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Apresentação

Divulgamos aqui algumas das comunicações apresentadas no III 
Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa, que foi reali-
zado entre 25 e 27 de abril de 2016, em dependências da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), na cidade de Curitiba1. O evento é organi-
zado pelo Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na América Por-
tuguesa (GCEAP)2, suas duas edições anteriores ocorreram, em 2012, 
na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e, em 2014, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
na cidade de Mariana.

O Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na América Portuguesa 
é integrado por pesquisadores brasileiros e portugueses e tem o propó-
sito de conduzir estudos sobre a cultura escrita e as diferentes formas 
de educação presentes no Antigo Regime luso-brasileiro. Os temas de 
pesquisa abordam as relações entre instrução e educação para a for-
mação dos quadros administrativos no Império português; as relações 
entre atividades econômicas, formação profissional e projetos educa-
cionais; as relações entre Iluminismo e cultura escrita, e entre esta e 
práticas culturais e educativas como mediadoras de sociabilidades; e, 
o estudo de instituições e de seus componentes num mundo suposta-
mente Ilustrado.

Assim, o objetivo de nossos Colóquios é o de constituir-se em 
espaço de reunião e intercâmbio entre pesquisadores, estreitando o 
diálogo com aqueles que desenvolvem trabalhos relacionados aos te-
mas apontados. Pretende-se, com isso, fundar bases mais amplas nas 
quais os trabalhos de investigação dos integrantes do GCEAP possam 
estar assentados. A participação de pesquisadores consolidados e de 
estudantes de graduação e de pós-graduação ajuda a reforçar as linhas 
de investigação privilegiadas pelos integrantes do Grupo, repercutin-

1 • Durante os três dias do evento, foram apresentadas uma conferência, 12 comunicações em 
mesas coordenadas e 17 comunicações livres. Estes Anais trazem os textos de algumas das 
comunicações livres. Os textos da conferência e das comunicações coordenadas serão publi-
cados em outro volume.
2 • Consultar: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2752103468623511>.
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do positivamente em Programas de Pós-Graduação e em Projetos de 
Iniciação Científica sediados nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
a que se vinculam os participantes do Colóquio. Notadamente, a cada 
nova edição do evento, temos conseguido estabelecer novos contatos 
para uma melhor e mais efetiva circulação dos resultados das pesqui-
sas que vem sendo efetivadas.

Os trabalhos aqui publicados contemplam os diferentes eixos que 
estruturaram o Colóquio, a saber: a) Administração, instrução e edu-
cação; b) Cultura escrita e práticas culturais e educativas; c) Institui-
ções e práticas culturais e educativas. Esperamos que a leitura deles 
enseje a participação de novos interessados no próximo Colóquio Cul-
tura e Educação na América Portuguesa.
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Algumas considerações acerca 
do Iluminismo em Portugal

José Roberto Braga Portella
Professor do Departamento de História - UFPR 

jrbportella@ufpr.br

O que define o clima da opinião pública do século XVIII, tal como 
definido por Jurgen Habermas e a sua identificação com as Luzes, seria 
o privilégio concedido à ciência como a porta de entrada ao mundo 
do conhecimento: o envolvimento com determinadas questões pelos 
ilustrados europeus, a utilização de um mesmo vocabulário, cujas pa-
lavras-chaves seriam natureza, razão, perfectibilidade, entre outras. 

A razão foi valorizada como o instrumento principal para se al-
cançar o verdadeiro conhecimento e a busca da verdade. Propunha-se 
a afirmação da ciência experimental e aplicada em oposição à ciência 
escolástica. Buscava-se encontrar no mundo natural os princípios que 
regiam o mundo e se procurava arrancar o seu segredo, submetê-lo à 
luz do entendimento e penetrá-lo com os poderes do espírito. A natu-
reza foi sendo considerada o locus perfeito para o exercício da sensibi-
lidade e da razão.

A crença na razão, como a única forma de se alcançar o verdadei-
ro conhecimento; a observação e a experimentação, como os elemen-
tos chaves do “fazer ciência”; a busca do domínio e conhecimento da 
natureza; a preocupação com a verdade científica e a afirmação da ci-
ência útil são as características presentes e que nos permite integrá-los 
ao clima de opinião pública típico da Ilustração. 

Para Thomas Broman, é ao tomarmos o conceito de esfera pública 
habermasiano tanto como fenômeno empírico como categoria analí-
tica, o que nos fornece uma chave para entendermos o movimento de 
alargamento do público interessado em ciência para além dos scholars 
e sua presença no discurso público.

Independente da interpretação que se possa atribuir à emergên-
cia da opinião pública no período das Luzes – em razão das diferentes 
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acepções filosóficas e/ou ideológicas que tal conceito foi desenvolven-
do, seja de Locke a Bayle como de Rousseau a Kant –, ela nunca mani-
festou-se de modo pacífico.

No plano político, instaurou uma modalidade alternativa de re-
presentação, sem ligação a qualquer poder instituído (seja ele monár-
quico, parlamentar ou administrativo) e, no plano cultural, “postula a 
evidência de uma unanimidade”, suportada, sem distanciamento apa-
rente, por aqueles que realmente dão voz à chamada opinião pública, 
ou seja, as elites esclarecidas.

Mesmo antes da ascensão do Marquês de Pombal ao poder, ainda 
durante o reinado de D. João V, já é possível localizar alguma presença 
das Luzes influenciando a renovação do pensamento em Portugal. Esta 
presença manifesta-se pelo surgimento de academias, laboratórios, 
traduções e edições de obras ligadas ao Iluminismo. Por exemplo, pou-
co antes da morte de D. João V ocorre a publicação de duas obras mar-
cantes desse processo de formação do ideário setecentista português: 
o Verdadeiro Método de Estudar, de Luís António Verney, em 1746, e a 
Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poética, de Francisco José Freire, 
em 1748.

Para exemplificar essa renovação, pode-se citar a paulatina adoção 
do método cartesiano e da física newtoniana nas práticas científicas; a 
superação da neoescolástica em prol do experimentalismo de origem 
inglesa na filosofia; e a assimilação da poética de Boileau, acompanha-
da pela condenação da poesia seiscentista, principalmente em sua ver-
tente gongórica.

De acordo com Ivan Teixeira,

Alguns indícios dessa mudança podem ser surpreendidos nos traba-
lhos de divulgação científica do engenheiro-mor de D. João V, Manuel 
de Azevedo Fortes, que estagiara longamente em faculdades estrangei-
ras. Importa também conhecer a permanência de dois médicos portu-
gueses em grandes centros europeus: Jacob de Castro Sarmento, que 
programou traduzir a obra de Francis Bacon, e Antônio Nunes Ribeiro 
Sanches1.

1 • TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica. São Paulo: Edusp, 1999. p. 
23-24.
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Ainda segundo Teixeira,

No âmbito das humanidades, convém citar D. Francisco Xavier de Me-
neses, Conde da Ericeira, que além de traduzir a Arte Poética de Boile-
au, estimulou a produção e a divulgação de uma cultura renovada em 
Portugal, a partir dos encontros em sua biblioteca, com cerca de 15 mil 
volumes. Dentre os frequentadores da biblioteca do Conde da Ericeira, 
contava-se o Pe. Rafael Bluteau, cujo Vocabulário Latino e Português, 
editado entre 1712 e 1722, revela uma amplitude enciclopédica própria 
da segunda metade do século XVIII2.

O universo das Luzes portuguesas é bastante variado e multiface-
tado, embora ao longo das chamadas ‘Luzes Joaninas” e ‘Luzes pomba-
linas” não se detecte algum laivo de originalidade propriamente dita. 
Esta falta de originalidade em sentido estrito coloca em questão uma 
pretensa unidade conceitual que pudesse ser atribuída aos pensadores 
e/ou vulgarizadores portugueses do Iluminismo.

Percebe-se certo comodismo em diversos autores que aceitam, 
um tanto acriticamente, o conceito de Iluminismo em Portugal como 
derivado do termo italiano illuminismo, para caracterizar o movimen-
to das ideias que fez contraposição à escolástica na filosofia e educação, 
à herança seiscentista no campo da literatura, das artes e do pensamen-
to. “Como se a pretensa unidade de concepções a respeito do Homem, 
de Deus e da Natureza, aferidas por uma mesma escala de valores e de 
prioridades educativas, emprestasse, por si só, uma finalidade idêntica 
às expectativas de progresso no mundo católico”3. 

Como afirma Ana Cristina Araújo, “globalmente, a irradiação 
contrastada das Luzes em Portugal resulta mais dos antagonismos de 
percurso intelectual realizados no âmbito de uma cultura cosmopolita 
e não tanto do seu afunilamento à órbita de influência italiana”4.

O futuro Marquês de Pombal e vários outros portugueses que se-
guiram para o exílio ou o exterior por diferentes razões ao longo do 
reinado de D. João V, vieram posteriormente a contribuir de forma de-
cisiva para a modernização de Portugal. Estas personagens ficaram co-

2 • TEIXEIRA, p. 24.
3 • ARAÚJO, Ana Cristina. A cultura das Luzes em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 2003, 
p. 16.
4 • ARAÚJO, p. 17.
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nhecidas pelo epíteto de “estrangeirados”. Na época, “estrangeirar-se” 
significava conhecer Portugal de fora e avaliar os efeitos do isolamento 
em comparação com a Europa culta, segundo a formulação clássica de 
António Sérgio5.

O conceito do “estrangeirado” como arauto da modernidade foi 
e é utilizado pela historiografia portuguesa, embora várias vozes já te-
nham se levantado para criticar tal uso. De Jorge Borges de Macedo em 
1974 a Ana Cristina de Araújo em 2003, passando por José Luiz Car-
doso em 1989, para citar três historiadores de destaque na historiogra-
fia portuguesa atual que tocam diretamente neste ponto. Todos os três 
levantam a questão do carácter ideológico de se “analisar o processo 
da modernidade em termos exautorantes, expoliatórios e dicotómicos, 
mobilizando para tal categorias abstractas, ideologicamente substanti-
vadas, como as de ‘estrangeirados’ e ‘castiços’”6.

Esse caráter ideológico produz um erro de perspectiva grave do 
ponto de vista historiográfico que, como salienta Jorge Borges de Ma-
cedo, embasa-se numa divisão das sociedades em avançadas ou atra-
sadas em função da abertura que manifestam ao exterior, tal como 
pretendia fazer crer António Sérgio. Ou ainda, na formulação de José 
Luiz Cardoso, na crença de que apenas a ação de alguns indivíduos 
iluminados é que proviria a pulsão modernizadora da sociedade.

De acordo com a lógica inerente ao conceito de “estrangeirado”, 
se eleva como decisiva a influência exercida pelo escol ilustrado pro-
veniente do exterior, e que serve de veículo propagador para a cultura 
filosófica e científica das Luzes. Ora, segundo Araújo, 

Com esta carga valorativa, o termo “estrangeirado” continua, por co-
modidade ou desmazelo crítico, a invadir erraticamente o discurso dos 
historiadores. A reiteração deste erro não reaviva apenas uma querela 
carregada de ressonâncias ideológicas – o sentido polémico da refle-
xão de Borges de Macedo é disso exemplo. Desvirtua, acima de tudo, 
o universalismo que caracteriza o comércio de ideias no século XVIII 
e adopta, quase à letra, – o que é mais grave – a própria concepção 

5 • SÉRGIO, António. Breve interpretação da História de Portugal. Lisboa: Clássicos Sá da 
Costa, 1972. p. 123.
6 • ARAÚJO, p. 21. ver também CARDOSO, José Luiz. O pensamento económico em Portu-
gal nos finais do século XVIII. Lisboa: Editorial Estampa, 1989. MACEDO, Jorge Borges de. 
“Estrangeirados”, um conceito a rever. In: BRACARA AUGUSTA, v. XXVIII – n. 65-66, 1974.
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de Progresso das Luzes. À semelhança do que pensavam os filósofos 
do século XVIII, também os historiadores que postulam a primazia 
da acção dos “estrangeirados” no processo de modernização cultural 
do país fazem depender a superação de desfasamentos culturais cro-
nologicamente simultâneos de uma vanguarda intelectual alienígena, 
condenada a ser, em termos históricos, porta-voz do futuro7.

Uma outra questão inicial referente ao iluminismo português é a 
problemática de sua periodização, pois para Araújo,

Convencionalmente, fala-se em “Luzes Joaninas”, reportadas ao perí-
odo de governação de D. João V, “Luzes Pombalinas”, exclusivamente 
centradas nas reformas de ensino e da Igreja promovidas pelo mar-
quês de Pombal, e em Viradeira, para significar o retrocesso decor-
rente da política “repressiva” e “reaccionária” de D. Maria I no campo 
da cultura. Ora, esta classificação, perfeitamente incongruente, não 
só perpetua a visão ideológica da historiografia liberal e republicana 
a respeito do pombalismo, como obscurece o brilho e o alcance de 
inúmeras e importantes manifestações culturais anteriores e poste-
riores a Pombal.8

Além disso, essa classificação acaba por esconder o já pálido re-
sultado das estratégias de modernização dirigidas pela monarquia joa-
nina, principalmente em relação à intensidade e ritmo de propostas de 
reformas culturais e sociais oriundas do que viria a ser posteriormente 
conhecido por sociedade civil.

Em razão de vários estudos disponíveis, observa-se que o efeito de 
sombra da mentalidade barroca faz frente à clivagem provocada pela 
recepção da querela de origem francesa entre “antigos” e “modernos”. 
Os “modernos” se caracterizariam por professarem fé na ciência e no 
progresso e apregoarem a necessidade de uma nova estética literária. 
No entanto, estes mesmos “modernos” não conseguiriam desfazer-se 
facilmente do peso das chamadas convenções herdadas.

Portanto, será sob o signo da dualidade, da ilusão compartilhada e 
persuasiva da mentalidade barroca, com todo seu arsenal de represen-
tações, que as Luzes se introduzem em Portugal, na primeira metade 
do século XVIII.

7 • ARAÚJO, p. 21.
8 • ARAÚJO, p. 18.
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De todo modo, naquele momento, a proclamação enfática de uma 
superioridade dos “modernos” frente aos “antigos” veio a contagiar o 
pensamento de muitos eruditos portugueses. 

E, seguindo os passos de Araújo – em sua análise habermasiana 
do espaço público como produtor da abertura ao movimento de ideias 
das Luzes em Portugal –, pode-se perceber o papel primordial desem-
penhado pela opinião pública esclarecida na disseminação dos ideais 
iluministas de progresso, civilização, tolerância e felicidade geral9. Esta 
perspectiva inverte o modo usualmente apreendido pela historiografia 
portuguesa, de atribuir exclusivamente à política cultural oficial o pa-
pel de mola propulsora das mudanças alimentadas pelas elites, através 
das iniciativas mecenáticas do poder régio ou das reformas educativas 
empreendidas pelo Estado.

Além do reformismo educacional de Pombal, as décadas de 1750 
e 60 do século XVIII representam um ponto de viragem importante na 
recepção das diferentes correntes de pensamento europeu ilustrado. 
Segundo Ana Cristina Araújo, “os efeitos desse insinuante movimento 
de abertura observam-se, com evidência, no decurso das décadas de 
setenta e oitenta do século XVIII, no rescaldo da reforma da Univer-
sidade de Coimbra e sob o impacte da propagação do enciclopedismo 
francês”10.

No entanto, essa recepção do pensamento europeu ilustrado tam-
bém é alvo de dúvidas e incertezas, principalmente quanto ao efetivo 
alcance das relações entre a cultura portuguesa e a cultura científica 
europeia alicerçada na revolução científica, que se havia cristalizado 
com a edição dos Philosophieae naturalis pricipae mathematica, de Isa-
ac Newton em 1687.

De acordo com alguns viajantes europeus setecentistas, o panora-
ma em Portugal era de muitas dúvidas quanto à sua inclusão na Europa 
bem pensante, pois segundo Giuseppe Gorani em suas andanças pelas 
terras lusas entre os anos de 1765 e 1767,

Tanto eu como o alegre bando dos jovens estudantes de Coimbra dese-
jávamos chegar cedo à grande cidade de Évora... O que posso afirmar 

9 • ARAÚJO, op. cit.
10 • ARAÚJO, p. 19.
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é que todos estes jovens tinham colhido muito proveito dos seus es-
tudos. Nos colégios da Universidade de Coimbra seguiam-se ainda as 
velhas rotinas, ensinando-se a Física de Aristóteles e a História Natural 
de Plínio; não obstante, os professores destas ciências estavam a par 
de todas as descobertas modernas e delas, por sua vez, informavam 
os alunos, de maneira que até na astronomia ali se conheciam as te-
orias de Copérnico, de Kepler, de Galileu e de Newton. Estes moços 
conheciam também as descobertas dos Académicos do Cimento e ti-
nham lido as Actas das Academias de Berlim, de Petersburgo, de Paris 
e as Transacções Filosóficas de Londres... Haviam-me recomendado 
a Universidade de Évora mas, logo que a vi, verifiquei que aquilo a 
que tão impropriamente se designava por Universidade não passava 
de uma escola pública onde apenas se ensinava Latim e Humanidades, 
porque todos aqueles que desejavam dirigir os filhos para os estudos 
do Direito, da Teologia, da Medicina, das Matemáticas e da Física en-
viavam-os para Coimbra, onde existe a única verdadeira Universidade 
de Portugal11.

E essas imagens literárias de tonalidades pouco atraentes, mesmo 
que eivadas por imprecisões e contradições, são obras de um pensa-
mento racionalista e iluminista ao qual se junta, no ano de 1796, a voz 
de J. B. F. Carrère,

Se percorrermos os fastos das ciências, bem como os da literatura, 
quais são os nomes portugueses neles inscritos?... A física neste país, 
está na infância; apenas se sabe que existe uma física fundada em prin-
cípios rigorosos, constantes observações, experiências belas e lumino-
sas, ainda aqui se ignora o uso e a aplicação da física no progresso das 
ciências, os geómetras não merecem confiança, os botânicos são des-
conhecidos, os naturalistas ignorados. A colecção universal de todas 
as obras que Portugal produziu nas ciências não alcança o número su-
ficiente para constituir uma vulgar biblioteca particular e se houvesse 
a pretensão de a reduzir já não digo apenas a bons livros, mas às obras 
de uma mediocridade aceitável, a biblioteca então não poderia contar 
mais de duzentos volumes... Portugal, situado no extremo da Europa, 
apenas mantém com as outras nações relações comerciais... Privado do 
contacto com os sábios, sem correspondência com os homens instru-
ídos... Portugal possui uma Universidade; esta Universidade, porém, 
contribui para a manutenção da ignorância... Existe em Lisboa uma 
Academia das Ciências, que aliás, não tem qualquer utilidade, só se 
prestando ao ridículo... Em Lisboa existem também quatro gabinetes 

11 •  GORANI, Giuseppe. Portugal. A Corte e o País nos anos de 1765 a 1767. Lisboa: Lisópti-
ma, 1989. p. 56-59.
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de física experimental: um pertence ao marquês de Tancos, outro à 
Academia das Ciências, mais dois na Casa dos Oratorianos, nas Neces-
sidades, e no Mosteiro de São Vicente de Fora, dos monges regulares 
de Santo Agostinho12.

Esses são, sem dúvida, olhares reducionistas, simplistas e mesmo 
distorcidos acerca da realidade portuguesa da segunda metade do sé-
culo XVIII, que nos oferecem o italiano Gorani e o francês Carrère13. 
Já em 1725, com Newton ainda vivo, ocorriam digressões com vistas à 
livre e recreativa divulgação do sistema físico-matemático newtoniano. 
Tal “divertimento proveitoso” era dirigido “a três classes de pessoas, a 
saber: fidalgos, estrangeyros e portuguezes”, sob a orientação de Luís 
Baden em umas “casas de conde de S. Miguel, sitas no Bairro Alto”, 
em Lisboa. No entanto, não se pode deixar de notar que estes dois tes-
temunhos pessoais comportam uma carga cultural e historicista pró-
pria a cada um dos seus autores, pois, estes também tem interiorizado 
o modelo operatório da ciência ilustrada, decorrente do seu espaço e 
tempo cultural de origem.

De qualquer modo, pode-se afirmar que a atitude desses dois via-
jantes europeus por Portugal, não deixa de mostrar-se paradigmáti-
ca do que corresponderiam ao papel que cabia aos chamados homens 
cultos. Em nome da ciência, da verdade e do progresso, eles deveriam 
denunciar, por todos os meios disponíveis, a ignorância e os erros do 
passado. 

Segundo Araújo,

Explorando os fundamentos filosóficos da comunicação instaurada por 
aqueles que deram voz ao combate intelectual das Luzes, Habermas 
salientou que a demarcação entre o domínio interno da crítica e a sua 
manifestação pública está directamente relacionada com a emergên-
cia de uma esfera pública literária, de cariz burguês. Neste contexto, as 
convicções privadas, respaldadas por argumentos éticos, amplificam os 

12 • CARRÈRE, J. B. F. Panorama de Lisboa no ano de 1796. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1989. 
p. 106-109.
13 • A notícia desta Academia ou Curso de Filosofia Experimental está em uma folha avulsa 
de José Monterroio de Mascarenhas, citada por CARVALHO, Joaquim de. Correspondência 
científica dirigida a João Jacinto de Magalhães. In: REVISTA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
Coimbra, vol XX, 1951. p. 92-283. Os resultados de tal iniciativa são desconhecidos, assim 
como, o da aula pública sobre “Sciencia natural” proferida pelo doutor Sebastião Estaço de 
Vilhena, sob patrocínio do padre Rafael Bluteau na mesma época. {BNL. Ms. 187, fl. 58v}. 
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efeitos políticos das tomadas de posição dos críticos. A formulação des-
ta instância filosófica de regulação da sociedade civil é expressamente 
defendida por John Locke no Essay Concerning Human Understanding 
(1690), obra que, apesar de proibida em Portugal, foi objecto de leitura 
atenta de boa parte dos nossos filósofos, políticos e publicistas14.

Neste processo de comunicação, a imprensa periódica, ao reunir e de-
volver a um maior número de leitores as directrizes de pensamento de 
vários autores, amplifica o exercício da crítica e cimenta, idealmente, 
o espaço reservado à opinião pública. Na verdade, os jornais de voca-
ção literária e científica, típicos das Luzes, publicitam as opiniões dos 
sábios, organizam a subscrição das suas obras, dão a conhecer as con-
trovérsias do momento, enfim, dirigem a leitura no interior de campos 
previamente definidos15.

Em Portugal, tal como em vários países europeus, ocorre um in-
cremento significativo na imprensa periódica no período pós-1740. 
Segundo o levantamento realizado por João Luís Lisboa, registram-se 
entre 1701 e 1800, 65 novas publicações periódicas. Destas, 54 são pos-
teriores a 1751. Este levantamento não leva em consideração os inú-
meros jornais manuscritos, de expressão relativamente insignificante16. 
Apesar deste dinamismo editorial, pode-se afirmar que a pluralização 
da leitura é precária, em vista de que a esmagadora maioria destes jor-
nais não sobrevive mais do que uns poucos números ao longo de al-
guns meses ou anos.

A maioria desses periódicos surgidos na segunda metade do sé-
culo XVIII traz conteúdos voltados para as preocupações típicas dos 
chamados homens ilustrados, tais como, as estéticas, as acadêmicas, as 
filosóficas, as literárias, as econômicas e até mesmo as religiosas. 

De maneira coerente com a relação ambígua e paradoxal de Por-
tugal com a Modernidade, esse momento de expansão do mercado 
editorial lusitano conheceu uma difícil situação, uma vez que a obra 
reformadora de corte iluminista conduzida pelo ministro de D. José I 
fazia da escola o ponto central da unidade moral da nação e da censura 
o bastião de defesa da ideologia do Estado.

14 • ARAÚJO, p. 67.
15 • ARAÚJO, p. 68.
16 • LISBOA, João Luís. Mots (dits) écrits. Formes et valeurs de ladiffusion des idées au XVIII 
siècle, au Portugal. Florença: Institut Européen de Florence, 1998. Tese de doutorado.
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Essa complicada coabitação entre o absolutismo esclarecido pom-
balino e a imprensa periódica, que se mostrava cada vez mais perme-
ável às novidades literárias estrangeiras, resultou num verdadeiro im-
passe crítico. Desse modo, o chamado primeiro pico expansionista do 
jornalismo português veio a sofrer uma abrupta interrupção entre os 
anos de 1765 e 1777.

Desprovida de grandes recursos e sujeita a um controle férreo, a 
imprensa periódica, principalmente a de extração literária e filosófica, 
conheceu um forte revés quando da criação da Real Mesa Censória, 
em 1768. O processo de uma morte lenta conhecida pelo jornalismo 
português coincide, assim, com o período áureo da política cultural 
pombalina. Nesse período destacam-se os seguintes periódicos: Gaze-
ta de Lisboa (1760-1762); O Anonymo (1752-1754); Gazeta Litteraria 
(1761-1762) e Jornal Encyclopedico (1779-1793). Esta política cultural 
é assim sintetizada por Araújo, 

Assente na expulsão dos jesuítas (1759), na criação da Directoria Geral 
dos Estudos (1759), na reorganização da censura (1768), na criação da 
Imprensa Régia (1769) e na instauração de um programa nacional de 
educação, abrangendo o ensino elementar, prático ou técnico, univer-
sitário (1759-1772) e nobiliárquico (1766)17.

Assim, é apenas após 1778 que se retoma a curva ascendente in-
terrompida em meados dos anos 60, conhecendo-se ao final da década 
de 80 uma expansão, ainda que limitada e fortemente vigiada, do jor-
nalismo literário e enciclopédico.

Uma outra área de atuação da Real Mesa Censória dizia respeito 
à vigilância exercida sobre o comércio e edição de livros. O Regimento 
da Real Mesa Censória, de 18 de maio de 1768, previa regimes excep-
cionais de posse e uso de livros absolutamente proibidos. Tinham di-
reito a adquirir tais livros a Universidade e as comunidades religiosas, 
aos quais poderiam juntar-se os teólogos, juristas e homens de letras, 
desde que alegassem que a leitura de tais livros era imprescindível para 
o exercício dos seus magistérios. A partir de 1779, também a recém-
-constituída Academia Real das Ciências de Lisboa passaria a gozar de 
idênticos privilégios.

17 • ARAÚJO, p. 68.
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A principal obra do reformismo educacional pombalino é sem 
dúvida a reforma da Universidade de Coimbra em 1772, que se pode 
dizer constituir-se no mais forte indício da orientação ilustrada do go-
verno de Pombal. Em termos gerais, a maior renovação se deu através 
da reformulação do conceito de universidade, operacionalizada pela 
reforma de seus novos estatutos.

O reitor Francisco de Lemos nomeado pelo Marquês de Pombal, 
para promover as reformas no ensino superior português, vai redefinir 
o conceito e a função da universidade. Para Lemos, a universidade não 
deveria ser um corpo isolado do Estado ou da sociedade. Pelo contrá-
rio, deveria constituir-se no coração do Estado, pois através de seus 
professores seriam criadas e promovidas as luzes do saber, as quais, 
posteriormente, seriam difundidas por todo o reino com a finalidade 
de revitalizar a administração pública e promover a felicidade dos ho-
mens, tal como imaginavam os iluministas18.

Francisco de Lemos apenas lamenta o atraso em que tal concep-
ção de universidade tivesse aportado a Portugal. Importante ressaltar 
que o reitor pombalino, através desse conceito de universidade, deixa 
perceber que acreditava na ideia da existência de um organismo social 
coeso e em permanente evolução, cujo desenvolvimento deveria ser 
administrado por um poder centralizado e forte. Tal como o que ele 
servia e fazia parte.

No período anterior à expulsão dos jesuítas, o ensino superior em 
Portugal funcionava apenas como mais um diferenciador hierárquico, 
uma vez que o diploma não conferia propriamente o grau técnico de 
bacharel. Na verdade, reafirmava, para os indivíduos, uma condição 
social pré-existente ao seu ingresso na universidade.

A sociedade portuguesa em tempos pombalinos almejava dife-
renciar-se dessa concepção hierárquica, colocando-se como uma so-
ciedade embasada nos princípios da Lei e da Razão. Assim, como cha-
ma a atenção Fernando Taveira da Fonseca, “a universidade não pode 
conceber-se isolada da sociedade que a gera e a mantém”19. O meio de 

18 • LEMOS, Francisco de. Relação Geral do Estado da Universidade (1777). Coimbra: Por 
Ordem da Universidade, 1980. p. 232-233. 
19 • FONSECA, Fernando Taveira. A Universidade de Coimbra (1700-1771); estudo social e 
econômico. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995. p. 17.
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introduzir as novas concepções a respeito da Universidade e sua fun-
ção social será pela via da reforma de seus Estatutos.

Como forma de imprimir marca indelével a tal vontade – “secula-
rizar as instituições de ensino, submetendo-as à tutela do Estado”, nas 
palavras de Araújo –, a própria cerimônia de entrega dos novos Esta-
tutos acabou por assumir ares de uma verdadeira inauguração de uma 
Nova Universidade de Coimbra20. 

Como sintetiza Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz, 

Contra o “notório Systema de ignorancia artificial” foram compilados 
os Estatutos de 1772 “para a restauração das sciencias, e artes liberaes”, 
apresentados na forma de três livros21. O primeiro referia-se ao Curso 
Teológico, o segundo aos Cursos Jurídicos das Faculdades de Cânones 
e Leis e o terceiro aos Cursos das Ciências Naturais e Filosóficas. Com 
notório exagero, os Estatutos pretendiam fazer crer que o estudo das 
modernas ciências inaugurava-se naquele momento, fazendo tabula 
rasa de todo o saber anteriormente acumulado pela elite intelectual 
portuguesa22.

Os Estatutos estabeleceram duas grandes áreas de conhecimento: 
as Ciências Positivas, englobando os Cursos de Teologia e Direito e as 
Ciências da Razão, englobando os Cursos de Ciências Naturais e Filo-
sóficas, em que ao Curso de Medicina juntam-se os novos Cursos de 
Matemática e Filosofia. Foi através dos Cursos desta última área, que 
se introduziu oficialmente pela via dos Estatutos, os estudos das cha-
madas modernas ciências da natureza e a prática do método científico 
de matriz newtoniana.

Como mencionado acima, os acontecimentos científicos e inte-
lectuais mais relevantes da Europa eram acompanhados pelos portu-
gueses ilustrados, tanto nos salões e associações particulares de Lisboa, 
Porto e Coimbra, como nas Universidades de Coimbra e Évora e no 
Colégio de Santo Antão em Lisboa.

20 • ARAÚJO, Ana Cristina. Dirigismo cultural e formação das elites no pombalismo. In: 
_____. (Org.). O Marquês de Pombal e a Universidade. Coimbra: Imprensa da Universidade, 
2000. p. 9.
21 • ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE COIMBRA, 1772. v. 3. Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1972.
22 • CRUZ, Ana Lúcia Rocha Barbalho da. Verdades por mim vistas e observadas oxalá foram 
fábulas sonhadas: cientistas brasileiros do setecentos, uma leitura auto-etnográfica. Curitiba, 
2004. Tese de doutorado defendida na UFPR. p. 96-97.
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Como afirma Cruz,

Nesse contexto, cabem ser relativizados os textos que, a propósito 
da luta anti-jesuítica, levavam de roldão, no turbilhão devastador de 
Pombal, o esforço de toda uma geração de portugueses ávidos por par-
ticipar da efervescência político-cultural que se operava além Pirineus 
e cujas notícias chegavam a Portugal através de vários canais. O pró-
prio Pombal e seu gabinete beberam das idéias de “expatriados” como 
Verney, Ribeiro Sanches e Jacob Sarmento, dentre outros, acabando 
por aproveitar muitas de suas propostas na consecução do projeto re-
formista23.

Portanto, sem reduzir o papel de extrema relevância assumido 
pela Reforma dos Estatutos da Universidade Coimbra de 1772, pode-
-se perceber mais uma vez os traços de ambiguidade da relação de Por-
tugal com a Modernidade, ou seja, “permeada tanto por continuidades 
quanto descontinuidades, o ministério pombalino assumiu a Ilustra-
ção possível, vale dizer, a modernização possível num contexto de in-
teresses contraditórios”24. Ou ainda, como ressalta Francisco Falcon, 

Tocamos enfim no ponto essencial: o ecletismo. É sem dúvida a marca 
registrada da prática ilustrada em Portugal. É o ecletismo que tenta 
harmonizar num todo coerente aqueles elementos na aparência incon-
ciliáveis: a fé e a ciência, a tradição filosófica e religiosa e a inovação 
racional e experimental, o teocentrismo e o antropocentrismo. 25

A Universidade Coimbra não será a única instituição a se respon-
sabilizar pela assimilação e incorporação das atividades científicas à 
lógica dos interesses do poder régio. O Estado português que já se valia 
da utilização crescente de “laboratórios, gabinetes, museus, jardins e 
demais instituições de caráter especulativo, passou a concentrar as suas 
atividades também nas viagens filosóficas, numa estreita relação com 
os naturalistas-utilitários da Academia Real das Ciências”26.

23 • CRUZ, p. 98.
24 • CRUZ, p. 98.
25 • FALCON, Francisco. A época pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São 
Paulo: Ática, 1982. p. 430.
26 • MUNTEAL FILHO, Oswaldo. A Academia Real das Ciências de Lisboa e o Império Co-
lonial Ultramarino (1779-1808). In: FURTADO, Júnia Ferreira (Org.). Diálogos oceânicos: Mi-
nas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2001. p. 492.
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A Academia Real de Ciências criada em 1779, tinha como obje-
tivos expressos em seu Plano de Estatutos, “promover o aumento da 
agricultura, das artes e da indústria popular cuidando em introduzir 
o amor à ocupação e a toda espécie de trabalho, que possa redun-
dar em benefício da pátria”27, irá tornar-se “um dos poderosos ins-
trumentos da política colonial do Estado Português”, uma vez que 
pode-se considerar que “o esforço coletivo dos sócios da Academia 
redundou, no plano teórico, em uma espécie de fusão do sistema eco-
nômico mercantilista, ancorado, nesta etapa da exploração colonial, 
na agricultura, com a ideia de um Sistema da Natureza viabilizado 
pela história natural”28. 

A ciência era vista como algo que pudesse ser útil à sociedade. 
Por ciência útil deve-se entender o conjunto de matérias que possibi-
litariam a solução ou a transformação da realidade vivida até então. 
Acreditava-se que o papel da ciência não se restringia ao processo de 
conhecimento, transcendia-o, pois tinha o poder de transformar a 
sociedade.

27 • Plano de Estatutos em que convieram os primeiros sócios da Real Academia das Ciências, 
com beneplácito de Sua Majestade. Lisboa: Régia Oficina Tipográfica, 1780, § X. Apud CAR-
DOSO, José Luís. Introdução. In: MEMÓRIAS ECONÔMICAS DA ACADEMIA REAL DAS 
CIÊNCIAS DE LISBOA, 1789-1815.: Banco de Portugal, 1990. v. 1, p. viii.
28 • MUNTEAL FILHO, p. 501.
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Este texto apresenta alguns resultados de minha tese de Doutorado, 
cujo objetivo principal foi analisar o Iluminismo português procurando 
utilizar o conceito de método como chave de leitura.1 Primeiramente 
analiso alguns textos e cartas escritas pelo português Luís António Ver-
ney, principalmente o Verdadeiro Método de Estudar (1746).2 Depois 
discuto as polêmicas causadas pela publicação desta obra, que constituiu 
um dos temas mais importantes do Iluminismo português, pois coloca-
va em questão as relações de Portugal com as Luzes. Finalmente procuro 
analisar como estas ideias serviram para legitimar todo o processo das 
reformas da educação implementadas no período josefino.  

De maneira geral, o conceito de método, no caso específico de 
Portugal, foi utilizado para articular todo um conjunto de medidas ne-
cessárias a serem implementadas pelo reino, que pela sua amplitude, 
transcendiam o aspecto meramente educacional e apontavam para a 
necessidade de uma ampla renovação da cultura portuguesa. O uso do 
conceito3 de método como chave de leitura partiu em grande medida 

1 • CARVALHO JR, Eduardo Teixeira de. O método em Verney e o Iluminismo em Portugal. 
Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2015, 229f. Tese (Doutorado em História). Progra-
ma de Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba, 2015.
2 • VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar. Lisboa: Livraria Sá da Costa - Edi-
tora, 1950. 5 v. Eventualmente utilizarei a abreviatura VM para fazer referência a esta obra.
3 • Para esta análise considero os termos “ideia”, “ideia-chave”, “termo chave” ou “conceito” 
como tendo o mesmo significado, que pode ser definido à princípio como um termo linguís-
tico, ou uma palavra que possui uma densidade específica e pode remeter a diferentes signifi-
cados. Portanto são palavras que podem apresentar uma pluralidade semântica. Neste sentido, 
sigo a sugestão de Koselleck que propõe inicialmente pensarmos sobre uma diferenciação en-
tre “palavra” e “conceito” de maneira bastante simples: todo conceito é uma palavra, mas nem 
toda palavra é um conceito. KOSELLECK, R. Uma História dos Conceitos: problemas teóricos 
e práticos. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.5, n.10, 1992, p.134-146.
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sobre as questões levantadas por Quentin Skinner acerca das aborda-
gens do campo da história das ideias.4 Na abordagem tradicional cos-
tuma-se priorizar determinados textos clássicos, deixando-se de lado 
autores considerados “marginais”, como seria o caso de Luís António 
Verney. A abordagem contextualista procura valorizar mais o debate 
de ideias, e, sobretudo a forma como são utilizadas em um determina-
do contexto social para produzir uma série de efeitos e consequências. 
Mirando em uma história dos conceitos, parece-me que o mais im-
portante a se destacar sobre a proposta de Skinner diz respeito ao que 
ele chamou de “alcance referencial”, ou seja, ao investigarmos sobre o 
significado de uma ideia em diferentes contextos devemos, acima de 
tudo, ser capazes de captar o significado de um conceito ou de uma 
palavra a partir dos critérios de sua aplicação.5 Assim, considera-se 
que a ideia adquire seu significado a partir de seu uso, não tanto a 
partir das possíveis definições dadas pelos agentes que as manipulam. 
Skinner propõe analisarmos os conceitos normativos também como 
produto de um debate ideológico, considerando que todos os conceitos 
são em alguma medida políticos6. E talvez o debate português setecen-
tista em torno da ideia de método seja um bom exemplo deste caso. Se 
concordamos com a posição de Skinner, mais que proporcionar uma 
definição precisa acerca de significados em torno de uma palavra, um 
conceito aponta para um amplo conjunto de problemas que emergem 
em determinado contexto social. 

Partindo de uma análise do Verdadeiro Método de Estudar, pode-
mos observar que a proposta filosófica verneyana tem como fio con-
dutor o conceito de “método”, todas as disciplinas e toda a organização 
do sistema de ensino deveriam seguir o mesmo princípio, o modelo da 
filosofia natural proposta por Newton. Para Verney todos os proble-
mas do ensino em Portugal tinham a mesma “doença” (a filosofia es-
colástica) e o mesmo “remédio” (a filosofia moderna). Verney defendia 
o projeto de um novo homem, um homem capaz de entender “os inte-

4 • Cf. SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005.
5 • SKINNER, Quentin. Retrospectiva: estudar a retórica e a mudança conceptual. In. Visões 
da política, op. cit., p. 257.
6 • Sobre este aspecto, sigo as considerações feitas por Javier Fernandez Sebastián. Cf. SEBAS-
TIÁN, Javier Fernandez. Textos, conceptos y discursos políticos en perspectiva histórica. Ayer 
53/2004 (1): 1331-151.
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resses dos Príncipes” para poder aconselhá-lo, “premeditar um projeto 
avantajoso” e “estipular um contrato útil” ao estado. A educação teria 
um papel importante na preparação dos jovens que futuramente iriam 
ocupar cargos de relevância na administração do reino. 

O projeto de Verney passou a receber críticas, sobretudo dos je-
suítas, que procuraram desacreditar sua proposta e, principalmente, 
negar que Portugal se encontrava atrasado nos domínios do conheci-
mento científico e que não havia a necessidade de se adotar um “novo 
método”. Assim, o termo “método” funcionou como um “catalisador”, 
marcando a polarização do debate entre os reformistas, que defendiam 
a renovação cultural, e conservadores, representados principalmente 
pelos jesuítas. 

Sobre a pluralidade semântica da palavra método no contexto 
português podemos identificar no mínimo três usos distintos. A ideia 
de método em uma perspectiva científica, utilizado como base para se 
chegar ao conhecimento das coisas. A ideia de método do ponto de 
vista pedagógico, sobre o que ensinar e como ensinar, e, por fim, em 
uma perspectiva ideológica e política, a ideia de método como termo 
chave para combater os jesuítas.

Para o aprofundamento destas questões faço uma breve análise da 
trajetória de Verney, em seguida apresento alguns elementos do pensa-
mento verneyano discutindo a sua obra mais importante, o Verdadeiro 
Método de Estudar.  Em seguida, apresento algumas reações provoca-
das pelas ideias de Verney analisando as polêmicas causadas pela sua 
obra. E por fim, discuto como foram apropriados alguns elementos 
deste debate travado entre Verney e seus críticos em alguns documen-
tos das chamadas “reformas pombalinas da educação”.

A TRAJETÓRIA DE UM ESTRANGEIRADO7 

Luís António Verney nasceu em 1713 e morreu em 1792, vivendo 
praticamente todo o século XVIII português. Filho de um vendedor 

7 • Termo “estrangeirado” costuma ser utilizado na historiografia portuguesa para deno-
minar alguns portugueses que viveram a maior parte de suas vidas fora de Portugal e que 
a partir deste ponto de vista discorreram sobre alguns temas fundamentais do reformismo 
português.
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de drogas para boticas, desde cedo apresentou certa facilidade para o 
mundo das letras, diz-se que com apenas seis anos já lia e escrevia só 
de ouvir as lições dadas aos irmãos mais velhos.8 Desde cedo seu pai se 
encarregou da sua educação designando seu antigo capelão, P. Manuel 
de Aguiar Paixão, para lhe inserir nos primeiros estudos. Mais tarde 
Verney entraria para o colégio jesuíta de Santo Antão e depois seria 
aluno do curso da Congregação do Oratório. No inicio de 1729, Verney 
resolveu alistar-se para servir como soldado nas campanhas militares 
que partiriam para as Índias.9 Chegou a partir com a Nau de Guerra 
N. S. do Livramento, porém sem sabermos exatamente o que ocorreu, 
no mesmo ano já aparece matriculado no curso de Teologia da Uni-
versidade de Évora. Nesta aventura, tudo indica que Verney buscava 
se encaixar em uma posição que lhe pudesse oferecer uma benesse, e a 
carreira militar costumava ser bastante promissora. Entretanto, a sua 
condição de filho de um boticário significava um obstáculo e até mes-
mo um impedimento, pois para a habilitação de ordens militares exi-
gia-se ausência de “vicio mecânico” nos exames de habilitação.10 Sua 
origem duvidosa, por exemplo, o levou a ter o seu pedido de admissão 
para a Ordem de Cristo como indeferido, com a alegação de “falta de 
qualidade”.11

Em agosto 1736, Verney interrompe o curso de Teologia em 
Évora e viaja para Roma. A partir desta data passa a viver na Itália 
sem nunca mais retornar para Portugal. Até o momento não se sabe 
exatamente o que foi fazer em Roma. Na historiografia tornou-se 
muito comum a ideia de que saiu de Portugal devido a sua insatisfa-

8 • ANDRADE, António Alberto Banha de. Vernei e a Cultura de seu tempo, p. 14.
9 • Carta escrita de Roma de 1 de janeiro de 1753. Cf. VERNEY, Luís António. Cartas Italianas, 
op. cit.,  p. X-XI.
10 • Mecânicos eram aqueles que viviam do trabalho de suas próprias mãos. Nesta época os 
boticários ainda continuavam a ter um estatuto de arte subalterna da medicina. Assim como 
os cirurgiões, eram atividades que não estavam livres de “vício mecânico”. Cf. SILVA, Maria 
Beatriz Nizza da. Ser nobre na Colônia. São Paulo: Editora Unesp, 2005, p. 23.
11 • Parecer da Mesa de Consciência de setembro 1749. In: ANDRADE, António Alberto 
de. Vernei e a cultura de seu tempo. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1966, p. 538. 
Mesmo assim, mais tarde Verney conseguiria reverter esta decisão alegando fazer parte 
do corpo eclesiástico, o que significava ter “limpeza de sangue”, sem “mácula de judeu ou 
mouro”. Depois de deferida sua solicitação, Verney recebe o Hábito de Cristo em novem-
bro de 1749.
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ção com a filosofia que era ensinada nas universidades portuguesas, 
e que procurava justamente um lugar no qual pudesse ampliar a sua 
formação intelectual.12

Depois de se estabelecer em Roma, o Padre Carbone, considerado 
muito próximo a D. João V, procurou interceder em favor de Verney 
para que lhe fosse concedido algum benefício.13 Verney passou a dis-
putar uma mercê com Francisco de Almada e Mendonça, primo de 
Sebastião de Carvalho e Melo, que neste momento ainda não havia 
assumido o cargo de Secretário de Estado dos Negócios do Reino. Ver-
ney venceria a disputa e a sua benesse viria com a Bula de concessão 
do Arcediagado de Évora, em 1741, o que lhe permitiu recursos para se 
manter na capital da igreja durante a maior parte de sua vida. Contudo, 
esta benesse teria seu preço, pois acabaria sofrendo perseguições do 
primo de Pombal, caindo mais tarde em desgraça. 

Na Itália, Verney estudou Teologia na Universidade de Roma e 
trocou cartas com iluministas italianos como Ludovico Antonio Mu-
ratori e Antonio Genovesi. Afirmava que na Itália se ensinava publica-
mente a filosofia moderna e que mesmo os jesuítas, os defensores do 
antigo método, começaram admitir a nova filosofia não só na França, 
mas também em Roma, no centro da igreja católica.14 

As ideias de Verney estavam articuladas a um conjunto de temas as-
sociados a uma geração de intelectuais15 portugueses – a exemplo de D. 

12 • Maria Lucília Gonçalves Pires afirma que a tese de uma insatisfação de Verney com o 
ensino universitário português já pode ser percebida na obra de Pedro José de Figueiredo, 
autor de uma das primeiras biografias de Verney. Cf. VERNEY, Luís António. Verdadeiro Mé-
todo de Estudar (cartas sobre Retórica e Poética). Lisboa: Editorial Presença, 1991, p. 8. Esta 
interpretação foi reiterada recentemente por Amandio Coxito na introdução da tradução do 
Re Metaphysica. Cf. VERNEY, Luís António. Metafísica. Coimbra: Imprensa da Universidade 
de Coimbra, 2008, p. 5.
13 • CARBONE Apud ANDRADE, António Alberto Banha de. Vernei e a Cultura de seu tem-
po, op. cit., p. 541.
14 • VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar. v. III, op. cit., p. 35-36.
15 • Considero um intelectual aquele que possuía conhecimento e fazia uso deste conhecimen-
to no contexto social ao qual estava inserido.
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Luís da Cunha16, Martinho de Mendonça Pina e Proença17 e António Nu-
nes Ribeiro Sanches18 – que viveram a maior parte de suas vidas no estran-
geiro e procuraram dar conselhos, propondo ideias para livrar Portugal do 
que consideravam um estado de atraso e decadência. Sebastião de Carva-
lho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, também participou de missões 
diplomáticas no estrangeiro antes de se tornar um dos reformadores no 
reinado de D. José I. Estes homens refletiram sobre temas importantes, 
como economia e educação, e procuraram propor ideias que pudessem 
restabelecer o poder e a riqueza de Portugal que consideravam superados 
por outras potências como França e Inglaterra.19

O ideário reformista está articulado a um conjunto de ideias cujo 
sentido mais fundamental era imprimir racionalidade na administra-
ção do reino, conforme conclui Antonio Cesar de Almeida Santos ao 
comentar sobre as reformas empreendidas por Sebastião de Carvalho 
e Melo, o marquês de Pombal:

Enfim, parece-me que Carvalho e Melo realmente colocou em práti-
ca a exigência de os governantes construírem um “claro conhecimen-
to” dos estados por eles administrados, em consonância com o ideal 
científico da época. Assim, ele realizou uma acurada observação de 
diversos elementos da sociedade portuguesa – comércio, instituições, 
educação, agricultura etc. – para levar ao seu soberano as medidas que 
julgava necessárias para fazer com que “um pequeno país” se igualasse 
a outros “em riqueza e em forças”. 20

16 • D. Luís da Cunha (1662-1749) destacou-se pela sua vivência como embaixador nas prin-
cipais capitais da Europa. Chamava a atenção para a importância de se observar outros fatores 
do desenvolvimento da economia de um reino, como uso produtivo das terras e a necessidade 
de se aumentar a população. 
17 • Martinho de Mendonça de Pina e Proença (1693-1743) viajou extensamente pela Europa, 
conheceu Christian Wolff na Saxônia e W. Gravesande na Holanda e estudou com eles as ideias 
de Leibniz e Newton Cf. MAXWELL, Kenneth. O Marquês de Pombal: paradoxo do iluminis-
mo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 11.
18 • António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783) foi um médico e sócio da Academia das Ci-
ências de Paris, colaborou na Encyclopédie, escrevendo sobre diversos assuntos, com destaque 
para a medicina, a pedagogia e a economia.
19 • Cf. MAXWELL, Kenneth. O Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo, op. cit., p. 10; 
Cf. também: CARVALHO JUNIOR, E. T. A ideia de atraso e o papel da educação na moder-
nização portuguesa da segunda metade do século XVIII. e-hum, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 
25-44, 2012. Disponível em: <www.unibh.br/revistas/ehum>.
20 • Cf. SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Luzes em Portugal: do terremoto à inauguração 
da estátua equestre do Reformador. Topoi, v. 12, n. 22, p. 88, 2011.
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Assim como outros homens de sua época, Verney procurou sus-
tentar sua posição social como um português no estrangeiro capaz de 
servir à corte, mantendo Portugal atualizado sobre os conhecimentos 
mais importantes que circulavam entre as “nações cultas europeias”. 
Verney necessitava do apoio e patrocínio do Rei para a publicação de 
suas obras e, para em troca, exercer seus serviços de aconselhamento. É 
neste sentido que talvez possamos falar de um projeto verneyano para 
livrar Portugal de seu estado de “atraso”.

O VERDADEIRO MÉTODO DE ESTUDAR

Em 1746 Verney publicou a sua obra mais importante intitulada 
Verdadeiro Método de Estudar, cujo objetivo era propor uma ampla 
reforma do sistema educacional para livrar a sociedade portuguesa do 
que considerava um estado de “atraso” e “decadência”. Considerava-se 
imbuído de uma missão, conforme podemos perceber neste trecho de 
uma de suas cartas escritas de Roma: 

O desejar todo o bem a uma nação, o querer que faça figura entre as 
outras, o administrar-lhe todos os meios literários para conseguir este 
fim, e ainda mais censurar os defeitos daqueles nacionais que a des-
viam deste fim [...] o louvar e exaltar todos os erros, despropósitos, 
futilidades, que a fazem ridicularizar pelas nações mais cultas, isto 
chama-se ser um ilustre citadino.

Fazia uma série de recomendações: todo o aprendizado deveria se 
iniciar por uma breve história do assunto; criticava o método de ensino 
do latim de fazer os alunos decorarem (“o método comum de dizer de 
cor é falar como papagaios”21); recomendava cultivar a memória sem 
excesso e, principalmente, sem “afectação”; ensinar com paciência e 
sem “pancadas” e defendia uma valorização do ensino do português, 
sendo que o Verdadeiro Método de Estudar  foi escrito em português, e 
não em latim. 

Seguindo suas recomendações, Verney apontava para uma série 
de benefícios, como um maior aproveitamento das aulas por parte dos 
alunos, uma redução do tempo necessário para o ensino das discipli-
nas e principalmente uma educação mais adequada às necessidades do 

21 • VM, volume I, p. 221.
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reino. No caso do Direito, chega a afirmar que reduziria o estudo das 
leis de oito anos para “um ou dois; e pode ser que ainda menos [...] e 
que, seguindo a Lei pelo método que dizemos, não empregaria tanto 
tempo, e sairia com mais utilidade”.22 

Embora a proposta filosófica verneyana tenha como fio condutor 
o conceito de “método”, o uso feito desta ideia ao longo de sua obra não 
permite uma definição única. Outro aspecto importante a se destacar 
acerca da natureza do Verdadeiro Método de Estudar é o fato de não 
seguir o modelo clássico de um tratado filosófico. Escrito na forma de 
cartas (são 16 cartas, cada uma tratando de uma determinada discipli-
na) a obra possui uma série de elementos de retórica, aproximando-se 
muito de um estilo literário. Verney cria um ato de correspondência 
entre um remetente e um destinatário fictício: um professor da Uni-
versidade de Coimbra que solicita a seu amigo, outro religioso da Itália 
(neste caso representado por Verney sob o pseudônimo de “Padre Bar-
badinho”) que escrevesse um “parecer sobre o método de estudos” do 
reino de Portugal. A obra é apresentada basicamente como um novo 
sistema de ensino adequado às necessidades de Portugal.23 

A primeira carta é uma dedicatória aos jesuítas, apresentando um 
contraste com as demais cartas que, de forma geral, apontam para o 
estado de atraso da educação praticada no reino português devido à 
manutenção de uma cultura fundada nos princípios da filosofia esco-
lástica, que era a base de todo o sistema de ensino da Companhia de 
Jesus. Verney faz uma série de críticas ao método de ensino praticado 
pelos jesuítas, em certos casos de maneira irônica e exagerada, o que 
levou seus críticos a associarem o Verdadeiro Método de Estudar a uma 
sátira. Além disso, criticava autores consagrados como Camões e Padre 
Vieira, muitas vezes reconhecidos como heróis da cultura portuguesa, 
e por isso foi considerado um traidor por atacar a honra da nação.24 

22 • Cf. VM, volume IV, p.142-143.
23 • O editor informava que “As cartas encadeiam tão bem umas com outras, que se podem 
chamar um método completo de estudos”. Cf. VM, Volume I, p. 2.
24 • Embora também fizesse elogios e demonstrasse respeito por esses autores, apontava os 
“erros” de Camões e não aprovava a ortografia usada pelo Padre Vieira criticando as suas cartas 
pelo excesso de “afectacao”, a qual Verney associava ao estilo escolástico dos jesuítas. Sobre 
Camões ver: VM, volume II, p. 306-308. Sobre as críticas ao Padre Vieira ver: p. 191.
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Verney ridicularizava a situação das artes e das ciências em Por-
tugal, ao tratar do estado da Medicina, por exemplo, ressalta que a si-
tuação portuguesa tinha “uma aparência de comédia” e exagerava ao 
afirmar que o desconhecimento da Anatomia em Portugal chegava a 
tal ponto que tanto fazia eleger para Cirurgião-mor um médico ou um 
sapateiro.25

Na Carta VIII, ao tratar da Lógica, Verney define dois tipos de 
método: o método analítico ou resolutivo, que consiste em dividir a 
coisa que queremos conhecer nas suas partes e método sintético ou di-
dático ou método de doutrina, voltado para ensinar, refere-se à forma 
como organizamos a matéria para que os outros a conheçam.26 Embora 
seja mais específico na definição do termo método ao tratar da Lógi-
ca, ao longo da obra o termo método é utilizado de maneira genérica 
para fazer referência à filosofia moderna, sobretudo a filosofia natural, 
ao método praticado pelos filósofos modernos (especialmente Locke e 
Newton) e ao método experimental, ao “novo método” praticado pelas 
“nações cultas”. Para Verney o divisor de águas entre antigos e moder-
nos era o método. Toda a produção intelectual dos antigos e dos jesuí-
tas era feita “sem método”, ou seja, para Verney só existia o método da 
filosofia moderna.

Todos estes homens merecem louvor por aquilo que nos deixaram es-
crito, e porque chegaram a conhecer alguma coisa que nós hoje temos 
demonstrada, e talvez nos indicaram a estrada em outras, etc [...] Eu 
acho, nos antigos filósofos, espalhados alguns pensamentos que nós 
hoje recebemos como certos; mas sem método, sem razão, sem de-
monstração, e pela maior parte, por via de conjectura. (grifo nosso).27

No projeto verneyano a defesa do método experimental torna a 
Física a parte mais importante de sua Filosofia e assim todas as dis-
ciplinas, incluindo a Teologia e o Direito, deveriam ter como guia o 
modelo da filosofia natural, sobretudo o modelo newtoniano. Tudo 
deveria ser submetido a um mesmo princípio. No VM a filosofia mo-

25 • Ibid., p. 22.
26 • Para Verney a própria lógica era um método, e o método a sua parte mais fundamental. A 
lógica, segundo Verney, nada mais é do que “um método e regra que nos ensina a julgar bem 
e discorrer acertadamente”. Cf. VM, volume III, p. 39.
27 • Ibid., p. 195.
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derna resume-se ao que ele chama de “física”. A “filosofia moderna”, na 
definição de Verney é:

Conhecer as coisas pelas suas causas; ou conhecer a verdadeira causa 
das coisas [...] saber a causa que faz subir a água na seringa é Filosofia; 
conhecer a verdadeira causa por que a pólvora, acesa em uma mina 
despedaça um grande penhasco é Filosofia28.

Para se defender de seus críticos, Verney contra-atacava argumen-
tando que os verdadeiros inimigos de Portugal eram aqueles que im-
pediam a entrada do “novo método”, e a tarefa mais importante para se 
reformar e restituir o lugar de importância da cultura portuguesa era 
combater o método antigo, o que levaria inexoravelmente à necessida-
de de se destruir a filosofia escolástica. Talvez por isso fosse favorável à 
manutenção da Inquisição em Portugal, pois além de necessária “a fim 
de conter as populações e evitar que elas, por superstição ou levianda-
de de espírito, caiam em doutrinas absurdas”, ela poderia servir para 
combater os “sócios” (jesuítas), os mesmos que procuravam impedir a 
entrada da filosofia moderna em Portugal. 29Embora defendesse a filo-
sofia moderna, Verney censurava autores que considerava prejudiciais:  

devemos também estar muito advertidos de não abraçar, com olhos fe-
chados, tudo o que dizem alguns modernos em matéria de Política [...] 
Acham-se modernos que observa numa Política ímpia, a qual não tem 
mais fim que engrandecer o Estado, sem fazer caso da religião, nem do 
Direito Natural. Deste gênero é Nicolau Maquiavel, Tomás Hobbes, e 
alguns outros.30

Como é possível perceber do trecho acima, Verney defendia a 
censura para manter certos limites necessários na preservação do ide-
al cristão. Assim, procurava fazer um filtro do que poderia ser apro-
veitado da filosofia moderna de acordo com as necessidades do reino 
português. Argumentava que alguns livros não deveriam circular pu-
blicamente, pois o contato com autores “suspeitos na fé” poderiam ser 
perigosos para a juventude.

28 • Ibid., p. 39.
29 • Pombal acabou adotando medida semelhante com o Regimento de 1774 que seculariza a 
Inquisição colocando-a na dependência da coroa. 
30 • Ibid., p. 137.
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AS POLÊMICAS DO VERDADEIRO MÉTODO DE ESTUDAR

As “polêmicas do verdadeiro método” iniciam-se após a publica-
ção do Verdadeiro Método de Estudar, em 1746, e se prolongam por 
mais de uma década, perdendo a sua vitalidade com a expulsão dos 
jesuítas, em 1759. O VM circulou clandestinamente provocando um 
debate público e causando uma série de reações do setor mais tradi-
cional da sociedade portuguesa, principalmente dos jesuítas, que não 
concordavam com o diagnóstico de atraso e de decadência proposto 
por Verney.31

O jesuíta José de Araújo procurou desacreditar a utilidade do novo 
método, afirmava que: “são estes métodos excelentes para cavaleiros, 
que não tem mais obrigação de estudos, que a sua louvável curiosi-
dade”.32 Araújo ainda utilizava termos como “livrinhos” e “filosofia de 
senhoras” para se referir às obras dos filósofos modernos e, ao contrá-
rio de “abrir os olhos ao mundo”, os modernos iriam “introduzir uma 
grande cegueira”.33 Demonstrava desprezo pela filosofia moderna por 
esta se dedicar ao que chamava de questões frívolas e superficiais, pois, 
segundo ele, as grandes questões não poderiam ser tratadas por meio 
dela, mas somente por meio da filosofia escolástica.34 Argumentava 
ainda que os autores que aderiam à filosofia moderna acreditavam que 
“com pouco trabalho, e em breve tempo ficariam grandes letrados”.35

Os jesuítas e os defensores do modelo vigente não viam razão para 
mudanças e acusavam Verney de aderir a uma moda passageira, assim 
como quando se referiam a chamada moda das experiências científi-
cas, alimentadas por “uma idiota curiosidade”. Observavam que os jo-

31 • Uma remessa desta primeira edição foi enviada a Portugal, e como havia sido impressa 
fora do reino, foi apreendida  e submetida à censura do Santo Ofício. Cf. MARTINS, Teresa 
Payan. Verdadeiro Método de Estudar. Revista do IEEE América Latina , v. 9, p. 221, 1997. 
Disponível em: <http://goo.gl/2SOLg0>. Acesso em: 10 fev. 2013.
32 • ARAÚJO, José de. Conversação Familiar e Exame Crítico, em que se mostra reprovado o 
método de estudar, que com o título de verdadeiro, e aditamento de útil à República e à Igreja, 
e proporcionado ao estilo de Portugal expoz em dezesseis cartas o R. P Frey ****Barbadinho da 
Congregação de Itália: e também frívola a resposta do mesmo as sólidas reflexões do P. Frey Arsê-
nio da Piedade, Religioso Capucho. Valensa: Na oficina de Antonio Balle, 1750, p. 292.
33 • ARAÚJO, José de. Conversação Familiar, op. cit., p. 293.
34 • Ibid., p. 292.
35 • Ibid., p. 3.
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vens aderiam a esta moda, primeiramente, por serem livros de estran-
geiros, que tinham boa aceitação entre os portugueses. E por preguiça, 
preferiam o caminho mais curto dos “livrinhos” da filosofia moderna, 
do que toda a erudição necessária para os conhecimentos que conside-
ravam ser os mais fundamentais. 

O jesuíta Francisco Duarte, no seu Retrato de Mortecor afirmou 
que um dos maiores insultos cometidos pelo autor do “novo método” 
foi ter desqualificado o sistema de ensino praticado na Universidade 
de Coimbra: 

[...] no conceito do Barbadinho não valem os portugueses coisa algu-
ma, se a venerável Academia Conimbricense vale pouco. Aqui sim, 
que cortou de um golpe toda a Glória de Portugal: aqui nos tirou a 
capacidade de aprender, pois nos intentou persuadir, que não tinha 
aquela Universidade método de ensinar.36

Duarte ainda se queixava dos defensores do método moderno, 
por eles buscarem convencer a todos de que tudo o que os portugue-
ses deveriam aprender provinha do estrangeiro; esqueciam, ressalta 
o autor, que todos aqueles “inventos admiráveis”, como a “pólvora, 
o vidro, o papel”, também foram ensinados e aprendidos pelos fran-
ceses e ingleses; além disso, apontava que foram os portugueses que 
os ensinaram a navegar “por mares nunca, dantes navegados pois à 
nação Portuguesa devem eles o descobrimento de novos rumos”.37 
Duarte procurava negar o diagnóstico de atraso proposto por Verney 
para e destacar o protagonismo dos portugueses na descoberta do 
novo mundo.

Ao contrário das mudanças de método defendidas por Verney, 
Francisco Duarte trata com saudosismo uma época em que a medici-
na operava milagres, conforme podemos observar na sua Iluminação 
Apologética:

36 • DUARTE, Francisco. Retrato de Mortecor. Sevilha: Imprensa de Antonio Buccaferro, 1749, 
p. 29.
37 • DUARTE, Francisco. Iluminação Apologética do Retrato de Mortecor: em que aparecem 
com as mais vivas cores os erros do autor do novo método, e seu apologista, os quais pretendeu 
defender um anônimo, por alcunha, o Doutor Apolonio Philomuso, e se lhe mostrão os mui-
tos, que por malicia, ou por ignorância cometeu. Sevilha: Imprensa de Antonio Buccaferro, 
1749, p. 57.
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Ditosos tempos aqueles, em que Portugal tinha médicos, que nem sa-
bião a Descartes o nome, nem que em França houvesse Gassendo, ou 
Newton em Inglaterra, e em cujas livrarias não entrava livro francês, 
ou estava perpetuamente fechado por falta de quem lhe entendesse 
a língua: estes fizeram curas, e com receitas particulares, que tinham 
adquirido, ou com o estudo, ou com a experiência triunfaram muitas 
vezes do perigo, que fazia desmaiar toda a esperança.38

Duarte, vangloriando-se de sua vitória contra Verney e satisfeito 
por ter atingido seu objetivo, afirmava que depois de “açoitá-lo” e 
tê-lo feito sentir-se “envergonhado” e “arrependido”, declarava sentir 
pena e “compaixão”.39 As polêmicas do novo método chegaram até a 
Espanha, quando o jesuíta José Francisco de Isla y Rojo, também co-
nhecido por Padre Isla, publicou em 1758 uma obra de cunho crítico 
e satírico que citava o autor do Verdadeiro Método de Estudar como 
“um homem que a todos os espanhóis tratou por bárbaros e ignoran-
tes”. Não deixou de usar também de ironia para apontar os exageros 
de Verney: “Pois até que ele veio ao mundo, não sabíamos nem gra-
mática, nem lógica, nem física, nem teologia, nem jurisprudência, 
nem cânones, nem medicina, e ainda mais, não sabíamos nem ler 
nem escrever”.40  

OS DESCAMINHOS DA CIÊNCIA: OS JESUÍTAS E AS TREVAS 
DA IGNORÂNCIA

Após a expulsão dos jesuítas, houve uma apropriação de elemen-
tos deste debate travado entre Verney e seus inimigos em alguns do-
cumentos das “reformas pombalinas da educação”, como a Dedução 
Cronológica e Analítica (1769), o Compêndio Histórico (1771) e os 
Estatutos da Universidade de Coimbra (1772). Neste corpus de docu-
mental, que poderíamos identificar como verdadeiros “monumentos 

38 • DUARTE, Francisco. Iluminação Apologética,  parte II, p.103-104.
39 • DUARTE, Francisco. Iluminação Apologética, parte II, p. 2.
40 • ISLA, José Francisco de. Fray Gerundio de Campazas. Madrid: Imprenta de Gabriel Ramí-
rez, 1758. Disponível em: <http://goo.gl/GWLpXy>. Acesso em: 14 ago. 2014.
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históricos”41, os jesuítas foram apontados como os responsáveis por 
todo o atraso da sociedade portuguesa, por terem destruído o comér-
cio e agricultura do reino e reduzido a nação portuguesa a um estado 
de ignorância. 

Depois das “batalhas” travadas no campo das ideias contra o “mé-
todo jesuítico”, desencadeou-se um conjunto de ações políticas que 
julgaram os perdedores da “batalha” e os condenaram à expulsão. A 
resistência dos jesuítas à filosofia moderna e seu apego à filosofia esco-
lástica foram utilizados sistematicamente como elementos do discurso 
antijesuíta.  

No Alvará de Reforma dos Estudos de 28 de junho de 1759, os 
jesuítas são apontados como conspiradores e foi decretado o fim das 
suas atividades educacionais em todos os domínios portugueses.42 A 
partir deste momento, o estado português cada vez mais passa a geren-
ciar o setor da educação que até então estava sob controle da igreja.43 
De acordo com este Alvará, os jesuítas utilizaram um método de ensi-
no prejudicial para enfraquecer os portugueses e melhor dominá-los. 
Os jesuítas resistiram, “com suas maquinações” sem: 

[...] cederem, nem à invencível força do exemplo dos maiores Ho-
mens de todas as nações civilizadas; nem ao louvável, e fervoroso 
zelo dos muitos Varões de eximia erudição, que clamarão altamente 
nestes reinos contra o método; contra o mau gosto; e contra a ruína 
dos Estudos.44  

41 • Conforme destaca Pereira e Cruz, os novos estatutos da Universidade de Coimbra apre-
sentavam o caráter de monumentos não apenas no que se refere aos seus conteúdos, mas a sua 
própria materialidade, os livros dos novos estatutos receberam luxuosa encadernação e fica-
ram expostos à veneração pública. Cf. PEREIRA Magnus Roberto de Mello; CRUZ, Ana Lúcia 
Rocha Barbalho da. Ciência e memória: aspectos da reforma da universidade de Coimbra de 
1772, op. cit., p. 25.
42 • Alvará de Reforma dos Estudos de 28 de junho de 1759. In: Coleção da Legislação Portu-
guesa desde a ultima compilação das ordenações, redigida pelo desembargador Antonio Delgado 
da Silva. Legislação de 1750 a 1762. Lisboa: Na Typografia Maigrense. Anno 1830, p. 673. 
Disponível em: <http://goo.gl/19w3st>. Acesso em: 22 jul. 2015.
43 • Cf. FONSECA, Thaís Nivia de Lima e. (Org.). As reformas pombalinas no Brasil. Belo 
Horizonte: Mazza Edições, 2011.
44 • Alvará de Reforma dos Estudos de 28 de junho de 1759. In: Coleção da Legislação Portugue-
sa desde a ultima compilação das ordenações, redigida pelo desembargador Antonio Delgado da 
Silva. Legislação de 1750 a 1762. Lisboa: Na Typografia Maigrense, 1830, p. 674.
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Aqui já é possível antever a maneira como Verney seria transfor-
mado em uma espécie de  “oráculo” das reformas da educação. Con-
forme foi mencionado no alvará, seu perfil se enquadrava na qualidade 
de um indivíduo que havia combatido o “método” e o “mau gosto” dos 
jesuítas.45 Na Dedução Cronológica46 publicada em 1767, o Verdadeiro 
Método de Estudar foi reconhecido como uma importante iniciativa 
para tentar libertar Portugal daquele estado de atraso, principalmente 
por combater o “Método Jesuítico”.47 De acordo com este documento, 
o estado de ignorância em que a tinham reduzido a nação portuguesa: 

[...] levou alguns dos portugueses (até ali oprimidos da mesma igno-
rância) a irem buscar instrução contra ela entre os sábios das nações 
estrangeiras: como foi, por exemplo, o iluminado Zeloso, que desper-
tou a mocidade portuguesa do letargo, em que estava, pelo próprio, 
e adequado meio do judicioso livro, que no ano de 1746 deu à luz, 
datado em Valença com o título de Verdadeiro Método de Estudar.48  
(grifo nosso)

Ainda é relatado que a publicação do Verdadeiro Método de Estu-
dar provocou uma “sublevação contra os estudos jesuíticos”, e “Ilumi-
nando a nação”, o autor do método usou de todo artifício para “extirpar 
toda a peste imaculada” pelos jesuítas que havia infeccionado “os enge-
nhos portugueses”.49 E para reparar os “danos” e os “estragos” causados 
pelos jesuítas, foi instituída uma “junta de providencia literária” para 
que fosse feito um levantamento de todos os prejuízos: 

Examinando com toda a exatidão as causas delas: Ponderando os 
meios, que se considerassem mais próprios para a restauração dos es-

45 • Camilo Castelo Branco, no seu no seu Perfil do Marquês, chamou a Verney o mais fecun-
do oráculo do grande estadista. Cf. MONCADA, Luís Cabral de. Um Iluminista português do 
século XVIII, op. cit., p. 16, 129.
46 • Deducção Chronologica, e Analytica. Parte Primeira, na qual se manifestão pela suc-
cessiva serie de cada hum dos Reynados da Morarquia Portugueza, que decorrêrão desde o 
Governo do Senhor Rey D. João III. até o presente, os horrorosos estragos, que a Companhia 
denominada de Jesus fez em Portugal, e todos seus Dominios, por hum Plano, e Systema por 
ella inalteravelmente seguido desde que entrou neste Reyno, até que foi delle proscripta, e 
expulsa pela justa, sabia, e providente Ley de 3. de Setembro de 1759. Dada a Luz pelo Doutor 
José Seabra da Silva. Lisboa: 1767.
47 • Dedução Cronológica, p. 499.
48 • Ibid., p.496.
49 • Ibid., p. 497.
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tudos públicos. E apontando os cursos científicos, e os métodos, que 
se podiam estabelecer, para que as mesmas artes, e ciências, que depois 
de mais de um século se acham infelizmente destruídas, fossem intei-
ramente preparadas: se lhe consultasse o que parecesse a respeito de 
tudo sobredito.50 (grifo nosso)

A “junta de providencia literária” era constituída sob a inspeção do 
Conselho de Estado, representados pelo Cardeal da Cunha e o Marquês 
de Pombal. O resultado deste trabalho foi publicado no Compendio His-
tórico51, em que são listados de uma maneira detalhada e sistemática, 
todos os “estragos e impedimentos” provocados pelos jesuítas. A tese 
principal era a de que o corpo da monarquia portuguesa havia sido en-
venenado, e era preciso combater o problema tal como se combate uma 
peste. Por isso, a primeira providência sugerida pela junta foi  revogar e 
abolir os velhos estatutos da Universidade de Coimbra, e a segunda, or-
denar a elaboração de novos estatutos.52 Neste documento, argumenta-se 
que os jesuítas “arrancaram das mãos dos Reitores, e Diretores daquela 
infeliz Universidade todo o governo dela” para produzir uma total “des-
truição de todas as leis, regras, e métodos”.53 Ainda é relatado que os je-
suítas impediram a entrada de todos os progressos científicos, tornando 
todos os estudos das ciências inúteis, enchendo as escolas de “contendas, 
de disputas e rixas”. O Compendio Histórico aponta ainda que os jesuítas 
“usaram de malícia” proibindo o método sintético – que de acordo com 
a definição verneyana, tratava-se do método voltado para facilitar o en-
sino das matérias54 – “para impedir o aproveitamento dos alunos”.55 Ou 
seja, foi sugerido que, de forma intencional, os jesuítas implantaram um:

[...] doloso sistema de ignorância artificial, e de impossibilidade de se 
aprenderem as mesmas  ciências, que se fingiu quererem-se ensinar... 
laborando para obstruírem todas as luzes naturais dos felizes engenhos 
portugueses.56

50 • Ibid., p.VIII.
51 • Compendio historico do estado da Universidade de Coimbra no tempo da invasão dos de-
nominados jesuitas e dos estragos feitos nas sciencias e nos professores, e directores que a regiam 
pelas maquinações, e publicações dos novos estatutos por elles fabricados. Lisboa: Na Regia Of-
ficina Typografica, 1771. v. 3.
52 • Ibid., p. 295.
53 • Ibid., p. VIII.
54 • Cf. VM, volume III, p. 105.
55 • Compendio, op. cit., p. XI
56 • Ibid., p. XIII.
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Conforme podemos observar, os jesuítas são acusados de obstruir 
a difusão da Luzes em Portugal e são responsabilizados por todo o pe-
ríodo de escuridão no qual o reino havia caído desde que as aulas pas-
saram a ser ministradas pela Companhia de Jesus. O “novo método”, 
baseado nos princípios da filosofia moderna, voltado para facilitar o 
ensino das matérias, é recomendado no Compendio para ser aplicado 
também nas Ciências Teológicas, pois “só o dito método é o mais ca-
paz, e adequado para restituir não apenas aos Teólogos, mas a todas as 
disciplinas, o espírito de exatidão, e de ordem”.57 Por isso, a principal 
tese apresentada pelo Compêndio Histórico, defende que o meio mais 
importante utilizado pelos jesuítas para controlar a universidade foi 
justamente através da manutenção de um método que tornou possível 
manter todo o corpo da monarquia portuguesa “infectado” e impoten-
te, sob as trevas da ignorância:

E havendo claramente visto os mesmos Regulares, que nem naquele 
tempo, então presente, podiam instaurar o grande número de Profes-
sores, e de Homens doutos em todas as Ciências, que então abunda-
vam no mesmo infeliz Reino, sem que os ganhassem para a sua infame 
conjuração; ou perdessem inteiramente, os que nela não quisessem en-
trar, nem podiam para o tempo futuro precaver a segurança daquelas 
suas maquinações, e atentados, em quanto existissem na dita Universi-
dade os Estatutos, as Regras, e os Métodos, que tinham formado aque-
les grandes homens; e em quanto não introduzissem outros estatutos, 
outras Regras, e outros métodos, que em vez de guiarem os Lentes, 
e os estudantes para as luzes das ciências, os descaminhassem delas 
para as trevas da mais escura ignorância: maquinaram, e executaram 
os mesmos façanhosos regulares (de acordo com o dito monarca) to-
das as intrigas, e todas as atrocidades, que constituíram a matéria dos 
seguintes prelúdios.58 (grifo nosso)

A partir dos relatórios apresentados ao Rei no Compendio Históri-
co, foi ordenado a elaboração de novos estatutos para a Universidade. 
Os Estatutos da Universidade de Coimbra59 publicado em 1772 costu-
mam representar o ponto mais alto das reformas da educação promo-

57 • Ibid., p. 50.
58 • Compendio, parte I, prelúdio II, op. cit., p. 15.
59 • Estatutos da Universidade de Coimbra compilados debaixo da immediata e suprema ins-
pecção d’el-Rei D. José I pela Junta de Providencia Litteraria ultimamente roborados por sua ma-
gestade na sua Lei de 28 de Agosto deste presente anno. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 
1772, v. I, p. VII.
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vidas por Pombal, constituem todo o conjunto de medidas, com força 
de lei, que deveriam ser adotadas para “uma nova criação da Universi-
dade de Coimbra”. Nos Estatutos recomenda-se uma série de regras e 
condições a serem observadas por alunos e professores, como as disci-
plinas que deveriam ser ensinadas, o tempo de duração de cada aula, e 
principalmente sobre o “método das lições”.60 Em diversos trechos do 
documento são mencionados novamente os “estragos” e as “maqui-
nações” feitas pelos jesuítas por meio do uso do método escolástico. 
É decretado o desterro e a abolição da filosofia escolástica do reino 
de Portugal e a “boa filosofia” (leia-se filosofia moderna) passou a ser 
adotada como fundamento de todas as reformas que visavam a restau-
ração de todo o corpo da universidade.61 

No curso de Medicina, por exemplo, o aluno só poderia matricular-
-se depois de estudar durante três anos a Física, e Matemática, além dis-
so, cursar mais um ano de Lógica, que poderia ser facultativo mediante 
a apresentação de um certificado. Porém, não poderiam ser dispensados 
do curso de Física e Matemática, mesmo que tivessem estudado “em ou-
tra parte esta filosofia”, por não conter os conhecimentos necessários da 
“Ciência Natural”. Além disso, assim como era defendido por Verney, 
também era recomendado que o “estudo de qualquer disciplina, ou Arte, 
deveria “indefectivelmente” começar por uma breve história dela”.62

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lugar que foi dado a Verney na Dedução Cronológica, como 
“o iluminado Zeloso, que despertou a mocidade portuguesa do letar-
go, em que estava”, acabou se propagando para muito além do século 
XVIII. Em uma das cartas escritas para Pombal, Verney chegou a fazer 
um elogio a Dedução Cronológica e a nova política que vinha sendo 
adotada por Pombal a respeito da Companhia de Jesus:

Mas o que me recreou mais foi a mesma matéria do livro, que é uma 
consequência do belo sistema, que V. E. desde o 1759 formou, e exe-
cutou. V. E. ensinou às outras Cortes da Europa a verdadeira Lógica, 

60 • Ibid., volume I, p. XIV, Cf. título III do curso de Teologia.
61 • Ibid., p. 18.
62 • Volume I, p. XIV, Cf. título III do curso de Teologia.
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com que se deve argumentar concludentemente com os Socios, que 
são poucas palavras, e obras eficazes.63

Logo em seguida Verney cairia em desgraça. Em 1768, foi nome-
ado secretário de Legação na corte romana, e sua função era auxiliar 
o ministro plenipotenciário, Francisco de Almada e Mendonça, primo 
de Pombal. Neste contexto, Verney e Almada – que conforme já apon-
tamos, haviam disputado a mercê do Arcediagado de Évora – passaram 
a dividir a mesma residência, e devido a uma série de desentendimen-
tos, tornaram-se inimigos. Nas correspondências entre Francisco de 
Almada e Mendonça e Sebastião Carvalho de Melo, é possível perceber 
toda a rede de intrigas nas quais Verney estava se envolvendo. Almada 
escrevia a Pombal argumentando que Verney era totalmente inútil ao 
serviço de Sua Majestade e solicitava se livrar deste sujeito “desneces-
sário e pernicioso”. Em carta de 14 de agosto de 1770, de forma irônica 
e mais incisiva, cobrava uma promessa que teria sido feita por Pombal 
na resolução do problema que o incomodava: “Eu já tenho pedido a V. 
Ex. a que de a este grande letrado, e refinado Francês o premio que me-
rece, e espero que o faça com brevidade [...]”.64 As súplicas de Almada 
ao seu primo e ministro não tardariam: a punição de Verney viria no 
dia 7 de junho de 1770, sendo expulso de Roma por ordem da corte 
portuguesa, passando a viver na Toscana.  

Um dos documentos mais reveladores sobre sua vida, uma car-
ta “autobiográfica” escrita de Roma, em 1786, a um padre oratoriano, 
Verney demonstra sentir-se fracassado na sua missão de “iluminar a 
nação”. Neste trecho a sua vida é identificada com a sua obra: 

Eu sim tive ao princípio particular ordem da Corte de iluminar a nos-
sa nação em tudo o que pudesse, mas nunca me deram os meios para 
executá-lo. Tive largas promessas de prêmios, e de renda, e ajudas de 
custo, e vieram recomendações repetidas aos Ministros para me darem 
um conto de reis sobre os Benefícios do Reino que ca se provessem. Mas 
tudo isto ficou na esfera dos possíveis, e nunca se verificou por culpa 
dos Ministros, e outras pessoas, as quais sempre embasaram para adular 

63 • Carta de Verney a Pombal enviada de Pisa em novembro de 1767. Cf. ANDRADE, Antó-
nio Alberto Banha de. Vernei e a cultura de seu tempo, op. cit., p.623-624. Neste caso, os sócios 
são os jesuítas.
64 • Excerto de uma carta de Almada para Pombal de Roma, 14 de agosto de 1770. Ibid., p. 
638.
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os jesuítas, que sempre me perseguiram com ódio imortal. 65 (grifo 
nosso)  

Embora ao final de sua vida demonstrasse frustração e ressentimen-
to, podemos dizer que não foi tão mal sucedido assim, pois conseguiu 
publicar alguns de seus manuais em latim com o patrocínio do reino.66 
Contudo, Verney continua sendo um autor controverso e polêmico, no 
Congresso realizado em 2013 em homenagem aos trezentos anos de seu 
nascimento, Manuel Curado assinalou que “Luís António Verney é mui-
ta coisa na cultura portuguesa, é um modelo a se seguir, muitas vezes, é 
um modelo a ponderar, outras vezes, é um modelo a não seguir, algumas 
vezes”.67 As comunicações e os debates deste evento apontam para novas 
interpretações sobre as ideias de Verney, que hoje poderíamos situar na 
tensão entre a singularidade da cultura portuguesa e uma certa ideia de 
Europa.68 

65 • Carta de Roma, fevereiro de 1786, ao P. Joaquim de Foyos, da Congregação do Oratório. 
In: MONCADA, Luís Cabral de. Um Iluminista Português do Século XVIII: Luís António Ver-
ney, op. cit., p. 146-147. 
66 • Não há documentos que possam comprovar se Verney recebeu os recursos para o pa-
gamento das impressões do Verdadeiro Método de Estudar. Sabe-se que recebeu os recursos 
necessários para a impressão do De Re Logica e De Re Metaphysica, obras que dedicou ao Rei. 
Cf. “Biografia breve de Luís António Verney”, que se encontra no prefácio do segundo volume 
da edição do Verdadeiro Método de Estudar organizada por António Salgado Júnior, edição 
que foi utilizada como referência nesta pesquisa. Cf. VERNEY, Luís António. Verdadeiro Mé-
todo de Estudar. v. II. op. cit., p. XXV.
67 • Congresso realizado na Biblioteca Nacional de Portugal intitulado Luís Antó-
nio Verney e a Cultura Luso-Brasileira do seu tempo entre os dias 16 e 18 de setembro de 
2013. Para mais informações  sobre o evento: <http://www.bnportugal.pt/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=843:congresso-luis-antonio-verney-e-a-cultu-
ra-luso-brasileira-do-seu-tempo-16-18-set&catid=163:2013&Itemid=869>. Para assistir ao 
pronunciamento de Manuel Curado na conferência de abertura: <https://www.youtube.com/
watch?v=c542BC_5lOM>. (Cf. Intervalo de 4,50s).
68 • Sobre esta questão Cf. FRANCO, José Eduardo. A ideia de Europa nas reformas pomba-
linas da educação. Anais do Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. Uberlândia, 
abr. 2006. Disponível em: <http//www.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos590/jose_eduar-
do_ franco.pdf >. Ver também: DIAS, José Sebastião da Silva. Portugal e a Cultura Europeia. 
Coimbra: Editora Coimbra, 1952; CALAFATE, Pedro (Coord.). Portugal como Problema: sé-
culos XVII e XVIII – da obscuridade profética à evidência geométrica. v. 2. Lisboa: Fundação 
Luso-Americana / Público, 2006.
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Analisar a natureza e o significado da Ilustração no interior do 
campo de investigação historiográfica é uma tarefa bastante complexa. 
Muitos são os trabalhos especializados nas áreas de História Cultural 
e Intelectual do século XVIII que se dedicaram a tal tarefa. Entretanto, 
boa parte desses estudos mostrou a Ilustração como um movimen-
to cultural, intelectual, filosófico e científico de dimensão continental 
europeia, tendo, por vezes, como o principal representante ou centro 
difusor de ideias o reino da França. 

A adoção dessa forma de interpretação fez com que outras localida-
des fora dos territórios franceses fossem por vezes esquecidas pela produ-
ção historiográfica. Durante muito tempo, trabalhos inspirados em auto-
res como Ernest Cassirer e Paul Hazard interpretaram o movimento de 
Ilustração como um conjunto de ideais harmoniosos elaborados por dife-
rentes pensadores, deixando de levar em consideração as especificidades, 
os debates, as diferenças e as tensões inerentes a difusão dos ideais ilustra-
dos nas diferentes tradições culturais em que podem ser observados. 

O reino de Portugal não ficou alheio ao movimento da Ilustração. 
A identificação de acepções ilustradas no contexto sociopolítico portu-
guês setecentista, entretanto, é vista pela produção historiográfica atual 
como um tema polêmico e controverso. Isso porque o ambiente político 
e intelectual lusitano apresentou naquele contexto características muito 
próprias, predominantemente católicas. De fato, pode-se observar, no 
decorrer do século XVIII, o desenvolvimento de um movimento de re-
novação dos planos científico, cultural e educacional no reino portu-
guês. Dentre os aspectos mais relevantes do contexto sociopolítico em 
questão, pode-se certamente destacar as transformações que as formas 
de ensino e divulgação dos conhecimentos científicos e filosóficos obti-
veram. Por aquela época, o ensino e divulgação da cultura escrita passou 
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a ser não exclusivamente uma preocupação em relação à formação de 
religiosos ou de profissionais intelectuais, tornando, desse modo, a ques-
tão do ensino e formação dos indivíduos uma das principais preocupa-
ções expressas por sábios e letrados portugueses, sobretudo, a partir da 
segunda metade do século XVIII.

Como um dos desdobramentos da crítica ilustrada, a produção filo-
sófica portuguesa setecentista obteve visibilidade e apreço, como se pode 
perceber considerando a produção intelectual do padre Teodoro de Al-
meida. Membro da Congregação do Oratório e expressivo representante 
do pensamento ilustrado em Portugal, em sua vasta produção intelectual 
Teodoro de Almeida considerou, entre outros elementos, que as inovações 
filosóficas de seu tempo eram ainda algo obscuro e inacessível para muitos 
nobres e homens de grande estirpe, em especial entre aqueles que não pos-
suíam acesso às universidades ou aos círculos intelectuais letrados.

Tendo em vista esta questão e demonstrando profunda inserção nas 
principais discussões de sua época, Teodoro de Almeida escreveu a Re-
creação Filosófica ou Diálogo sobre a Filosofia Natural para a instrução de 
pessoas curiosas que não frequentaram as aulas, obra de proporções enci-
clopédicas, em dez volumes, escrita e publicada entre os anos de 1751 e 
1800, que teve por objetivo tornar as inovações provenientes da Filosofia 
Moderna e do experimentalismo acessíveis entre aqueles que não deti-
nham as técnicas ou habilidades necessárias para entendê-las. 

Parte da pesquisa de mestrado, em desenvolvimento no Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná,1 o pre-

1 • Professado, desde meados da década de 1960, por autores como John Pocock e Quentin 
Skinner, o Contextualismo Linguístico pode ser visto como um método de análise que con-
siste basicamente em situar os escritos políticos em seus determinados contextos linguísticos e 
sociais, de maneira que nos permitam identificar o que seus autores pretendiam comunicar ao 
escrevê-los. De acordo com o que propõe tal metodologia, para realmente compreender os textos 
com os quais trabalha, o historiador do pensamento político deve ter a capacidade de oferecer 
uma explicação que não se reduza somente ao significado daquilo que foi dito nas obras, como 
também sobre as circunstâncias e motivações que levaram à sua produção. Para reconstruir o 
significado histórico dos textos políticos seria preciso, então, estudá-los por uma perspectiva 
histórica, empregando métodos e práticas do historiador. Dessa forma, ao tratar a respeito do 
pensamento político o historiador deve, portanto, distinguir entre duas dimensões específicas do 
trabalho hermenêutico: a dimensão do significado, ou seja, aquilo que apreendemos do texto, e 
a dimensão do ato linguístico, ou seja, aquilo que o próprio autor havia concebido no tempo em 
que escreveu. Para mais informações a respeito do Contextualismo Linguístico, consulta: SKIN-
NER, Quentin. Visões da Política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005. 
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sente trabalho tem por objetivo apresentar algumas considerações a res-
peito do perfil assumido pela Ilustração em Portugal durante a segunda 
metade do século XVIII, assim como do tratamento dispensado ao tema 
por um de seus mais expressivos representantes: o padre oratoriano Teo-
doro de Almeida. Guiando essa proposta por abordagens que marcam o 
“contextualismo linguístico”,2 professado por historiadores como Quentin 
Skinner, as páginas a seguir destacam a Recreação Filosófica, expondo a 
forma pela qual a obra de Teodoro de Almeida aborda e revela a existência 
de uma literatura de divulgação da Filosofia Moderna entre os portugue-
ses na segunda metade do século XVIII, um período da história de Portu-
gal fortemente marcado por uma iniciativa de universalização dos saberes 
e de reorganização da educação. 

A FILOSOFIA MODERNA NO AMBIENTE INTELECTUAL 
PORTUGUÊS SETECENTISTA

O século XVIII marcou princípio de um movimento de forte 
renovação no que se refere aos âmbitos cultural, científico, literário e 
filosófico portugueses. Baseado, sobretudo, na refutação de boa parte 
da atividade intelectual que o precedeu, esse movimento promoveu 
uma crítica veemente em relação à cultura científica e filosófica por-
tuguesa, argumentando, entre outros fatores, que a forma de ensino 
praticada na generalidade das escolas oficiais, bem como a produção 
intelectual de alguns dos mais destacados autores e homens letrados 
portugueses, deveriam ser caracterizadas por uma “lamentável e re-
preensível insciência”.3

Como resultado desse processo, estudiosos e homens letrados 
próximos ao centro da monarquia elaboraram, por essa época, uma 
determinada imagem em relação as formas de ensino e conhecimen-
to produzidas pelos portugueses. Segundo Pedro Calafate, a produção 
intelectual de outros períodos, como o século XVII, por exemplo, foi 
atrelada a um perfil marcado por “espessas trevas e falsa filosofia”, que 

2 • A pesquisa em desenvolvimento conta com auxílio financeiro fornecido pela Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
3 • MARTINS, Décio Ruivo. As ciências físico-matemáticas em Portugal e as Reformas Pom-
balinas. In: ARAUJO, Ana Cristina (Coord.). O marques de Pombal e a Universidade, 2. ed. 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014, p. 211.
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teriam conduzido a cultura científica portuguesa a um estado de “de-
cadência e mau gosto” que dificilmente seria superado.4 

Com o objetivo de reverter tal imagem negativa, a Coroa iniciou 
um notável esforço de renovação cultural e intelectual, por meio da 
implementação de uma série de medidas que visavam o aprimoramen-
to do ensino e a produção de conhecimentos no reino. De acordo com 
Ana Luísa dos Santos Marques, cumpre destacar, entre as principais 
medidas implementadas nesse período, ações como a contratação de 
professores estrangeiros para lecionar nas universidades portuguesas, 
o financiamento da partida de estudantes e funcionários para nações 
estrangeiras, as doações de grandes acervos literários, bem como o ex-
pressivo patrocínio fornecido para algumas instituições de religiosos e 
de homens letrados, dentre as quais se destacaram a Academia dos Ge-
nerosos, instituição de letrados fundada em 1647, onde posteriormen-
te destacaram-se figuras como o padre Rafael Bluteau (1636-1734), 
autor do famoso Vocabulário Português e Latino (1728), bem como a 
Academia Real de História Portuguesa que, instituída no ano de 1720, 
se tornou não apenas um destacado núcleo de produção teórica no 
período, como o local que contribuiu de maneira significativa para a 
criação de um “corpus histórico” necessário à edificação da memória 
nacional portuguesa.5

Para além das medidas tomadas pela Coroa, pode-se considerar 
o processo de renovação científica e filosófica no ambiente intelectual 
português setecentista por meio do crescente desejo pelo aprendizado 
de novos conhecimentos que se manifestou entre inúmeros fidalgos e 
eclesiásticos. Para ilustrar esse fato, segundo José de Arriaga, devemos 
considerar uma série de anúncios publicados em periódicos portugue-
ses, destacando cursos voltados ao ensino de novas matérias e idio-
mas, destinados, sobretudo, a divulgação de conhecimentos em franca 
ascensão em países estrangeiros. Promovidos com clara intenção de 
aproximar o ensino e a produção de conhecimentos em Portugal aos 
modelos praticados no restante da Europa, tais iniciativas passaram a 

4 • CALAFATE, Pedro. Portugal como problema, séculos XVII e XVIII – da obscuridade profé-
tica à eficácia geométrica. V. II. Lisboa: Fundação Luso-Americana, 2006, p. 147.
5 • MARQUES, Ana Luísa dos Santos. Arte, Ciência e História no livro português do século 
XVIII. Universidade de Lisboa: Tese de Doutorado, p. 19.
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atrair um grande público, transformando, gradualmente, tais matérias 
em um dos assuntos dignos de maior interesse e elogios nos ambientes 
frequentados pelos portugueses mais doutos.6

Interligado ao novo desejo expresso pelo conhecimento, pode-
-se ainda observar o estabelecimento de um movimento de refutação 
do ensino e da produção de conhecimentos escolásticos em Portugal. 
No decorrer do século XVIII, tornou-se cada vez mais difícil para os 
principais defensores do método escolástico, em especial membros da 
Companhia de Jesus, promover a velha filosofia entre os portugue-
ses, sobretudo após a ampla divulgação das descobertas de indivíduos 
como Galileu Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) e Isaac 
Newton (1643-1727). De fato, a difusão das teorias de Galileu, bem 
como a tradução e publicação de obras como o Principia Philosophiæ 
(1644), de Descartes, e os Principia (1713-1726), de Newton, provo-
caram, em boa parte da Europa, uma profunda mudança na atitude 
intelectual daqueles que se dedicaram ao entendimento dos campos da 
ciência e Filosofia Moderna.7

6 • ARRIAGA, José de. A Filosofia Portuguesa (1720-1820) – História da Revolução Portuguesa 
de 1820. Lisboa: Guimarães Editores, 1980, p. 21.
7 • O modelo de racionalidade que embasou boa parte das discussões relativas às ciências 
modernas constituiu-se a partir da chamada “revolução científica do século XVI” e foi se de-
senvolvendo nos séculos seguintes, sobretudo, nos domínios das ciências naturais. Segundo 
Mario Barbatti, o pensamento professado pelos filósofos naturais modernos, entre os séculos 
XVI e XVIII, poderia ser classificado atualmente como “um realismo ingênuo, ou como uma 
doutrina de apreensão imediata do mundo real”. Naquele período, podemos observar o esta-
belecimento de duas correntes interpretativas principais no que se refere as novas epistemes 
que permearam boa parte da produção e divulgação de conhecimentos relacionados as ciên-
cias modernas. A primeira corrente pode ser aproximada aos ideais da filosofia mecânica. Os 
defensores de tal perspectiva acreditavam que a única forma de garantir a certeza científica de 
algo era dispô-lo matematicamente, bem como propuseram a “redução da natureza a catego-
rias geométricas”. Para tais filósofos, a geometria euclidiana deveria ser tomada como base in-
questionável das ciências modernas, “uma primeira realidade do mundo”, que posteriormente, 
com Galileu, seria ainda vista como “o alfabeto com que Deus escreveu o universo”. A segunda 
corrente a se destacar no período relaciona-se aos ideais da filosofia empírica. De acordo com 
Barbatti, os defensores dessa perspectiva costumavam argumentar sobre “a incapacidade hu-
mana, diante da diversidade das coisas, em propor grandes sistemas coerentes”, defendendo, 
em um “proto positivismo”, a utilização da prática experimental criteriosa como o elemento 
fundamental para o estabelecimento de verdades científicas e filosóficas. Para um estudo in-
trodutório a respeito do panorama da Filosofia Natural na Europa entre os séculos XVII e 
XVIII, ver: BARBATTI, Mario. A Filosofia Natural à época de Newton. Revista Brasileira de 
Ensino de Física, v. 21, n. 1, 1999, p. 153-161.
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Conforme argumenta Franklin Baumer, sujeitos como Galileu, 
Descartes e Newton foram responsáveis pela criação de uma ino-
vadora concepção a respeito do estudo dos campos da ciência e da 
natureza. Para o autor, esses sujeitos que “cultivavam a nova Filoso-
fia”, foram responsáveis pela difusão de um processo de valorização 
das formas de conhecimento racionais e utilitárias, em detrimento 
da filosofia contemplativa e especulativa praticada e ensinada entre 
os defensores do método escolástico. Reconhecendo que para obter 
uma forma de conhecimento mais apurado a respeito da natureza se 
fazia necessário produzir novos modelos que permitissem significati-
vos avanços na direção de uma forma de “conhecimento melhor ela-
borado”, indivíduos como Galileu, Descartes e Newton criaram uma 
inovadora linguagem científica. De acordo com Baumer, enquanto a 
ótica judaico-cristã costumava julgar que o melhor caminho para a 
obtenção da verdade científica e filosófica era algo “dogmaticamente 
fundamentado”, no âmbito das novas teorias defendidas pela Filoso-
fia Moderna, o conhecimento a respeito do mundo e de seus fenô-
menos naturais passou a ser adquirido e expresso por meio de uma 
linguagem abstrata e matemática.8 

Gradualmente, essa nova concepção a respeito da forma de tratar 
os conhecimentos se difundiu na cultura filosófica europeia setecen-
tista. A assimilação desses novos ideais, entretanto, se deu de maneira 
distinta em cada tradição cultural em que tais concepções foram inse-
ridas. No que se refere a Portugal, conforme propõe Jean Luiz Neves de 
Abreu, a dita “ciência moderna” se constituiu no reino, por um lado, “a 
partir da crítica ao ensino livresco” praticado, em especial, pelos mem-
bros da Companhia de Jesus, e, por outro, pela crença “na superiorida-
de da técnica e da experimentação”. Segundo Neves de Abreu, a nova 
concepção em relação à ciência e a filosofia compartilhada pelos auto-
res portugueses desde os primeiros anos do setecentos apontava para a 
proximidade da Ilustração lusitana aos moldes do Iluminismo obser-
vado no restante da Europa. Desse modo, influenciados pelos novos 
conhecimentos científicos e pela linguagem matemática em relação à 
natureza, muitos fidalgos, clérigos e homens letrados portugueses agi-

8 • BAUMER, Franklin. O pensamento europeu moderno: Séculos XVII e XVIII. v. 1, Lisboa: 
Edições 70, 1990, p. 48-53
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ram de forma a valorizar e divulgar o experimentalismo frente ao ar-
gumento da autoridade.9  

De acordo com Ana Cristina Araújo, a constante circulação de 
concepções filosóficas despertou ainda a curiosidade de muitos auto-
res portugueses, transformando complexos sistemas filosóficos criados 
em localidades como os reinos da França, Inglaterra e Alemanha em 
objetos de “livre e recreativa divulgação”.10 No que se refere à divul-
gação recreativa das concepções de Filosofia Moderna, esse período 
representa um momento de notável avanço. De acordo com Francisco 
Contente Domingues, a partir da década de 1740, podemos observar 
uma variada sucessão de publicações que abriram caminho para a am-
pla divulgação da filosofia moderna em território português. Confor-
me Domingues, em uma rápida cadência surgiram obras como:

[…] a Logica Racional, geométrica e analítica de Azevedo Fortes 
(1744), a tradução resumida em dois volumes do extenso Teatro crí-
tico universal de Benito Jerónimo Feijoo (1746-1748), o Verdadeiro 
Método de Estudar, de Luiz Antonio Verney (1746), e a Philosofia 
Aristotelica Restituida de João Baptista de Castro (1748).11 

A despeito das diferenças teóricas que obras como essas possam 
manifestar, a publicação e divulgação desses materiais evidenciam a 
emergência e o interesse que os modernos sistemas de filosofia e o mé-
todo experimental despertaram na produção intelectual portuguesa 
setecentista. 

Dentre aqueles que se dedicaram a divulgação da Filosofia Mo-
derna em Portugal durante a segunda metade do século XVIII pode-
mos ainda destacar os membros da Congregação do Oratório. Dife-
rente da posição que viriam a ocupar no panorama cultural português 
de meados do século XVIII, as atividades de ensino vinculadas a Con-
gregação dos Clérigos do Oratório de Nossa Senhora de Assunção não 

9 • ABREU, Jean Luiz Neves. Ilustração, experimentalismo e mecanicismo: aspectos das trans-
formações do saber médico em Portugal no século XVIII. Revista Topoi, v. 8, n. 15, jul./dez. 
2007, p. 86.
10 • ARAÚJO, Ana Cristina. A cultura das Luzes em Portugal – temas e problemas. Lisboa: 
Livros Horizonte, 2003, p. 40.
11 • DOMINGUES, Francisco Contente. Ilustração e Catolicismo: Teodoro de Almeida. Lis-
boa: Edições Colibri, 1994, p. 39.



CURITIBA - UFPR   |   V. 1, ABRIL DE 2016 48

ANAIS DO III COLÓQUIO CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

surgiram, no ano de 1668, com inclinações pedagógicas bem delimi-
tadas. De acordo com o Francisco Contente Domingues, no entender 
de seu promotor, o padre Bartolomeu de Quental, a junção dos con-
gregados dessa ordem, em geral clérigos seculares sem qualquer obri-
gação de prestar votos, visava, primeiramente, iniciar e difundir entre 
seus membros um novo entendimento em relação à vida religiosa para 
prestar assistência aos setores mais carentes da população. A idade, a 
formação e as condições requeridas aos candidatos que pretendiam in-
gressar na Congregação do Oratório pareciam dispensar a existência 
de cursos voltados aos estudos básicos nessa instituição. Entretanto, 
a entrada cada vez maior e precoce de jovens que não detinham este 
tipo de conhecimento levou à criação de aulas destinadas não somente 
a educar tais indivíduos, como também ao público exterior que delas 
quisesse fazer parte.12 

Não se sabe exatamente em que data as aulas começaram a ser 
ministradas. Porém, os cursos voltados ao ensino de Filosofia e Teolo-
gia no interior da Congregação tiveram seu início datado por autores, 
como Rómulo de Carvalho, durante a década de 1670. Estes cursos 
também teriam sido abertos ao público externo da Congregação desde 
seu princípio, aumentando dessa forma a afluência de outros alunos 
entre os oratorianos.13

Grande sucesso pedagógico, essa iniciativa educacional dos mem-
bros da Congregação do Oratório levou a um inevitável choque de in-
teresses com a Companhia de Jesus, devido ao papel hegemônico que a 
última desempenhava no sistema de educação em Portugal. Como re-
sultado deste primeiro embate, aos métodos de ensino propostos pelos 
padres oratorianos foi legado um papel subalterno em comparação aos 
dos seus rivais jesuítas. Ainda de acordo com Domingues, a situação dos 
seguidores de São Felipe Neri se altera somente no século XVIII, com 
o reinado de D. João V. A proteção do monarca à Congregação e aos 
seus membros foi crucial para o desenvolvimento da mesma. Mediante 
a realização de concessões régias, como a validação dos exames feitos 
em latim na casa mãe da Congregação em Lisboa para a matrícula nas 

12 • DOMINGUES, Francisco Contente (1994), op. cit.,  p. 27.
13 • CARVALHO, Rómulo de. A física experimental em Portugal no século XVIII. Lisboa: Ins-
tituto de Educação e Língua Portuguesa, 1982, p. 42.
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universidades lusitanas, a posição ocupada pelo padre Francisco Pedro-
so como confessor do monarca, após a morte do jesuíta que o assistia, 
e, em especial, a doação da quinta de Nossa Senhora das Necessidades, 
transformada em hospício das Necessidades, equipado com uma rica bi-
blioteca composta por cerca de 30.000 volumes, além de um completo 
Gabinete de Física, finalmente proporcionou aos oratorianos um campo 
profícuo ao desenvolvimento de suas concepções filosóficas.14

De acordo com Eugénio dos Santos, entre aos anos de 1750 e 1760 
os clérigos da Congregação do Oratório observaram o “apogeu de seu 
prestígio”. Naquele período, podemos observar a publicação de uma 
série de obras redigidas pelos oratorianos, dentre as quais estão os ma-
nuais para os estudos menores, como o Novo Método de Gramática 
Latina, do padre Manuel Monteiro, posteriormente substituído pelo 
Novo Método de Gramática, de autoria de António Pereira de Figuei-
redo; obras de divulgação científica, como os Diálogos de História Sa-
grada, Grega e Romana e a Esfera Celeste e Terrestre, ambos de autoria 
do padre João Chevalier, sobrinho de Luís Antonio Verney; além da 
célebre Instrução de Principiantes e Exercícios de Língua Latina e Por-
tuguesa, de Pereira de Figueiredo, obra que, “transformada em livro 
oficial”, veio a conhecer diversas edições.15

De fato, no decorrer da segunda metade do século XVIII, os 
membros e alunos da Congregação do Oratório, defensores e adeptos 
da Filosofia Moderna, ganharam notável visibilidade. A publicação de 
textos como o Verdadeiro Método de Estudar, de Luís António Ver-
ney, abriu caminho para o alvorecer da filosofia experimental e para 
o estabelecimento de certa tolerância frente a quaisquer padrões filo-
sóficos alheios aos sistemas escolásticos. A Companhia de Jesus e seus 
métodos começavam, então, a perder espaço e primazia na questão do 
ensino. A filosofia peripatética, dominante na produção filosófica do 
reino durante séculos, foi se tornando defasada, verdadeiro elemento 
de desconfiança e contestação, até, por fim, ser suprimida em muitos 
campos pelo método experimental moderno.

14 • DOMINGUES, Francisco Contente. Um projecto enciclopédico e pedagógico: A Recrea-
ção Filosófica de Teodoro de Almeida. Revista de História das Idéias, v. 10, 1988, p. 238.
15 • SANTOS, Eugénio dos. Pombal e os Oratorianos. Camões – Revista de letras e cultura 
lusófonos, Lisboa, n. 15-16, 2003, p. 78.
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Com a expulsão da Companhia de Jesus dos territórios portugue-
ses (1759), coube aos oratorianos a tarefa de conciliar os valores es-
pirituais comuns ao cristianismo aos métodos modernos para, assim, 
tentar ultrapassar a notória incapacidade do ensino tradicional na ex-
plicação da dimensão científica e filosófica do mundo que se oferecia 
ao homem ilustrado do setecentos.16 A discussão entre seguidores dos 
métodos filosóficos antigo e moderno, bem como alguns elementos 
próprios literatura de divulgação da Filosofia Moderna, defendida pela 
Congregação do Oratório, podem ser observadas através da obra e do 
pensamento de um dos seus mais ilustres membros: o padre Teodoro 
de Almeida, conforme veremos a seguir.

A RECREAÇÃO FILOSÓFICA, DO PADRE TEODORO 
DE ALMEIDA, E A LITERATURA DE DIVULGAÇÃO DA 
FILOSOFIA MODERNA EM PORTUGAL NA SEGUNDA 
METADE DO SÉCULO XVIII

Teodoro de Almeida17 nasceu em Lisboa, em 7 de janeiro de 1722. 
Ainda bastante jovem começou a acompanhar o pai em suas visitas à 
casa do Espírito Santo, da Congregação do Oratório, onde iniciou seus 
estudos. O interesse e aplicação demonstrados nesse período inicial de 
sua atividade intelectual garantiram a Teodoro de Almeida o apreço de 
muitos congregados, dentre os quais o padre Domingos Pereira, que o 
tomou sob sua proteção. Tal amparo foi crucial para que Teodoro de 
Almeida viesse a ser aceito na Congregação, em 1735, com apenas 13 
anos de idade, cinco a menos do que recomendavam os estatutos da 
ordem. Após dois anos de noviciado, o oratoriano passou a se dedicar 
aos estudos de Filosofia com o padre João Baptista de Castro, pioneiro 
na realização de conferências públicas e experimentos científicos no 
Convento das Necessidades. Dedicou-se ainda aos estudos teológicos 
e da Matemática, matéria que julgava essencial para a compreensão da 

16 • DOMINGUES, Francisco Contente. (1994). op. cit., p. 40.
17 • Os dados biográficos de Teodoro de Almeida foram retirados de DOMINGUES, Fran-
cisco Contente. Ilustração e Catolicismo: Teodoro de Almeida. Lisboa: Edições Colibri, 1994, 
p. 40-45; Teodoro de Almeida faleceu em Lisboa, no ano de 1804, deixando uma extensa 
e influente obra intelectual, muito importante para a divulgação científica e também dos 
costumes cristãos.
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natureza. Posteriormente, foi nomeado professor substituto de Filoso-
fia no Convento das Necessidades. 

No ano de 1751, o oratoriano começou a realizar suas populares 
conferências demonstrativas de filosofia natural, bem como publicou o 
primeiro tomo de sua maior obra: a Recreação Filosófica ou Diálogo so-
bre a Filosofia Natural para a instrução de pessoas curiosas que não fre-
quentaram as aulas.18 Em suas páginas, por meio de conferências e dis-
cussões realizadas por três personagens principais – Teodósio, filósofo 
adepto ao método experimental moderno, Silvio, médico que simboli-
za os seguidores do método peripatético ligado à escolástica medieval, 
e Eugênio, homem da corte que não possuía tempo para se instruir 
nas escolas oficiais –, Teodoro de Almeida nos apresenta um programa 
básico composto por diferentes matérias que poderiam constar em um 
curso voltado ao ensino da Filosofia Natural no período. 

No decorrer das “tardes” que compõem os seis primeiros tomos 
da Recreação Filosófica, Teodoro de Almeida expôs alguns preceitos 
da Filosofia Natural moderna, dentre os quais estão questões relativas 
ao mundo físico, tais como: as propriedades e partes comuns a todas 
as coisas, o movimento de gravitação presente em todos estes obje-
tos, a velocidade, a geometria, movimento reflexo, os efeitos naturais 
dos elementos sobre a Terra, a anatomia dos seres humanos, animais e 
plantas, tratando, por fim, de elementos da astronomia conhecida até 
meados do século XVIII. Ainda neste primeiro momento de sua obra, 
o autor buscou defender a Filosofia Natural moderna e a prática da ex-
perimentação científica da suspeita de ateísmo que incidia sobre elas, 
assim como tentou provar que o filósofo natural adepto aos modelos 
de Filosofia Moderna revelava ter um maior conhecimento acerca da 
ação, sabedoria e grandeza divina neste mundo quando comparado ao 
seguidor do método escolástico.

Defensor de um ideal segundo o qual o objetivo de estudo do fi-
lósofo moderno não deveria ser outro se não o universo, Teodoro de 
Almeida procurou tratar, nos dez tomos que viriam a compor a Recre-
ação Filosófica, dos mais diversos assuntos, sem se concentrar em um 

18 • ALMEIDA, Theodoro de. A Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a Filosofia Natural para 
instrucção de pessoas curiosas que não frequentarão as aulas, tomo I, 5ª impressão. Lisboa: 
Regia Officina Typografica, 1786.
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único tipo de metodologia empregada pelas escolas, universidades ou 
círculos intelectuais de seu tempo.19 Seu principal objetivo residia em 
apresentar os conhecimentos produzidos pelos membros dessas ins-
tituições em uma linguagem comum e acessível a um maior número 
de pessoas. Desta forma, segundo Francisco Contente Domingues, va-
lendo-se de perspectivas epistemológicas modernas criadas por filó-
sofos como Newton, Copérnico ou Descartes, a Recreação Filosófica 
pode ser vista como uma obra pedagógica que partilha do princípio de 
que “o saber não deveria ser algo exclusivo ao universo fechado pelos 
muros escolares, confinado somente entre aqueles que dominavam as 
técnicas eruditas de escrita e leitura”.20

No Prólogo do primeiro tomo, Teodoro de Almeida justifica essa 
escolha, opondo-se àqueles que defendiam que a Filosofia e os novos 
saberes deveriam ser publicados somente em latim. Para ele, uma vez 
que Deus não havia negado aos seres humanos o dom da razão, que 
possibilita a compreensão de todas as coisas, era injusto negar acesso 
a essas novas descobertas filosóficas a pessoas que não possuíam ins-
trução fora de seu idioma ou que não estavam inseridas nas discussões 
produzidas no interior das academias ou círculos intelectuais letrados. 
Na obra, Teodoro de Almeida defende que a Filosofia não possuía idio-
ma ou pátria, e o próprio caráter universal dessa matéria justificava sua 
universalização, seja entre os povos considerados “bárbaros” ou entre 
os mais civilizados.21

Escrito sob esta perspectiva da universalização dos saberes, os 
primeiros tomos da Recreação Filosófica proclamam o valor e a auto-
ridade da Filosofia Moderna e do método experimental, sem negar os 
preceitos da religião cristã:

[...] o Sábio Author do mundo na producção das creaturas deixou 
nellas em certo modo gravado seu nome, e huns admiraveis vestigios 
de quem fora seu author. Todos os homens vem este mundo, e tratam 
com frequencia as creaturas de que se compõem; mas são mui poucos 
os que sabem reparar na imagem do Creador, que nellas se acha estam-

19 • ALMEIDA, Theodoro de. Dedicatória. In: A Recreação Filosófica sobre a Filosofia Moral, 
em que se trata dos costumes. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1800.
20 • DOMINGUES, Francisco Contente (1988), op. cit. p. 236.
21 • ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, v. 1, p. 35-36.
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pada, quando a consideração as sujeita a huma reflexão madura: a isso 
unicamente se ordena todo o estudo da Filosofia.22

Percebe-se que a concepção filosófica defendida por Teodoro Al-
meida está associada a ideais teológicos, segundo os quais o propósito 
dos estudos e observações filosóficas seria alcançar Deus. Em outras 
passagens de seu texto, o padre oratoriano confirma esta perspectiva, 
ressaltando que o objetivo central de sua obra era servir de guia para 
aqueles que desejassem conhecer a beleza natural das criaturas deste 
mundo e transcender a um plano divino, ou ao considerar Deus en-
quanto um elemento comum de todas as coisas.

Os primeiros volumes da obra ainda apresentam ao leitor uma 
definição de Filosofia Natural que, segundo Teodoro de Almeida, em 
determinados pontos, já se tornara consenso entre as universidades 
e círculos intelectuais de seu tempo. O oratoriano define a Física, ou 
Filosofia Natural, de sua época como: “huma sciência, que trata de to-
das as coisas naturaes, dando a razão, e apontando a causa de todos os 
effeitos ordinarios, e extraordinarios que vemos com os nossos olhos”. 23 
Esta disciplina trataria dos céus, dos astros e dos meteoros; declara-
ria a causa das chuvas, dos ventos, da origem das marés e das fontes; 
trataria de cada um dos elementos observados neste mundo e de suas 
propriedades. Em resumo, todo o meio natural que nos cerca seria sua 
matéria de estudo, merecendo especial atenção às plantas, os animais 
e o próprio homem.

Dessa forma, com a exposição de preceitos que comporiam o es-
tudo experimental dessa matéria, como as propriedades e partes co-
muns a todas as coisas, o movimento de gravitação presente em to-
dos estes objetos, as máquinas capazes de elevar grandes quantidades 
de peso, a velocidade, a geometria, o movimento reflexo e peso dos 
corpos líquidos, Teodoro de Almeida mostra que ao filósofo natural 
moderno caberia considerar detalhadamente sobre tudo o que é visí-
vel neste mundo, tratando do que foi produzido pelo “grande criador” 
deste meio natural; ou seja, o seguidor do método moderno abordaria 
em todos os detalhes o mundo criado por Deus.

22 • Idem, p. 19.
23 • Idem, p. 4-5.
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De acordo com Pedro Calafate, a reflexão a respeito da ideia de 
natureza continuou a permear a produção intelectual de Teodoro de 
Almeida. Seja nos volumes que se seguem à publicação dos primeiros 
tomos da Recreação Filosófica ou em outras de suas obras voltadas aos 
mais vastos domínios do saber.24 Deste modo, para a publicação dos 
tomos seguintes, Teodoro de Almeida procurou abordar a Filosofia 
Moderna dedicando-se ao estudo da Lógica e da Metafísica, respecti-
vamente. Assim, o sétimo tomo tem por título Recreação Filosófica ou 
diálogo sobre a Filosofia Racional para a instrução de pessoas curiosas 
que não frequentaram as aulas,25 e o oitavo, Recreação Filosófica ou di-
álogo sobre a Metafísica para a instrução de pessoas curiosas que não 
frequentaram as aulas.26

Reconhecendo a necessidade da difusão das ideias ilustradas, com 
o objetivo de auxiliar os súditos portugueses a sair pouco a pouco da 
“região das trevas e da ignorância  para a região da luz”27, os sétimo e 
oitavo tomos da Recreação Filosófica também se ocuparam da divul-
gação da Filosofia Moderna. Para tal tarefa, a estrutura, o estilo e os 
intervenientes dos diálogos permaneceram idênticos aos dos volumes 
anteriores, ainda que agora as discussões sejam destinadas a explorar 
novos domínios da instrução. Nas quinze “tardes” que compõem este 
segundo momento da obra, Teodoro de Almeida procurou retomar 
seu projeto inicial, passando, segundo Zulmira Santos, do tratamen-
to da ciência do mundo a elementos constituintes de uma ciência do 
entendimento.28 Assim, os temas abordados nesses dois tomos da Re-
creação Filosófica dizem respeito à lógica, ao entendimento, à arte da 
crítica, ao uso das ideias, dos discursos e do método, tratando por fim 
de algumas doutrinas importantes da Metafísica.  

24 • CALAFATE, Pedro (1994), op. cit., p. 54-55.
25 • ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a Filosofia Racional para 
instrucção de pessoas curiosas que não frequentarão as aulas, tomo VII, Lisboa: Regia Officina 
Typografica, 1768.
26 • ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, ou diálogo sobre a Metafysica para ins-
trucção de pessoas curiosas que não frequentarão as aulas, tomo VIII. Lisboa: Regia Officina 
Typografica, 1792.
27 • ALMEIDA, Theodoro de. Recreação Filosófica, v. 1, p. 35-36.
28 • SANTOS, C. T. Zulmira. Literatura e Espiritualidade na obra de Teodoro de Almeida (1722-
1804). Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Tese de Doutorado, 2002, p. 347.
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Os dois últimos tomos da Recreação Filosófica diferenciam-se sig-
nificativamente daqueles que o antecedem ao abordar a ideia de natu-
reza vinculada aos dogmas religiosos cristãos. O próprio Teodoro de 
Almeida não era mais aquele do início de suas atividades intelectuais. 
Segundo Maria Luísa Malato Borralho, o terremoto que assolou a ci-
dade de Lisboa no ano de 1755 abalou em grande escala a vida do ora-
toriano. Testemunha ocular da grande destruição causada pelo abalo 
sísmico, Teodoro de Almeida presenciou a ruína da sede da Congrega-
ção do Oratório e assistiu a fatos que o fariam refletir sobre a justiça e 
a presença da ação divina no palco da história humana.29

Assim, anos após regressar de um exílio que lhe fora imposto du-
rante o período pombalino, Teodoro de Almeida publicou os tomos fi-
nais de sua Recreação Filosófica, que tem como objetivo apresentar uma 
defesa da razoabilidade da moral cristã aos tempos modernos, quando o 
surgimento de novas formas de conhecimento estavam propondo ideias 
por vezes contrárias a uma perspectiva de vida tradicional. Esses volu-
mes, que possuem como título primário Teologia Natural da Recreação 
Filosófica ou Harmonia da Razão e da Religião,30 dividem-se em duas 
partes principais; uma primeira destinada a tratar dos elementos consti-
tuintes da Teologia Natural e dogmas da fé cristã, e uma segunda voltada 
a Filosofia Moral ou Ética. Dentre os elementos e personagens presentes 
observados nos tomos iniciais da obra, o único que se mantém no decor-
rer dos diálogos é Teodósio; Eugênio foi substituído pela figura de uma 
Baronesa e Sílvio, principal interlocutor e alvo das críticas de Teodósio, 
não está mais presente. Nesse último momento, temos ainda a inclusão 
de “Chevalier”, de um Coronel e de um Comendador. Os interlocutores 
e alvos das críticas de Teodósio são agora homens da corte, provenientes 
de boas famílias, porém, com um grave defeito: uma educação intelectu-
al e, principalmente, espiritual pouco cuidada.

Nos tomos finais que compõem a Recreação Filosófica, Teodoro 
de Almeida apresenta uma refutação das teses fundamentais da nova 

29 • BORRALHO, Maria Luísa Borralho. Teodoro de Almeida: Entre as histórias da História e 
da Literatura. Estudos em homenagem a João Francisco Marques. v. 1, 2001, p. 217.
30 • ALMEIDA, Theodoro de. Teologia Natural da Recreação Filosófica ou Harmonia da Razão 
e da Religião ao argumento dos incrédulos que reputão a Religião contra a Boa Razão, tomos IX 
a X. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1793-1800.
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ética moderna, vista por ele como essencialmente ateia ou, ao menos, 
composta por indivíduos incrédulos. Os alvos da crítica do oratoriano 
são referidos ainda nas páginas iniciais da dedicatória do volume: são 
nomes emblemáticos do Iluminismo francês, como os de Rousseau, 
Diderot e Voltaire. Em oposição ao ideal de descrença perpetrado por 
estes pensadores, o oratoriano procurou, logo no inicio do volume, re-
afirmar a existência de Deus, o “Creador que nos deo o ser; porque tendo 
nos existência, e não podendo ter existência por nos mesmos, alguém 
no-la havia de dar”.31

A crítica à descrença presente no pensamento ilustrado francês 
pode ser vista ainda em outros momentos, como, por exemplo, em 
uma passagem referente à proposta de criação de uma cátedra voltada 
ao ensino do Ateísmo, em Paris, na França pós-revolucionária. Para 
Teodoro de Almeida, tal iniciativa se configurava como uma verda-
deira blasfêmia que os franceses não poderiam negar, sendo “uma no-
doa indelével da Nação Franceza”.32 Para o oratoriano, todos os homens 
deveriam ouvir com raiva e desprezo sugestões deste feitio. Uma vez 
que Deus havia criado todos os seres humanos, seria inadmissível e 
indesculpável que os mesmos não reconhecessem a existência de seu 
criador.

Desta forma, profundamente crítico aos ideais defendidos pela 
ética moderna e às alterações que a mesma propunha em relação às 
estruturas sociais e religiosas de seu tempo, Teodoro de Almeida pro-
curou encontrar um ideal ético adequado, aproximando novamente 
o conhecimento filosófico ao catolicismo. Partindo deste pressuposto, 
elaborou uma longa exposição acerca de um ideal cristão de natureza, 
expondo “provas naturais” da existência de Deus, bem como elaborou 
um modo racional ou “natural” de ascender ao conhecimento de seus 
atributos.33 Para isso, apresentou a ética como uma ciência dos costu-
mes, considerando sucessivamente as obrigações do homem para com 
Deus, as obrigações do homem para consigo mesmo e as obrigações do 
homem relativamente aos outros homens, dedicando maior atenção ao 
segundo aspecto. Desacreditando, no decorrer de sua argumentação, 

31 • ALMEIDA, Recreação Filosófica, v. 10, p. 13.
32 • Idem, p. 25-26.
33 • CALAFATE, Pedro (1994), op. cit., p. 57.
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os ideais propostos pela ética moderna entre os anos finais do sécu-
lo XVIII e inicio do XIX, procura reabilitar aquilo que poderíamos 
chamar de filosofia moral clássica, ou a ética cristã, no interior de um 
contexto que costumava apreciar ideais laicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como objetivo apresentar o modo pelo qual o 
pensamento filosófico do padre Teodoro de Almeida pode nos remeter 
a elementos de uma literatura de valorização e divulgação da Filosofia 
Moderna, observados na produção intelectual portuguesa setecentista. 
Guiando nosso trabalho por uma abordagem “contextualista”, ou seja, 
procurando oferecer sentido à obra do padre Teodoro de Almeida em 
conformidade com o meio histórico que a criou, apresentamos, pri-
meiramente, algumas observações a respeito do contexto intelectual 
de Portugal naquele período e, posteriormente, analisamos algumas 
passagens da Recreação Filosófica. 

Para a historiografia a que recorremos, Portugal vivia, no século 
XVIII, uma época permeada por mudanças. A produção filosófica por-
tuguesa encontrou nesse contexto um campo profícuo para seu desen-
volvimento. Naquele período, pode-se observar o alvorecer da Filoso-
fia Moderna e o estabelecimento de certa tolerância frente a quaisquer 
padrões filosóficos alheios aos sistemas escolásticos. A introdução de 
ideias modernas em Portugal apresentou, entretanto, uma particulari-
dade. Esta consistiu na tentativa de conciliação de valores espirituais 
comuns ao cristianismo aos métodos modernos. Desta maneira, a con-
cepção de Filosofia observada em Portugal durante a segunda metade 
do século XVIII foi mediada por aquilo que autores posteriores defini-
ram como “ecletismo filosófico”, caracterizado pela introdução e acei-
tação de novos ideais no interior de sua produção filosófica, sem que 
esse fato representasse significativas rupturas ou oposições aos dogmas 
defendidos pelos católicos.

A Recreação Filosófica, do padre Teodoro de Almeida, pode ser 
vista como caso exemplar dessa escrita voltada à grande divulgação 
científica, mobilizada com um claro objetivo de criar certa harmonia 
entre os ideais defendidos pela religião e pelas novas ciências empíricas. 
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Ao apresentarmos alguns elementos dos tomos que compõem a Recre-
ação Filosófica, ficou patente o fato de que, ainda que tenha procurado 
divulgar as inovações filosóficas de seu tempo, Deus é o principal ele-
mento no interior do pensamento filosófico de Teodoro de Almeida. 
Nesse sentido, é importante ressaltar o fato de que a idealização da 
Recreação Filosófica possuiu dois momentos distintos: começa como 
uma obra interligada à literatura de defesa e divulgação da Filosofia 
Moderna e torna-se um libelo crítico da Filosofia Moral moderna. 
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Correspondência entre os zeladores da pátria: 
de Manuel do Cenáculo para António 

Ribeiro dos Santos
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A complexidade que envolve o século XVIII no Reino Português 
se reflete no entendimento a respeito dos sujeitos que estabeleciam prá-
ticas de sociabilidade e leitura, e da postura de determinados homens 
de letras que deixaram vestígios nas políticas culturais e nas reformas 
instituídas neste período. Entre estes sujeitos estão Manuel do Cená-
culo Vilas Boas Annes de Carvalho, o então Bispo de Beja, e António 
Ribeiro dos Santos, bibliotecário-mor de D. Maria, que entre os anos 
de 1796 e 1797 trocaram correspondência a respeito de uma doação de 
livros à Real Biblioteca Pública, ainda em formação.

Nascidos ambos sob o reinado de D. João V, assistiram ainda 
jovens a ascensão do rei D. José I e seu poderoso ministro, o Marques 
de Pombal. Suas ações intelectuais encontraram-se intimamente li-
gadas aos seus cargos em diferentes momentos político-administra-
tivos junto ao Império lusitano. Seja no auge do despotismo escla-
recido do reinado josefino (1750-1771), seja durante a Monarquia 
Temperada do reinado mariano joanino (1777- 1820)1, suas memó-
rias podem perpassar o delicado momento da Revolução que abalou 
o mundo Antigo Regime, como a retirada da Família Real para as 
terras brasileiras.

Desta maneira, alguns aspectos a respeito dos discursos represen-
tados nas correspondências em final dos setecentos, se mostram como 
reflexos das experiências e práticas vividas por estes sujeitos, que car-
regaram consigo as ambiguidades e enredamentos do século XVIII em 
Portugal, e do considerado período Iluminista neste reino.

1 • SILVA, Ana Rosa Clocet da. Inventando a Nação: intelectuais ilustrados e estadistas luso-
-brasileiros na crise do Antigo Regime português (1750-1822). São Paulo: Hucitec; Fapesp, 
2006.
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Manuel do Cenáculo (1724-1814), nasceu em Lisboa e ingressou 
ainda jovem na Terceira Ordem de São Francisco. Cursou Humanida-
des e Teologia em Coimbra, onde doutorou-se em 1749, assumindo, 
pouco mais tarde, uma cadeira de regência na mesma universidade. 
Além de pesquisador e colecionador de livros, Cenáculo arriscou-se 
no mundo das letras como escritor, inserindo-se nas mais diversas áre-
as do conhecimento que a época poderia lhe dispor.2

Sua obra mais conhecida é Cuidados literários do prelado de Beja, 
1791, no qual aborda assuntos sobre o estudo da história literária, os 
métodos e os progressos das ciências, os estudos das línguas gregas 
e orientais, a lógica da geometria, o método matemático e geomé-
trico, a crítica a teologia em geral, o bom emprego do catecismo nas 
primeiras conquistas que se fizeram no ultramar a história eclesiás-
tica, teologia metafísica e estudo dos mistérios, a prudência teológi-
ca acerca da Bíblia. Ou seja, em suas mais de quinhentas páginas, o 
Bispo procura imprimir os valores eruditos aos ordenados religiosos 
e a ideia da responsabilidade dos religiosos de guiar os fiéis por um 
mundo iluminado pelas luzes da razão, que os livrasse das trevas da 
ignorância.

Considerado um dos maiores expoentes do Iluminismo em Por-
tugal, Frei D. Manuel do Cenáculo participou efetivamente da reforma 
política do Marquês de Pombal durante o reinado de D. José I. Na Uni-
versidade de Coimbra, integrou a Junta Reformadora da Universidade 
e foi presidente da Junta do Subsídio Literário em 10 de novembro de 
1772. A Junta Reformadora da Universidade, para além de produzir o 
relatório que identificava a crise na instituição, também produziu os 
documentos que delinearam quais seriam os estudos e áreas do conhe-
cimento, obras e métodos deveriam ser contemplados, além da refor-
mulação dos cursos e nomeação de professores.3 A Junta do Subsídio 
Literário, entregue a Cenáculo por integrar as funções do presidente da 
Real Mesa Censora, incumbia-se dos usos dados ao imposto direcio-

2 •  DOMINGOS, Manuela D. (Org.). Casa dos Livros de Beja: doação de Frei Manuel do Ce-
náculo à Real Biblioteca Pública da Corte. 2. ed. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2006.
3 • CRUZ, Ana Lucia Rocha Barbalho da; PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Ciência e me-
mória: aspectos da reforma da universidade de Coimbra de 1772. Revista de História Regional. 
Editora UEPG. n. 14. v. 1. Verão 2009. Ponta Grossa: UEPG, 2009
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nado às reformas educacionais cobrados pela administração de D. José 
I – e que só veio a ter fim em 1857 – direcionada aos professores régios. 
Dentre as tantas ações, não só políticas, administrativas e econômicas, 
o governo de Pombal agiu sobre uma construção ideológica do Estado, 
principalmente, por via de uma reforma pedagógica.

Dirigida aos diversos âmbitos educacionais, a Reforma voltou-se 
tanto aos estudos menores, escolas especializadas e ao ensino universi-
tário. Na Universidade de Coimbra, a ação de Cenáculo se determina 
em dois momentos, de sua nomeação à Real Mesa Censória Portugue-
sa (1768), que regulamentava os professores que lecionariam na Uni-
versidade e os livros que deveriam estar presentes – e os que seriam 
proibidos – nas instituições de ensino. E seu papel contíguo a Junta 
Literária (1770) que reformou os estatutos da Universidade, com base 
nos Estatutos levantados por um corpo de letrados.

Nos escritos de Antônio Ribeiro Sanches e Luís Antônio de Ver-
ney, principais pensadores da reforma, compreendiam que o desenvol-
vimento das ciências e das letras trariam o progresso à nação, a Uni-
versidade de Coimbra era definida como espaço de formação da elite 
intelectual ligada as ciências empíricas, a ordem política e religiosa. Os 
métodos e concepções utilizados pelos jesuítas foram rechaçados pelos 
reformadores, acusando-os de responsáveis por tempos obscuros e de 
atraso científico, e uma nova Universidade foi estruturada. A inaugu-
ração das aulas régias, passando o controle dos espaços de educação 
para o Estado, aproximou os ideais de Ilustração do ensino a favor do 
Estado português4. 

Já em sua função de deputado da Real Mesa Censória, Cenácu-
lo se mostrou professor empenhado na adaptação de uma pedagogia 
condizente com o espírito das Luzes e da mentalidade científica. No-
meado Presidente daquela Mesa (1770-1777) – e preceptor do Príncipe 
da Beira – ficou ainda mais próximo de outra prática constante em 
toda sua vida, sua bibliofilia, visto que a atividade de censor o fazia 
estar ainda mais ligado à leitura enquanto prática privada e regulada 
por relações de poder:

4 • VILLALTA, Luiz Carlos. A Universidade de Coimbra sob o reformismo ilustrado portu-
guês (1770-1807). In: FONSECA, Thais Nivia de Lima e. (Org.). As Reformas Pombalinas no 
Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2011.
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A censura está intimamente relacionada com dominar o centro do 
debate intelectual. Mas, na época, está-o não só no sentido em que 
ela tem o poder para, a partir de fora, dominar esse centro, mas tam-
bém porque os censores se devem legitimar por já partilharem, à 
partida, dessa centralidade – é a partir dela que os censores operam. 
O censor é (deve ser) um par que recenseia a obra de outro par. Fá-lo 
com poder de veto, o que faz da censura um instrumento intelectual 
temível – mas deve frisar-se que se trata, ainda assim, de um instru-
mento intelectual.5 

Até 1768, a censura em Portugal era dividida em três instâncias, 
o Desembargo do Paço, os Tribunais Eclesiásticos e a Inquisição, das 
quais faltavam critérios claros e sobravam arbitrariedades. As proibi-
ções eram estreitamente ligadas às considerações instauradas com a 
Contra Reforma, o foco voltava-se as questões da moral cristã. Por isso, 
Em Portugal, “houve maior rigidez do que na Espanha em relação aos 
livros jocosos com clérigos e monarcas. E, ainda, foi-se mais radical do 
que em Roma quanto aos livros que continham traduções de textos bí-
blicos para o português”6. Havia também a questão da rigidez censória 
dos colégios jesuíticos, que fiscalizavam tudo que achassem prejudicial 
a formação da moral e inteligência cristã.

Ao instaurar um novo tribunal censório, Pombal aglutinava po-
deres de censura em um só órgão e, de certa maneira, diminui poderes 
da Igreja e da Inquisição. A Real Mesa Censória, criada através de lei 
de 5 de abril de 1768, deixava clara sua subordinação à coroa. Além de 
uma preocupação crucial com livros que mantivessem a supremacia 
dos monarcas intactas e em deixar as memórias e concepções jesuítas 
afastadas das leituras lusitanas, havia uma preocupação crucial com as 
contestações mais radicais da Ilustração.

O exercício de censor proporcionava aos componentes da Real 
Mesa Censória o estabelecimento de uma relação de poder sobre o co-
nhecimento corrente através de seu veículo de circulação mais impor-
tante, os livros, assim como também o contato e a aquisição de obras 

5 • TAVARES, Rui. Lembrar, esquecer, censurar. Estudos Avançados. São Paulo: USP, 1999. v. 
13. n. 37. p. 130.
6 • VILLALTA, Luiz Carlos. Reformismo Ilustrado, Censura e Práticas de Leitura: usos do livro 
na América Portuguesa. 1999. 555 f. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
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que outros letrados de época não estavam autorizados a ter. Para Ma-
nuel do Cenáculo, esta função foi crucial para sua atividade de colecio-
nador de livros7. 

O perfil de bibliófilo de Cenáculo estava muito ligado aos seus 
principais interesses literários, mas também em adquirir originais de 
manuscritos ou impressos que considerava como raros. Além disso, 
não media gastos financeiros para com livros. Ao adquirir livros tam-
bém estava sempre pensando nas instituições que tutelava através de 
seu mecenato, obtendo às vezes mais de uma cópia para que pudesse 
encaminhá-las para as bibliotecas as quais achava necessário.  

Com o fim do governo josefino e da administração Pombalina, 
Manuel do Cenáculo acabou ligado ao governo que, na nova lógica, 
não era visto de forma positiva. Portanto, naquele mesmo ano foi afas-
tado de Lisboa e assumiu sua nomeação no bispado de Beja, ao sul de 
Lisboa, sentindo certo incômodo por sua situação. 

Em páginas do seu diário podemos ainda encontrar qual seria, a 
partir daquela fase, com cinquenta e sete anos, seus objetivos: proli-
ferar a instrução a todos os seus diocesanos. Lá, prosseguiu com seu 
papel de clérigo letrado, mantendo diálogo epistolar com outros tantos 
homens de letras, que fizeram parte das reformas – e que continuaram 
suas ações para além de uma construída ideia de ruptura do progresso 
com a queda do Ministro – visto a necessidade de manter-se informa-
do frente à ideia de construção do conhecimento continuo, particular-
mente importante a ele. Em Beja, constitui uma biblioteca pública de 
milhares de volumes. Mais tarde, Arcebispo de Évora, também consti-
tui uma instituição de livros, além de colaborar com os acervos de ou-
tras tantas, o que o faz atender prontamente ao pedido de colaboração 
a Real Biblioteca, pedido feito pelo bibliotecário António Ribeiro dos 
Santos.

Se Manuel do Cenáculo é reverenciado como expoente iluminista 
português, António Ribeiro, não costuma aparecer com tamanha ên-
fase nos estudos sobre o século XVIII. Ainda assim, tem suas funções 

7 • VAZ, Francisco António Lourenço. Os Livros e a Biblioteca de Espólios de Frei D. Manuel do 
Cenáculo: repertório de correspondência, róis de livros e doações a bibliotecas. Lisboa: Biblio-
teca Nacional de Portugal, 2009.
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reconhecidas, já que ocupou cargos públicos de bibliotecário tanto sob 
a Reforma pombalina, como sob o reinado de D. Maria. Conhecido 
como polígrafo, poeta e historiador, sua produção concentrava-se no 
Direito. Obteve grau de bacharel e doutorou-se em Humanidades no 
Rio de Janeiro, onde chegou a reger uma cadeira, mas, devido a desen-
tendimentos, retornou a metrópole onde veio a lecionar na Faculdade 
de Cânones de Coimbra. Quanto à sua obra, não tão conhecida como 
a de Cenáculo, e que pode ser encontrada na Biblioteca Nacional de 
Portugal, estudiosos pontuam alguns aspectos:

O autor é sobretudo a voz da tradição da monarquia portuguesa como 
poder conjugado e consensual, e do bom senso moderado contra o 
utopismo racionalista do despotismo iluminado. Por isso, defende a 
existência de um conjunto de Leis Fundamentais do Reino, núcleo, 
afinal da sua Constituição: fidelidade portuguesa a religião católica, 
indivisibilidade do reino e dos bens da Coroa, estabelecimento dos 3 
estamentos, poder das Cortes, juramento dos reis na subida ao trono, 
direito de o povo decidir sobre os tributos, concessão dos cargos aos 
portugueses, etc. Tudo se baseia, em matéria juspolítica, num princí-
pio simples e essencial: o poder vem de Deus ao Povo, que é o único a 
poder outorgá-lo ao rei.8

Os escritos de Ribeiro dos Santos passam por diversos gêneros. 
Como poeta aventurou-se em seu Poesias de Elpino Duriense (1812), 
apresenta aspecto nacionalistas e é carregado de aspectos políticos e 
ideológicos. Em 1777, António Ribeiro dos Santos foi chamado a re-
organizar a Biblioteca da Universidade de Coimbra, onde já ocupava 
uma cadeira enquanto professor, tendo em vista as reformas realizadas 
na Universidade para que os ideais de progresso através dos estudos 
fossem alcançados. 

Nos moldes do cientificismo, Ribeiro elaborou sua Minuta para o 
Regimento da Biblioteca da Universidade de Coimbra, na qual se atém 
a organização dos livros, de espaços de relíquias, como cartografia e 
moedas, da estrutura física da instituição e até mesmo de sua suficiên-
cia financeira. Preocupava-se, ainda, com a constante renovação dos 
jornais literários, gazetas e outros livros que mantivessem a biblioteca 

8 • CUNHA, Paulo Ferreira. António Ribeiro dos Santos e o direito nas Poesias de Elpino 
Duriense. In: VÁRIOS, Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos. Porto: Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto, 2004. v. 2. p. 474.
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atualiza em relação ao estado das artes e das ciências frente as outras 
nações europeias. Sua administração, voltada à renovação constante, 
ia de encontro da “iluminação” da sociedade através da educação em 
diversos âmbitos.

A concepção da Biblioteca da Universidade de Coimbra ia de en-
contro com a ideia de pedagogia da Reforma de Pombal, criando cada 
vez mais espaços de conhecimento que deveriam alocar os mais diver-
sos campos, estabelecendo diferentes maneiras de aprendizagem, da 
qual Ribeiro dos Santos soube como executar: “que todas as pessoas, 
que entrarem nela Sejam Recebidos e servidos com muita prontidão 
com muito decoro, e com todo o agasalho, e cortesia.”, onde também 
afirmava o compromisso de caráter público da biblioteca: “aberta e pa-
tente a todos”9. 

Suas atividades enquanto bibliotecário o levaram a ser nomeado 
por Dona Maria I, em 1796, como bibliotecário-mor da Real Biblioteca 
Nacional da Corte, biblioteca que viajaria mais tarde com a corte atra-
vés do Oceano Atlântico para desembarcar em terras brasileiras.

O Alvará régio de 29 de fevereiro de 1796 conferiu-lhe a natureza 
de Biblioteca Pública, tendo sido instalada no Torreão Ocidental da 
Praça do Comércio no Terreiro do Paço e António Ribeiro dos Santos 
nomeado primeiro bibliotecário-mor. Neste mesmo ano, António Ri-
beiro manteve correspondência com Manoel do Cenáculo, o bispo de 
Beja, que realizou uma importante doação à biblioteca do reino.

O documento intitulado Cartas Avulsas do Ex. moR.mo Senhor 
Bispo de Beja e a Correspondencia incompleta com o Desembargador 
António Ribeiro dos Santos sobre os livros, e a raridade que o Exmo Pre-
lado oferecido á Real Biblioteca de Lisboa e outros papéis adquiridos por 
Fr. Vicente Salgado Ex Geral e chronista da congregação da Terceira Or-
dem de Portugal, é composta de noventa e três páginas que agregam 
vinte e cinco cartas, três em latim e vinte e duas em português; doze 
textos, sendo seis em latim e dois em português e três epígrafes, duas 
em latim e uma em português. 

9 • SANTOS, Ribeiro dos Santos. Minuta para o Regimento da Biblioteca da Universidade de 
Coimbra. In: CAUSA PÚBLICA. Serviço Público da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 
Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 2010. (Mostra)
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Se pensarmos a trajetória cultural traçada por estes dois sujeitos, 
podemos pensar num desejo intrínseco de que o reino ao qual perten-
ceram alcançasse o progresso tão almejado e pelo qual dedicaram seus 
estudos durante tantos anos. Ainda que possamos relativizá-lo, a cons-
tituição da biblioteca pública nacional, de uma casa de conhecimen-
to, agregadora da memória da civilização lusitana e de seus avanços 
científicos, a biblioteca representaria a civilização que estes letrados 
almejavam ser.

Nas cartas referidas neste trabalho temos dois ativos letrados do 
reino português, trazendo nos discursos contidos nas correspondên-
cias, o que representavam os livros e a formação das bibliotecas no 
contexto de grandeza de um reino como o de Portugal. O progresso, 
idealizado por administradores e pelo próprio Pombal, para estes ilus-
trados, passava pela distinção da construção do conhecimento através 
do fortalecimento da “Casa da Sabedoria”, a Biblioteca Real, e tantos 
outros locais de conhecimento.

As correspondências transcritas no catálogo trazem algumas 
das cartas enviadas e recebidas por Cenáculo entre os anos de 1796 
e 1797. São papéis pertencentes ao Bispo, que foram adquiridos por 
Frei Vicente Salgado. Dentre elas encontram-se carta enviada ao Padre 
Frei Dionísio de Deus, Reitor Geral da Ordem dos Monges de Serra 
D’ Ossa, duas cartas enviadas a D. Rodrigo de Souza Coutinho, então 
Secretário de Estado. Ainda, carta enviada ao secretário da Marinha, 
professor Joaquim José da Costa e Sá, e correspondência enviada ao 
Arcebispo de Évora, Dom Joaquim Xavier Botelho de Lima. Entretan-
to, o que tornamos análise central, é a correspondência mantida entre 
1797 e 1798 entre Manuel do Cenáculo e o então nomeado bibliotecá-
rio-mor da Real Biblioteca da Corte – mais tarde, Biblioteca Nacional 
– António Ribeiro dos Santos, composto de nove cartas enviadas pelo 
então Bispo de Beja e cinco das respostas recebidas. 

Como na maioria das cartas, esses dois homens de letras se corres-
pondiam em torno de um interesse em comum, sua bibliofilia. Cená-
culo, conhecido como um bom comprador pelos mercadores de livros, 
tinha em interesse em contribuir com a biblioteca que vinha sendo for-
mada por Ribeiro, assim como seu acesso a obras. Além disso, o bispo 
se via fortemente engajado no projeto de uma nova pedagogia que fi-
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zesse diálogo com os ideais de ensino cientifico e das Luzes necessários 
de reforma após o afastamento dos jesuítas. Para isso, encarregava-se, 
não só de escritos, mas da indicação de manuais e obras que deveriam 
constar nas bibliotecas do reino. 

Ao assumir o cargo de bibliotecário-mor, António Ribeiro dos 
Santos debruçou-se sobre a tarefa de agregar os volumes ainda conser-
vados das tantas bibliotecas portuguesas, como de angariar novas aqui-
sições para a Casa da Sabedoria portuguesa. Dessa maneira, chegamos 
à negociação do grande volume de livros doados pelo então Bispo de 
Beja à Real Biblioteca.

Considerando que a maior parte das cartas diz respeito aos diá-
logos mantidos entre os dois letrados, a análise centrou-se mais nas 
representações construídas em torno do livro enquanto o objeto que 
materializa o conhecimento, necessário ao progresso da nação, e a bi-
blioteca como a instituição alocadora e agregadora deste conhecimen-
to materializado. 

Em carta de 14 de outubro de 1796, Cenáculo demonstra a impor-
tância dada a Biblioteca Real:

Exmo e Reverendíssimo Senhor a Real Bibliotheca que Sua Magestade 
foi servida erigir nesta Corte para bem da Literatura Nacional, tem de 
franquear com brevidade ao público as preciosas coleções de livros 
com que Vossa Excelência a preparou, e enriqueceu nos ditosos dias de 
seu governo Literário; e achando-me eu encarregado por Alta Mercê 
de sua Magestade de a reger, e dirigir julguei ser de meu ofício, e da 
primeira obrigação daquela casa participar a Vossa Excelência.10 

As cartas mostram nos tratamentos usados entre os dois homens 
de letras ao papel que acreditavam desempenhar junto às reformas po-
lítico-educacionais no estado português, suas obrigações junto à for-
mação dos espaços de erudição e, de grande importância, públicos.

distinto Zelador da Pátria estimará mais que Vossa Excelência a execu-
ção deste ilustre Estabelecimento tão útil à nação, e que foi tanto em [?] 

10 • SALGADO, Frei Vicente. Cartas Avulsas do Exmo. E Rmo. Senhor Bispo de Beja: e a cor-
respondência incompleta com o desembargador António Ribeiro dos Santos sobre os livros e a 
raridade que o Exmo. Prelado orefeceo a Real Biblioteca de Lisboa e outros papéis. Adquirido 
por Frei Vicente Salgado Ex Geral e Chronista da congregação da Terceira Ordem de Portugal. 
[s.l.] [s.d.] Academia de Ciências de Lisboa. Cod. 261. p. 5.
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mento dos homens, pelo expediente Santíssimo de huma Bibliotheca 
Pública, que neste século, a face  das Nações heroicamente Letradas 
pedia pejo e coragem  de Alto Poder , e copioso de riqueza pecuniária 
, e doutrinal. Portanto encherá Vossa Senhoria esta Casa da Sabedoria 
de brilhantíssimos decoros; e de tudo quanto sem limite a pode enno-
brecer.11

O trecho em que se refere as “Nações heroicamente letradas” no 
discurso, Cenáculo revela a constante preocupação – e desejo – de co-
locar o reino lusitano ao mesmo pé de “igualdade intelectual” dos ou-
tros reinos europeus de onde vinham e para onde iam muitas obras e 
ideias. 

A Real Biblioteca […] funcionava, assim, sob a batuta de religiosos 
feitos amanuenses, que não mediam esforços para aumentar o acervo. 
Contudo, a importância dessas instituições não era só feita de livros. 
Junto com a biblioteca, ficavam armazenados projetos, aspirações e re-
presentações de uma monarquia que se apresentava como culta e eru-
dita. Já se falou sobre os limites do pensamento ilustrado português, 
mas agora pode se pensar, no miúdo, nas suas implicações, sobretudo 
no que se refere à conformação de uma Real Biblioteca, espécie de car-
tão de visita do Estado.12

O enfoque dado nas cartas ao caráter público da Biblioteca pode 
ser observado em vários trechos. Prestemos atenção no fato de que 
a instituição era por seguidas vezes referida como “Real Bibliotheca 
Pública” (p. 13; 24) ou apenas “Bibliotheca Pública” (p. 10; 21; 53). No 
entanto, esse apelo é utilizado apenas por Cenáculo – que também lan-
ça a expressão “cousa pública” (p. 37; 38.), enquanto que Ribeiro não 
traz esse destaque ao referir-se a instituição como “Real Bibliotheca de 
Lisboa” (p. 64), ou, na maioria das vezes, apenas “Bibliotheca”. Temos 
aqui um importante traço das políticas da Reforma refletido anos mais 
tarde13. 

11 • Idem, p. 8.
12 • SCHWARCZ, Lilia Moritz. A longa viagem da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa 
à independência do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 158.
13 • SALGADO, Frei Vicente. Cartas Avulsas do Exmo. eRmo. Senhor Bispo de Beja: e a corres-
pondência incompleta com o desembargador António Ribeiro dos Santos sobre os livros e a 
raridade que o Exmo. Prelado orefeceo a Real Biblioteca de Lisboa e outros papéis. Adquirido 
por Frei Vicente Salgado Ex Geral e Chronista da Congregação da Terceira Ordem de Portu-
gal. [s.l.] [s.d.] Academia de Ciências de Lisboa. Cod. 261.
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A preocupação com a valorização do conhecimento de uma me-
mória depositada nas bibliotecas era crucial ao fortalecimento do Esta-
do português frente à ameaça constante dos ideais da Revolução Fran-
cesa. Além disso, as virtudes dos cidadãos estavam diretamente ligadas 
ao conhecimento adquirido através das luzes da razão. É importante 
ressaltar que falamos de homens de ordens religiosas. Para esses letra-
dos iluministas católicos o conhecimento e religião não eram contrá-
rios e sim, deveriam ser combinados para a formação de uma nação 
próspera. Segundo Vaz, a intenção de Cenáculo:

[…] baseia-se na instrução: instruir os padres de modo a construir 
uma elite culta e interventiva, porque os povos precisam de bons pas-
tores, conhecedores da religião e da teologia, mas também instruídos 
na física, medicina, mecânica e agricultura, para deste modo serem 
capazes de curar os doentes e de ajudar e incentivar os camponeses a 
praticarem uma nova agricultura. Para o povo a instrução foi para ele 
sinónimo de catecismo, o melhor antídoto contra os vícios e contra a 
superstição e meio para obter a aplicação no trabalho, não esperando 
soluções milagrosas, mas levando o homem a compenetrar-se de que 
deve tomar a “natureza propícia”.14

Em alguns trechos podemos notar o entendimento de como a 
formação do caráter do indivíduo cidadão perpassava pelo intelecto e 
virtudes religiosas sem que houvesse conflitos, ao contrário, demons-
trando-as complementares: 

A cada hora nessa casa da sabedoria fermentará a briosa inquietação 
dos ânimos letrados, o apuramento dos juízos, a certeza e elegância das 
doutrinas, e de sua intimação nas causas religiosas, na moraes, nas do 
Estado, e quaes quer outros bens, de que Ella se possa, e deve inteirar. 15

Neste trecho citado, Estado também aparece relevante aos assun-
tos dos livros e das bibliotecas. A questão do Estado nacional atingiu 
extrema importância na Europa do século XVIII. Na tentativa de con-
solidar soberania, os reinos adotaram políticas nacionalistas quanto à 
hegemonia do Estado. A memória do Império Português foi consti-
tuída em espaços de cultura como as Academias de História, a Uni-

14 • VAZ, Francisco António Lourenço. Os Livros e a Biblioteca de Espólios de Frei D. Manuel 
do Cenáculo: repertório de correspondência, róis de livros e doações a bibliotecas. Lisboa: 
Biblioteca Nacional de Portugal, 2009. p. 14.
15 • SALGADO, Frei Vicente. Cartas Avulsas do Exmo. eRmo. Senhor Bispo de Beja... p. 20.



CURITIBA - UFPR   |   V. 1, ABRIL DE 2016 70

ANAIS DO III COLÓQUIO CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

versidade de Coimbra e a própria Biblioteca. Frente aos avanços do 
conhecimento em outros países, os sujeitos de letras portugueses em-
penharam-se em alcançar o progresso. Vejamos os seguintes trechos:

Chegou pelo correio a notícia da feliz abertura da Real Bibliotheca de 
Lisboa, e pôs em alvoroço quanto eu sou pelas relações que della vejo 
derramar-se por todo o mundo, e por todos os tempos em honra da 
Pátria: eu devo accrescentar as da minha estimação convencida por 
todos os motivos, que merece a cousa pública. Verá a Nação, e o estra-
nho como as bemaventuradas mãos que tem creado a Bibliotheca, e 
nella presidem farão em verdade formada para enchêlla de préstimos, 
e respeitos sem limite.16

Nota-se que assim como a expressão nação, a noção de “Pátria” 
aparece nas diversas vezes em que se tecem os elogios à iniciativa da 
formação da Biblioteca e da importância dos livros. Encontrada em 
vários trechos – mais precisamente dezenove vezes em toda a compi-
lação de correspondências – “pátria” está associada nas cartas com o 
exercício patriótico realizado pelos letrados portugueses em seu empe-
nho na constituição da República das Letras. Em uma das correspon-
dências em que António Ribeiro agradece a colaboração de Cenáculo 
a Real Biblioteca, utiliza deste artifício: “Vossa Excelência é o primeiro 
que abre este caminho para utilidade e ornamento da Nação, e que dá 
aos bemfeitores das letras hum exemplo digno de se trazer diante dos 
olhos e em todos os séculos, de luz, e de patriotismo.”17 A percepção 
de cidadania, cara aos preceitos iluministas, era representada na res-
ponsabilidade frente ao progresso Pátria por meio do conhecimento 
compartilhado. 

Além disso, para além do sentido de pátria, no século XVIII é 
que o sentido de “nação” toma importância junto ao conhecimen-
to político do reino. Estabelecer as memórias de identidade coletiva 
a qual os súditos estariam submetidos era crucial para a unidade do 
Império Português. A “glória” frente às outras pátrias é essencial para 
o reconhecimento frente às outras pátrias e base do reconhecimento 
nacionalista àqueles que pertenciam a essa coletividade. O “nós” que 
constituía a pátria foi firmado, a favor do Estado-nação, através do es-

16 • SALGADO, Frei Vicente. Cartas Avulsas do Exmo. eRmo. Senhor Bispo de Beja... p. 37.
17 • Idem. p. 64.
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tabelecimento de símbolos e instituições que fortalecessem a unidade 
em torno da civilidade inerente ao Iluminismo. Desta maneira, nossos 
letrados reforçam em seus discursos a grandiosidade – ao menos em 
seu entendimento – da criação de um espaço que ostentasse e congre-
gasse as raízes do conhecimento e demonstrasse a real preocupação 
dos lusitanos com a memória do reino e com os caminhos pela qual 
estavam determinados a seguir.

Em outro recorte das cartas podemos perceber a forma como Ce-
náculo e Ribeiro percebiam a importância da existência da Real Biblio-
teca como espaço de difusão de conhecimento no reino:

a execução deste ilustre Estabelecimento tão útil à nação, e que foi 
tanto em [?] mento dos homens, pelo expediente Santíssimo de huma 
Bibliotheca Pública, que neste século, a face  das Nações heroicamente 
Letradas pedia pejo e coragem de Alto Poder, e copioso de riqueza 
pecuniária, e doutrinal. Portanto encherá Vossa Senhoria esta Casa da 
Sabedoria de brilhantíssimos decoros; e de tudo quanto sem limite a 
pode ennobrecer. Para tanto, bem repito que os meus antigos votos, 
formados acerca de huma instituição pela qual chamavão continuada, 
e altamente Céo, e Terra.18

Percebe-se, no trecho, que a instituição era para esses letrados 
parte de um plano maior de estabelecer também em Portugal a ideia 
de uma Republica das Letras, e a crença de progresso da nação com 
base no conhecimento em todos os âmbitos da sociedade. 

Outra questão pertinente é como a representação de erudito e 
homem de letras (letrado) foi construída no discurso das correspon-
dências. O reconhecimento da importância do conhecimento para a 
formação da pátria perpassa pelo reconhecimento daqueles que com-
puseram esses espaços de conhecimento e se empenharam na produ-
ção nacional. O reconhecimento da erudição do outro é resgatado em 
diversos momentos, como quando Cenáculo faz elogio ao bibliotecá-
rio: “Não queira a modéstia exemplar de Vossa Senhoria fugir desta 
verdade. Deos fez a Vossa Senhoria genial, próprio, adequado, e rico 
das erudições necessárias para presidir, e encaminhar o desempenho 
de tanta obra [F F] e abençoado.”19

18 • SALGADO, Frei Vicente. Cartas Avulsas do Exmo. eRmo. Senhor Bispo de Beja... p. 7-8.
19 • Idem. p. 21.
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As relações de sociabilidade que foram criadas através do univer-
so dos livros permeou a sociedade erudita do século XVIII. Para além 
dos modelos de salões franceses, a escrita epistolar nos traz a empatia 
entre os pares, enquanto as funções que acreditam ocupar na socieda-
de. Em resposta a uma das cartas referente ao donativo, Ribeiro não 
economiza em pontuar os aspectos pelos quais Cenáculo deveria vir a 
ser conhecido:

Na frente dos seus annais aparecerá sempre o bemfeitor da Nação, o 
sábio e protetor dos sábios, o Philólogo erudito, o Philosopho profun-
do, o Theólogo sublime, o Escritor eloquente, o Cidadão zeloso, o Cor-
tesão modesto, o Mestre de príncipes, o Padre da igreja, o Bispo apos-
tólico, o luzeiro da fé, o Varão trasladado pelo coração de Deos, que 
tudo a luz compreenderá o immortal e adorado nome de cenáculo.20 

Através destas intenções de erudição, a troca de correspondências 
estabeleceu contato de tal forma que o tratamento que é utilizado entre 
estes pensadores, demonstra não apenas sua forte relação com o mun-
do dos livros e das bibliotecas, mas as relações sociais que estabelecem 
neste circulo de homens de letras:

Ilustríssimo Senhor Meu Bemquerido amigo, e meu Senhor. Chega o 
correio na hora de partir, e ainda que por isso precipite palavras, o 
princípio de que elas nascem he a coisa mais assentada que tenho: he o 
amor que as forma, e a obrigação que Vossa Senhoria me constitui. Por 
tudo posso, e devo assegurar a Vossa Senhoria que rendo infinitas gra-
ças a Deus pela aquisição de hum amigo, e honrador tal como Vossa 
Senhoria. Quando Nosso Senhor permitir que eu pelas dependências 
desta igreja, ´paradas por vinte e sete anos chegue a essa Corte, terei 
todo o desafogo de coração na sua amável e [?] judiciosa [?] presença, 
porque eu sou ingênuo, e vejo que devo deixar-me arrebatar pelo exce-
lente entendimento de Vossa Senhoria, e não sei por que é semelhan-
ças que nos prendem os corações.21

 Estes diálogos mantidos através de correspondências deixaram 
vestígios a respeito de uma tendência comum a diversos eruditos do 
século XVIII, a bibliofilia, através da qual podemos entender tamanha 
importância dada à construção e manutenção de espaços de livros e 
leituras. 

20 • Ibidem. p. 64.
21 • SALGADO, Frei Vicente. Cartas Avulsas do Exmo. eRmo. Senhor Bispo de Beja... p. 11.
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Manuel do Cenáculo e António Ribeiro dos Santos encaixam-se 
nas concepções traçadas no século XVIII de letrado e erudito. Homens 
com formações em Cânone, no caso do primeiro, e em leis, no caso do 
segundo, que ocuparam seus dias na tarefa árdua de fazer com que o 
conhecimento chegasse a todos os súditos.

Nas cartas, podemos perceber que esta vontade e o fazer dos sa-
beres estão ligados às ideias iluministas que permeavam as leituras do 
século XVIII e foram trazidos à política com a reforma do Ministro 
Pombal. Nossos letrados inseriram-se nas funções de reformadores 
pedagógicos, produzindo conhecimento e organizando espaços de 
proliferação e regulamentação deste conhecimento.

As falas diretas presentes nas correspondências demonstram que 
estes sujeitos reconheciam suas ações junto à sociedade lusitana, reco-
nheciam um ao outro como homens de letras, e também, reconheciam 
os livros e as bibliotecas como materialização da política do conhe-
cimento ilustrado. E reconheciam as suas ações, aos livros, e as casas 
de conhecimento, todos como peças fundamentais a conduzir a socie-
dade portuguesa do Antigo Regime ao progresso e ascensão frente às 
grandes nações europeias.

Esses espaços de conhecimento, seguindo as tendências cientifi-
cistas dos setecentos também deveriam corresponder a uma ordem es-
tabelecida sobre o que seria uma biblioteca e de que forma o conheci-
mento estaria organizado, não apenas metaforicamente, mas na prática 
enquanto as divisões estabelecidas em áreas do conhecimento.

Analisando os discursos contidos nas correspondências, foi possí-
vel observar configurações do discurso direto de Manuel do Cenáculo 
e de António Ribeiro dos Santos a respeito do quão grandioso era o 
projeto da Real Biblioteca Pública da Corte para os homens de letras 
que creditavam aos livros e as instituições de conhecimento, o progres-
so do império. A construção do que chamam de uma Pátria letrada 
ou Nação de letras representava o ideal de sociedade na qual ambos 
acreditavam e perseguiram durante suas vidas.

Representados em seu próprio discurso como “Zeladores da Pá-
tria” e “guardiões da Republica das Letras”, António Ribeiro dos Santos 
e Manuel do Cenáculo, representavam o espirito letrado de um grupo 
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que confiava na ideia de progresso através do conhecimento. Conheci-
mento esse também essencial ao desenvolvimento da moral e da virtu-
de essenciais a um bom cristão.

O contrassenso do Iluminismo católico português pode também 
ser reconhecido nos discursos das correspondências pensando as ati-
vidades exercidas pelos dois sujeitos, não, ora protetores da razão, ora 
do sagrado, mas protetores da razão e do sagrado como aspectos indi-
visíveis no contexto em que estavam inseridos.

Ainda que tenham ocupado diferentes cargos nos diferentes mo-
mentos da história de Portugal no século XVIII e que seus posiciona-
mentos políticos os tenham, em determinados momentos, afastado e, 
em outros, aproximando-os das administrações reais, Manuel do Ce-
náculo e António Ribeiro dos Santos eram dois verdadeiros homens de 
letras. Independente de onde se encontravam ou quais funções exer-
ciam, ocuparam seus dias de seus estudos e ações junto aos livros e bi-
bliotecas, dedicando suas vidas a um projeto de sociedade “iluminada” 
pelas práticas da leitura e proliferação do conhecimento na sociedade.
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ovos de tartaruga1
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Na Munique de janeiro de 1817, o bávaro Carl Friedrich Philipp 
von Martius (1794-1869) ocupou-se dos últimos preparativos na re-
alização de um sonho que há tempos perseguia: a viagem à América. 
Desde 1815, ele tinha o plano de percorrer Buenos Aires, Chile, Quito, 
Caracas e México, refazendo a clássica viagem de Alexander von Hum-
boldt. Esse roteiro inicial e idealizado por Martius não se concretizou. 
O médico e naturalista trocou o trajeto que faria pela colônia espanho-
la pelas capitanias brasileiras. Martius foi designado, em companhia 
do zoólogo Johann Baptist Spix (1781-1826), para integrar uma das 
mais famosas expedições científicas com destino ao Brasil. A missão 
científica, composta de duas fragatas armadas com 44 canhões e 260 
homens, era parte da “comitiva que acompanhou a arquiduquesa Le-
opoldina da Áustria na ocasião de seu casamento com o príncipe her-
deiro Dom Pedro de Alcântara.”2

Durante os primeiros meses de 1817, o naturalista despachou 
para Trieste o que era necessário nessa expedição, como os livros, 
os utensílios de viagem, os instrumentos e uma botica portátil. Em-

1 • Este texto é parte da pesquisa em andamento realizada no programa de Pós-graduação em 
História da Universidade Federal do Paraná. A aluna é bolsista CAPES. A investigação em 
questão se dedica em compreender como um grupo de viajantes naturalistas luso-brasileiros,  
que estudou em Coimbra logo após as reformas, é representado, mencionado e debatido em 
relatos de viagens no Brasil nas duas primeiras décadas do século XIX. 
2 • SALLAS, Ana Luiza Fayet. A ciência do homem e o sentimento da natureza - viajantes 
alemães no Brasil do século XIX. Curitiba: Editora UFPR, 2013. p. 60. Sobre Martius e Spix, 
também indicamos FERRI, Mário Guimarães. Prefácio. In: MARTIUS, Carl Friefrich Phili-
pp; SPIX, Johann Baptist. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1938.
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barcou em direção a Viena e, já na cidade Imperial, encontrou-se 
com os outros homens de ciência que seriam seus companheiros 
nessa viagem: botânicos, médicos, mineralogistas, zoólogos, um 
pintor de paisagem, um pintor de plantas, um jardineiro, um caça-
dor e um mineiro. 

Não era sem motivo que todos aqueles homens aguardaram im-
pacientes a partida a  Trieste, o ponto inicial da grande missão. Nos 
meses anteriores, dedicaram seu tempo no preparo dessa “aventura”, 
instruíram-se através de livros de viagens, científicas e imaginárias, 
usaram os Gabinetes de História Natural existentes em centros como 
Munique e Viena e ouviram experiências de todos os tipos de viagens 
nos cafés e nas bibliotecas particulares. Eles viviam em um período 
que a viagem era uma fonte de informação, o estágio amadorístico das 
ciências estava superado e, mesmo que ainda não se pudesse falar de 
profissionalização e especialização, os contornos das áreas estavam de-
limitados. Esses homens de ciência eram o resultado de experiências 
científicas e das práticas de viagem. Nesse sentido, essa equipe da qual 
Martius fez parte saiu para sua missão treinada e alimentada por mui-
tas experiências anteriores.

A expedição que participou Martius teve financiamento real e 
instruções claras de Academias e Museus do que deveria ser observa-
do e enviado. A elaboração de instruções com regras de observação, 
procedimentos técnicos e comportamentos a serem seguidos pelos 
viajantes durante as viagens era uma prática desses ambientes. Nes-
se caso, a América era uma espécie de consagração desse trabalho 
científico. Sabe-se que desde a descoberta no século XV as terras 
do além-mar tinham um lugar importante no imaginário europeu, 
mas no caso desses homens instruídos, as terras dos trópicos per-
mitiram testar os conhecimentos adquiridos nas cadeiras dos cursos 
de História Natural, confirmaram as descrições do naturalista sueco 
Carlos Lineu (1707-1778), levaram para a terra uma cultura econo-
micamente lucrativa e até mesmo colaboraram com a descoberta de 
uma nova espécie. O projeto de conhecimento e reconhecimento do 
mundo pelas viagens teve justificativas universais como a de que a 
viagem contribuiria com o conhecimento, desenvolvimento dos rei-
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nos e progresso dos povos, por isso uma viagem como essa na qual 
Martius participou era tão valorizada3. 

Martius seguiu as instruções de viagens e levou consigo um objeto 
importante: seu Diário. O Diário de viagem auxiliou nas possíveis fa-
lhas de memória e era um testemunho escrito das experiências e obser-
vações naturalistas. Além dele, levou livros para consultar durante suas 
investigações. Desse conjunto de elementos que era a viagem científica 
– o preparo anterior, os estudos de observação e de experimentação, as 
leituras e apropriação – o viajante publicou em 1823 a obra completa 
de suas andanças: Reise in Brasilien. Seguiu, como muitos de seu tem-
po, algumas das regras da escrita científica e um uso comum quando 
o tema era a narrativa de viagem: a apropriação de outros textos na 
elaboração de suas memórias.

Nesse sentido, este texto propõe um exercício de análise. Para tal, 
escolheu-se o trecho  Espetáculo da colheita dos ovos de tartaruga do 
Viagem pelo Brasil:1817-1820, atividade recorrente  na antiga Capita-
nia do Grão-Pará e Rio Negro. Nesse fragmento, interessa-nos algumas 
citações de outros viajantes sobre o mesmo episódio e, em especial, 
perceber possíveis intertextualidades e apropriações de leituras com 
um deles: o naturalista setecentista luso-brasileiro Alexandre Rodri-
gues Ferreira (1756-1815) que, na ocasião de sua viagem a América 
entre 1783 e 1792, escreveu três memórias sobre o esse cultivo: a Me-
mória sobre as Tartarugas, a Memória sobre as variedades de tartarugas 
que há no Estado do Grão-Pará e do uso que lhe dão e a Memória sobre 
a Jurararetê4. 

Até o momento da pesquisa identificou-se que muitos dos via-
jantes estrangeiros que estiveram no Brasil durante as primeiras déca 

3 • KURY, Lorelay. Viajantes-naturalistas no Brasil oitocentista: experiência, relato e imagem. 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001. v. VIII (suplemento), p. 
863-880. PEREIRA, Magnus Roberto de Mello “Las cosas singulares de piedras, animales, plan-
tas”: La formación y el funcionamiento de la red imperial española de remesas centíficas en el 
Virreinato del Río de la Plata” Anais do Museu Paulista. Universidade de São Paulo: São Paulo, 
2013.  N. Sér. v. 21. n. 1. p. 91-138. jan.- jun.  p. 95. FERRONE, Vincenzo. O homem de ciência.
VOVELLE, Michel (Org.). O homem do Iluminismo. Lisboa: Editorial Presença, 1997. p. 174.
4 • FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio 
Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1974. Coleção 
Memórias.
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das do século XIX estabeleceram contatos significativos com a cultura 
científica portuguesa. Essa ação deu-se de muitas formas e vias, e não 
apenas pela leitura de viajantes portugueses e luso-brasileiros. O episó-
dio sobre a desova e a coleta de ovos de tartaruga de rio de água doce 
na antiga Capitania do Grão-Pará e Rio Negro, e que teve seu auge 
entre 1700-1860, ilustra essa afirmação. 

As tartarugas de água doce proporcionaram aos naturalistas via-
jantes do século XIX cenas memoráveis, a descrição do fenômeno da 
desova e do feitio da manteiga tornaram-se recorrentes. Apenas como 
título de exemplo temos: os naturalistas ingleses Alfred Wallace, que 
observou a natureza amazônica entre 1848 e 1852, e Henry Bates, que 
permaneceu na região entre 1848 e 1859. Antes deles, temos o príncipe 
alemão Maximilian de Wied-Neuwied que viajou pela costa do Rio 
de Janeiro à Bahia (1815-1817)5 e também descreveu a caça das tar-
tarugas e a colheita no Rio Doce, na região do atual Espírito Santo. A 
intenção não é fazer uma busca da origem desse episódio na literatura 
de viagem sobre o Brasil. Nos limitaremos a identificar se há possíveis 
intertextualidades e apropriações entre os textos de dois naturalistas, o 
setecentista luso-brasileiro Alexandre Rodrigues, que viajou pelo Bra-
sil entre 1783 e 1792, e o alemão Carl Friedrich Philipp von Martius, 
que fez  uma viagem semelhante entre 1817 e 1820. As memórias do 
luso-brasileiro permaneceram como manuscritos durante todo o sé-
culo XIX, o que não implica no fato de Martius não mencioná-lo. Na 
realidade, tentou-se encontrar elementos intertextuais e pensar os ca-
minhos usados para que essas informações se propagassem, seja pela 
leitura, seja por uma rede científica ou por ações do acaso. 

AS VIAGENS CIENTÍFICAS E SEUS VIAJANTES: FERREIRA 
E MARTIUS 

Os Viajantes e as viagens, bem como suas expressões escritas ou 
cartográficas, para citar somente duas, nunca foram estáticas ou per-
manentes e desde meados do século XVII, esse sujeito errante não era 
mais visto como o homem imaginativo, narrador dos lugares visitados 

5 • WIED-NEUWIED, Maximiliano. Viagem ao Brasil nos anos de 1815 e 1817. São Paulo: 
Editora Nacional, 1940.
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de forma fantástica ou inventiva (uma prática que lhe era própria) ou 
o impostor dado à fábula. Esse sujeito tão aclamado nos séculos XIV, 
XV e XVI perdeu sua importância no momento em que as viagens de 
descobertas com o ar de aventura são preteridas por expedições, geral-
mente oficiais. Nos séculos seguintes, a viagem tinha interesses comer-
ciais e científicos o que impulsionou áreas de conhecimento, como a 
das Ciências Naturais (a base da Ciência Moderna) que tinham como 
princípio a observação e a experimentação. As velhas travessias, como 
a do Atlântico, tornaram-se mais seguras, rápidas e dispendiosas. Se, 
por um lado, mantiveram-se o ar aventuresco e enigmático, elementos 
próprios do deslocar-se, por outro, a viagem tornou-se um empreendi-
mento que verificou e analisou os antigos trajetos, contestou os mitos 
e os lugares fantásticos6. No quis diz respeito a viagem iluminista, essa 
era organizada minuciosamente. Exigia, além dos tripulantes especia-
lizados, aparelhos de observação de espécies, livros específicos, caixo-
tes para a coleta do que fosse encontrado, os produtos especializados 
no caso de preparo do que fosse encaixotado, tintas, pincéis, papeis 
específicos para os desenhos, entre outros elementos. Esse conjunto 
– práticas, objetos e indivíduos – amparava, ainda mais, a observação 
e os métodos empíricos. As luzes da razão, e toda a cultura que ela 
alimentava, criava e recriava, era o que transformava uma aventura em 
uma expedição científica confiável7.

Essa nova característica científica, e as preciosas informações que 
ela forneceu sobre todos os cantos do mundo, amparou os acirrados 
debates científicos e a função utilitarista dos Impérios da Moderni-
dade. A manutenção da esfera política vinculava-se cada vez mais ao 
controle do conhecimento, que poderia, entre outras coisas, favorecer 
economicamente e civilizacionalmente esses Estados através de “van-
tagens comerciais sobre novos espaços geográficos, novos produtos e 

6 • PIMENTEL Juan. Testigos del Mundo: Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración. Madrid: 
Marcial Pons, 2003.
7 • DOMINGUES, Ângela. O Brasil nos relatos de viajantes ingleses do século XVIII: produ-
ção de discursos sobre o Novo Mundo. Revista Brasileira de História. São Paulo: Anpuh. 2008. 
v. 28, n. 55, p. 133-152. BICALHO, Maria Fernanda. Diários de bordo, expedições científicas 
e narrativas de viagens: observações, descrições e representações do Rio de Janeiro (séculos 
XVII e XVIII). Navigator. Rio de Janeiro: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha, 2009, v.10.
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novas rotas”8. Assim, as informações adquiridas em outros cantos do 
mundo foram revertidas em benefícios comerciais e políticos. Do mes-
mo modo, contribuíram para a valorização dos indivíduos portadores 
desse saber, como da nação a qual ele pertencia

Seguindo as ideias de Alan Chalmers e Vincenzo Ferrone, pode-
-se dizer que é o viajante naturalista um cientista, de acordo com as 
exigências e critérios do período. Era um indivíduo treinado “a inves-
tigar os fenómenos naturais através de métodos empíricos, medições 
e verificações experimentais.” De igual modo, ele foi um acumulador 
de saberes específicos e não somente nas suas áreas de atuação, com 
a botânica, mas nos saberes do viajar e do estar em outras terras que 
não eram as suas. A viagem revela-se, nesse prisma, como uma área de 
conhecimento, um saber que foi acumulado e alimentado pela obser-
vação e pelas experiências adquiridas ao longo de sucessivas viagens9.

A viagem era parte da Ciência Moderna e agregou etapas cada vez 
mais precisas. Sua organização se deu de muitas formas. Do mesmo 
modo, acontecia em locais específicos como as Academias de Ciências 
e os Gabinetes e Museus de História Natural. Além disso, essas expedi-
ções eram amparadas com uma rica documentação: as cartas de nave-
gação, os diários manuscritos e as memórias impressas que auxiliavam 
no reconhecimento dos caminhos e costas alcançadas, os relatórios so-
bre as espécies coletadas, preparadas e enviadas aos locais de estudo, 
os livros específicos sobre História Natural e mesmo os antigos relatos 
de viagem que eram presentes nas bibliotecas de instituições científicas 
e particulares. 

Era parte do preparo se instruir sobre o destino da viagem. Isso se 
dava pelas leituras, pelos exercícios práticos de coleta e preparo, pelas 
informações que circulavam nas Academias, nos Gabinetes, nos Mu-
seus, nos cafés e nas redes epistolares. Feita essa etapa, partia-se para a 
expedição que era em si um acúmulo de conhecimento adquirido na 
prática. De volta a pátria, era necessário organizar o conjunto de expe-
riências, legitimá-lo perante os pares e propagá-lo por leituras públi-

8 • DOMINGUES, Ângela. O Brasil nos relatos de viajantes ingleses do século XVIII …  p. 141.
9 • CHALMERS, Alan. A Fabricação da Ciência.  São Paulo: Editora da Universidade Estadual 
Paulista, 1994. ERRONE, Vincenzo. O homem de ciência. VOVELLE, Michel (Org.) O homem 
do Iluminismo. Lisboa: Editorial Presença, 1997.
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cas, pelas redes de sociabilidades científicas (físicas e epistolares) e pe-
las publicações. Essa última fase nem sempre tinha o sucesso desejado.

A viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira passou por todas essas 
etapas. Foi no Complexo da Ajuda – com  a biblioteca, o laboratório, 
as coleções, a casa de desenho e o jardim botânico – que se organizou 
essa que foi uma das mais estudadas expedições portuguesas. A via-
gem comandada pelo baiano Ferreira, formado em Coimbra em 1778, 
durou nove anos. Além dos naturalistas, participaram da jornada pelas 
regiões de Grão-Pará, do Rio Negro, do Mato Grosso e de Cuiabá um 
jardineiro botânico e dois riscadores. A expedição teve o planejamento 
de Domingos Vandelli, grande naturalista paduano e funcionário do 
Império português. Além disso, contou com o financiamento do Mi-
nistério de Negócios e Domínios Ultramarinos e apoio de seu ministro 
Martinho de Mello e Castro. Também teve o respaldo da Academia 
Real das Ciências de Lisboa que, a partir de 1779, instruiu algumas via-
gens filosóficas e recebeu remessas de espécies de fauna, flora e uten-
sílios dos povos nativos. Era uma prática que cada um desses locais 
elaborassem instruções de viagens que eram verdadeiras regras de ob-
servação, procedimentos técnicos e comportamentos a serem seguidos 
pelos viajantes durante as jornadas. 

Em 1815, trinta e cinco anos depois da viagem portuguesa, von 
Martius também dedicou seu tempo no preparo de uma “aventura”. 
Do mesmo modo, sua expedição teve  financiamento real e instruções 
claras de Academias e Museus do que deveria ser observado, coletado, 
preparado e enviado. Apesar de terem sido realizadas em períodos di-
ferentes e apresentarem suas particularidades na análise, na escrita e 
nas e concepções da ciência moderna, as duas memórias trazem um 
elemento comum e que nos interessa: o episódio da desova das tarta-
rugas de rio doce e o feitio da manteiga de seus ovos. 
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Mapa 1: Mapa da viagem filosófica ao Brasil de Alexandre Rodrigues Ferreira, 
realizada entre 1783 e 1792. 
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Mapa 2: Mapa da viagem ao Brasil de Carl Friedrich Philipp von Martius e 
Johann Baptist Spix, realizada entre 1817 e 1820.
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AS MEMÓRIAS SOBRE AS TARTARUGAS DE ÁGUA 
DE RIO DOCE 

Alexandre Rodrigues Ferreira escreveu três memórias sobre a de-
sova e a coleta de ovos das tartarugas: Memória sobre as Tartarugas, 
Memória sobre as variedades de tartarugas que há no Estado do Grão-
-Pará e do uso que lhe dão e Memória sobre a Jurararetê. Em todas elas, 
o tom foi de um texto de relatório, um estilo que acompanhou a maior 
parte de suas memórias. Entretanto, isso não o impediu de debater e 
emitir críticas a determinados episódios que tomou conhecimento no 
decorrer da viagem. Em relação às três memórias sobre as tartarugas, 
Ferreira descreveu as 15 variedades, o nome indígena da espécie, as di-
ferenças físicas entre o macho e a fêmea, os meses nos quais acontecia 
a desova, também apontou as 4 formas de se apanhar a tartaruga e nar-
rou sua experiência de degustação da carne. De todas as informações 
dadas por Ferreira, a descrição da atividade do feitio da manteiga e o 
uso que se fazia desse produto foi a mais minuciosa. Ela foi mencio-
nada em duas das memórias junto com os números de produções, os 
valores de cada um dos potes de manteiga, as técnicas que eram usadas 
para obter tipos diferentes do produto e outras informações sobre o seu 
comércio. Na memória, um desenho da espécie e quadros sobre o pes-
queiro da Fazenda Real de Barcelos apoiam o tom de relatório, o que 
não é uma novidade. Lembremos de que o luso-brasileiro teve como 
mentor Domingos Vandelli e seguia a risca as orientações do Martinho 
de Mello e Castro (que na ocasião era Secretário de Estado da Mari-
nha, Ultramar no Reino de Portugal e futuro Ministro do Reino) e da 
Academia Real das Ciências de Lisboa. Era imprescindível identificar, 
coletar e propagar o maior número de informações que pudessem fa-
vorecer economicamente e cientificamente o Reino. As exigências de 
seu mentor e seus financiadores são percebidas na sua descrição:

Depois de apanhadas as tartarugas, tratam de aproveitar-se os ovos, 
para este fim saem de cada povoação uma canoa de comércio das 
manteigas e ainda particulares que as podem ter providas de potes que 
podem levar, se encaminham para as praias. Porém que se destina à 
feitura da manteiga somente, não se encaminham para as praias, logo 
que sai a primeira fileira delas: esperam que saiam 2 e 3 vezes diferen-
tes fileiras, e quando notam que a praia está cheia de covas com ovos, 
e que as tartarugas já não saem em tanta quantidade, se lançam sobre 
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elas. Juntam aos montes sobre as praias os ovos que descobrem nas 
covas, que são 100, 150 e às vezes 200 em cada uma, que é a postura 
de cada tartaruga. Se querem que funda mais a manteiga, deixam-se 
fermentar por 4 a 5 dias , então ela sai rançosa e com mais cheiro. Se os 
ovos se preparam frescos, são logo metidos em uma canoa que é reser-
vada para esse fim e vão pisando com os pés, como se faz em Portugal 
com as uvas. Sobre os ovos pisados lançam água a qual depois de me-
xida e incorporada com eles, deixa sobrenadar o óleo. Com a mesma 
água se dissolve muita parte da clara. As cuias e com preferência as vál-
vulas das conchas itãs, são colheres com que a tiram de cima da água 
sobrenadante e a lançam dentro dos tachos. Segue-se colocarem no 
fogo, depois esfriam em panelões à parte e daí para potes. Serve para 
temperar as comidas e fritar peixes, para as luzes domésticas, e para 
incorporar com o breu, quando fazem para calafetarem as canoas. 10

Von Martius também escreveu sobre esse episódio:

De manhã cedo, os botes, bem calafetados, enchem-se até ao meio com 
ovos, que são quebrados com tridentes de pau, semelhantes aos nossos 
forcados, e, finalmente esmagados com os pés. Como os ovos contém 
pouca clara e muita gema, a mistura parece uma papa amarela, na qual 
sobrenadam pedaços de casca. Deita-se água por cima, e fica essa mas-
sa exposta à ação do sol tropical, que já a cabo de três a quatro horas, 
faz subir à superfície o óleo gorduroso por ser o ingrediente mais leve. 
Dali é ele apanhado com cuias e colheres feitas de grandes conchas flu-
viais e juntando em grandes potes de barro. Repete-se em cada canoa o 
processo de esmagar, mexer e colher duas a três vezes, obtendo-se com 
isso a maior parte do óleo. Esta papa tem agora a cor e consistência de 
gemas batidas. Despeja-se em grandes caldeirões de cobre ou de ferro, 
colocados sobre um fogo brando, onde durante algumas horas, é mexi-
do, espumado e clarificado, com o que a parte coagulante se precipita. 
A parte líquida, cuidadosamente retirada, é segunda vez cozida sobre 
o fogo ainda mais brando, até não formar mais bolha alguma, quando 
então toma cor e consistência de banha derretida.11

Percebe-se que ele repetiu padrões de descrição, mas adicionou 
novos elementos como o de citar outros autores que haviam escrito 
sobre tartarugas de rio doce. Um deles foi Alexandre von Humdoldt 
(que viajou pela América Espanhola de 1799 a 1804) e Aeliano (cuja a 
única informação que obtivemos foi a de que se dedicou aos estudos 
das tartarugas egípcias). Como Ferreira, Martius detalhou a desova, 

10 • FERREIRA, Viagem Filosófica pelas capitanias … p. 27.
11 • MARTIUS, Viagem pelo Brasil… p. 164



CURITIBA - UFPR   |   V. 1, ABRIL DE 2016 86

ANAIS DO III COLÓQUIO CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

descreveu a espécie, apresentou dados sobre o número de ovos e de 
potes. Por outro lado, seguiu um padrão de viagem romântica, adotado 
por Humboldt e comum a sua geração. Assim, o mesmo fato é apre-
sentado com elementos próprios dessa escrita oitocentista como o da 
solidão e a do culto à experiência do viajar:

Um confuso fervedouro desses animais escurece então até longe o are-
al claro, e tão apressadas correm e voltam, que, cerrados lado a lado, ou 
mesmo um por cima do outro, procuram tomar a dianteira, e o chocar 
dos cascos, semelhante ao estrépido de carros pesados, se ouve a gran-
de distância no silêncio da noite. A este espetáculo assisti num barco 
de areia do Japurá, onde estavam reunidas no mínimo algumas milha-
res de tartarugas; naquela inquietação noturna, tem algo de arrepiar.12

A mudança do estatuto das viagens e dos viajantes que ocor-
reu no século XVIII transformou o viajante-aventureiro mentiroso e 
imaginativo em testemunha da verdade do que foi estudado e visto13. 
Essa mudança permitiu que outros temas ocupassem as páginas dos 
livros de viagens, como as descrições detalhadas de acordo com as 
regras científicas de espécies da flora ou da fauna do local. Por outro 
lado, esses escritos mantinham um público leitor que era acostumado 
às descrições exageradas, fantasiosas ou mentirosas. De fato, a tradi-
ção da escrita dos antigos viajantes não foi abandonada completa-
mente, ela adquiriu outras roupagens, como a do estatuto de verdade 
legitimado pelos homens de ciência, desse modo ainda  se mantinha 
elementos curiosos e exóticos que, com o tempo, tornaram-se um 
topos que pode ser entendido como um lugar comum argumentativo 
e de uso universal14.

Quando confrontamos os textos de Ferreira com o de von Mar-
tius observamos elementos obrigatórios e de uso de uma comunidade 
linguística que deve partilhar e propagar um mesmo argumento. A de-
sova e a colheita de ovos da tartaruga dos rios de água doce são alguns 
desses argumentos . Esse espetáculo, que mesclava natureza e atividade 
humana, aparece carregado de reescritas e apropriações. Entre elas, te-

12 • MARTIUS, Viagem pelo Brasil …  p. 163.
13 • PIMENTEL, Testigos del mundo …
14 • CHARRAUDEAU, Patrick; MANGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do dis-
curso. São Paulo: Contexto, 2004.
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mos o destaque às montanhas de ovos que se formavam na areia e às 
canoas enfileiradas nos rios a espera para iniciar o trabalho de quebra 
e mistura da clara e da gema. Ainda são detalhados do fabrico da man-
teiga, os ingredientes usados e os utensílios para essa mistura, como o 
uso das colheres de conchas da região. Por fim, ressaltam a utilidade 
desse material: temperar as comidas, fritar a carne e como combustível 
para iluminar o breu dessas vilas afastadas. 

Diante dessa comparação textual, a primeira pergunta que nos fa-
zemos é: teria Martius lido Ferreira? Se consideraremos somente os 
dados existentes na obra de Martius, supõe-se que Ferreira não foi lido 
diretamente pelo naturalista bávaro. Entretanto, deve-se levantar al-
guns questionamento, sem, necessariamente, respondê-los. No limite 
deste texto, propomos um exercício do pensar. Ele será iniciado com o 
seguinte dilema: essas informações detalhadas e obrigatórias chegavam 
por outras vias que não fosse a leitura direta de uma obra publicada? 

A INTERTEXTUALIDADE, OS CICLOS DE ACUMULAÇÃO E 
A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO SOBRE VIAGENS

Roland Barthes é categórico ao afirmar que todo texto é um in-
tertexto. A produção textual é carregada de coletivos, cujas autorias 
estão evidenciadas ou não15. Essa prática de produção da escrita que 
conta com suas múltiplas vozes é inegável no gênero literatura de via-
gem. Seguindo um argumento semelhante, Leonardo Romero Tobar 
esclarece que os relatos de viagem se nutrem tanto da experiência real 
do viajante como da escrita de textos anteriores. Esses dois elemen-
tos oferecem sequências de imitação diretas e sequências de imitação 
compostas16. Assim, na narrativa que se escreve após a viagem, mis-
tura-se o que se viu com o que se leu. Essa ação dificulta a percepção 
do leitor em relação ao que pode ser a experiência direta do viajante 
ou os ecos de leituras de outros relatos. Tal empecilho se dá por dois 
motivos essenciais. O primeiro porque há uma tradição de escrita da 

15 • BARTHES, Roland. S/Z. Lisboa: Edições 70, 1980. BARTHES, Roland. O rumor da língua. 
São Paulo: Brasiliense, 1988.
16 • TOBAR, Leonardo Romero. La reescritura em los libros de viaje: las cartas de Rusia de 
Juan Valera. TOBAR, Leonardo Romero; ELDUAYEN, Patricia Almarcegui (Org.) Los libros 
de viaje: realidad vivda y género literario. Universidad Internacional de Andalucía/Akal, 2005.
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viagem que foi tomada como guia por gerações de homens em trânsito. 
O segundo porque da memória desse indivíduo não se pode apagar as 
“pegadas” que outros textos lidos deixaram nele antes da composição 
de seu próprio texto17. 

De fato, pode-se entender que a intertextualidade e reescrita são 
regras da literatura de viagem. Tobar, ao comparar duas viagens à Rús-
sia oitocentista coloca que uma das maneiras de se identificar essas 
proximidades são as coincidências dos topoi, ou seja, é perceber onde 
estão os planos comuns de argumentos. 

Na leitura de memórias e diários de viagem é inevitável a percep-
ção desses elementos compartilhados. Entre eles temos alguns extre-
mamente usados, como as cenas de “quase” naufrágios, os mitos da 
antiguidade, como o das Amazonas (mesmo que em outros formatos), 
o espanto diante da natureza majestosa e a solidão do viajante. Entre-
tanto, por mais que nossas análises corroborem a ideia de intertextuali-
dade e dos topoi como elementos constitutivos da literatura de viagem, 
nosso exercício requer outras possibilidades para pensar a circularida-
de desse conhecimento científico. No limite desse artigo, indicaremos 
dois outros caminhos para se compreender a propagação dessas infor-
mações e até mesmo a divulgação dos manuscritos de Ferreira. 

A história do luso-brasileiro é carregada de interrogações. Sua ex-
pedição foi grandiosa e dispendiosa para a época. O número de remes-
sas e relatórios enviados a Lisboa foi gigantesco. Entretanto, durante a 
viagem, e mesmo após seu retorno, pouco se estudou sobre essas co-
letas, o mais comum foi encostarem os caixotes em algum canto do 
Museu da Ajuda. Não colocaremos aqui as hipóteses para esse abando-
no, algumas já levantadas por estudiosos de Ferreira18. No lugar, pre-
tende-se pensar os espaços científicos que abrigaram as coleções, os 
relatórios e as memórias do naturalista. 

Em Portugal do período oitocentista, os locais oficiais que se de-
dicaram às ciências modernas foram o Colégio dos Nobres (1761), 

17 • TOBAR, Los libros de viaje …
18 • RAMINELLI, Ronald. Ciência e colonização - Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues 
Ferreira. Revista Tempo. Niterói: UFF, 1998. PATACA, Ermelinda Moutinho. Terra, Água e Ar 
nas viagens científicas portuguesas (1755-1808). Campinas: Unicamp. 2006. (tese de Doutorado)
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o complexo da Ajuda (1768), a Academia Real da Marinha (1769), a 
Universidade de Coimbra reformada (1772) e a Academia Real das Ci-
ências de Lisboa (1779). Desses, dois são importantes para as nossas 
indagações. 

Entendemos que os ambientes de sociabilidade científica existen-
tes em Portugal, especialmente em Lisboa, promoviam a difusão de 
informações e novidades sobre as pesquisas e estudos na área da Ciên-
cia Moderna. Ana Cristina Araújo esclarece que foram pelos espaços 
científicos e de sociabilidade em Portugal (as academias científicas e 
literárias e sociedades) e pelas vias de circulação escrita (gazetas e pe-
riódicos) que esses letrados promoveram “a especialização dos saberes; 
estimulam o intercâmbio de experiências, livros e notícias; colocam as 
suas descobertas à disposição dos príncipes e dos Estados (...)”19.  

Em relação as viagens, essas mantinham uma estreita relação com 
os locais de conhecimento, em especial nos Gabinetes, nos Museus 
de História Natural e nos Jardins Botânicos. Na realidade, as expedi-
ções científicas europeias eram pensadas e organizadas nesses espaços, 
como foram as de Ferreitra e Martius. Eram nesses salões, particulares 
ou de propriedade dos Estados, que eles tinham à disposição as plan-
tas aclimatadas, os animais reproduzidos em cativeiros, os exemplares 
enviados, laboratórios químicos, bibliotecas especializadas e desenhos 
das espécies. 

Nesses territórios os homens da ciência tiveram acesso ao que 
Bruno Latour e outros especialistas em História das ciências denomi-
naram de ciclos de acumulação. O conhecimento na ideia de ciclos só 
se estabelece, pelo menos, a partir da segunda vez em que ele acontece. 
Latour é categórico: na “primeira vez que um evento ocorre nada sabe-
mos sobre ele.” De grosso modo, para que uma experiência de viagem 
seja reconhecida na cultura científica é necessário que ela se repita e 
acumule o que Latour denomina de capital científico – os manuscritos, 
os livros e as remessas –  que estará disponível a outros cientistas20. A 
reunião de tais objetos em um único espaço dava suporte a ideia ilu-

19 • ARAÚJO, Ana Cristina. A cultura das Luzes em Portugal: temas e problemas. Lisboa: 
Livros Horizonte, 2003, p. 13.
20 • LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. 
São Paulo: Editora Unesp, 2000.
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minista do Grande Livro da Natureza que deveria ser constantemente 
alimentando. Magnus Roberto de Mello Pereira e Cláudio DeNipoti 
colocam como os compêndios de História Natural, com os de Linneu 
e de Buffon, também foram importantes objetos científicos21. Esse con-
junto permitiu que homens como Martius pudessem estudar e conhe-
cer sobre as tartarugas sem tê-las visto. 

No caso de Lisboa, o chamado Complexo da Ajuda foi um dos es-
paços que manteve esse amontoado de mundos, incluindo as coleções 
da Viagem Filosófica de Ferreira que foram enviadas durante os anos 
de seu trânsito.  O luso-brasileiro também foi diretor do Real Gabinete 
de História Natural e do Jardim Botânico da Ajuda entre 1799 e 1807 e, 
provavelmente, recebeu os muitos viajantes estrangeiros que visitavam 
o espaço como demonstra o estudo de João Carlos Brigola22. Do mes-
mo modo que a Academia Real de Ciências e as bibliotecas de nobres, 
o Museu da Ajuda era roteiro obrigatório de viajantes. Alguns tinham 
somente Portugal como destino, outros faziam de Lisboa uma parada 
obrigatória no seu retorno da viagem à América portuguesa. Entre eles 
o já mencionado Wied Newvied, o qual escreveu sobre essa experiên-
cia23. Lisboa foi destino de von Martius. Entretanto, o navio atracou 
em Belém na ocasião da Revolução do Porto (1820) e os integrantes 
da expedição não puderam realizar as visitas às instituições científicas, 
como haviam programado.  

Certamente, esse fato foi recebido com desânimo pelos cientis-
tas alemães e austríacos. O Complexo da Ajuda mantinha coleções de 
colônias americanas, asiáticas e africanas, o que tornava o local um 
destino ambicionado por naturalistas de toda a Europa. Por outro lado, 
eles também sabiam que exemplares dos manuscritos, os animais em-
palhados, os peixes secos e as plantas climatizadas há temos não eram 
somente de propriedade portuguesa.  Desde a fundação do Gabinete 
da Ajuda os Museus e Jardins europeus tinham acesso às muitas in-

21 • PEREIRA, Magnus Roberto de Mello Pereira; DeNipoti, Cláudio. Os diários de viagem 
do doutor Lacerda. A trama de referências no texto de um astrônomo paulista do final do século 
XVIII. Artigo inédito.
22 • BRIGOLA, João Carlos. Os viajantes e o livro do museu. Porto: Edição Dafne/CHAIA, 
2010.
23 • WIED-NEUWIED, Viagem ao Brasil …
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formações das coleções, e uma das vias era a enorme rede epistolar 
mantida por Vandelli24.

Ainda, sabiam eles que o Museu de História Natural de Paris 
guardava, desde 1808, coleções de mamíferos, aves, herbários, mine-
rais e manuscritos, oriundas da Ajuda na ocasião da invasão francesa 
em 1807. O naturalista responsável por esse rapto foi o famoso e mui-
to lido Geoffroy Saint-Hilaire. Lorelay Kury trabalhou com a listagem 
dessa apropriação das coleções lisboetas, no documento divulgado 
pela historiadora há dados descriminados dos mamíferos e das aves, 
mas não dos répteis. Pela mesma pesquisa, sabemos que 62 exemplares 
de répteis foram recolhidos25. 

Não temos a intenção de confirmar se Martius teve acesso a esse 
capital científico. Entretanto, as informações acima mencionadas nos 
levam a outras suposições. Mesmo se as coleções de Alexandre Rodri-
gues Ferreira não tivessem sido estudadas da forma esperada, como 
afirmam seus especialistas, e suas memórias não publicadas, tem-se, 
por outro lado, uma propagação desses conhecimento por caminhos 
indiretos, como o da presença nos ambientes científicos europeus.

Em relação ao Brasil, podemos mencionar outra rota dessa cir-
culação de informações. Era comum que durante a jornada pelos tró-
picos, os viajantes tivessem acesso às bibliotecas conventuais e parti-
culares. Eles também eram convidados, por outros letrados, para se 
hospedarem em suas residências e participarem de debates e troca de 
conhecimentos e informações. Martius foi hóspede de Manoel Ferreira 
da Câmara Bethencourt e Sá, que havia sido estudante em Coimbra. Na 
sua memória de viagem, o alemão destacou as conversas que tiveram 
na moradia mineira de Câmara e algumas análises de cunho mineraló-
gico realizadas na ocasião da hospedagem26. Câmara foi anfitrião John 
Mawe, mineralogista inglês que teceu grande elogios ao luso-brasileiro 
e ao ambiente letrado de sua residência no Tejuco27.

24 • Os documentos em questão estão no Arquivo Nacional Museu Bocage, Lisboa.
25 • KURY, Lorelay. As coleções, a invasão francesa e o Brasil. O gabinete de curiosidades de 
Domenico Vandelli. Rio de Janeiro: Dantes Editora, 2008.
26 • MARTIUS, Viagem pelo Brasil …
27 • MAWE, John. Viagens ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1978.
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Antes da passagem pela residência do Intendente Câmara, a comi-
tiva ficou hospeda na cidade de Vila Rica na casa de Wilhelm Ludwig 
von Eschewege (1777-1855). O alemão era funcionário português des-
de 1803 e foi autor de várias memórias sobre o Brasil, entre elas Pluto 
Brasilienses. E que entendemos ser um personagem importante nessa 
circularidade da cultura científica. 

A experiência lisboeta deu a Eschewege a direção do Real Gabine-
te de Mineralogia, o envolvimento com ambientes científicos e contatos 
com personagens importantes das ciências naturais portuguesas: José 
Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), D. Rodrigo de Sousa Couti-
nho (1755-1812) e o já citado Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt 
Aguiar e Sá. O período de permanência em terras brasileiras propiciou 
a Eschewege o fortalecimento de suas relações científicas e estabeleceu 
intercâmbios com viajantes alemães, franceses, ingleses e outros (como 
von Martius, von Spix, Langsdorf, Guido Tomás Marliére (1767-1836), 
Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-1834), John Luccock (?-?) e Au-
guste de Saint-Hilaire, ele e fez de sua residência na antiga Vila Rica 
“não só um pouso ao longo da viagem, mas especialmente um centro 
de atualização teórica e troca de informações multidisciplinares.”28. 

Nessa perspectiva, determinados aspectos da República das Le-
tras são elementares. Robert Darton29 esclarece que uma sociedade 
universal ou uma república de letrados tinha como principal funda-
mento a socialização do conhecimento, a solidão e o retiro não eram 
compatíveis ao homem de letras30. Isso se dava de muitas formas, entre 
elas pela arte da conversa, do falar, do discutir, do debater. Tal ação era 
realizada entre os pares em ocasiões e locais que, geralmente, variavam 
de cafés a reais bibliotecas. Outra maneira de se propagar o conheci-
mento desses homens era pela cultura escrita: a manuscrita e a impres-

28 • “(...) not only an accommodation point during the trips, but, specially a center of teoric 
actualization and change of multi-disciplines informations.” DOULA, Sheila Maria; SLAIBI, 
Thaís Helena de Almeida; COSTA, Maria Fernanda de Aguiar. Science and nature for the 
empire’s wealth: the baron Eschewege and the mineralogist’s project for Brazil during the XIX 
century.  Sociedade & Natureza, Uberlândia, Special Issue, p. 551-560, may, 2005. p. 554
29 • DARTON, Robert. Os dentes falsos de George Washington: um guia não convencional para 
o século XVIII. Trad. José Geraldo Couto. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
30 • CHARTIER, Roger. O homem de letras. VOVELLE, Michel (Org.). O homem do Iluminis-
mo. Lisboa: Editorial Presença, 1997.
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sa. Dessa forma, o conversar – materializado em palavras, parágrafos, 
ensaios, missivas e memórias – atravessaria as fronteiras modernas, suas 
estradas, seus rios e seus continentes. 

Acreditamos que Eschewege foi a representação do cientista ilu-
minista que se orientava pela ideia universal do conhecimento e sua 
apropriação aplicada ao bem-estar da população. Além disso, pensa-
mos ser ele um indivíduo fundamental na rede científica portuguesa e 
alemã. Conviveu com muitos naturalistas luso-brasileiros em Lisboa. 
Foi, como Coutinho, Andrada, Ferreira e Câmara, sócio da Academia 
Real de Ciências de Lisboa, participando das leituras das memórias 
científicas realizadas no salão da instituição. Um dos seus poucos bió-
grafos até chega a mencionar sobre seus relevantes serviços prestados 
a Junot no estudo dos recursos minerais de Portugal, na ocasião da 
invasão francesa.31

A morada do alemão na velha Vila Rica foi um verdadeiro espaço 
de sociabilidade e de difusão do conhecimento para diferentes naciona-
lidades, típico de uma República das Letras. O ambiente era mais que 
propício para se consultar edições de Buffon e Lineu, para se conhecer 
um manuscrito de algum viajante, para se descrever uma colheita de 
ovos de tartarugas e para se falar sobre a grande expedição de Ferreira. 

Para terminar, mas não concluir, engessaríamos nossas suposições 
se afirmássemos que von Martius não teve acesso ao texto de Ferreira só 
porque não foi citado ou não era impresso na altura. O conhecimento 
científico e as informações sobre as viagens não eram propagadas por 
uma via direta, mas seguia caminhos tortuosos e diferenciados. Alguns 
deles, como a intertextualidade, os ciclos de acumulação e as Repúblicas 
das Letras, tentou-se aqui apresentar concisamente. 

31 • O biógrafo em questão é Domicio de Figueiredo Murta que fez a Biografia do Autor na 
edição da Brasiliana de 1944. ESCHWEGE Wilhelm Ludwig von. Pluto Brasilienses; memórias 
sobre as riquezas do Brasil em ouro, diamantes e outros minerais. v. 1 e 2. Trad. Domício de 
Figueiro Murta. São Paulo: Editora Nacional, 1944.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa em andamento, com orientação do prof. Dr. 
Luís Fernando Lopes Pereira, propõe-se a analisar a cultura jurídica 
em Curitiba, sendo pertinente observar, dentro do enfoque adotado, o 
andamento educacional relacionado à aprendizagem e aos modos de 
ser e agir dentro do fenômeno jurídico. 

Considera-se o ser humano como alguém que se constitui por 
meio das interações, assim como o direito, que não é apenas um pro-
duto estatal, hermético ou distanciado da realidade, pois adquire nu-
ances próprias dos locais em que é aplicado e (re)interpretado. Deste 
modo, pode-se falar em cultura jurídica, à medida que se estuda o ce-
nário e seus personagens com as interações intrínsecas à linguagem, 
consideradas com o dialogismo, instrumental proposto por Bakhtin.

Compreende-se o direito não apenas aquele das leis régias e das 
ordenações emanadas do longínquo centro, mas também o das práti-
cas judiciais realizadas na América Portuguesa. Inclusive, com a óti-
ca indiciária de Carlo Ginzburg, em locais extremamente periféricos 
do império marítimo português, como a Vila de Nossa Senhora da 
Luz dos Pinhais de Curitiba, no período colonial, tendo como recorte 
temporal o período compreendido entre 1750-1760, com o estudo dos 
libelos constantes no Arquivo Público do Paraná.

Para fins didáticos, o artigo apresenta a seguinte estrutura: primei-
ramente, será realizada explanação sobre linguagem, micro-história e 
cultura jurídica, uma preparação da ótica do leitor para, posterior-
mente, ser direcionada para a análise dos casos concretos e conclusões 
preliminares.
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LINGUAGEM, MICRO-HISTÓRIA E CULTURA JURÍDICA

Para realizar-se o estudo do Direito com análises críticas e de opo-
sição às correntes positivistas, salienta-se a importância do “profundo 
e dialético contato das diversas formas de conhecer o homem em suas 
interações socioculturais, o que só seria possível pela abertura dos ho-
rizontes dos juristas para as dimensões não estritamente jurídicas”1, 
como pela proposta de estudo da Semiótica, em “fazer-se menos um 
inventário das linguagens e signos e mais um estudo da significação e 
dos processos macrossemióticos de significação.”2 

De acordo com Bakhtin: 

A ideia principal deste ensaio é que o estudo da arte verbal, que pode 
e deve superar o divórcio entre uma abordagem abstrata “formal” e 
uma abordagem igualmente abstrata “ideológica”. Forma e conteúdo 
do discurso são um, uma vez que entendemos o discurso verbal como 
um fenômeno social – social em toda a sua gama, em seu todo, assim 
como em cada de seus fatores, sendo a forma da imagem sonora entre 
as mais distantes do significado abstrato.3

Considera-se que o texto, ao invés de ser considerado autossu-
ficiente e produto de uma produção exclusivamente individual, é: “a 
linguagem pensada como atividade, dentro de atividades específicas e 
concretas, o que vai motivar a inclusão do conceito de esfera de produ-
ção e, consequentemente, de circulação e recepção e, ainda, a relação 
entre enunciação e interação, gênero e uso, temas, forma arquitetônica 
e composicional.”4

1 • BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 6. 
ed. rev. São Paulo: Atlas, 2008. p. 468.
2 • Ibidem, p. 473.
3 • Tradução livre do original: “The principal idea of this essay is that the study of verbal art 
can and must overcome the divorce between an abstract ‘formal’ approach and an equally abs-
tract ‘ideological’ approach. Form and content in discourse are one, once we understand that 
verbal discourse is a social phenomenon – social throughout its entire range and in each and 
every of its factors, form the sound image to the furthest reaches of abstract meaning. ” BAKH-
TIN, Mikhail.The dialogic imagination: four essays by M. M. Bakhtin. Austin: University of 
Texas, 1981.p. 259.
4 • BRAITH, Beth. Estilo, dialogismo e autoria: identidade e alteridade. In: FARACO, Car-
los Alberto; TEZZA, Cristovão; CASTRO, Gilberto de (Org.). Vinte ensaios sobre MIKHAIL 
BAKHTIN. Petrópolis: Vozes, 2006.  p. 54-66. p. 59.
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A linguagem, com o viés bakhtiniano, tem como princípio cons-
titutivo o dialogismo ao considerar que a linguagem não é individual, 
mas interacional: “Não é individual, porque se constrói entre pelo me-
nos dois interlocutores que, por sua vez, são seres sociais; não é indi-
vidual porque se constrói como um ‘diálogo entre discursos’, ou seja, 
mantém relações com outros discursos.”5 Neste sentido, o dialogismo 
considera o texto “como um ‘tecido de muitas vozes’, ou de muitos tex-
tos ou discursos, que se entrecruzam ou se completam, respondem 
umas às outras ou polemizam entre si no interior do texto.”6 O ato dia-
lógico como um “evento que acontece na unidade espaço-tempo da 
comunicação social interativa”7, em que:

Cada enunciação tem seus limites estabelecidos pela lei temporal que 
orienta as relações dialógicas na unidade espaço-temporal da arena 
discursiva – lugar privilegiado do ato dialógico. A concepção do ato 
dialógico como evento, que ocorre como determinação de um espa-
ço-tempo, é uma elaboração central do pensamento bakhtiniano no 
sentido de firmar o dialogismo como ciência das relações. Somente 
enquanto unidade espaço-temporal é possível realizar o mapeamento 
das enunciações em seu movimento interativo, sem correr o risco de 
encerrar o processo dialógico num território fixado e demarcado de 
uma vez por todas. 

Pode-se considerar a polifonia em um texto como “aquele em que 
o dialogismo se deixa ver, aquele em que são percebidas muitas vozes, 
por oposição aos textos monofônicos que escondem os diálogos que os 
constituem.”8 As hipóteses sobre o mundo como construção (linguís-
tica) conjunta, inclusive para análise de “questões sobre que ‘outros’ 
seriam convidados ou excluídos.”9 Interessante que, mesmo ao apare-
cer apenas um enunciador gramatical, pode-se considerar a dimensão 
dialógica da linguagem: 

5 • BARROS, Diana Luz Pessoa de. Contribuições de Bakhtin às teorias do texto e do discurso. 
In: FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão; CASTRO, Gilberto de (Org.). Diálogos com 
Bakhtin. 4. ed. 1. reimp. Curitiba: UFPR, 2007. p. 21-38. p. 31.
6 • Idem.
7 • MACHADO, Irene. Os gêneros e a ciência dialógica do texto. In: FARACO, Carlos Alberto; 
TEZZA, Cristovão; CASTRO, Gilberto de (Org.). Op. cit. p. 193-230. p. 193.
8 • Ibidem, p. 33.
9 • WALL, Anthony. Por uma estética da recepção bakhtiniana ou O valor da mudança de 
expectativas. In: FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão; CASTRO, Gilberto de (Org.). 
Op. cit. p. 305-318. p. 312.
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Bakhtin quer provar como a constituição dialógica da linguagem se 
realiza concretamente, ou “palpavelmente”, mesmo quando temos um 
único enunciador gramatical. Isto é, sobre cada enunciação da lingua-
gem concreta, além de seu dialogismo intrínseco, constituidor do su-
jeito que fala, incidem igualmente outras linguagens, outros discursos, 
outras intenções, numa rede que engloba não só os interlocutores, mas 
também os objetos, todos eles apresentando a nós já saturados previa-
mente de linguagem e de valor. A ideia de uma “linguagem única”, tão 
cara historicamente ao nosso imaginário, será portanto, para Bakhtin, 
uma ficção teórica sistematizada abstratamente; é preciso que nos afas-
temos da vida concreta da linguagem para que possamos vê-la como 
uma abstração reiterável. No evento do ser, na urgência irrecorrível da 
palavra cotidiana, a linguagem jamais é única, neutra, desinteressada 
ou repetível.10

A título ilustrativo das enunciações linguísticas, interacionais e 
dialógicas, coloca-se fragmento bakhtiniano referente ao carnaval du-
rante a Idade Média, em que, diferentemente do teatro, não há distin-
ção entre atores e espectadores:

No entanto, o núcleo dessa cultura, isto é, o carnaval, não é de ma-
neira alguma, a forma puramente artística do espetáculo teatral e, de 
forma geral, não entra no domínio da arte. Ele se situa nas frontei-
ras entre a arte e a vida. Na realidade, é a própria vida apresentada 
com os elementos artísticos da representação. Na verdade, o carnaval 
ignora toda distinção entre atores e espectadores. Também ignora o 
palco, mesmo na sua forma embrionária. Pois o palco teria destruído 
o carnaval (e inversamente, a destruição do palco teria destruído o 
espetáculo teatral). Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o 
vivem, uma vez que o carnaval pela sua própria natureza existe para 
todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se conhece outra vida 
senão a do carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem 
nenhuma fronteira espacial. Durante a realização da festa, só e pode 
viver de acordo com as suas leis, isto é, as leis da liberdade. O carnaval 
possui um caráter universal, é um estado peculiar do mundo: o seu 
renascimento e a sua renovação, dos quais participa cada indivíduo. 
Essa é a própria essência do carnaval, e os que participam dos festejos 
sentem-no intensamente.11

10 • TEZZA, Cristóvão. Sobre a autoridade poética. In: FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, 
Cristovão; CASTRO, Gilberto de (Org.). Op. cit. p. 235-254. p. 241.
11 • BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 
François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987. p. 6.
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Essa festividade tem um foco peculiar, pois encarna a ideia de 
renovação universal, não sendo apenas representada, mas sim vivida 
pelos partícipes, pois “o carnaval é a própria vida que representa, e por 
um certo tempo o jogo se transforma em vida real. Essa é a natureza 
específica do carnaval, seu modo particular de existência”12:

Nesse sentido, o carnaval não era uma forma artística de espetáculo 
teatral, mas uma forma concreta (embora provisória) da própria vida, 
que não era simplesmente representada no palco, antes, pelo contrário, 
vivida enquanto durava o carnaval. Isso pode expressar-se da seguinte 
maneira: durante o carnaval é a própria vida que representa e interpre-
ta (sem cenário, sem palco, sem atores, sem espectadores, ou seja, sem 
os atributos específicos de todo espetáculo teatral) uma outra forma 
livre da sua realização, isto é, o seu próprio renascimento e renovação 
sobre melhores princípios. Aqui a forma efetiva da vida é ao mesmo 
tempo sua forma ideal ressuscitada.13

Ao ressaltar o componente interacional da linguagem, surge a 
dúvida sobre o local do sujeito na teoria de Bakhtin. Ora, considera-
-se a enunciação “entendida como um processo em que o eu se insti-
tui através do outro e como outro do outro, sendo pela inter-relação 
entre dialogismo e alteridade que se pode tentar cercar a questão da 
subjetividade em Bakhtin.”14 Em vez de uma teoria com enfoque no 
sujeito-indivíduo, há a primazia da linguagem plurívoca, sendo que 
o sujeito: 

só pode ser apreendido na linguagem a partir da realidade das vozes 
de seu discurso. É por essa razão que se diz não haver uma teoria do 
sujeito em Bakhtin, mas, sim, uma teoria da linguagem, fundada na 
ideia de que a interação verbal é o modo de ser social dos indivíduos. 
Ao entender que o sujeito não pode ser objeto de teoria a não ser sob 
a condição de ser da linguagem, ao conceber a linguagem por uma 
perspectiva dialógica, Bakhtin dá lugar e corpo a uma concepção de 
sujeito que se contrapõe ao “eu penso” cartesiano.15

12 • Ibidem, p. 7.
13 • Idem.
14 • TEIXEIRA, Marlene. O outro no um: reflexões em torno da concepção bakhtiniana de 
sujeito. In: FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão; CASTRO, Gilberto de (Org.). Op. 
cit. p. 227-234. p. 229.
15 • TEIXEIRA, Marlene. Idem.
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O componente interacional também é colocado para explicitar a 
conexão existente nesta perspectiva em relação à cultura, pois conside-
ra-se o mundo da estética, “pertencendo ao mundo social da cultura, e 
não da biologia ou das puras formas”16: 

A visão de mundo bakhtiniana, a arquitetônica bakhtiniana (para usar 
um termo do próprio autor em seus primeiros textos), se estrutura a 
partir de uma concepção radicalmente social do homem. Trata-se de 
apreender o homem como um ser que se constitui na e pela intera-
ção, isto é, sempre em meio à complexa e intrincada rede de relações 
sociais de que participa permanentemente. As dimensões e implica-
ções dessa rede de relações sociointeracionais estão ainda longe de ser 
suficientemente entendidas, o que é plenamente compreensível face 
ao formalismo e o caráter antisséptico das teorias nossas conhecidas 
sobre o homem e a linguagem.17

Aliás, o estudo do texto a envolver o estudo do contexto, da cul-
tura e das interações intrínsecas e extrínsecas em que está inserido, a 
fim de:

buscar na variedade dos temas e linguagens que dominam uma so-
ciedade, uma cultura, os motivos para sua produção, trazendo para 
dentro de suas construções, de forma crítica e criativa, a diversidade 
das visões de mundo que constituem uma comunidade linguística e 
cultural, bem como suas relações com outros povos e culturas.18

O marco teórico adotado, Carlo Ginzburg, utiliza o paradigma 
indiciário, atento aos detalhes e às minúcias das provas reconstituintes 
de uma certa realidade. Interessante que, mesmo no apogeu da história 
estrutural-funcionalista, nos anos 70, nota-se a existência de “tensões 
e inquietudes subterrâneas.”19 Ao criticar o modelo histórico anterior, 
Ginzburg considera que:

Selecionar como objeto de conhecimento apenas o que é representa-
tivo e, por isso, passível de serialização, significa pagar um preço, em 
termos cognoscitivos, muito alto. Em primeiro lugar, no plano cro-

16 • TEZZA, Cristóvão. Op. cit. p. 240.
17 • FARACO, Carlos Alberto. O dialogismo como chave de uma antropologia filosófica. In: 
_____; TEZZA, Cristovão; CASTRO, Gilberto de (Org.). Op. cit. p. 97-108. p. 101.
18 • BRAITH, Beth. Op. cit. p. 61.
19 • GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. 1. reimp. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2007. p. 257.
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nológico: a história antiga, como observa o próprio Furet, exclui um 
tratamento desse tipo; a história medieval geralmente o torna difícil 
(para grande parte dos temas indicados por Le Goff a documentação é 
falha). Em segundo lugar, no plano temático: âmbitos como a história 
das ideias e a história política (é sempre Furet quem ressalta) escapam 
por definição desse tipo de investigação. No entanto, o limite mais gra-
ve da história serial aflora justamente através do que deveria ser seu 
objetivo fundamental: “A identificação dos indivíduos com o papel que 
representam como atores econômicos ou socioculturais”. Essa “identi-
ficação” é duplamente enganadora. Por um lado, põe entre parênteses 
um elemento óbvio: em qualquer sociedade, a documentação é intrin-
secamente distorcida, uma vez que as condições de acesso à sua produ-
ção estão ligadas a uma situação de poder e, portanto, de desequilíbrio. 
Por outro, anula as particularidades da documentação existente em 
benefício do que é homogêneo e comparável.20

O conhecimento histórico estrutural-funcionalista promovia a 
organização de séries documentais. Porém, em relação às anomalias, 
estas eram consideradas “hápax” (documentalmente únicas), não uti-
lizáveis numa perspectiva de história serial. Ginzburg considera que: 
“Mas, a rigor, o hápax não existe. Todo documento, inclusive o mais 
anômalo, pode ser inserido numa série. Não só isso: pode servir, se 
analisado adequadamente, a lançar luz sobre uma série documental 
mais ampla.”21

Os indícios, considerados fragmentos fundamentais para recom-
por a história, embora sem a pretensão de cientificismo do século XIX: 
“A orientação quantitativa e antiantropocêntrica das ciências da natu-
reza de Galileu colocou as ciências humanas num desagradável dilema: 
ou assumir um estatuto científico frágil para chegar a resultados rele-
vantes, ou assumir um estatuto científico forte para chegar a resultados 
de pouca relevância.”22 Porém, o autor considera que:

o rigor flexível (se nos for permitido o oxímoro) do paradigma indi-
ciário mostra-se ineliminável. Trata-se de formas de saber tendencial-
mente mudas – no sentido de que, como já dissemos, suas regras não 
se prestam a ser formalizadas nem ditas. Ninguém aprende o ofício de 
conhecedor ou de diagnosticador limitando-se a pôr em prática regras 

20 • Ibidem, p. 262.
21 • Ibidem, p. 263.
22 • GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais – Morfologia e História. 2. ed. 2. reimp. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 178.
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pré-existentes. Nesse tipo de conhecimento entram em jogo (diz-se nor-
malmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição.23 

Ginzburg, em defesa da História como busca da verdade (consi-
dera a existência da verdade, embora não absoluta), critica a redução 
da historiografia à retórica, sendo esta utilizada como uma “máquina 
de guerra cética”24 nos parâmetros de Nietzsche e com a genealogia 
intelectual resgatada dos sofistas. Considera-se outro viés da Retórica, 
o aristotélico:

A redução, hoje em voga, da história à retórica não pode ser repelida 
sustentando-se que a relação entre uma e outra sempre foi fraca e pou-
co relevante. Na minha opinião, essa redução pode e deve ser recha-
çada pela reavaliação da riqueza intelectual da tradição que remonta a 
Aristóteles e à sua tese central: as provas, longe de serem incompatíveis 
com a retórica, constituem o seu núcleo fundamental.25

Ao reinterpretar a Retórica de Aristóteles, nota-se que o filósofo 
grego formulou um “núcleo essencial” para a historiografia, com base 
em provas, constituintes essenciais da Retórica:

a) a história humana pode ser reconstruída com base em rastos, indí-
cios, semeia26; 

b) tais reconstruções implicam, implicitamente, uma série de conexões 
naturais e necessárias (tekmeria27) que têm caráter de certeza: até que 
se prove o contrário, um ser humano não pode viver duzentos anos, 
não pode encontrar-se, ao mesmo tempo, em dois lugares diferentes 
etc. e

c) fora dessas conexões naturais, os historiadores se movem no âmbito 
do verossímil (eikos28), às vezes do extremamente verossímil, nunca do 
certo – mesmo que, nos seus textos, a distinção entre “extremamente 
verossímil” e “certo” tenda a se desvanecer.29

23 • Ibidem, p. 179.
24 • GINZBURG, Carlo. Relações de força – História, retórica, prova. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002. p. 68.
25 • Ibidem, p. 63.
26 • Signo.
27 • Signo com grande força de verdade, probabilidade muito forte; utilizada tanto para a 
retórica judiciária quanto para a História; reconstrução de sinais com força concreta, possivel-
mente verdadeiros.
28 • Conforme a razão, a lógica, a verossimilhança.
29 • Ibidem, p. 57-58.
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Com a interpretação da construção da Retórica embasada em 
provas e com o fim de buscar a verdade, Ginzburg defende o ponto de 
vista da História como reconstituinte de realidades (não é mera ficção), 
a partir de indícios e provas. Porém, é necessário analisar como houve 
essa alteração da concepção do termo:

A identificação da prova como núcleo essencial da retórica, defendida 
por Aristóteles, se contrapõe, decididamente, à versão autorreferencial 
da retórica hoje difundida, baseada na incompatibilidade entre retóri-
ca e prova. Como foi possível remover, tão radicalmente, a tese central 
de um dos textos fundamentais da nossa tradição intelectual? Como 
foi possível dar por certa a ideia, profundamente ingênua, de que a 
noção de prova é uma ilusão positivista?30

Ginzburg, então, resgata os ensinamentos de Cícero, que propõe 
uma retórica voltada ao convencimento da multidão, com uma espécie 
de “balança popular”, relegando as provas a um plano secundário:

O quanto esta “balança popular” estava distante das sutis reflexões de 
Aristóteles sobre a prova é inútil dizer. De fato, Cícero sepultou (ao 
invés de salvá-la) a tradição aristotélica no âmbito retórico, a come-
çar pelas ideias de que o núcleo racional representado pelos entime-
mas constitui a parte mais importante da retórica. A visão da retórica 
como técnica de convencimento emotivo na qual o exame das provas 
tem um lugar marginal prevaleceu graças à imensa autoridade de 
Cícero.31

Com Ginzburg, compreende-se que a prova não é mera caracte-
rística do positivismo, mas sim necessária para o estudo da história, 
com a tradição que remonta à retórica de Aristóteles e ao núcleo ra-
cional dos entimemas. Dentre os segmentos de estudo histórico está 
a História do Direito, que em seu enunciado já traz o escopo a ser 
estudado. Porém, há várias formas de análise de um mesmo objeto, 
sendo comuns, nas denominadas “visões tradicionais” o estudo exclu-
sivamente pautado nas leis ou nas grandes autoridades, reduzindo o 
período, de maneira drástica, às normas estatais ou a um determinado 
jurista. Deste modo, há um reducionismo da complexidade, de acordo 
com Luís Fernando Lopes Pereira:

30 • Ibidem, p. 74.
31 • Ibidem, p. 75.
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Ainda, nas análises tradicionais privilegia-se o estudo das elites jurí-
dicas, dos grandes doutrinadores e juristas, tratados de forma cele-
brativa. E toda uma gama de fontes é desprezada e/ou desqualificada, 
como os manuais e demais produções que circulavam e que são con-
siderados pelas visões tradicionais como uma cultura inferior, mera 
simplificação da alta cultura e seus eruditos debates. Isto para não falar 
dos processos (que em grande número se acumulam nos Arquivos Pú-
blicos, sem análise, quando não se perdem...), onde se torna evidente 
o componente não apenas técnico e jurídico, mas principalmente po-
lítico e social de uma configuração que ainda estava em construção, 
ainda longe de ter conquistado uma autonomia mesmo que relativa. 
O que temos é na verdade uma circularidade, um influxo recíproco 
no qual se constituem tanto a alta cultura jurídica como a baixa. Logo, 
elementos migram de uma para a outra.32

Cabe ressaltar que o modo tradicional de entendimento da cultu-
ra em geral tem a divisão estanque entre alta e baixa cultura, sendo que 
tal entendimento também é aplicado no estudo do direito, ao restrin-
gir-se apenas ao pensamento das elites jurídicas:

A concepção tradicional de cultura, que muitas vezes inspira visões 
sobre o jurídico, é aristocrática e prega uma aparente separação radical 
entre a alta e a baixa cultura. Assim, quando um elemento das classes 
privilegiadas migra para as subalternas destacam-na como degenera-
ção. Isso também ocorre com a análise do que poderíamos chamar de 
cultura jurídica.33

A cultura jurídica proposta para este artigo compreende o viés 
bakhtiniano, exposto anteriormente, com o dialogismo como carac-
terística inerente à linguagem, ao discurso e, consequentemente, ao 
direito: “o Direito não é um discurso de autoridade (mero comando 
coercitivo), mas guarda em si um dialogismo que exige o estudo de seu 
diverso significado em cada cultura, afinal o espaço cultural é o espaço 
dos múltiplos diálogos.”34

32 • PEREIRA, Luís Fernando Lopes. A circularidade da cultura jurídica: notas sobre o Con-
ceito e sobre Método. In: FONSECA, Ricardo Marcelo (Org.). Nova História Brasileira do Di-
reito: Ferramentas e Artesanias. Curitiba: Juruá, 2012. p. 31-53. p. 40.
33 • Idem.
34 • Ibidem, p. 41.
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A história do direito, com a ótica da cultura jurídica, assume co-
nexões com a antropologia, ao considerar particularidades, diferenças, 
alteridade:

Desta forma, o uso da categoria cultura jurídica nos remete à preocu-
pação com a questão da alteridade, da diferença, em outros termos, 
com a antropologia. Há, portanto aqui, uma centralidade do conceito 
de cultura que pressupõe, no caso da cultura jurídica circulante no 
Brasil, um intercâmbio entre os diferentes níveis, reforçando a plurali-
dade e a complexidade.35

A partir da interação com a antropologia, pode-se considerar o 
direito em sua dimensão cultural, embora, obviamente, de acordo com 
o contexto em que se insere:

Pode-se, portanto, partir “do direito” (como saber local), mas com a 
necessidade de investigar o contexto que permitiu a formação (rela-
cional) da cultura jurídica, seja ele social, político, religioso, etc. Entre-
tanto, a cultura jurídica trataria do conjunto de práticas, saberes, ritos, 
crenças, imaginários e técnicas da configuração jurídica, formada não 
apenas pelos especialistas que compõem o corpo técnico vinculado a 
essa configuração social, mas por outros que os cercam e mesmo por 
estranhos de outras configurações. Assim, a cultura jurídica se forma-
ria, como já destacado, a partir de uma interação com a sociedade e 
com as demais configurações sociais que se aproximam ou se distan-
ciam do jurídico, conforme o contexto.36

CULTURA JURÍDICA NA VILA DE NOSSA SENHORA DA LUZ 
DOS PINHAIS DE CURITIBA

Em contraponto aos estudos de reducionismo e ambiência com 
enfoque exclusivo na legislação geral e abstrata, pretende-se analisar 
o micro com o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, para buscar 
indícios e provas em processos de época, e, a partir deles, analisar o 
passado com os fragmentos reconstituintes. 

O cenário encontra-se num ponto periférico do império marí-
timo português e, também, da América Portuguesa: a Vila de Nossa 
Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, no período compreendido 

35 • Ibidem, p. 45.
36 • Ibidem, p. 51.
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entre 1750-1760, com as fontes primárias sendo processos do Arquivo 
Público do Paraná.

Especificamente, volta-se o olhar para a aprendizagem dos li-
bellos, genericamente classificados como peças pertencentes ao âm-
bito do Processo Penal, em que a acusação narra o fato criminoso, 
com suas características e circunstâncias; indica provas a serem pro-
duzidas, incluindo rol de testemunhas; requer condenação e punição 
do acusado.37

Porém, dentre os processos analisados, esta peça processual apa-
rece como categoria cível. A título de esclarecimento sobre o Processo 
Penal, Carnelutti leciona que:

O processo penal sugere a ideia da pena; e esta, a ideia do delito. Por 
isso, o processo penal corresponde ao direito penal. Como o proces-
so civil corresponde ao direito civil. Mais concretamente o processo 
penal se faz para castigar os delitos; inclusive para castigar os crimes. 
A propósito do qual se recorda que não se castigam apenas os delitos, 
mas também essas perturbações menos graves de ordem social, que se 
chamam contravenções.38

Para uma breve diferenciação (didática, porém, que propicia críti-
cas em relação ao uso de algumas denominações, como civilidade, civi-
lizado, que permitem, também, a percepção de um conteúdo permea-
do por valores etnocêntricos e excludentes), Carnelutti considera que:

O processo civil se distingue, em uma rápida olhada, do processo 
penal, por um caráter negativo: não existe um delito, sendo o delito 
negação da civilidade, a fim de nos entendermos, poderíamos cha-
mar ao processo penal de um processo incivil; e ao processo civil 
por sua vez, o chamaríamos civil porque se realiza intercives, quer 
dizer, entre homens dotados de civilidade. Esta é a aparência, mas 
se olharmos bem, existe algo mais fundo, que pode modificar a pri-
meira impressão. É preciso, antes de mais nada, entendermos sobre o 
conceito de civilidade. Civilitas é o modo de ser do civis ou também 
da civitas, quer dizer, do cidadão e da cidade. Também deste ponto 
de vista surge um raio de luz na palavra: civis, que provavelmen-
te deriva de cum ire, ou andar conjuntamente. A civilidade não é, 
pois, outra coisa que um andar de acordo. Mas se os homens têm 

37 • SILVA, Felisbelo da. Guia prático para o advogado criminalista. São Paulo: Nobel, 1991.
38 • CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um Processo. Leme: EdiJur, 2015. p. 17.
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necessidade do processo, isto quer dizer que falta acordo entre eles. 
E aqui novamente aflora o tal conceito de acordo que já dissemos 
ser fundamental para o direito. O gérmen da discórdia é o conflito de 
interesses. Quem tem fome, tem interesse em dispor de pão com que 
se saciar. Se forem dois os que têm fome e o pão basta apenas para 
um, surge o conflito entre eles. Conflito que, se os tais são incivis, se 
converte numa luta: em virtude desta, o mais forte se sacia e o outro 
continua com fome. Em contrapartida, se fossem inteiramente civis 
ou civilizados, dividiriam o pão entre eles, não segundo suas forças, 
mas segundo suas necessidades. Mas pode se dar também um estado 
de ânimo do qual não surja a luta, mas que lhe propicie surgir de um 
momento para o outro: um dos dois quer todo o pão para si e o outro 
se opõe a isso. Uma situação dessas ainda não é a guerra entre ambos, 
mas a contém em potência, de onde se conclui que alguém ou algo 
deve intervir para evitá-la. Esse algo é o processo, que se chama civil 
porque ainda não surgiu o delito que reclama a pena; e a situação, 
frente a qual intervém, toma o nome de litígio ou lide.39

Após uma breve explicação sobre processo penal e processo ci-
vil, passa-se ao estudo de características importantes apresentadas 
nos casos concretos. O primeiro trata-se de libelo cível de 1751, em 
que são partes Sebastião Gonçalves Lopes (autor), Francisca Paz (ré) 
e Antônio Francisco de Siqueyra, tutor dos órfãos menores. Interes-
sante constatar que a ré é comumente denominada de “Dona viúva 
que ficou do defunto Alexandre Alves de Araújo40”, aliás, por meio 
das menções ao termo, percebe-se que o status de viúva tem uma 
prevalência em relação ao prenome, o qual é comumente omitido. 
Durante a audiência, o alcaide Francisco Pereyra do Couto, que tam-
bém é porteiro, informa que não apareceram nem a ré, nem seu pro-
curador, nem o tutor de órfãos. O procurador do autor requereu jura-
mento, e, após, ser deferido pelo juiz, pôs a mão direita em um Livro 
dos Santos Evangelhos, declarou, em nome do seu constituinte, que 
é verdadeiro o conteúdo em seu libelo, sem dolo nem malícia41. O 
juiz considera por oferecido e recebido o libelo, mandou citar a parte 

39 • Ibidem, p. 25-26.
40 • DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ – DEAP, Fundo do Poder 
Judiciário. BRPRAPPR PB 045 PC 00 780. 23. Dentre as ocasiões, aparece tal denominação 
quando do início dos autos, assim como na ata de realização de audiência. p. 1; p. 6-7. Também 
aparece a referência a ela apenas como “Dona Viúva”.
41 • Ibidem, p. 2.
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contrária para uma próxima audiência.42 Após a desistência do tutor, 
com a justificativa de “atender às suas dependências”, autos conclusos 
ao juiz, Capitão Salvador de Albuquerque, para neles deferir o que 
for de justiça.43 Constata-se a utilização do termo justiça nesse e em 
outros momentos do processo, como se na figura do juiz estivesse 
vinculada a própria justiça régia, do longínquo centro. Dona viúva 
afirmou, perante o juiz, que ela nomearia e instituiria por seus procu-
radores o Doutor Lourenço Ribeiro de Andrade e o Sargento Ferreyra 
Netto. O juiz mandou constar tais atos no termo de audiência, sendo 
que Dona Viúva assinou a rogo, por não saber ler nem escrever.44 Em 
termo de vista ao procurador Ferreyra Netto, consta para o procu-
rador responder o que lhe parecer for de Justiça. Posteriormente, há 
documentos escritos de próprio punho por Alexandre (obviamente 
antes de tornar-se defunto), sobre quantias devidas a Francisco Pinto 
e ao Capitão Alves45. Além destas, em outro documento, assinado por 
Dionísio Gomes da Silva, este afirma que o Capitão Sebastião Lopes 
pré-pagou a quantia de 7.000 réis para Alexandre Alves de Araújo.46 
Cabe ressaltar que, mesmo em uma época caracterizada generica-
mente como da oralidade pactual, em que a palavra dada representa-
va o próprio empenho da honra, do nome e da genealogia, de modo 
a dispensar os contratos escritos, aparecem documentos assinados 
de próprio punho pelo devedor, comprometendo-se por escrito em 
relação à devolução dos valores que lhe foram emprestados, assim 
como há um outro documento, em que seu assinante é um terceiro a 
confirmar que houve o empréstimo entre dois senhores.

O processo seguinte é um libelo cível de 1753, tendo como autor 
Antônio Machado de Almeida e réu Jerônimo Rodrigues Cruz. Assim 
como nos autos anteriores, neste também houve o juramento realiza-
do pelo procurador e, após, houve o recebimento do libelo pelo juiz.47 

42 • Idem.
43 • Ibidem, p. 5.
44 • Ibidem, p. 8.
45 • Ibidem, p. 25-27.
46 • Ibidem, p. 28.
47 • DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ – DEAP, Fundo do Poder 
Judiciário. BRPRAPPR PB 045 PC.00 969.29. p. 2.
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Em falta de alcaide, a citação foi repassada a Guilherme Vallente, cabo, 
que também recebeu um termo de juramento48. Outro curioso docu-
mento que consta nos autos é uma procuração do autor49 e outra do 
réu50. Também se destacam os raciocínios de cálculos, incluindo aba-
timentos, para atingir os valores devidos pelo réu, assim como para 
sua condenação nas custas processuais.51 Destes autos, apreende-se a 
existência de certas formalidades, como a citação do réu, que, ao não 
poder ser feita por um alcaide, seria feita por outrem sob juramento; a 
representação das partes por seus respectivos patronos; e o raciocínio 
de comprovação de dívida líquida.

A seguir, tem-se libelo cível com o autor Mendonça Coelho e o 
réu, Guilherme Vallente Ferreira, com a citação designada para o al-
caide Francisco Pereira do Couto cumprir52. Foi juntado aos autos um 
documento datado de 1752, assinado de próprio punho por Guilherme 
Valente Ferreira, em que se confessa devedor e que pagará a quantia 
devida.53 Autos conclusos ao juiz ordinário, Capitão Manoel da Rocha, 
que em 19 de janeiro de 1753, proferiu sentença, em que condenou o 
réu a pagar mil seiscentos e vinte réis ao autor, assim como as custas 
processuais, com o argumento condenatório de “não alegar nem pro-
var cousa que da condenação o releve.”54 Com isso, o raciocínio do juiz 
pautou-se no ônus probatório do réu, que não fora demonstrado nos 
autos.

O último libelo cível a ser analisado é de 1752, como autor Ma-
noel Pinto Ribeyro e como réu Manoel Borges. Este assumiu que deve 
o valor de 38.400 réis, pediu mais tempo para pagar, invoca Deus 
para garantir o cumprimento do crédito, nos termos da lei55. Com a 

48 • Ibidem, p. 4.
49 • Ibidem, p. 6.
50 • Ibidem, p. 7.
51 • Ibidem, p. 13-14.
52 • DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ – DEAP, Fundo do Poder 
Judiciário. BRPRAPPR PB 045 PC. 00 944.29. p. 1.
53 • Ibidem, p. 7.
54 • Ibidem, p. 9.
55 • DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ – DEAP, Fundo do Poder 
Judiciário. BRPRAPPR PB 045 PC. 00 856.26. p. 6.
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sentença condenando Borges a pagar 50.000 réis, este embarga56. Dos 
processos analisados, este é o único que contém a etapa de execu-
ção, o cumprimento da sentença condenatória. Diniz, o advogado do 
exequente, registra nos autos quantias recebidas, como os 2.950 réis 
“na mão de Francisco Coimbra”57. Registra-se nos autos que Ribeyro 
disse não ter notícia se Borges teria para penhorar, sendo determina-
do pelo juízo mandado de penhora e, caso o executado se negasse a 
declarar bens que bastem à execução, que fosse preso.58 O procurador 
de Borges peticionou, requerendo que o feito fosse suspenso até o 
julgamento dos embargos (evitando, assim, a penhora de bens)59. O 
procurador de Ribeyro refere-se ironicamente ao colega como “dou-
tro patrono” e afirma que os embargos estariam inclusos na qualida-
de dos atos que não suspendem a execução, citando o Cap. 7 do Livro 
III das Ordenações Filipinas, referente ao Processo Civil60. Após, o 
procurador Diniz junta aos autos todos os valores conseguidos para 
satisfazer a execução61. Interessante destacar que, durante os proces-
sos analisados, nota-se uma escassez quanto à utilização expressa de 
dispositivos das Ordenações Filipinas nas fundamentações, nos re-
querimentos e nas decisões, sendo a petição do procurador Diniz 
realmente uma exceção. 

CONCLUSÕES

O estudo realizado possibilita a realização de alguns apontamen-
tos, a título de conclusões preliminares, em relação aos particularismos 
ocorrentes na Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e suas cone-
xões com o centro do império marítimo português.

Dentre as anotações, ressalta-se a percepção de, apesar de ocor-
rerem interações entre os partícipes, a maior parte dos libelos ser fei-
ta pelo escrivão, que realiza filtros interpretativos ao registrar os atos 

56 • Ibidem, p. 36.
57 • Ibidem, p. 38.
58 • Ibidem, p. 39.
59 • Ibidem, p. 47.
60 • Ibidem, p. 48-52.
61 • Ibidem, p. 55.
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processuais e as falas dos sujeitos, adaptando as situações de acordo 
com as chaves-mentais que possui62. Há exceções, como os termos de 
vista e as petições dos procuradores das partes e as sentenças do juiz. 
Destaca-se o caráter excepcional das petições do último processo, refe-
rentes a suspender ou não a execução no processo até o julgamento dos 
embargos, pois: além de serem escritas pelos próprios procuradores; 
apresentam citações das Ordenações Filipinas, sendo incomum nos 
processos analisados as fundamentações, requerimentos e decisões 
utilizarem dispositivos legais;63 dedicarem-se ao debate sobre questões 
processuais, algo também não recorrente nos demais autos. 

Sobre os termos colacionados aos processos, em que o réu assu-
me, de próprio punho, dívida que deve ao autor, é interessante para 
uma época em que o empenho da palavra dada, vinculada à honra e 
com a oralidade considerada um princípio fundamental, as precauções 
dos credores manterem termos escritos de comprovação da existência 
e exigibilidade da dívida. 

Também se anota a importância do status social, tanto do que an-
tecede o prenome dos juízes (Capitão Salvador, Capitão Rocha), quan-
to em relação à Dona Francisca, cujo prenome é, usualmente, acompa-
nhado ou mesmo suprimido em favor dos termos Dona Viúva e Dona 
Viúva que ficou do defunto Alexandre Alves.

62 • De modo análogo aos registros inquisitoriais sobre os hereges, como no caso do moleiro 
Domenico Scandella. Cf.: GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias 
de um moleiro perseguido pela Inquisição. 2. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
63 • As constatações vão de encontro às generalizações tão comuns nos manuais, que consi-
deram as Ordenações como fonte principal de um direito que seria decorrente dum cenário 
centralizador e absolutista. Tais características diferem do império marítimo português, pela 
sua descentralização e descontinuidade, cf.: António Manuel Hespanha: “«descerebração» da 
monarquia e à consolidação das estruturas ordinárias e tradicionais do poder reinícola, que a 
periferia vivia largamente sobre si mesma, auto-bastando-se e auto-governando-se, segundo 
um modelo de self-government, formal e informal, que descrevi noutro lado e que a tornavam 
muito distante e insensível em relação às convulsões políticas do topo. Se, tão tarde como na 
segunda metade do século XVIII, os reis de Portugal não sabiam bem que terras e senhorios 
existiam no reino, nem qual o estado jurídico-político exacto de muitos deles, também é pro-
vável que em muitas das terras portuguesas não se soubesse muito acerca do monarca e dinas-
tia reinantes ou que, sabendo-se, este saber fosse grandemente irrelevante do ponto de vista da 
política prática local.” In: HESPANHA, António Manuel. As estruturas políticas em Portugal na 
Época Moderna. Disponível em: <http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/amh_MA_3843.
pdf>. p. 30. Acesso em: 25 maio 2016.



CURITIBA - UFPR   |   V. 1, ABRIL DE 2016 111

ANAIS DO III COLÓQUIO CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

Há particularidades na pequena Vila de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais de Curitiba, com poucas utilizações de termos genéricos e abs-
tratos referentes às Ordenações Filipinas (apenas em um dos processos 
houve petições referentes ao modo de concatenação de atos discipli-
nados genericamente nas Ordenações). Mas não foram encontrados, 
nos processos estudados, modos ou maneiras que representassem de 
alguma forma rebeldia ou insurgência em relação ao centro do império 
marítimo português. Desta forma, percebe-se que a autonomia local 
não procurou, nos casos analisados, se contrapor ao centro, observou-
-se uma certa acomodação e adaptação para realidade e particularida-
des locais64.

64 • Sobre pluralismo jurídico no Antigo Regime, com os costumes e as posturas como fontes 
jurídicas para o direito local: ARAUJO, Danielle Regina Wobeto de. A ALMOTAÇARIA E O 
DIREITO NA VILA DE CURITIBA (1737-1828). 253 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/25421/danielle_final_corregida.pdf?se-
quence=1>. Acesso em: 25 maio 2016.
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A escrita político-administrativa na Época 
Moderna: “Exposição dos abusos que 

se praticam na Administração da 
Real Extração dos Diamantes”

Sílvia Rachi 
Departamento de História - PUC Minas

Silrachi.pucminas@gmail.com

Em quatro de janeiro de 1780, uma carta fora redigida em Lisboa 
pelo Marquês de Angeja, presidente da Junta da Direção Geral da Real 
Extração, destinada ao então fiscal e futuro intendente dos diamantes 
na América portuguesa, o Sr. João da Rocha Dantas e Mendonça. O 
manuscrito atravessaria o oceano, detalhando supostos abusos come-
tidos contra a Real Extração e serviria de instrução para os adminis-
tradores locais. Em suas linhas, com linguagem narrativo-explicativa, 
o Marquês afirmava:

Há administradores que tem em casa 25 negros ocupados, huns com 
hortas, outros na cozinha, outros a fazer lenha, outros ao capim para 
os seus cavalos, e em fim outros em cassar, e pescar pelos rios para 
prezentearem a pessoa de quem dependem, e a Fazenda Real he que 
paga tudo por que os administradores lhe assentão o serviço como 
se estivessem ocupados, e tudo isso se pratica não obstante a regula-
ção que se faz no principio das agoas em que se põem três, ou quatro 
negros para todo o expediente e como tem tão pouca consciência da 
matéria não he muito que passem bilhetes exorbitantes para lhe ser-
virem do Armazem gêneros, que talvez se não gastão no expediente 
da lavra (...) Há várias pessoas das empregadas na Real Extração, que 
trazem os seus negros nas lavras e como são seus lhes dão largas no 
mesmo serviço, consentindo-lhes vendas nas mesmas senzalas em 
que se aprovitão dos diamantes que os negros furtão para repartirem 
com seus senhores, e daqui procede haverem muitos negros que se 
tem forrado com estes roubos que andão trabalhando nas lavras com 
o título de cativos (...) os negros deste serviço todos são conhecidos 
pelas galas que trajão de chitas, setim, e até veludos que para tudo dão 
muito que roubão, e se lhe tolera por serem, ou terem sido de pessoas 
patrocinadas pela Administração (...) Tudo procede da falta de zelo 
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dos administradores porque não fazem a sua obrigação hindo vizitar 
as tendas dos ferreiros para ver o em que se ocupam, mas como todos 
roubão, todos se calão.1

POR UM SENTIDO DO POLÍTICO: AÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO

Esta comunicação é recorte de pesquisa mais ampla que pretende 
analisar modalidades de linguagem escrita como componentes das re-
lações de poder entre Portugal e as autoridades administrativas na Co-
lônia. Aqui, o exame volta-se para a realidade do Distrito Diamantino 
no período da Real Extração. Utilizamos fontes praticamente inexplo-
radas pelos pesquisadores, quais sejam: documentos do Fundo Erário 
Régio, parte do acervo do Tribunal de Contas de Portugal.2

Para a análise pretendida, selecionamos um único registro. Tra-
ta-se de texto constituído por 14 folhas, pertencente ao livro de nú-
mero 4088 daquele Fundo3. Intitula-se “Exposição dos abusos que se 
praticam na Administração da Real Extração dos Diamantes no Serro 
do Frio, em o seu governo econômico, e particular, para servir de ins-
trução ao desembargador fiscal da mesma Extração a fim de se aplicar 
na sua averiguação, e em todos os meios mais eficazes para os coibir”. 

1 • “Livro (1º) do registro de ordens e cartas expedidas pela Junta de Direção Geral da 
Real Extração dos Diamantes [em Lisboa, para seus administradores gerais na Colônia]” - 
01/08/1771 – 08/01/1780. BOSCHI, Caio César; QUINTÃO, Régis Clemente. Minas Gerais no 
Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. Belo Horizonte: PUC Minas, 2015. 688 
p. [E-book]. p. 356-370. Disponível em: <http://www.pucminas.br/centrodememoria/index.
php?file=publicacoes>.
2 • A divulgação dos documentos históricos pertencentes ao órgão foi coordenada pelo histo-
riador Caio Boschi, sendo a documentação “relativa à administração dos contratos por meio 
dos quais a Coroa arrecadava os tributos e os impostos da Colônia. (...) Ela abrange o acervo da 
Demarcação Diamantina, sobretudo da Diretoria Geral da Real Extração dos Diamantes, tanto 
no respeitante às administrações instaladas no Arraial do Tijuco e no Rio de Janeiro como 
dos órgãos de gestão superior sediados em Lisboa”. Cf. BOSCHI, Caio César. Apresentação. 
In: BOSCHI, Caio César; QUINTÃO, Régis Clemente. Minas Gerais no Arquivo Histórico do 
Tribunal de Contas de Portugal. Belo Horizonte: PUC Minas, 2015. 688 p.[E-book]. p. 9. Dis-
ponível em: <http://www.pucminas.br/centrodememoria/index.php?file=publicacoes>.
3 • “Livro (1º) do registro de ordens e cartas expedidas pela Junta de Direção Geral da Real Ex-
tração dos Diamantes [em Lisboa, para seus administradores gerais na Colônia]” - 01/08/1771 
– 08/01/1780. BOSCHI, Caio César; QUINTÃO, Régis Clemente. Op. cit.
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Acreditamos que a análise das formas de comunicação escrita, em 
especial do manuscrito selecionado, possibilita-nos entrever, além de ou-
tros fatores, aspectos pertinentes às ações delineadoras da administração4. 

Daí procurarmos, via investigação da produção/recepção/circu-
lação da escrita, evidenciar marcas dos exercícios políticos e adminis-
trativos de então. Partimos da hipótese de que os papéis produzidos 
pelas instâncias de poder, ademais de figurarem como caminhos para 
a condução dos procedimentos metropolitanos, trazem à tona, em 
sua materialidade (e não apenas por meio dos conteúdos veiculados), 
traços das diretrizes administrativas. Os mecanismos de elaboração, 
recepção e difusão das tipologias documentais de mando, tais como 
cartas, instruções, decretos, ofícios, bandos, avisos podem desencobrir 
o ideário político, revelando conexões entre o Império português e a 
configuração colonial.

Na condução do trabalho pautamo-nos em autores dedicados ao 
estudo da administração/política lusitana no que tange à Capitania 
de Minas Gerais e, em particular, ao Distrito Diamantino. Baseamo-
-nos, também, em teorizações da História da Cultura Escrita, enten-
dendo que a análise de elementos atinentes a este conceito na Época 
Moderna se dá talvez e, em alguma medida, em detrimento da ênfase 
concedida à observação da sucessão factual. Seguimos o pensamento 
de Russell-Wood, para quem “devemos deixar de lado um pouco essa 
obsessão com o processo para ter uma visão maior das mentalidades e 
das ideias”5.

A partir da década de 1990, a história da cultura escrita figura nos 
debates acadêmicos, representada, sob óticas diversas e as proposituras 
e reflexões dizem respeito, sobretudo, aos impactos/modos de produ-
ção, divulgação e recepção da escrita e à interpretação das práticas es-
criturais. Ultrapassam, assim, as discussões que se limitam a entender 
os hábitos de consumo/aquisição de obras, para contemplarem as pers-
pectivas dos domínios do discurso, das práticas e das representações 

4 • Sobre o uso da escrita na administração, no comércio e na religião, cf.: Burke (1997, p. 
14-41).
5 • RUSSELL-WOOD. A. J. R. Uma visão de Minas Gerais no contexto do Império Lusitano. 
Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano XLVI, n. 1, jan. - jun. 2010. p. 10-17. Disponível em: 
<http://www.cultura.mg.gov.br/files/Arquivo_publico/RAPM_10.pdf>. (Destaque meu).
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que atravessam o universo da escrita. Destarte, os suportes materiais 
e sua circulação assumem importância, pois apresentariam intrínseca 
ligação com as informações que carregam. Assim, para a execução des-
ta análise, as produções redacionais são vistas vinculadas às ações que 
as engendraram, com nomeada atenção para a necessidade do registro 
escrito enquanto dispositivo de conformação das políticas coloniais.

Advogamos que a compreensão mais apurada da realidade po-
lítica de uma época se faz dependente de reflexões engendradas pela 
história das mentalidades políticas e pela sociologia política6. Ao deli-
near-se de maneira interdisciplinar, o conceito de cultura política abar-
caria, portanto, leituras dos comportamentos (representações e práti-
cas), considerando as subjetividades das orientações políticas das elites 
e demais camadas da população. Configurar-se-ia como o composto 
de ações, valores, crenças e sentimentos significantes de um universo 
político, informando as normas, os hábitos e os princípios reguladores 
dos modos de ser dos atores sociais. Labirinto de desígnios, intenções 
e fazeres os quais, de modo algum, são uníssonos e, tampouco, estam-
pariam o “descontrole social”, antes, fariam parte do jogo político.

Adriana Romeiro já havia sinalizado para um prisma analítico no 
qual a história política pode ser compreendida a partir de uma pers-
pectiva cultural. Âmbito no qual práticas e ideias políticas de diferentes 
estênceis conviveriam. Tomando a sociedade das Minas Gerais nos anos 
iniciais do Setecentos, a autora afirma existirem distintas proposituras 
administrativas arquitetadas para a futura capitania, acarretando desdo-
bramentos por todo o século XVIII7.  Em vista disso, seria necessário 
ponderar quanto aos comportamentos e posicionamentos da Coroa e de 
seus representantes. Compreender as estratégias perfilhadas pelas auto-
ridades reinóis, administradores locais e população para o cumprimen-
to/resistência e adaptação das normas emanadas do Poder Central. 

Segundo Romeiro, no início do Dezoito, a política governamen-
tal para a região mineradora foi marcada pela diversidade e não pela 

6 • ROSANVALLON, Pierre. Por uma história conceitual do político. Revista Brasileira de 
História. São Paulo, v. 5, n. 30, 1992. p. 9-22. SANI, Giacomo. Cultura política. In: BOBBIO, 
Noberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Giafranco. (Dir.). Dicionário de política. Brasília: 
Editora UnB, 2010. v. 2, p. 306-308.
7 • ROMEIRO, Adriana. Paulistas e emboabas no coração das Minas: idéias, práticas e imagi-
nário político no século XVIII. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2008.
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uniformidade. Teria sido definida, não raro, pelos interesses pesso-
ais dos administradores, bem como por distintas assimilações res-
ponsáveis por distensões entre as autoridades no Reino a respeito 
da importância fundamental do ouro e da região mineradora para a 
Metrópole. Nesse momento, os paulistas descobriram naquelas para-
gens adequado espaço de atuação, imprimindo “teor contratualista às 
relações com a Coroa, que viria mais tarde a caracterizar o imaginá-
rio político setecentista”.8

Não seria de todo impróprio transpor, com as ressalvas necessá-
rias, as teorizações em relação ao imaginário político setecentista para 
a realidade diamantífera. Na ocasião da instalação da Real Extração, 
o que se opera, dentre outros fatores, é um exercício de controle so-
cial, posto, desde a comunicação oficial da descoberta dos diamantes 
em 1729, a Coroa deparar-se com a dificuldade de gerir a extração, 
de monitorar a oferta e o preço das pedras e de coibir descaminhos e 
contrabando. Relativamente ao momento e a importância dos achados 
diamantíferos, decerto não se apresenta no horizonte dos administra-
dores a insegurança característica das décadas iniciais do Dezoito. Por 
outro lado, a diversidade das proposições administrativas mostra-se 
patente na organização das formas de extração/comercialização das 
pedras. Seriam exemplos dessa variedade de regulações e orientações: 
a nomeação, por meio da Portaria de 24 de junho de 1730, de um su-
perintendente para o Distrito, a primeira demarcação do Distrito em 
1731 e a tentativa de obstruir o acesso às lavras com intensificação da 
taxação. Posteriormente, a proibição da exploração e a implantação de 
um aparato administrativo específico para a região e, em seguida, a 
instituição do sistema de contratos (1739-1771)9. Por fim, o estabele-

8 • ROMEIRO, Adriana. Revisitando a Guerra dos Emboabas: práticas políticas e imaginário 
nas Minas setecentistas. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral. (Org.). 
Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império Português. Séculos XVI a XIX. São 
Paulo: Alameda, 2005. p. 387.
9 • Segundo Maria Fernanda. E. G. da Silva, “ordenava a corte que os diamantes fossem ar-
rematados por contrato. No entanto, por falta de arrematadores, este só veio a se efetivar em 
1739.” A quantia anual que cada trabalhador deveria pagar (via capitação) foi estipulada ini-
cialmente em 5$000 (cinco mil réis) e depois, no ano de 1732, em 20$000 (vinte mil réis), valor 
que dobrou em 1734. SILVA, Maria Fernanda Espinosa Gomes da. Diamantes do Brasil. In: 
SERRÃO, Joel. (Dir.). Dicionário de História de Portugal e do Brasil até a independência. Lis-
boa: Miranda & Cia./Iniciativas Editoriais, 1971, v. 2, p. 807-808.



CURITIBA - UFPR   |   V. 1, ABRIL DE 2016 117

ANAIS DO III COLÓQUIO CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

cimento da Real Extração, pelo Regimento de 1771, conferindo o mo-
nopólio da extração e da comercialização das pedras à Coroa portu-
guesa10.  Ressalte-se, nesse interim, a multiplicidade de tentativas de 
organização e fiscalização do território, com o esforço para a conten-
ção ou a expulsão de determinados segmentos sociais da Demarcação 
(ainda que tais normatizações nem sempre tenham sido eficazes) e a 
permanente redefinição da área delimitada. Condutas reveladoras da 
heterogeneidade dos projetos políticos pensados/executados para o 
território. Arbítrios assimilados e (re)significados tanto pela popula-
ção, quanto pelas autoridades locais e expressos por meio da escrita 
administrativa, ou seja, pela comunicação política estabelecida entre 
metrópole e colônia.

COMUNICAÇÃO POLÍTICA: O EXERCÍCIO DO PODER

A maioria dos os estudos históricos sobre a comunicação política 
entre o Reino e Conquistas volta-se para as relações de poder estabe-
lecidas pelos municípios coloniais com a monarquia portuguesa. Isso 
se deve ao entendimento (sob diferentes perspectivas) de que as câ-
maras foram mecanismos essenciais de expressão do poder local. Sem 
escusar-nos da relevância desses órgãos no Ultramar, procuraremos 
entender aspectos da governação portuguesa na América lusa, na re-
gião diamantífera, por meio da documentação produzida por organis-
mo específico, qual seja: a Junta de Direção Geral da Real Extração dos 
Diamantes. Acreditamos que o estudo da municipalidade não pode se 
restringir às reflexões acerca do papel das câmaras, de seus agentes e de 
sua interação com a metrópole.

Cumpre destacar, que a necessidade de regulamentação e de con-
trole da Capitania de Minas Gerais se fez sentir, durante o século XVIII 
e início do XIX, também, pela proliferação documental: avisos, ordens 
régias, instruções, recomendações, bandos foram dirigidos continu-
amente para toda a Capitania. Esses ordenamentos intencionavam, 
principalmente, a coibição dos descaminhos e do contrabando, reali-
dade inerente à mineração. Desse modo, a legitimação do século XVIII 
em Minas Gerais processou-se pela instalação do aparato jurídico-ad-

10 • SANTOS, Joaquim Felício dos. Memória do Distrito Diamantino. Petrópolis: Vozes, 1978.
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ministrativo e, em consequência, pela geração e recepção de uma mas-
sa documental escrita.

Quanto à metodologia (no tocante às fontes selecionadas), na 
heterogeneidade dos discursos escritos, rastreamos quais os assuntos 
mais tratados e criamos uma legenda temática. O recorte cronológico 
permite-nos abordar o uso da escrita em um continuum, isto é, em seu 
aspecto histórico, evidenciando as semelhanças e as possíveis transfor-
mações no teor dos discursos, além da menção à documentação rece-
bida e expedida.

Recorramos, nesse ponto, às reflexões de Ana Paula Torres Me-
giani, para quem as narrativas e notícias redigidas, que atravessaram 
oceanos entre os séculos XVI e XVIII, erigiram verdadeiros edifícios 
de papéis11. A autora afirma que a despeito dos modelos ou padrões 
tratadísticos, a memória construída era marcada por viés coloquial, 
aproximando-se da linguagem falada. Importa destacar, que as reda-
ções dos documentos de mando, apesar de se seguirem alguma forma-
lidade, dando origem as tipologias documentais, deixam insinuar, em 
suas linhas, linguagem que aproximava o Poder Central das autorida-
des locais, contribuindo para a diminuição da distância física existente 
entre a metrópole e seus domínios. 

Neste texto, procuraremos, portanto, anunciar algumas possibili-
dades investigativas com base na produção de determinado manuscri-
to produzido pela Junta da Direção Geral em Lisboa, instituição que 
compunha o Erário Régio (criado no contexto das reformas estabe-
lecidas por Pombal) e à qual se submetia a Junta da Administração 
Diamantina no Tejuco. Salvo raras exceções, é inconteste, para os pes-
quisadores, o perfil centralizador da política pombalina nos diferentes 
âmbitos do Império português, providências que, em última análise, 
corresponderam a uma descentralização burocrática. Nesse cenário, o 
Erário Régio – órgão concebido em 1761 – constituiu-se em aparelho 

11 • Cf.: MEGIANI, Ana Paula. Imprimir, regular, negociar, elementos para o estudo da rela-
ção entre Coroa, Santo Ofício e impressores no mundo Português (1500-1640). In: SOUZA, 
Laura de Mello e; FURTADO, Júnia F.; BICALHO, Fernanda (Org.). O governo dos povos. São 
Paulo: Alameda, 2009. MEGIANI, Ana Paula. Memória e conhecimento do mundo: coleções 
de objetos, impressos e manuscritos nas livrarias de Portugal e Espanha – sécs. XV-XVII. In: 
ALGRANTI, Leila M.; MEGIANI, Ana Paula (Org.). O Império por escrito: formas de trans-
missão da cultura letrada no mundo ibérico: séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 2009.
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fundamental no processo de racionalização e de centralização da ad-
ministração e da fiscalização financeira do Império português. Com 
a sua criação, objetivou-se solucionar o problema da sobreposição de 
ofícios e funções, além de se normatizar a arrecadação fiscal.12

Para o trabalho pretendido, analisamos o texto do referido do-
cumento, pertencente ao livro de n. 4088.13 Priorizamos, com base 
nessa leitura, palavras e expressões que apareceram de forma recor-
rente na redação. Procedemos, dessa forma, uma análise lexical14, 
tentando identificar o núcleo ou a essência redacional da escrita do 
órgão lisboeta.

De maneira mais abrangente, num primeiro contato com as fon-
tes, em sua totalidade, foi possível verificar a constante observância 
metropolitana em relação as situações vivenciadas no Distrito. Curio-
so perceber, dada a natureza do organismo, que a documentação não 
se refere, exclusivamente, aos assuntos de caráter econômico, mesmo 
sobressaindo a preocupação com os descaminhos e contrabando. Ve-
jamos esse aspecto no texto selecionado.

O manuscrito inicia-se pela exposição da situação na “Contadoria 
da Administração”, relatando que nela há cinco pessoas empregadas 
além do guarda-livros e afirma que o número de funcionários pode ser 
reduzido a três. Relata, ainda, a existência de outro empregado, “caixa 
do ouro” e diz de seu vencimento (quantia que recebe), descrevendo 
suas funções. Segue, a partir daí, argumentação no sentido de justificar 
que a despesa com tal funcionário é desnecessária. Toda a argumen-
tação intenciona convencer que o guarda livros poderia exercer essas 
atribuições perfeitamente. Interessante perceber a presença recorrente 

12 • Sobre a criação e as funções do Erário Régio, ver: SUBTIL, José. Os poderes do centro. O 
Erário Régio. In: MATTOSO, José (Dir.). História de Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, v. 
4, 1993. p. 172-174.
13 • A documentação se encontra reunida em três livros de registros denominados “Livros 
do registro de ordens e cartas expedidas pela Junta da Direção Geral da Real Extração dos 
Diamantes [em Lisboa, para seus administradores gerais na Colônia].” No geral, contêm ins-
truções, exposições, alvarás, enfim, diferentes documentos de mando.
14 • Tomamos de empréstimo, de outros campos do conhecimento, o termo análise lexical que 
se limita, no nosso caso, à identificação e ao entendimento das expressões escritas no contexto 
referido, destacando-se as possíveis intencionalidades e domínios do discurso para o exercício 
político e administrativo de então. Não se trata, portanto, de estudo filológico, com verticali-
zação analítica em relação à linguagem e aos aspectos morfológicos do vocabulário da época.
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da palavra despesa ao longo do documento, denotando a preocupação 
do órgão administrativo com o controle dos gastos da Real Extração. A 
escrita é utilizada, dessa maneira, para alertar e convencer da urgente 
necessidade de redução dos custos. O texto segue explanando, em pou-
cas palavras, a situação do “Hospital e Botica” e, para tanto, descreve o 
número de funcionários que nele trabalham. Mais uma vez, há menção 
aos dispêndios desmedidos. Na sequência, ocupa-se da “Escravatura 
da Real Extração”, evidenciando que a mesma não se encontra mais em 
boas condições de trabalho, dada a sua velhice e, principalmente, por 
serem os escravos de pouca ou nenhuma confiança. Neste ponto, há o 
relato da conivência dos administradores com a provável desonestida-
de dos escravos, afirmando que aqueles não se sentem embaraçados 
com os desvios cometidos. Pelo contrário, acabam por se beneficiarem 
dessas ações e, portanto, agem como se não as percebessem ou não ti-
vessem conhecimento das ocorrências. Nessa passagem do documen-
to, deparamo-nos com a expressão causar prejuízo, a qual se repete nas 
demais folhas.

Cabe ressaltar, aqui, que a criação do Erário Régio acarretou 
transformações administrativas estruturais tanto nas instâncias do Po-
der Central, quanto nas áreas periféricas. Verifica-se, então, no reinado 
de D. Maria I, cuidadosa transição política, refletida na conservação 
da maior parte dos secretários de estado, levando à “manutenção da 
linha reformista josefina-pombalina”.15 Através da formação e prepara-
ção do oficialato régio, os poderes do Centro buscaram controlar po-
lítica e administrativamente seus domínios, reforçando e legitimando 
o direito do monarca. Nessa perspectiva, os resultados transparecem, 
inclusive, pela necessidade de constante comunicação do Reino com o 
Ultramar, contribuindo para robustecer a identidade comum entre os 
dois lados. Tal aspecto manifesta-se na fonte compulsada, porquanto a 
menção ao dever e a obediência dos administradores locais para com 
a Coroa é recorrente. Constatamos, assim, a constante alusão à sobre-
posição dos interesses particulares aos interesses da Real Extração, em 
especial, quando da referência aos abusos cometidos por administra-
dores locais.

15 • SUBTIL, José. Os poderes do centro. O Erário Régio. In: MATTOSO, José. (Dir.). História 
de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, v. 4, 1993. p. 179.
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O documento menciona a situação do “Armazém das Fábricas” e 
explica sobre o grande desmazelo em que se encontrava, denuncian-
do as supostas irregularidades cometidas pelo seu responsável. Inde-
pendentemente das afirmações corresponderem à realidade dos fatos, 
importa destacar o recurso a argumentos de cunho moral, bem como 
a intenção de controle social que perpassa a documentação. A escrita 
é marcada pela ideia de ordenamento, de maneira a conscientizar os 
administradores locais da importância de se preservar a boa adminis-
tração da Real Extração, sobretudo, não lhe causando prejuízos. Nova-
mente nesse trecho, encontramos referência a importância conferida 
aos interesses particulares em detrimento dos interesses da Coroa por 
parte da administração e da população local. No caso específico, há 
referência aos benefícios conseguidos, de maneira irregular, pelo res-
ponsável do “Armazém” para si próprio e para seus familiares. Surgem, 
nesse sentido, várias denúncias de irregularidades e descumprimentos 
da legislação.

Sob esse aspecto, qual seja, a desobediência às leis – por fatores de 
ordens diversas – a análise da “escrita da Junta da Direção” permite-
-nos afirmar que se o Distrito Diamantino não esteve completamente 
submetido aos rigores da lei, transformando-se numa área “solitária” 
do restante da Colônia, como havia afirmado memorialistas, do século 
XIX, e estudiosos da primeira metade do século XX16, tampouco deve 
ser visto de maneira radicalmente oposta. É problemático entender a 
Demarcação com movimento reflexivo radical, que vai de um extremo 
ao outro. Pela leitura e análise documental, fica claro que a região não 
se desenvolveu sob o descontrole dos dirigentes locais e a revelia da 
Coroa, haja vista a ciência dos acontecimentos por parte de Lisboa e o 
teor das normas emanadas no período abordado.

Pese, embora não tenha sido seguido à risca, o Regimento, en-
quanto corpus legislativo organizado especificamente para o Distrito, 
apresenta diretrizes governativas muito bem delineadas e ratificadas. 
Quanto ao seu descumprimento, ou seja, o desacato às normas, de 
modo geral e em diferentes sociedades, há de se ter em conta a diver-

16 • Sobre esse aspecto, ver: FURTADO, Júnia Ferreira. O Livro da Capa Verde: o Regimento 
Diamantino de 1771 e a vida no Distrito Diamantino no período da Real Extração. São Paulo: 
Annablume, 1996.
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sidade de significados que esse fenômeno pode carregar, não equiva-
lendo, necessariamente, a total falta de controle ou mesmo desgover-
no das gentes. As narrativas oficiais sobre desvios da lei, desordens, 
conflitos entre autoridades (com interpenetração de jurisdições) e até 
mesmo prisões, não consistem em “grande” descontrole da sociedade. 
A cultura política de uma época (representações e práticas administra-
tivas) apresenta-se permeada por descontinuidades. No caso específi-
co, dada a distância entre o Reino e a colônia e a dimensão assumida 
pela escravidão na América portuguesa, nas sendas dos ordenamentos, 
havia espaço para incongruências e adaptações. Considerem-se, ainda, 
as peculiaridades administrativas, como a criação da Junta da Dire-
ção para o tratamento exclusivo dos assuntos relacionados ao Distrito, 
concorrendo para a produção e expedição de volume nada desprezí-
vel de papéis. Ressaltem-se, do mesmo modo, “escriturações” do ór-
gão lisboeta, nas quais não é invulgar encontrar dizeres que denotam 
“ciência/conhecimento” dos diretores da Junta a respeito de medidas 
tomadas pelos administradores locais. 

Ao prosseguirmos na análise do alfarrábio, deparamo-nos com a 
descrição de situações que envolviam “Moleiros e Paioleiros,” excerto 
em que a palavra roubo ocupa as linhas iniciais. As denúncias sobre 
irregularidades cometidas voltam à cena. Na passagem, a referida ex-
pressão ou similares aprecem 3 vezes, detalhando formas de desvios 
que prejudicariam a Real Fazenda. Fator presente, de igual modo, na 
folha seguinte, onde encontramos a expressão falta de zelo. “Dizer” 
empregado em alguns momentos de forma direta e, em outros, sub-
tendido na redação. Em contrapartida, há menção à necessidade de se 
encontrar pessoas de honra e zelo para a administração, solicitação já 
feita por carta de 4 de fevereiro de 1774. Novamente, pela repetição das 
expressões empregadas, observamos o tom de advertência e repreen-
são existente na escrita administrativa reinol a despeito da modalidade 
documental, intitulada “instrução”. Destacamos que a recorrência de 
ordens e instruções, manifesta em contínua comunicação política, re-
vela a presença metropolitana, e, em simultâneo, evidencia o reforço 
da administração portuguesa no Ultramar.

Neste ponto, faz-se mister sublinhar que o lento declínio, em Por-
tugal,  do “governo dos concelhos e tribunais” articulou-se, com o for-
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talecimento da administração periférica da Coroa. Reflexo direto desse 
fenômeno pode ser expresso no crescente número de magistrados, em 
particular na América portuguesa, mormente no período joanino. Nas 
palavras de Nuno Gonçalo Monteiro:

Foi verdadeiramente no reinado de D. José que se inaugurou em Por-
tugal a intervenção reformadora e autoritária do Estado e do governo 
em múltiplos domínios da sociedade. Uma herança que nunca mais 
seria esquecida. Nunca antes se tinham produzido tantas leis e sobre 
tantos assuntos. Tudo isto permaneceu depois da demissão de Pombal, 
tal como perdurou uma parte da elite política que o acompanhou (...). 
Foi exatamente pela imagem de rutura que criou e pelos adversários 
que teve que a memória do regime pombalino depois seria sucessiva e 
contraditoriamente apropriada. (...).17

As alterações que se sucederam nas esferas política/econômica/
social, isto é, a chamada “Viradeira”, cuja “grande mudança deu-se na 
reversão da política das grandes mercês (devolução a grandes casas de 
seus títulos e comendas) e numa certa renovação do pessoal político”, 
processou-se parcialmente e sem transformações estruturais em relação 
à realidade precedente. “No plano político, o clima de relativa disten-
são subsequente à queda de Pombal deu brevemente lugar a uma tensão 
crescente e à emergência de uma intensa disputa dentro da restrita elite 
política”18, situação, certamente, também sentida no Ultramar.19

Na sequência, o manuscrito trata de temática relativa aos admi-
nistradores e feitores. Mais uma vez, deparamo-nos com a expressão 

17 • MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e a adminis-
tração de Antigo Regime (1736-1834). In: SOUSA, Paulo Silveíra e; ALMEIDA, Pedro Tavares 
de. (Coord.). Do Reino à administração interna: história de um ministério (1736-2012). Lisboa: 
Casa da Moeda, 2015. p. 35.
18 • MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e a adminis-
tração de Antigo Regime (1736-1834). In: SOUSA, Paulo Silveíra e; ALMEIDA, Pedro Tavares 
de. (Coord.). Do Reino à administração interna: história de um ministério (1736-2012). Lisboa: 
Casa da Moeda, 2015. p. 35.
19 • Para Júnia Furtado: “(...) a tensão constante criada pelo sistema pombalino agravada pelo 
declínio das Minas e da crise econômica daí advinda foi se avolumando (...) somado a tudo 
isso, a crescente pressão da elite metropolitana pelo fortalecimento dos laços coloniais levou 
à derrubada de Pombal e a chegada ao poder de Martinho de Mello e Castro, que tentou im-
plementar uma política mercantilista clássica e bastante rígida”. FURTADO, Júnia Ferreira. O 
Livro da Capa Verde: o Regimento Diamantino de 1771 e a vida no Distrito Diamantino no 
período da Real Extração. São Paulo: Annablume, 1996, p. 32.
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desmazelo e com o discurso do não cumprimento das obrigações. Aqui 
também os negócios particulares se sobressaem, além da denúncia da 
existência de conluios entre negros, administradores e feitores. O verbo 
dissimular emerge das linhas redigidas, reforçando a ideia de descom-
promisso e desrespeito em relação à legislação. Também, neste ponto, 
há alusão a documentos anteriormente remetidos, corroborando a tese 
da intensa e permanente comunicação entre os dois lados do Atlântico. 
A palavra roubar e derivadas, bem como conivência, desordens, con-
trabandos e contrabandistas vêm à tona, sempre associadas aos negros, 
mulatos e crioulos. As expressões fiscalizar e observância denotam a 
preocupação da administração central com estado em que se encon-
trava a sociedade local. Descortinam, igualmente, o conhecimento das 
autoridades metropolitanas a respeito das práticas dos administrado-
res locais. 

Alternadamente, a redação expõe e instrui, assumindo o caráter 
de uma narrativa detalhada dos acontecimentos no Distrito. Nessa 
perspectiva, torna-se perceptível a interação entre oralidade e escrita 
e a constituição, mesmo à distância, de um horizonte comunicacional. 
Para Justino Pereira de Magalhães, “(...) malgrado as profundas impli-
cações da escrita no seio das sociedades […] jamais se pode estabelecer 
uma ruptura definitiva entre o oral e o escrito”20. Desse modo, preci-
samos examinar a escrita em um sistema claramente definido, no qual 
pesam intencionalidades, fatores históricos e sociais, e não banalizar 
seu sentido como apenas comportamento cognitivo21. Resulta daí que 
devemos estar atentos à intencionalidade do texto, às finalidades do 
autor quando escolhe determinadas palavras e/ou expressões e não ou-
tras. Não obstante, a escrita guardar relações com a práticas orais, não 
pode ser tomada como transposição direta ou como acessório da fala. 
A esse respeito, Burke (1995) esclarece: 

A língua escrita é um outro exemplo óbvio de um registro, pois de ma-
neira geral trata-se muito mais de uma tradução do que de uma trans-

20 • MAGALHÃES, Justino Pereira de. Ler e escrever no mundo rural do Antigo Regime: um 
contributo para a história da alfabetização e da escolarização em Portugal. Braga: Universida-
de do Minho, 1994. p. 75.
21 • MAGALHÃES, Justino Pereira de. Ler e escrever no mundo rural do Antigo Regime: um 
contributo para a história da alfabetização e da escolarização em Portugal. Braga: Universida-
de do Minho, 1994.
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crição da língua falada. A escrita é uma variante distinta da língua, 
com suas próprias regras, variando com o tempo, o lugar, o escritor, 
potencial leitor, tópico (domínio) […].22

Como observa o autor, o texto não deve ser entendido como a 
fala redigida. Ele encerra-se, tecnicamente em campo visual, tem ca-
racterísticas que lhes são peculiares e regras próprias. Portanto, não 
buscamos verificar o que os administradores lisboetas “verbalizaram”, 
acreditando que a redação é de transposição direta dos dizeres, mas 
compreender como se deu a utilização da escrita, além de tentar en-
tender por quais meios as escriturações, ao tentarem incutir ideias, 
erigiram uma memória do poder. A esse respeito, são significativas as 
afirmações de Justino Pereira de Magalhães (1994), ancoradas nos es-
clarecimentos de Antonio Viñao Frago: 

A oralidade primária marcada pela sua mística participatória, o sen-
tido comunitário, seu caráter situacional ou a atenção ao momento 
presente, o fugaz e o uso de fórmulas e frases padronizadas afetam 
a produção e elaboração dos textos escritos, como se comprovam 
quando se analisam, no plano histórico, os testamentos e certo tipo de 
processos jurídicos e administrativos. Mais do que uma ruptura, entre 
a oralidade e a escrita, há um processo histórico-comunicacional de 
sucessivas passagens.23

Do exposto, inferimos que, se, por um lado, as fontes utilizadas 
nesta investigação não são reproduções das falas administrativas, por 
outro, apesar de guardarem em sua elaboração intenções próprias e de 
carregarem os estigmas de sua natureza, são portadoras de informa-
ções, memórias, representações e indícios que nos permitem escruti-
nar experiências e expectativas. As convenções transformam as pala-
vras em algo que se pode percorrer com os olhos, controlar.

Isso posto, é importante compreender escrita e leitura como me-
canismos ideológicos, pois existe um controle exercido pelos grupos 
dominantes, o qual diz respeito ao que deverá ser lembrado, memori-

22 • BURKE, Peter. Os usos da alfabetização no início da Idade Moderna. In: BURKE, Peter; 
POTER, Roy (Org.). História social da linguagem. Trad. Alvaro Luiz Hattnher. São Paulo: Ed. 
Unesp, 1997. p. 14-41.
23 • MAGALHÃES, Justino Pereira de. Ler e escrever no mundo rural do Antigo Regime: um 
contributo para a história da alfabetização e da escolarização em Portugal. Braga: Universida-
de do Minho, 1994. p. 75-76.
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zado e, obviamente, legitimado, assim como há o controle em relação 
aos conteúdos que deverão ser apagados e esquecidos. Essa percep-
ção abre espaço para pensarmos em que medida grupos tradicional-
mente possuidores das capacidades de ler e escrever utilizaram-se da 
escrita, reafirmando e consolidando determinada memória. No caso 
específico, (re)lembrando pelas penas do poder, a importância da sub-
serviência como elemento de manutenção da honra. Palavra que, de 
acordo com os dicionários de época, remete ao respeito e à reverência 
no tratamento de pessoas nobres, dignas e virtuosas, recordando a im-
possibilidade da existência da verdadeira honra sem virtude. Ou seja, 
o discurso pretende incutir, a todo o momento, as ideias de servilismo, 
obediência e respeito ao Soberano, como virtudes indispensáveis.

Na continuidade do texto, há a exposição do que se passa em al-
gumas lavras, seguida de exemplificação, como a alegação de que os 
negros utilizavam os domingo e dias santos para buscarem diamantes. 
Por isso, repetidamente, a palavra contrabando emerge. É interessante 
nesse trecho, a descrição das roupas utilizadas pelos negros, presumi-
velmente feitas de tecidos nobres, como cetim e veludo. Os exemplos 
reforçam a argumentação, de modo a não deixarem dúvidas sobre os 
abusos cometidos contra a Real Extração.

O manuscrito expõe, ainda, a situação de ferreiros e carpintei-
ros, alegando que os trabalhos realizados acabam beneficiando outras 
pessoas e lesando a Coroa. Aqui, repete-se a referência aos interesses 
particulares em detrimento da Real Extração. Os administradores aca-
bariam atribuindo ocupações aos carpinteiros em benefício próprio e 
mulatos de outras comarcas (supostamente músicos) fariam ali gran-
des despesas. Além disso, os negros dormiriam e não trabalhariam e 
vários ferreiros atenderiam a particulares. Desse modo, a expressão à 
custa da Real Extração é repetida de forma a aclarar e reforçar os alega-
dos abusos de quem trabalhava na Demarcação. 

A repetição desse “dizer” e, consequentemente, sua recorrência 
e reafirmação constituíram-se como atos emblemáticos da escrita. O 
emprego dessas expressões corriqueiras cumprem mais que funções 
meramente mecânicas. Elucidam detalhes, especificidades da redação 
mais visíveis quando as referidas expressões aparecem associadas às 
frases ou aos trechos amplos. Isto é, quando vêm acompanhadas da 
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repetição do próprio conteúdo, detalhando o escrito, como no caso do 
emprego dos exemplos mencionados.

Pela análise lexical, fica clara a relevância do estudo do intercurso 
entre os dois lados do Atlântico. Processo efetuado não apenas com 
os conselhos e tribunais da administração central, mas com órgãos 
específicos, descortinando-nos o universo das relações de poder, das 
transformações e resistências à legislação na América lusa. Faz-se ne-
cessário, no entanto, investigar os graus de ingerência do Estado nas 
esferas governativas de suas Conquistas. Apesar da autonomia das au-
toridades locais, em especial dos intendentes, constatamos a inspeção 
dessas liberdades pela ininterrupta comunicação com os poderes do 
centro. É fundamental tentar alcançar, assim, as particularidades ad-
ministrativas do contexto, considerando a relevância da escrita nessa 
empreitada. 

Provavelmente, uma das maneiras de se entender a organização 
social diamantina seja pela análise do exercício do Poder Central, ex-
presso, dentre outros fatores, no diálogo contínuo com seus domínios. 
Para melhor compreensão desse quadro, deve-se mergulhar na docu-
mentação, bem como revisitar o Distrito também pelo acesso a regis-
tros de outra natureza. A análise da escrita de uma época, suas formas, 
intenções, partícipes e conteúdos permite-nos trazer à tona as poten-
cialidades de diferentes fontes de pesquisa e propiciar o entendimento 
do imaginário social e da cultura política. Datada que é, a escrita do 
período em foco, somente poderá ser trabalhada em sua historicidade, 
marcada por fatores externos à sua constituição, os quais delineiam o 
contexto de sua produção. 

Sabemos que a linguagem é instrumento de poder e que seu do-
mínio pode ser empregado para libertação ou para opressão social. 
Entretanto, acreditamos ser necessário ampliar a discussão e tentar 
compreender como, em uma dada sociedade, independentemente dos 
índices de alfabetização, processaram-se as conexões entre pensamen-
to, linguagem e atores sociais. Consideramos, portanto, que, no respei-
tante à temática aqui tratada, o período colonial era assinalado, pelo 
menos, por um paradoxo. Por um lado, as práticas orais caracteriza-
vam em larga medida as formas comunicacionais; por outro, os discur-
sos ganhavam legitimidade quando grafados, reconhecidos e assina-
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lados no papel, contribuindo, como mencionado, para uma profusão 
documental e para a (re)validação das deliberações administrativas. 
Por fim, lembramos que na Época Moderna, a escrita configurou-se 
como instrumento de poder ao permitir o funcionamento das práticas 
em distintas esferas: na vida política, na religiosidade, no âmbito priva-
do. Assim sendo, os impressos, manuscritos e imagens exerceram, por 
vezes, o papel de dispositivos de persuasão e exercício da autoridade, 
de manutenção e de reafirmação da ordem estamental. 
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“E se quisesse Deus que êste tão ilustre e tão numeroso auditório saísse 
hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador! 
Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me le-
vou e trouxe de tão longe.” (VIEIRA. Sermão da Sexagésima. v. I, p. 24)1

INTRODUÇÃO

O Padre Antônio Vieira foi e ainda é, sem sombra de dúvidas, um 
dos maiores expoentes literários da história do Brasil-colonial, desta-
cando-se na produção de obras barrocas de refinado estilo.

É notória a importância dos escritos de Vieira em várias produções 
acadêmicas, sendo suas obras estudadas e analisadas na atualidade.

Filho de seu tempo, Vieira destacou-se como grande pregador da 
Palavra de Deus e, neste sentido, suas obras de maior proeminência 
foram os Sermões, ainda que outras produções em cartas e profecias 
tenham encontrado seu lugar de destaque. Muito provavelmente a per-
petuação de seu nome até nossos dias se deva à grande capacidade de 
articulação de Vieira em áreas múltiplas do conhecimento.

Para Vieira, o pregador, no ato de transmissão da Palavra, deve-
ria sobretudo convencer e se possível, elevar os ânimos, abatidos pe-
las vicissitudes da vida cotidiana. Seus sermões, independentemente 
do teor discutido, eram ministrados com grande vigor e eloquência, o 
que denotava grande domínio do idioma português, sutileza, refinada 
agudeza e engenho do pregador jesuíta. Além da linguagem culta e 
pública, Vieira empregou, quando necessário, uma linguagem familiar 
e doméstica. Neste sentido, Gonçalo Alves (1945, p. VIII) in prefácio 
dos Sermões de Vieira, assim se expressa: 

1 • VIEIRA, Pe. Antônio. Sermões – obras completas. Porto: Lello, v. I, 1945.
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...dar, emfim, à tribuna religiosa as glórias do absoluto dominio, pro-
duzindo o orador a vibração unisona do seu coração com o coração 
de todos, eis aqui o especialissimo condao do genio!(...) E este é que é 
o grande segredo da oratoria […] tem de ser particular ser ao mesmo 
tempo superior e popular, manifestando o que de ha de mais elevado 
nas coisas e manifestando-o a todos.2

Os Sermões, portadores de uma moral cristã em consonância 
com assuntos de importância no cotidiano colonial, tais como econo-
mia e política, se constituíram em importantes ferramentas históricas 
de compreensão da sociedade colonial luso-brasileira do século XVII 
e, tomadas as diversas especificidades do momento histórico, podem 
servir, em alguma medida, como ferramenta de análise de nossa socie-
dade atual. Muitos dos Sermões de Vieira manifestavam intensa preo-
cupação com a sociedade do período, uma vez que esta encontrava-se 
em estreita relação com a vida cristã, alicerçada pelos dogmas da fé 
católica.

É perceptível que a grande preocupação da coroa portuguesa e da 
igreja girou em torno da expansão do cristianismo no Novo Mundo e 
consequente edificação de uma sociedade católica, aos moldes euro-
peus e, neste sentido, a ação da Igreja foi decisiva no combate às here-
sias protestantes, com vistas à solidificação da fé cristã. Vale lembrar 
que, neste período, na Europa, está em plena efervescência a Reforma 
Protestante, pondo em xeque vários elementos da doutrina católica e 
desencadeando uma série de mudanças, não somente na esfera religio-
sa, mas, a reboque desta, nas esferas política e econômica.

Em contrapartida, a Contrarreforma católica reuniu esforços para 
cooptar novos e resgatar antigos fiéis, face aos avanços do protestan-
tismo e, para isso, legitimou em Trento (1545-1563) as novas direções 
a partir das quais a Igreja deveria seguir, enquanto corpo e Instituição. 
Um dos resultados foram as atribuições conferidas aos “soldados de 
Cristo”, a Companhia de Jesus, que se lançou com força aos trabalhos 
de reconquista espiritual dos fiéis e, a partir das terras recém encon-
tradas, empreendeu com grande eficácia a catequese de nativos e gen-
tios. A Companhia de Jesus, empreendedora deste árduo trabalho, teve 

2 • Cf. VIEIRA, Antônio. Op. cit., p. VIII.
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em Vieira um de seus principais representantes3. De acordo com Ávila 
(2009, p. 9),

(…) o sermão constituía ainda um eficiente instrumento de comuni-
cação [...]. Em plena luta da contrarreforma e na sua faina de expan-
são colonizadora no Oriente e nas Américas, a igreja católica soube 
utilizar convenientemente esse instrumento, explorando-lhe os efeitos 
de persuasão mágico-pragmática. Forma literária revestida de magia 
verbal, o sermão barroco atingia simultaneamente a sensibilidade e a 
inteligência, comunicando com maior eficácia a mensagem religiosa.4

Os Sermões se constituíram em poderosas ferramentas de pro-
pagação da fé cristã e requeriam, por parte de seus pregadores, um 
comportamento moral exemplar e uma retórica persuasiva; estes ele-
mentos se compunham de forma singular na pessoa de Vieira.

A grande preocupação do Padre Vieira quanto à construção de 
uma sociedade cristã se revelou por meio de sua intensa atividade mis-
sionária em solo brasileiro. Ferrenho crítico dos excessos mundanos, 
Vieira acentuava, no conteúdo de muitos de seus Sermões, a crítica a 
senhores de escravos, quanto à prática desumana da escravidão, in-
dígena em especial, muito embora, conforme Couto (2009, p. 100), 
“Vieira tinha consciência de que a extinção da escravidão era impossí-
vel. Sem os escravos, o Brasil colônia não existiria. O que ele pretendia 
era abrandar o procedimento dos colonos em relação a eles.”5

Vieira soube perfeitamente amoldar-se às necessidades de “seu 
tempo”, bem como à escolha e preferência dos assuntos e dos respecti-
vos ornatos de estilo e meneios empregados.

Os Sermões, traduzidos para diversos idiomas, totalizaram 15 vo-
lumes: destes, 3 foram publicados postumamente; além destes, escre-
veu cartas, cerca de 500, que versavam sobre o relacionamento entre 
Portugal e Holanda, sobre a Inquisição e os cristãos-novos, e Profecias, 

3 • Este trabalho pretende focar a atuação do Padre Vieira em terras americanas e sua larga 
produção literária; no entanto, tão importantes quanto Vieira, foram as atuações dos padres 
Manoel da Nóbrega, Anchieta, dentre outros.
4 • ÁVILA, Affonso. O Barroquismo no Sermão de Vieira.  Padre Antônio Vieira: 400 anos 
depois. Belo Horizonte: Ed. PUCMINAS, p. 9-13, 2009.
5 • COUTO, Claudia. A questão da escravatura nos sermões do Padre Antônio Vieira. Padre 
Antônio Vieira: 400 anos depois. Belo Horizonte: Ed. PUCMINAS, p.99-106, 2009.
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que se organizaram em três obras: História do futuro, Esperanças de 
Portugal e Clavis prophetarum, em que se notam Sebastianismo e as 
esperanças de Portugal se tornar o Quinto Império do Mundo, pois tal 
fato, na visão de Vieira, estaria escrito na Bíblia.

ASPECTOS BIOGRÁFICOS

Antônio Vieira nasceu a 6 de fevereiro do ano 1608, na cidade de 
Lisboa, Portugal; era filho de Christovam Vieira Ravasco e de D. Maria 
d’Azevedo, fidalgos de nobre linhagem. Foi batizado no dia 15 do mes-
mo mês de seu nascimento, na Sé metropolitana.

Conforme o Padre Alves, no Prefácio dos Sermões (1945), o pró-
prio Vieira disse ter sentido uma grande vocação para a vida religiosa 
numa tarde de março, do ano 1623, quando contava então com 15 anos 
de idade, enquanto ouvia o padre Manuel do Carmo pregar, fazendo 
uma descrição do inferno. Teria também detectado nele próprio o ta-
lento oratório que somente viria um dia a se manifestar, de modo pres-
tigioso, num púlpito.

Com 17 anos de idade já estava incumbido de escrever para Roma 
em latim as cartas annuaes e aos 18 anos foi lecionar retórica para o 
colégio de Olinda.

Em 1633, Vieira estreia no púlpito, na igreja da Conceição (Bahia), 
com o sermão “Maria, Rosa Mística”. É ordenado6 no ano seguinte e 
passa a lecionar Teologia no mesmo Colégio de sua formação.

Em 1641, com seis anos de idade, Vieira veio com a família para 
o Brasil, concentrando-se no colégio dos Jesuítas em Salvador (Bahia), 
onde estudou e tirou o grau de Mestre em Artes, além de entrar para 
o Noviciado da Companhia de Jesus. No mesmo ano, segue para Por-
tugal, onde passa a atuar como Pregador Régio, conselheiro e embai-
xador de D. João IV, além de atuar também como embaixador junto à 
França, à Holanda e em Roma.

6 • Existem algumas controvérsias, por parte de alguns autores, acerca da data de ordenação 
de Vieira. No documento do Departamento Nacional do Livro, da Biblioteca Nacional, consta 
como data de ordenação o ano 1634, conforme colocado no texto. No entanto, em uma das 
edições antigas dos Sermões, ano 1945, no prefácio escrito pelo Padre Gonçalo Alves, a data 
de ordenação de Vieira consta como sendo o ano 1635.
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Sofrendo pressões do Santo Ofício já a partir de 1649, acusado 
de ter tendências judaizantes, Vieira foi transferido para as missões 
jesuíticas do Maranhão, onde passou a pregar em defesa da liberda-
de indígena mediante os atos violentos dos colonos escravocratas. Em 
1654 retornou à metrópole e em 1655 voltou ao Maranhão, de onde foi 
expulso, sete anos depois, juntamente com outros jesuítas hostilizados 
pelos colonos.

Preso pelo Santo Ofício em 1665, por acreditar e reafirmar acerca 
da ressurreição de D. João, e profetizar em Portugal o Quinto Império, 
teve o direito de pregar cassado, além de ter sido condenado à reclusão.

Libertado no ano seguinte, parte para Roma e retoma sua carreira 
de orador, atuando no Vaticano e saraus literários da Rainha Cristina 
da Suécia, ali exilada.

Ao retornar à sua pátria em 1675, inicia, anos depois (1679), a 
edição de seus Sermões Completos. Faleceu aos 89 anos, no Colégio dos 
Jesuítas, onde se formara.

O BARROCO E O CLÁSSICO NOS SERMÕES DE VIEIRA

Podemos dizer que o “estilo barroco”, de fato, é uma marca im-
pressa nos sermões do Padre Vieira e se revela por meio dos recursos 
linguísticos empregados: verdadeiramente carregados de ornamentos 
linguísticos, os sermões se traduzem em verdadeiros espetáculos lite-
rários e revelam a argúcia de um gênio de seu tempo.

Tendo como referência expressa a figura de Inácio de Loyola, 
Vieira sempre articulou seus sermões baseando-se no fato de que as 
qualidades que levam êxito no mundo, são também as que obtêm êxi-
to na vida espiritual. Por essa razão, e a partir deste ponto de vista do 
jesuíta, chega-se à conclusão de que havia ou deveria haver, por parte 
do pregador, uma preocupação quanto à existência de uma compatibi-
lidade entre oração e atitude prática.

Assim, o pregador, de posse desta verdade, deveria, o que fica bem 
claro pelos sermões ministrados, apresentar um discurso que se reve-
lasse na prática, que promovesse uma ação na realidade daquele que o 
ouvisse. Nas palavras de Haddad (1968, p. 26), que prefacia Os Sermões 
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(1968) de Antônio Vieira, “O pregar para Vieira reveste-se de finali-
dade. [...] Para êle, portanto, o pregar não é apenas um orar, não é um 
aconselhar, um admoestar, um incriminar, um exaltar ou glorificar: é 
fundamentalmente um agir (…).”7

Neste sentido, não basta apenas proferir o Sermão; não basta ape-
nas falar; é necessário que aquilo que é pregado, seja seguido de uma 
ação por parte de quem ouve e também por parte de quem prega. Para 
expressar tais pensamentos nos sermões e torná-los assimiláveis, Viei-
ra fez um uso intensivo de recursos linguísticos próprios ao Barroco, 
muito embora, o uso de alguns elementos clássicos não possa ser des-
considerado.

Embora sabidamente conhecido como um autor Barroco, Vieira 
apresenta nuances do estilo clássico em seus sermões. Na realidade, o 
correto seria não o rotularmos de “barroco”, uma vez que, na obra de 
Vieira, clássico e barroco se misturam. Talvez seja mais correto assu-
mir que, em contato com a cultura americana, as matrizes europeias do 
Barroco ganharam tonalidades específicas em território ameríndio. De 
acordo com Haddad (idem, p. 9), 

Não se vê no Brasil a arte arcaica amadurar em clássica, esta por sua 
vez amaneirando-se para depois desembocar em barroco. Aqui nada 
teve tempo nem possibilidade de amadurar e ficamos por assim dizer 
num amorfo arcaico-barroco, decorrente de nossas constantes sócio-
-psicológicas mais ingênitas, ao mesmo tempo que se estereotipava aos 
influxos das correntes ideológicas da Europa.8

Assim, podemos dizer que Vieira tem do classicismo, a clareza e a 
força, além do sentido de unidade que, segundo ele, deve ser o pano de 
fundo dos sermões. Neste sentido, a pregação deverá versar somente 
sobre um assunto. Do Barroco, em contrapartida, tem a volúpia, a sen-
sualidade e o gesto, próprios ao estilo que ousou desafiar os sentidos 
da sociedade de seu tempo. Haddad (ibidem, p. 31) novamente reforça 
esta questão, acrescentando que o sermão age como se fosse uma mão 
que se estende e que se dobra, mergulhando e agindo nas profundezas 
da consciência, a fim de retirar dela o pensamento nascente e mode-

7 • VIEIRA, Pe. Antônio. Os Sermões. São Paulo: Difel, 1968.
8 • Cf. VIEIRA, Pe. Antônio. Op. cit., p. 9.
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lá-lo, conferindo-lhe uma forma conveniente. Para o autor, “O pregar 
barroco só pode ser um pregar agitado. O orador não deve apenas di-
zer como visualizar o que está dizendo. A pregação é com gesto para 
que o pensamento se concretize. Gesto para tipificar a sensualidade do 
barroco.” 

ORATÓRIA BARROCA DE VIEIRA: OS SERMÕES BARROCOS 
NA AMÉRICA COLONIAL LUSO-BRASILEIRA

Os Sermões do Padre Vieira, a partir da base teológica utilizada 
pela Companhia de Jesus, aristotélico-tomista, buscou refletir acerca 
da psicologia das paixões da alma humana e obviamente, sua gran-
de referência foi Aristóteles, a quem o jesuíta recorreu, citando-o, em 
muitos trechos de seus Sermões. 

Na oratória de Vieira, a busca pelo conhecimento interior se reve-
lava como caminho fundamental para a conversão religiosa, na medida 
em que, “o olhar para dentro de si mesmo”, reconhecer suas fraquezas 
carnais ante a magnitude Divina, conduziria o indivíduo a uma apro-
ximação com Deus e a uma busca pela regeneração espiritual. Neste 
sentido, os Sermões se configuravam como ferramentas fundamentais 
para a realização de tal obra, na medida em que, por meio de uma pre-
gação “eficaz”, o indivíduo, uma vez influenciado pelo bom exemplo9  
do orador, certamente procuraria refletir sobre suas ações e comporta-
mentos e assim, proceder a um autoexame, o que poderia aproximá-lo 
da proposta divina de salvação e possivelmente à conversão. 

Vieira deixa claro que o papel do pregador, não somente no ato 
de pregar, mas principalmente, no bom exemplo de vida manifestado 
pelo mesmo, deveria vir imbuído da essência divina, condição funda-
mental para a eficácia da Palavra e do alcance do efeito necessário nos 
ouvintes/fiéis.

Fazendo intenso uso dos recursos literários próprios ao barroco, 
Vieira, a partir do trecho exposto, reafirma a importância da pregação 
da Palavra de Deus, uma vez que os Sermões estavam inseridos num 

9 • Aristóteles nos fala acerca da importância primordial do papel moral do pregador para se 
fazer exemplo para os fiéis. Ver mais detalhes em ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. 
São Paulo, Difel, 1964.
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momento histórico de reafirmação do catolicismo, via Contrarrefor-
ma, em reação ao avanço do Protestantismo; daí a importância do bar-
roco que, estendendo-se das artes plásticas à literatura, revelou-se com 
força total neste momento como uma ferramenta de catequese (aos 
nativos) e evangelismo (colonos e famílias) da fé cristã católica.

No entanto, antes de iniciar a discussão mais apurada dos Ser-
mões, é importante estabelecer uma distinção entre as diversas matri-
zes do estilo Barroco que se disseminaram pela Europa a partir de seus 
países de origem e que, por conta do projeto “civilizador”, influencia-
ram suas colônias.

O Barroco que encontramos na América, especificamente na 
América portuguesa, foco do presente estudo, pode ser qualificado 
como um barroco mais singular, e em certa medida mais “ingênuo”, 
“puro”, na medida em que este não pode ser resumido a uma mera 
reprodução da matriz portuguesa. De fato, a herança esteve presente; 
mas há que se levar em conta o novo contexto histórico de produção 
deste barroco, que, necessariamente, precisou ajustar-se ao contexto 
colonial10. Assim, do contato entre as diferentes culturas e produções 
artísticas, nasceu um “terceiro” estilo, adaptado aos novos habitantes, 
à nova estrutura social organizada na colônia. Nas palavras de Ávila 
(1997, p. 25), 

...O barroco é precisamente, na expressão da sua arte religiosa, o re-
sultado duma conciliação entre o mundo da tradição cristã-católi-
ca-europeia e as formas de percepção e sensibilidade das vastíssimas 

10 • Ao longo do século XVI, em função das mudanças provocadas pelo movimento cruza-
dista, o continente europeu foi envolvido numa série de acontecimentos que desencadearam 
mudanças sistêmicas em seus reinos. O Renascimento cultural e científico e, mais à frente, a 
reforma protestante, aceleraram a desintegração do mundo feudal, face à proposta de uma 
sociedade mais dinâmica, marcada por um capitalismo comercial nascente que a classe bur-
guesa, agora em estreita aliança com o poder real, veio com força encabeçar. O resultado desse 
processo foi o desenvolvimento de um novo projeto político-econômico para a Europa, com 
empreendimentos diversos, tais como as grandes navegações marítimas, que resultaram na 
conquista da América colonial. Paralelamente, por efeito da reforma protestante, e também 
em função das mudanças geradas pelo Renascimento cultural e científico, ocorria uma perda 
gradual de poder pela igreja católica, que via seu alicerce doutrinário posto em xeque. A fim 
de reverter esse processo, empreendeu a contrarreforma católica, reagindo violentamente aos 
ataques dos reformadores protestantes: estabelecia-se, assim, um novo modelo de sociedade, 
de corte, altamente hierarquizado, marcado por uma união dos projetos temporal e espiritual, 
que o barroco, em sua essência, veio com maestria representar.
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regiões que se incorporaram ou entraram em contato com ele (...). 
Uma vez aceite a nova realidade, a expressão artística devia adaptar-se 
a uma variedade quase infinita de articulações, que pudesse garantir 
– como na realidade aconteceu – uma produção original aderente às 
exigências das novas estruturas sociais, quer onde existiam tradições 
e substratos de grandes civilizações anteriores, quer onde se estavam 
originando formações totalmente imprevisíveis por transplantações e 
misturas heterogêneas.11

Esta mesma forma de “adaptação” se aplicou aos Sermões de Viei-
ra (e ao campo das artes em geral), por meio dos quais buscou denun-
ciar práticas diversas que se processavam no mundo colonial (citadas 
anteriormente), das quais discordava veementemente. Além disso, 
envolvido em intenso trabalho missionário, como bom jesuíta, Vieira 
sabia da necessidade que colonos e nativos tinham quanto à Palavra 
de Deus; afinal, o plano civilizador vinha intimamente ligado com a 
disseminação da fé cristã-católica em tempos de conquistas e de reafir-
mação dos dogmas validados em Trento, via contrarreforma católica.

ELEMENTOS DO BARROCO PRESENTES NOS SERMÕES 
DE VIEIRA: RECURSOS E COMPARAÇÕES COM AS ARTES 
PLÁSTICAS

O “homem barroco” tinha consciência de que a vida terrena era 
efêmera, passageira, e por isso, era preciso pensar na salvação espiritu-
al. Mas já que a vida era passageira, este homem sentia, ao mesmo tem-
po, desejo de gozá-la antes que acabasse, o que resultava num senti-
mento contraditório, já que gozar a vida implicaria pecar, e se houvesse 
pecado, não haveria salvação. Este era um sentimento conflitante que 
afligiu os ânimos individuais neste momento muito rico e, ao mesmo 
tempo, tão paradoxal da história colonial brasileira.

A arte produzida neste novo mundo, em plena efervescência, quer 
seja na pintura, escultura, talha, arquitetura e em específico, na lite-
ratura – e aqui o grande destaque se dá para os Sermões Vieirianos – 
vem expressar este sentimento paradoxal, próprio do Barroco, que foi 
portador, por um lado, de resquícios do elemento “humano”, típicos do 

11 • ÁVILA, Affonso. Barroco: teoria e análise. São Paulo: Perspectiva,1997.
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Renascimento (daí a influência do clássico, explicitada no item 3 deste 
texto), e por outro lado, agia em consonância com o elemento espiritu-
al salvífico, disseminado no novo período. 

No tocante às produções artísticas próprias ao período, como se 
atesta, a força do Barroco teve grande alcance, revelando-se com força 
total nos Sermões. Dotadas de uma função pragmática, as manifesta-
ções artísticas, especialmente pintura e escultura, agiam, como no caso 
dos vitrais nas igrejas, por exemplo, como verdadeiros livros abertos 
para edificação e ensinamento. No caso específico dos jesuítas, pode-
mos dizer que fazia parte da pedagogia inaciana transpor estes mé-
todos da igreja para a escola, proporcionando com isso uma difusão 
universal.

Ao analisar os Sermões de Vieira, a presença dos recursos do bar-
roco se revela: metáforas, antíteses e paradoxos iluminam os escritos 
do jesuíta, genuinamente um escritor engenhoso e agudo, quanto à es-
colha e uso dos termos e palavras, além de ter sido portador de grande 
decoro, por sabiamente saber adequar sua fala aos diversos ambientes 
por ele frequentados, a par de variadas questões e problemas a serem 
abordados. Além disso, impera nos Sermões de Vieira uma caracterís-
tica essencial que é a sacramentalidade, ou seja, a presença necessária 
da essência do divino nas palavras do pregador. De nada vale, segundo 
Vieira, o bom uso e domínio das palavras, se o pregador não estiver 
imbuído da verdade divina. Acerca disso, nos informa Pécora (1954, 
p. 41):

Para Vieira, a base articulatória de sentido eficácia dos sermões é dada 
por sua impregnação do divino, vale dizer, para nomear logo o que jul-
go essencial, por sua sacramentalidade. Nessa perspectiva, não apenas 
seria inócuo considerar a qualidade de seus textos fora de sua proprie-
dade retórico-política, como, ainda mais, não seria possível, caracte-
rizar corretamente uma e outra isentando-as de seu peso teológico e, 
com ele, de seu vetor teleológico. Retórica e estética [...], para ele, não 
valeriam mais que como efeito e multiplicação desse efeito cujo senti-
do e causa não é o código linguístico ou o gosto literário, mas a mani-
festação da vontade divina entre os homens [...] a falta de eficácia de 
um sermão seria índice certo da distância infeliz entre ele e a verdade 
mantida pela comunicação divina.12

12 • PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento. São Paulo: Edusp, 1954.
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Do mesmo modo, impera em Vieira, a Ordem da Razão Divina; 
assim, tudo o que aqui ocorre deve ser um espelho do plano divino na 
Terra. Tudo deve refletir, em alguma medida, a vontade do criador. Han-
sen (1954, p. 17) in prefácio de Teatro do Sacramento de Pécora, reforça: 

(...) Logo, domina absolutamente em Vieira o conceito de Ordem da 
Razão divina, que se rebate espelhada, analogada, sistêmica e imperial, 
em outras ordens – retórica, ética, política, teológica – capturando vul-
garidades e inverossimilhanças, desvios e ilegalismos, corrupções do 
bem comum e monstros na maravilha estupefaciente da agudeza de 
seus efeitos.13

 A Ordem da razão divina pressupõe a existência de uma hierar-
quia natural existente na sociedade, que estabelece o rei como a figura 
mais importante deste reino e, abaixo dele, os súditos (distribuídos em 
diversos níveis), servindo-o. Ora, se este rei foi legitimamente imbuído 
por Deus para governar em Seu nome na Terra, esta ordem natural de-
verá ser respeitada. Este rei, para Vieira, é o rei de Portugal, e somente 
sob a liderança de seu cetro, a Palavra de Deus será disseminada às 
demais nações. Mais adiante, (p.18-19) no mesmo prefácio, Hansen 
reforça:

(…) Vieira vai indicativamente da parte para o todo, produzindo o 
Estado português como um único corpo místico de vontades subor-
dinadas a Um, e que para isso liga cada súdito à hierarquia natural de 
sua ordem, cada ordem à submissão ao Rei Esperado, o rei à virtude 
católica e ao bem comum da razão de Estado, o Estado à naturalidade 
eficazmente atual da Razão do Verbo Eterno. (...) O Estado português 
é já-agora-aqui o que será, pois seu ser deriva do futuro que, já sendo, 
faz do presente o dever-ser (…) 

Assim, extrai-se, o que, segundo Pécora14, é uma outra caracterís-
tica central dos sermões vieirianos, o sacramentum futuri, ou o sacra-
mento do futuro, na medida em que Portugal é eleito como o Quinto 
Império na Terra, imbuído da missão de conversão de todos os povos, 
sob a liderança de um rei escolhido por Deus. 

Por fim, somam-se às características acima explicitadas, a volúpia 
e o ritmo ou condição rítmica que se traduz pela presença de diver-

13 • Cf. PÉCORA, Alcir. Op. cit., p. 17.
14 • Ver mais detalhes em PÉCORA, p. 18,1994.
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sas figuras de linguagem utilizadas pelos retóricos, tais como anáforas, 
trocadilhos etc.

O ESPETÁCULO BARROCO NOS SERMÕES DA SEXAGÉSIMA, 
BOM SUCESSO DAS ARMAS DE PORTUGAL CONTRA AS DE 
HOLANDA E DOS BONS ANOS

A palavra Sexagésima, corresponde, no calendário da Igreja, ao 
domingo quinze dias anterior ao primeiro da quaresma. Este Sermão 
foi pregado por Vieira no período de seu regresso das missões do Ma-
ranhão, na Capela Real em Lisboa, ano 1655.

A partir de alguns excertos de partes do Sermão, analisaremos as 
principais características do Barroco nele presentes. Na sequência, ex-
poremos alguns fragmentos de outros sermões de incidência política 
escritos e pregados por Vieira. 

Assim, num primeiro excerto do Sermão da Sexagésima, no vol. 
III selecionado, se expressa Vieira (1945, p. 8-9):

(...) Que coisa é a conversão de uma alma, senão entrar um homem 
dentro em si, e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, 
é necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o 
espelho, que é a doutrina; Deus concorre com a luz, que é a graça; o 
homem concorre com os olhos, que é o conhecimento (...)15

Semen est Verbum Dei

Este sermão abre toda a grandiosa obra oratória de Vieira, não 
somente pela particular natureza de seu assunto, mas porque o próprio 
Vieira assim o quis fazer, tornando-o sua primeira publicação, por ele 
mesmo revista.

O uso de recursos do Barroco é determinante no Sermão: o apelo 
às imagens metafóricas é substancial e fundamental para a transmissão 
da mensagem que, diga-se de passagem, deve ser, segundo argumenta 
Vieira, a principal função do sermão: comunicar, fazer-se compreen-
der, transmitir a mensagem de Deus de maneira clara, compreensível. 
Para tanto, o uso de recursos literários se faz necessário; porém, Viei-

15 • VIEIRA, Pe. Antônio. Sermões – obras completas. Porto: Lello, v. I, 1945.
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ra nos alerta acerca da função do pregador cuja função (como já dito 
anteriormente), deveria ser a de servir, além de modelo de comporta-
mento cristão, como portador de uma mensagem imbuída da essência 
divina.

Quando Vieira diz, “...O pregador concorre com o espelho, que é a 
doutrina; Deus concorre com a luz, que é a graça...”, o jesuíta está nos 
dizendo, por meio do uso de metáforas, onde compara a figura do pre-
gador com o espelho, e Deus com a luz, a graça, que o pregador deve 
refletir (espelho) a essência divina e, neste sentido, deve ser exemplo 
vivo do que prega. Isto ocorrerá com a ajuda divina, cuja luz iluminará 
o pregador, concorrendo para a eficácia da pregação para os ouvintes.

No tocante ao papel do homem, observe-se o trecho, “...Que coisa 
é a conversão de uma alma, senão entrar um homem dentro em si, e ver-
-se a si mesmo? [...] o homem concorre com os olhos, que é o conhecimen-
to...”. Aqui Vieira deixa claro que cabe ao indivíduo fazer uma leitura 
interior, buscando o conhecimento de seu “eu”, elemento necessário 
para a conversão da alma. Segundo Vieira, uma vez iluminado pela 
graça divina, refletida por meio da pregação, o indivíduo “despertaria” 
para sua realidade e passaria a enxergar a si mesmo e reconhecer sua 
fragilidade e, a partir daí a necessidade de sua conversão. Os olhos me-
taforizam o conhecimento, o intelecto que recebe a clareza necessária 
da mensagem divina para visualizar a realidade interior de sua alma e 
com isso, refletir sobre a urgência da obra divina em sua vida.

Não resta dúvida de que, a semeadura da Palavra de Deus no espí-
rito humano, é uma das grandes funções dos sermões, e está claramen-
te evidenciada no sermão da Sexagésima. Os sermões devem pretender 
despertar a consciência dos ouvintes; segundo Haddad (1968, p. 28), 
in prefácio de Os Sermões de Vieira, “O sermão vive da consciência do 
pecado. Consciência não só presente no pregador como ainda no au-
ditório imerso em delito.” É importante acrescentar que, corroborando 
o discurso vieiriano acerca da reflexão interior e da busca pelo auto-
conhecimento, Inácio de Loyola, fundador da Ordem, deixou os Exer-
cícios Espirituais, que revelam toda a base da espiritualidade inaciana 
alicerçada no “exame de consciência” enquanto exercício necessário 
para o autoconhecimento.
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Além dos recursos metafóricos, Vieira fazia uso constante de um 
recurso retórico nomeado de “ordo artificialis”, que consistia num 
jogo e ornamentação da linguagem. A razão disso residia no fato de 
Vieira ter se dado conta de que, durante as pregações, a dificuldade 
de assimilação da mensagem pelos fiéis era grande, dado o caráter 
impactante da mensagem evangélica; assim, Vieira “apelava” para 
uma abertura de um discurso que tratasse, inicialmente, de temas 
mais cotidianos, “mundanos”, que atraíssem a atenção do fiel, geran-
do uma espécie de pausa para relaxamento. A partir disso, uma vez 
“preparados”, poderiam receber mais a fundo o conteúdo da mensa-
gem pregada. Acerca disso, se expressa Ávila (2009, p. 13): “[...] a pre-
sença do elemento de jogo e ornamentação da linguagem, não apenas 
quer provocar o fenômeno do ‘estranhamento’ e levar o auditório a 
uma pausa de ‘relaxação’, mas quer funcionar também como agente 
de ‘convincência’, de ‘persuasão’”.16

Num outro excerto deste mesmo sermão (vol. IV), Vieira (1968, 
p. 93-94) adverte acerca do valor da pregação e da eficácia das obras, 
tanto para ouvintes, quanto para pregadores:

(…) Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos, antigamente 
pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras, são tiro sem bala; 
atroam, mas não ferem. A funda de Davi derribou ao gigante, mas não 
o derribou com o estalo, senão com a pedra: Infixus est lapis in fronte 
ejus. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo 
de Saul, mas não eram as vozes pronunciadas com a bôca, eram vozes 
formadas com a mão. […] Por isso Cristo comparou o pregador ao 
semeador. O pregar, que é falar, faz-se com a bôca; o pregar, que é se-
mear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras; para falar 
ao coração, são necessárias obras. Diz o Evangelho, que a palavra de 
Deus frutificou cento por um. Que quer isto dizer? Quer dizer, que de 
uma palavra nasceram cem palavras? Não. Quer dizer, que de poucas 
palavras nasceram muitas obras. [...] Quis Deus converter o mundo, e 
que fêz? Mandou ao mundo seu Filho feito homem. Notai. O Filho de 
Deus enquanto Deus, é Palavra de Deus, não é obra de Deus: Genitum, 
non factum. O Filho de Deus enquanto Deus e Homem, é palavra de 
Deus e obra de Deus juntamente: Verbum caro factum est. (…)17

16 • ÁVILA, Affonso. O Barroquismo no Sermão de Vieira.  Padre Antônio Vieira: 400 anos 
depois. Belo Horizonte: Ed. PUCMINAS, p. 9-13, 2009.
17 • VIEIRA, Pe. Antônio. Os Sermões. São Paulo: Difel, 1968.
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Fazendo uso recorrente de recursos próprios da língua, e visando 
por meio disto, proporcionar um maior entendimento dos sermões, 
Vieira transforma aquilo que pareceria inacessível ou indecifrável, em 
decifrável, palatável e audível aos ouvintes. Recorre a comparações di-
versas, como as empregadas na citação acima, fazendo uso de exem-
plos da própria Bíblia sagrada, por ele considerada a grande referência 
literária, e da qual procurou obter exegeses curiosas ou fantásticas. O 
jogo de palavras, bem como o descortinamento do sentido real das 
mesmas, é um traço da escrita Vieiriana. Ao dizer, “Quer dizer, que de 
uma palavra nasceram cem palavras? Não. Quer dizer, que de poucas 
palavras nasceram muitas obras.”, nota-se que há uma preocupação do 
autor, não em reproduzir as escrituras em seu significado literal, mas, 
ao contrário, de revelar a riqueza da mensagem evangélica por trás da 
letra. 

Fazendo uso de um recurso literário, de nome anáfora18, Vieira 
(idem, p. 96) demonstra a energia pulsante de suas palavras neste tre-
cho do Sermão da Sexagésima, novamente acerca da função das artes e 
da importância das obras, onde diz:

Por isso Cristo comparou o pregar ao semear: Exiit qui seminat semi-
nare. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte 
que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte: na 
música tudo se faz por compasso, na arquitetura tudo se faz por regra, 
na aritmética tudo se faz por conta, na geografia tudo se faz por me-
dida. O semear não é assim. É uma arte sem arte: caia onde cair. Vede 
como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espi-
nhos, e nascia: Aliud cecidit inter spinas, et simul xortae spinae. Caía o 
trigo nas pedras, e nascia: Aliud cecidit super petram, et natum. Caía 
o trigo na terra boa, e nascia: Aliud cecidit in terrwn boiram, et natum. 
Ia o trigo caindo e ia nascendo.19

Repare nas repetições características deste recurso de linguagem: 
“(…)  tudo é arte: na música tudo se faz por compasso, na arquitetura 
tudo se faz por regra, na aritmética tudo se faz por conta […]  caia 
onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía 

18 • Anáfora: A Anáfora consiste em iniciar vários versos ou frases, ou sucessivos membros de 
frases por uma mesma palavra ou grupo de palavras (x... / x... / x...) e pode ser aplicada tanto 
em prosa quanto em verso.
19 • VIEIRA, Pe. Antônio. Os Sermões. São Paulo: Difel, 1968.
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o trigo nos espinhos […]  Caía o trigo nas pedras […]’’. O objetivo do 
autor foi o de imprimir determinado ritmo ao Sermão, enfatizando as 
ideias transmitidas. Com isso, percebemos que, à medida que o sermão 
se desenvolvia, a mensagem do Evangelho ganhava um corpo maior.

A este conjunto de características das quais vêm carregados os 
sermões vieirianos, dá-se o nome de Conceptismo. Diferentemente do 
Cultismo, caracterizado pelo uso de uma linguagem mais rebuscada, 
culta, extravagante, o Conceptismo é marcado pelo jogo de ideias, con-
ceitos que seguem um raciocínio lógico, com uso de retórica aprimo-
rada. Os conceptistas pesquisavam a essência própria a cada objeto, 
preocupando-se não com os exageros de detalhes e/ou a exuberância 
estilística, mas, com a elaboração de conceitos a serem transmitidos. 
Para tanto, em suas produções imperavam a ordem e a concisão, como 
se observa nos sermões de Vieira. Desta maneira, importava que o 
sermão se “fizesse comunicar” ao ouvinte, inculcando-lhe a essência 
da Palavra de Deus, convertendo-lhe a alma e o espírito. No entanto, 
nem por isso os sermões de Vieira se fizeram menos belos ou deixaram 
de revelar a volúpia de um gênio de seu tempo: ao contrário, dotados 
de grande arcabouço linguístico, mantiveram-se íntegros à mensagem 
evangélica, essencial ao público ouvinte. 

Além de terem como espinha dorsal a lógica providencial, os ser-
mões vieirianos também narravam o cotidiano colonial e da metrópo-
le, a pátria de Vieira, e serviram como fonte histórica valiosa para com-
preensão dos acontecimentos socio-político-econômicos do período. 
Para tanto, o jesuíta, além dos elementos do barroco, habitualmente 
empregados, fez uso de categorias, tais como o tempo, por exemplo, 
que marcam a cronologia de seus sermões, num jogo de temporalida-
des diversas. Tanto no Sermão para o bom sucesso das armas de Portu-
gal, quanto no Sermão dos Bons anos, o tempo aparece como algo pre-
mente, dado o caráter dos acontecimentos que colocam a soberania do 
reino português à prova, diante da herege Holanda, cujo poder se agi-
gantava, enquanto que na direção contrária, a promessa divina quanto 
à eleição portuguesa de conquista da terra, se via ameaçada. Um dos 
trechos de cada um dos referidos sermões parece dialogar na mesma 
direção, expressando, em alguma medida, a contemporaneidade do 
tempo em que os textos foram produzidos e pregados. Observando um 
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trecho do Sermão para o Bom sucesso das armas de Portugal (idem, p. 
419-420), leia-se que,

O reino de Portugal, como o mesmo Deus nos declarou na sua funda-
ção, é reino seu e não nosso: Volo enim in te semine tuo imperium mihi 
stabilire; e como Deus é o rei: Tu es ipse rex meus, et Deus meus; e este 
rei é o que manda, e o que governa: Qui mandas salut Jacob, ele que 
não se muda, é o que causa estas diferenças, e não os reis que se muda-
ram. [...] Mui conformes são estas petições ambas ao lugar e ao tempo. 
Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pe-
dir com maior necessidade senão que nos liberteis: Redime nos?20 

Segundo Vieira (1968, p. 171-172), em dois trechos do Sermão dos 
Bons Anos, Vieira questiona o porquê de Portugal, que a partir daque-
le momento pós-restauração finalmente poderia gozar de bons longos 
anos, deparar-se, por outro lado, com os problemas da inimiga Ho-
landa. Ao longo de sua narrativa, vai expondo sua argumentação em 
sucessivas temporalidades:

Em todo o tempo é dificultosa coisa assegurar anos felizes; mas muito 
mais em tempo de guerras, e em tempo de felicidade. Se o dia dos bens 
é véspera dos males; se para merecer uma desgraça, basta ter sido dito-
so; quem terá confiança em glórias presentes, para esperar prosperida-
des futuras? [...] como a Fortuna e Marte são dois árbitros do mundo 
tão inconstantes; como poderei eu seguramente prometer bons anos a 
Portugal, em tempo que o vejo por uma parte com as armas nas mãos, 
por outra com as mãos cheias de felicidades?21

E sobre a figura de D. João IV, considerado por Vieira, o rei da 
promessa Divina, acrescenta (idem, p. 179):

(...) Assim como a Madalena, cega de amor chorava às portas da sepul-
tura de Cristo, assim Portugal, sempre amante de seus reinos, insistia ao 
sepulcro de el-rei D. Sebastião, chorando e suspirando por ele; e assim 
como a Madalena no mesmo tempo tinha a Cristo presente e vivo, e o 
via com seus olhos e lhe falava, e não o conhecia, porque estava enco-
berto e disfarçado, assim Portugal tinha presente e vivo a el-rei nosso 
Senhor, e o via e lhe falava, e não o conhecia. Por quê? Não só porque es-
tava, senão porque êle era o Encoberto. Ser o Encoberto, e estar presente, 
bem mostrou Cristo neste passo que não era impossível. (...)22

20 • Cf. VIEIRA, Pe. Antônio. Op. cit., p. 419-420.
21 • Idem, p. 171-172.
22 • Ibidem, p. 179.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar a obra de Vieira é, sem sombra de dúvidas, um grande 
desafio. Além de ser um ícone de seu tempo, Vieira nos deixou um le-
gado que expressa de maneira brilhante a essência de suas obras; neste 
sentido, grandes produções de cunho literário atuais não podem pres-
cindir de tê-lo como referência da norma culta.

Portador de um estilo que lhe conferiu autonomia linguística e 
literária, Vieira foi além da palavra escrita, na medida em que buscou 
incorporar, em seus sermões, a essência divina; além disso, o jesuíta 
soube “transitar”, com argúcia e sobriedade, pelos diversos ambientes 
e situações que envolveram a política e a sociedade de seu tempo, ele-
mentos estes representados substancialmente em muitos de seus ser-
mões.

O Barroco, cuja sociedade imprimiu na história sua singularida-
de temporal, teve e ainda tem, em Vieira, sua grande referência: entre 
metáforas e antíteses, concordâncias e críticas, os sermões vieirianos 
revelaram a filosofia da ordem inaciana, fundamentando as bases de 
praticamente todo processo educacional colonial luso-brasileiro.

Por fim, podemos dizer que, independentemente do espaço tem-
poral analisado, as obras de Vieira estarão sempre na ordem do dia e, 
da mesma forma que a Companhia de Jesus se mostrou fundamental 
no processo educacional-catequético colonial luso-brasileiro, Vieira se 
tornou uma das figuras centrais na base de sustentação desta educação, 
conferindo-lhe forma e conteúdo refinados, que incluíam, desde o am-
plo conhecimento e domínio da língua portuguesa, até o discernimen-
to apurado das escrituras sagradas; deste modo, empreendeu Vieira o 
espetáculo barroco de seu tempo, conferindo à sociedade do período a 
agudeza de estilo de um gênio histórico-literário.
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INTRODUÇÃO

A perspectiva dos manuais de civilidade tiveram origem difusa, 
mas pragmática, pois buscavam delinear formas de agir, definindo 
condutas válidas. 

Este trabalho, no alvorecer do oitocentos procura indícios, mesmo 
que por hora tornem-se meras migalhas na interpretação do discurso 
oitocentista, da produção, constituição e circulação do discurso epis-
tolar – mais que evidências sobre a orientação pública para a infância 
feminina – procura-se delinear um conjunto de estigmas que fomenta-
ram o  imaginário feminino constituído a partir da obra “Cartas sobre 
a educação das meninas” publicada no Brasil em 1838, de tradução de 
João Cândido de Deos e Silva.

A metodologia utilizada apoia-se na perspectiva da análise crítica 
do discurso1, não se limitando apenas a produção de semiose, mas ao 
denotar o discurso como fonte de transformações sociais, empodera-
mento realizado através das práticas sociais e históricas mais amplas. 
Enquanto referencial teórico, nos apoiamos na categoria de imaginário 
social proposta por Cornelius Castoriadis2, e debatida a partir de auto-
res contemporâneos. 

1 • FAIRCLOUG, N. Discurso e mudança social. Brasília: UnB, 2001.
2 • CASTORIADIS, C. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
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Assim, num primeiro momento, pretendemos consagrar o imagi-
nário social como possibilidade explicativa não só do movimento lite-
rário que produziu tal obra, mas, evidenciar os instrumentos que foram 
colocados a disposição para sua difusão e recepção no âmbito social e 
escolar brasileiro. Para, no segundo momento, pleitear a dimensão da 
obra, suas especificidades quanto ao produto de uma significação so-
cial e literária, destacando sua natureza epistolar, um produto de sua 
época, de seu contexto histórico e social.

O IMAGINÁRIO FEMININO E OS MANUAIS NO 
OITOCENTOS

Ao reconhecer que cada momento no tempo é permeado por um 
ambiente próprio, imbui diferentes formas de organizar a sociedade, sua 
estrutura social, política e econômica são tecidas, se embrenham para for-
mar um corpo social ou uma forma de interpretar esta realizada particu-
lar-coletiva, denominada como: imaginário social. Segundo Veyne: “‘Ima-
ginário’ não é um termo de psicólogo ou de antropólogo, diferentemente 
de ‘imagem’, mas um julgamento dogmático sobre certas crenças de ou-
trem.”3. Assim, a ação de pensar sobre o tempo passado, a constituição de 
crenças, costumes do próprio cotidiano envolvem diferentes tipos de jul-
gamentos, tidos como verdades, mas foram construídas sobre uma supos-
ta premissa de serem únicas, onipotentes, numa congregação analógica. 

Uma construção sobre este imaginário social, concebido como a 
materialidade de uma dada imagem, que mesmo sendo representada 
torna-se real4, parte da verdade se constitui como objeto histórico con-
creto, uma vez que se materializa nas relações sociais as quais represen-
ta e é representado. Os manuais nos oitocentos figuram, no sentido de 
constituição deste imaginário, tanto na produção quanto na circulação 
de determinados padrões materiais de conduta.

3 • VEYNE, P. Acreditavam os gregos em seus mitos? São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 
p.103-104.
4 • A relação entre a constituição do imaginário e da imagem podem ser percebidas em: NI-
CARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. Imaginário social e literacia na educação histórica. In: 
BUENO, André; ESTACHESKI, Dulceli; CREMA, Everton. (Org.). Por um outro amanhã: 
apontamentos sobre aprendizagem histórica. 1. ed. Rio de Janeiro: Edição LAPHIS/Sobre On-
tens, 2016, p. 577-582.
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A civilidade no sentido moderno, não é evolutiva e nem nasceu para o 
fim expansionista que prevaleceu no oitocentos. O cerne de seu efeito 
social é o segredo. É mantê-lo protegido dentro da nobreza de corte, 
enquanto ela, exercitando as práticas do bem-viver, aprimoravam-nas 
ao ponto de neutralizar o que lhe foi incutido.5

Os manuais transformam-se em instrumentos vivos que trans-
bordam o tempo, motivando diferentes interpretações, usos e práticas, 
semelhante a apropriação do imaginário vive constante nas diferentes 
relações sociais, torna-se político, recorrente nas diferentes relações de 
poder.

O domínio do imaginário não se limita a isso: a política, queremos 
dizer, as práticas políticas e não apenas as pretensas ideologias, pos-
suem a arbitrária e a esmagadora inércia dos programas estabelecidos; 
a “parte oculta do iceberg” político da cidade antiga durou quase tanto 
quanto o mito; sob a ampla roupagem pseudoclássica com a qual nos-
so racionalismo banalizador a envolve, teve delineamentos estranhos 
que só a ela pertencem.6

As acepções do imaginário no contexto da história rompe diferen-
tes argumentos para explicação da realidade, modificam-se na política, 
manifestam-se nas instituições, e promove-se nas histórias particula-
res; um discurso difuso na memória das pessoas, este imaginário não 
pode ser negado, tal como um pressentimento secreto, pois, ao repre-
sentar a realidade a substitui enquanto elemento semiótico da verda-
de, torna-se uma verdade. Trata de uma acepção absoluta da verdade 
envolta pela “fabulação”.7

Assim, o imaginário aparenta o que representa, uma dada reali-
dade não de um ponto de vista, mas, como própria aceitação da ver-
dade coletiva e material. Compreendendo que a vida em sociedade é 
uma constante construção histórica, uma alternância de ideologias e 
fatores provenientes da mentalidade coletiva, promove também e re-
ciprocamente, um derrubar constante destas verdades. Ao considerar 
que o imaginário, a princípio não é nem bom nem ruim, haja visto 

5 • SILVA, M. P. Ideais de civilidade: os manuais de etiqueta e o disciplinamento dos com-
portamentos na sociedade contemporânea. São Cristóvão, 2014. 192 fls. Tese (Doutorado em 
Sociologia) - Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2014. p. 60
6 • VEYNE, 1984, p.133.
7 • VEYNE, 1984, p. 130.
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que evidencia uma disputa para legitimar uma dada verdade que pode 
se tornar hegemônica na memória coletiva e na história das pessoas. 
Esse conjunto de ideias, esse imaginário conduzem e regulam o tecido 
social.

Não existe oposição entre verdade e a ficção que apareça como secun-
dária e histórica; a distinção entre o imaginário e o real não o é menos. 
As concepções menos absolutas da verdade como simples idéia regu-
ladora, ideal da pesquisa, não podem servir de escusa à amplitude que 
assumem nossos palácios de imaginação, que têm a espontaneidade 
das produções naturais e não são provavelmente nem verdadeiros nem 
falsos. Eles também não são funcionais e não são todos perfeitos; têm 
ao menos um valor muito raramente mencionado, do qual não fala-
mos senão quando não sabemos dizer exatamente qual é o interesse de 
uma coisa: elas são interessantes.8

Em função de um imaginário, destas visões de mundo permeadas 
pelo discurso social, imbuídos de coesão, as sociedades são construí-
das ou desintegradas. Estas percepções não podem ser consideradas 
vazias de conteúdo ou de propósitos, tanto quanto o imaginário se ma-
terializa em práticas, forma e deforma a realidade. 

O ambiente cultural se camufla ou faz uma semiose dessa cons-
trução de forma não espontânea, já não se sabe mais o que é verdade 
ou fantasia, aquilo que está posto fora do dia a dia, fora de uma regula-
ridade passa a ter um axioma social. Ao agregar formas diferenciadas 
de interpretar a organização social, impõe diferentes atrativos cons-
tantes na busca pela coerência, pela interpretação da verdade posta no 
jogo de discussão e embate ideológico. 

Concebido como um padrão, o imaginário, também se manifesta 
na forma de padronizar modelos, atitudes e práticas sociais; tais como a 
orientação e os manuais de civilidade, podem ser materializadas, como 
nas obras de literatura prescritiva: os modos de fazer a vida. Partem de 
uma imagem, neste caso a feminina, que está claramente materializada 
na sociedade pelo autor, digo, pela suposta autoria feminina, mesmo 
de forma subjetiva, e passam ao ser identificadas, interpretadas, revi-
sitadas pelos seus outro interlocutores, digo, interlocutoras, ganhando 
novos sentidos, novas objetividades e novas práticas sociais.

8 • VEYNE, 1984, p. 139.
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As imagens estéticas não se deixam nem traduzir validamente para 
conceitos, nem também são «reais»; não existe nenhuma imago sem 
imaginário; possuem a sua realidade no seu conteúdo histórico, não há 
que hipostasiar as imagens, mesmo quando são históricas. - As ima-
gens estéticas não são algo de imóvel, invariantes arcaicas: as obras 
de arte tornam-se imagens por processos, que nelas se petrificam em 
objectividade, falarem por si mesmos.9

A imagem, constituída a partir da materialização do imaginário, 
abrange uma nova dimensão da simbolização que conquista um espa-
ço específico na sociedade, pois revela, agrega e intervêm nos valores 
da sociedade ao transmiti-los na forma material, principalmente, atra-
vés dos materiais impressos. A imagem materializa o imaginário pela 
sua forma, pois promove a evidência de seu espaço e tempo. 

Ao tornarem-se objetos fomentam análises objetivas em si mes-
mas; representam o imaginário e criam seu próprio imaginário ao se 
materializarem; uma reprodução constante mas não linear sobre as 
relações sociais deferidas, requeridas ou impostas por determinados 
imaginários colocados em circulação e apropriados através de interes-
ses constituídos intencionalmente por classes, grupos, instituições e 
associações.

Entre estes “antagonismos realmente inconciliados não se deixam 
conciliar mesmo no imaginário; atuam no interior da imaginação e 
reproduzem-se na sua própria incoerência proporcionalmente ao grau 
com que insistem na sua coerência.”10 A materialização da imagem, re-
presenta a materialização de seu imaginário, de seu simbolismo, con-
frontando os demais elementos sociais. 

Sempre seguindo o mesmo fio imaginário, é claro que esse espectador 
jamais tem, com as imagens que olha, uma relação abstrata, “pura”, 
separada de toda realidade concreta. Ao contrário, a visão efetiva das 
imagens realiza-se em um contexto multiplamente determinado: con-
texto social, contexto institucional, contexto técnico, contexto ideoló-
gico. É o conjunto desses fatores “situacionais”, se assim se pode dizer, 
fatores que regulam a relação do espectador com a imagem, que cha-
maremos de dispositivo.11

9 • ADORNO, T. W. Teoria Estética. Lisboa: Edições 70, 2013. p. 103-104.
10 • ADORNO, 2013, p. 193.
11 • AUMONT, J. A imagem. Campinas: Papirus, 1993. p. 15.
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Constantemente e de forma efetiva, planificada as imagens for-
mam o universo social, determinam a institucionalização, a técnica e 
a ideologia que servirá de espectro. Criam dispositivos próprios que 
regulam a relação entre espectador e imagem. Imprimem condicio-
nantes, arquitetam ações que determinarão o tipo de sociedade, de in-
divíduos e de instrumentos que servirão de dispositivos controladores. 

A criação deste imaginário muitas vezes suplanta a representação 
de realidade que está presente. “A noção de impressão de realidade, a 
de efeito do real mostram, pelo próprio vocabulário, a dificuldade da 
questão. Em um e outro caso, trata-se de sublinhar o fato de que, em 
sua relação com a imagem, o espectador acredita até certo ponto na 
realidade do mundo imaginário representado na imagem.”12. O ideali-
zável, formulado inicialmente na esfera mental ultrapassa as fronteiras 
do pensamento, da capacidade criativa para ganhar o mundo exterior. 

A construção do imaginário feminino, congrega assim, diferentes 
padrões, tradicionalmente amparados na polarização de um binômio: 
boa e má. Este agrega ao longo da produção historiográfica diferentes 
acepções: mãe e prostituta; mulher pública e privada; pura e bandida; 
beata e impura. Mulher como “rainha do lar”13, aponta as potencialida-
des e fragilidades femininas, relacionadas aos afazeres domésticos em 
oposição ao espaço público. 

Ora vista como a Mulher bruxa / fatal tendo sua “...imagem díade 
e contraditória, ora como uma mulher idealizada como a inocente, a 
mãe perfeita, dedicada ou a divinizada; ora como a sedutora, a bruxa 
ou a femme fatale”14. Evidenciada como “sexo frágil”, relacionada a ur-
banização e europeização, condição ligada a papéis sociais atribuídos à 
mulher no novo cenário social15. 

12 • AUMONT, 1993, p. 112.
13 • Veja exemplos em: LIMA, J. V. O Jornal das Senhoras um projeto pedagógico: mulher, 
educação, maternidade e corpo (Rio de Janeiro na 2ª metade do século XIX). Projeto História, 
São Paulo, n. 45, p. 397-403, dez. 2012.
14 • SANTOS, J. S. O Feminismo como elemento cortante. Anais Eletrônicos do IV Seminário 
Nacional Literatura e Cultura, São Cristóvão/SE: GELIC/UFS, v. 4, 3 e 4 maio 2012. 
15 • Sobre os papéis sociais atribuídos e/ou associados a mulher veja: VERONA, E. M. Da 
feminilidade oitocentista. Dissertação de Mestrado, Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social, da Universidade Estadual Paulista – Julio de Mesquita Filho, 2007.
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Na condição de Mulher-Demônio versus Mulher-Anjo, atribuído 
nos contos de fada dos irmãos Grimm; ou ainda vista como Mulher 
do lar ou Mulher da vida; a mulher configura-se em dois ambientes, 
em duas instâncias de poder sempre voltadas para o público ou para o 
privado.16

A associação maniqueísta do feminino opera sobre a forma bi-
nomial, ora imbricada nas relações confessionais, ora funciona como 
forma de qualificar a própria ação social, todavia, devemos conceber 
que esta relação é superficial e dotada de uma conjunção apriorística 
fundada na própria modernidade.17

Adentramos esta faceta do imaginário social, “o imaginário de 
que falo não é imagem de. É criação incessante e essencialmente inde-
terminada (social-histórica e psíquica) de figuras / formas / imagens, a 
partir das quais somente é possível falar-se de ‘alguma coisa’”.18

É criação e reprodução, numa lógica espacial e espectral de confi-
gurações de padrões que tomam corpo, falam e moldam os sentidos e 
os costumes socialmente instituídos. 

16 • Um exemplo deste binômio pode ser encontrado no trabalho: SEVERO, M. A imagem 
da mulher em revistas femininas. Psicologia: ciência e profissão, Brasília, v.15, n.1-3, p. 22-25, 
1995.
17 • Outras formas de perceber a relação social entre a constituição da identidade feminina 
podem ser vistas em: NICARETA, S. E. As Marginais, as Perdidas, as Honestas e as Desejadas: 
As Categorias da Imagem Feminina nas Imprensa Curitibana nos Anos 1980. In: Anais do VII 
Simpósio Nacional de História Cultural - Escrita, circulação, leituras e recepções. São Paulo, 
2014. v. 1. p. 1-17.
18 • CASTORIADIS, 1982, p. 13.
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Figura 1: Capa da Obra

Assim também, como numa montagem, instalação, obra de arte 
e fotografia, o resultado da obra, do imaginado torna-se um espectro, 
um resquício de realidade, como artefatos que são unidos para com-
por um acervo arqueológico, os detalhes empreendidos na montagem, 
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figuração, iluminação e composição postural dos modelos, intencional 
ou não, resultam numa dada forma de comunicar expressões sociais. 

Figura 2: Advertência do Editor
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Um olhar sobre o espectro feminino, para o imaginário consti-
tuído e posto em circulação, produzido ou não com alguma intencio-
nalidade de comercializar uma dada informação, acaba produzindo 
e difundindo um sentido próprio, apropriado enquanto valor social, 
uma ideia latente perante um projeto de civilidade, e, demonstra uma 
relação de poder.

Nesta dimensão do olhar, o feminino assume uma forma mais 
peculiar, as relações de poder expostas são carregadas de valoração 
própria, vistas do ponto de vista masculino, reduzem, apontam e con-
gregam diversos axiomas presentes no cotidiano. Estes, carregados de 
significados são difundidos, aceitos como padrões aceitáveis ou exe-
cráveis de uma certa condição social. Esta condição não deve ser con-
cebida como dada, mas construída historicamente e reciprocamente ao 
imaginário, este não se forma ou conforma a partir da realidade, pois, 
ao materializar-se, constitui-se uma amálgama de posições e proposi-
ções. Desta forma, ao valorar a posição de poder da mulher já estamos 
determinando sua acepção social e, consequentemente, validando um 
discurso social posto no jogo de poder da sociedade. 

A importação de materiais em circulação ocorrem simultanea-
mente com a valorização de determinados padrões de agir/compor-
tar europeus, uma reprodução de uma imagem, de uma representação 
desejada, outrora produto da vinda da corte portuguesa em 1808 e as 
necessidades de adaptação da colônia a um novo “tipo” de civilidade.

A permanência da corte no Brasil contribuiu para a configuração do 
Rio de Janeiro, no que podemos considerar surto urbanizador. Ruas 
foram construídas, espaços de sociabilidade criados, jardim botâni-
co concretizado, bibliotecas edificadas, teatro erguido. Uma imprensa 
foi cunhada. Tudo isso para atender à demanda de nobres, ministros, 
burocratas reais, com intuito de suprir suas necessidades de consumo 
de supérfluos e de manutenção de estilos de vida qualificado como 
adequado.19

Mais que moldar a cidade, tornou-se necessário moldar os cida-
dãos, inferindo condutas consideradas adequadas ao novo status social 
conferido ao governo central e a colônia, agora, metrópole. Neste sen-
tido a importação seleta, escolhida e apropriada de referenciais toma 

19 • SILVA, 2014, p. 85.
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importante relevância na difusão de um determinado imaginário a ser 
constituído, desejado e apropriado, a sua maneira das novas formas de 
comportamento social. 

Quanto a obra supracitada, “Cartas sobre a educação das meni-
nas por uma senhora americana” traduzida para o português por João 
Cândido de Deos e Silva, acusa sob o manto do anonimato de uma 
suposta “senhora americana”, sendo autoria de José Joaquin de Mora. 
Este anonimato literário seria utilizado, segundo Iona Macintyre20, 
como um artifício, do autor José Joaquin de Mora e o editor R. Acker-
mann, tanto para o convencimento quanto para a produção de sentido 
no texto. A advertência do editor (figura 3) demonstra a cumplicidade 
na falseta do anonimato, aludindo sua real intenção de “... propagar a 
boa moral, reformar a educação e inspirar às Americanas desejo de 
levar avante tão útil empresa.”21

Uma forma de convencimento latente, fornecido a partir da inte-
gração entre a identidade e especificidade de práticas. A obra constitui-
-se de supostas cartas enviadas por uma senhora americana que relata 
prescritivamente formas de agir, se comportar em diferentes ambientes 
e situações sociais. Evidencia uma tentativa de modelar as relações so-
ciais pautadas no escopo de uma sociedade patriarcal. 

As cartas são organizadas em 12 mensagens em discurso arbitrário:

Carta I – Motivos desta Obra. Influencia das Mulheres na condição 
dos Povos, na Sociedade, e prosperidade das Famílias. Differenças en-
tre a sorte das Mulheres nos Povos Meridionaes e Septentrionaes da 
Europa.

Carta II – Differentes ramos da Educação. Educação Moral. Preceitos, 
Exemplos, Habitos. Acerto no uso destes meios.

Carta III – Educação Intellectual. Cultura da Razão, e Entendimento. 
Conhecimentos próprios da Mulher. Perfeição das Primeiras Letras. 
Geographia, Historia. Amor a Leitura. Novellas.

Carta IV – Educação Domestica. Trabalhos e Ocupações próprias da 
Mulher.

20 • MACINTYRE, I. Corinne in the Andes: european advice for woman in 1820s Argentina 
and Chile. In: BROWN, M.; PAQUETTE, G. (Org.). Connetions after colonialism: Europe and 
Latin America in the 1820s. Tuscalosa: The University of Alabama Press, 2013
21 • MORA, 1838, p. VII.
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Carta V – Educação nas Artes, Desenho, Bordado, Musica, Dança. 
Moderação em adquirir e cultivar as Artes

Carta VI – Educação Physica, Exercícios, Alimentos, Traje

Carta VII – Educação Religiosa. Practicas, Instrucção, Leitura do 
Novo Testamento. Tolerancia

Carta VIII – Educação das Meninas em Inglaterra

Carta IX – Traducção das cartas de huma Mãi Ingleza a sua Filha

Carta X – Maximas para regular o procedimento de huma senhora

Carta XI – Virtudes próprias da Mulher

Carta XII – Vida do Campo; sua influência na condição da Mulher22

Nas práticas sociais são imputados valores que expressam deter-
minada interpretação, e evoluem para direcionar, definir e resguardar 
o espaço de ação feminina. A identificação com a “mulher americana” 
justapõe com o processo de aculturação, pois os exemplos são pro-
duzidos a partir de uma vivência na Inglaterra, país economicamente 
avançado e dito como um dado padrão de civilidade para as socieda-
des mais atrasadas industrialmente no século XIX. 

Nas indicações de Mora, as caracterizações do agir não se limitam 
ao posicionamento social, quanto aos trajes, alimentos, condutas, mas 
implicam na orientação da personalidade, indicando virtudes, formas 
de educação das filhas e atitudes de regulação enquanto máximas de 
atitudes pautadas na dimensão religiosa. O discurso amparado em ar-
gumentos religiosos incide sobre a concordância interna do próprio 
texto. Esta obra, assume uma importância ao conceber que “...foi tra-
duzida do espanhol em 1838, e exemplares foram enviados às profes-
soras públicas de instrução primária das escolas de meninas para delas 
fazerem uso junto às suas alunas.”23

Mais que elencar condutas a proposição de uso no âmbito escolar 
difunde uma perspectiva de currículo, a difusão ocorre não apenas pe-
los meios editoriais e distribuição comuns ao impresso.

22 • MORA, J. J. Cartas sobre a educação das meninas, por huma Sra. Americana. Tradução de 
João Cândido de Deos e Silva. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1838. p. 149.
23 • JINZENJI, M. Y. A formação de professoras primárias em Minas Gerais e os princípios 
para a escolarização de meninas (século XIX). Cadernos de História da Educação, v. 10, n. 1, p. 
169-182, jan./jun. 2011. p. 172.
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Sendo os mecanismos de controle da produção editorial, instituídos 
numa legalidade, a porcentagem de êxito ou de objetivo final atingido, 
era grande. O sucesso comercial não dependia de ser um produto de 
qualidade e sim, do uso, estar garantido e legitimado pela própria po-
lítica de organização e desenvolvimento do currículo.24

Torna-se assim, um instrumento normativo de relações sociais, 
constituído e constituindo novas formas de interpretar a realidade 
social, criando um imaginário particular acerca das relações entre 
mulheres.

Compreende-se que a imposição de um determinado padrão nor-
mativo de condutas a partir de um produto literário posto em circula-
ção na América do Sul, espanhola (Argentina) e portuguesa (Brasil), foi 
motivada tanto pela ausência de referenciais produzidos internamente, 
quanto pela necessidade de identificação com as “culturas avançadas”, 
uma forma de civilizar o povo e as atitudes. A escolha deste “manual 
de civilidade” não pode ser considerado irrelevante, ou aleatório, pois 
inúmeros manuais existiram e percorreram caminhos distintos na for-
mação e conformação do imaginário social americano. A constituição 
de uma abordagem particular, identitária, faculta maior valor ao tra-
balho de Mora.

24 • NICARETA, S. E. Ensino Feminino e Currículo no Brasil: reflexões iniciais. Revista Ape-
riens de Educação, v. 2, p. 18-28, 2015. p. 16.
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Figura 3: Nota do Editor

A obra de Mora, a partir da nota editada por Ackermann, foi 
difundida primeiramente na Argentina, sob os auspícios da Socie-
dade Beneficente Pública de Buenos Aires, introduzida para ser um 
modelo difundido para a as jovens americanas. Desta forma, escrita 
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originalmente em espanhol, tomou lugar como manual de civilidade 
feminina na América dos oitocentos, principalmente quando tradu-
zida por João Cândido de Deos e Silva para o português ganhou res-
sonância na imposição de valores sociais, constituindo um desejo de 
socialidade.

Nesta obra de José Joaquin de Mora não incide apenas no imaginá-
rio feminino, ao se esconder sob o manto de uma americana anônima, 
mas, denota a necessidade de autoidentificação no processo de leitura e 
apropriação do texto pelo leitor, no caso, leitora. Consubstancia e iden-
tifica que toda...

A mulher amável, moderada, modesta, que examina e dirige todas as 
operações de sua família, que educa seus filhos, e felicita o companheiro 
de sua sorte, se além destas prendas essenciais, sabe tomar parte numa 
conversação interessante, desenhar com gosto e correção, cantar com 
alma e método, e decifrar no piano uma sonata, reúne tudo quanto lhe 
pode atrair o respeito e mino; tudo o que satisfaz a alma, recreia e dis-
trai a imaginação. Com estes variados recursos pode aliviar o peso de 
seus males, suavizar o rigor das obrigações, dar novos atrativos à vida 
doméstica, e fazer durável e irresistível seu império.25

Na análise do texto, nos deparamos além das prescrições lapsos de 
autoria, evidenciados no uso de pronomes possessivos, como podemos 
deduzir o posicionamento do autor, crendo numa rigidez de tradução 
de Deos e Silva: “Depois de haver estudado os meios empregados na 
educação de nosso sexo, apliquei-me a observar seus fructos...”26

Denota o posicionamento inclusivo do autor, enquanto na página 
seguinte: “... a educação mais conveniente á mulher he aquella em que 
adquire as prendas mais analogas á posição, obrigações e vinculos pro-
prios do seu sexo.”27 Reafirma uma colocação fora da associação. Na 
primeira passagem ocorre a referência ao sexo feminino colocado em 
primeira pessoa do singular, incluindo a pseudoautora, enquanto no 
segundo trecho, o pronome possessivo em terceira pessoa do singular 
evidencia a autoria masculina. Elementos semelhantes são encontrados 
no decorrer da obra.

25 • MORA, 1838, p. 91-92.
26 • MORA, 1838, p. 186.
27 • MORA, 1838, p. 187.
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Compreendemos que a obra agrega um imaginário feminino per-
sistente na realidade do oitocentos, imbuindo a mulher de atributos “de-
sejáveis”:

Nas palavras de João Candido, o manual tem o intuito de ‘formar mu-
lheres’ que sejam boas mães, boas esposas e que saibam educar as fi-
lhas segundo a virtude e a moral autorizadas; se o objetivo é formar as 
mulheres, isso significa que elas podem ser formadas e, especialmente, 
precisam ser formadas, por não existirem condutas, hábitos ou valo-
res naturais a essa mulher; pelo menos não aqueles que eram desejáveis 
para a mulher oitocentista.28

As formas de apresentar os recursos editoriais evidenciam um 
imaginário, permeado pelo discurso imbricado na aceitação social 
destes padrões e valores produzidos para serem aceitos, uma indução 
normativa.

CONSIDERAÇÕES E ARREMATES

O imaginário consagra prerrogativa semelhante, pois enquanto 
elemento de ilustração transcende para a realidade, transborda para a 
política, mistura-se nas práticas corriqueiras do cotidiano, manifesta-se 
nas instituições e torna-se imbricado nas histórias particulares, na sub-
jetividade e identidade; um discurso difuso presente tanto na memória 
das pessoas quanto na sua prática social. 

O imaginário não pode ser recusado, tal como um pressentimen-
to secreto, por vezes ofusca o olhar, substitui a verdade e transmuta-se 
numa nova realidade, trata de uma acepção absoluta da verdade envol-
ta pela fabulação. Evidencia-se mais que uma análise do discurso, um 
olhar sobre o documento, evidenciando suas peculiaridades históricas, 
contextuais, analisando, sistematizando sua constituição, não sendo 
concebido como um discurso pronto e acabado, mas em constante mu-
tação dado o acesso às novas fontes e novos debates. 

A obra supracitada, “Cartas sobre a educação das meninas por uma 
senhora americana” traduzida para o português por João Cândido de 
Deos e Silva, de suposta autoria de uma “senhora americana”, tornou-se 
mais que um manual de civilidade, ganhou as salas de aula, sendo in-

28 • JINZENJI, 2011, p. 175.
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dicada para a leitura em cursos normais, formando a mentalidade das 
professoras acabou por ditar uma forma de imaginário feminino. Este 
trabalho visa debater além da falseta de autoria imposta ao leitor, a im-
posição de um determinado padrão normativo de condutas a partir de 
um produto literário posto em circulação na América do Sul, espanhola 
(Argentina) e portuguesa (Brasil). 

A crença no anonimato autoral feminino da obra ainda repercute 
em dias atuais na academia, consagrando a sua redação concisa e preci-
sa. A obra de José Joaquin de Mora, o autor real, não apenas incide no 
imaginário feminino, ao se esconder sob o manto de uma americana 
anônima, mas, denota a necessidade de autoidentificação no processo 
de leitura e apropriação do texto pelo leitor, no caso, leitora. Utiliza-se 
do discurso criando laços identitários para atrair seu público, produzin-
do intimidade, cumplicidade e serve-se da forma epistolar como asso-
ciação ao catolicismo remetendo a determinadas características deseja-
das à mulher. 
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Escravizados e libertos nas escolas noturnas 
baianas no final do século XIX

Jucimar Cerqueira dos Santos
 Mestrando em História Social - UFBA

jucimar18@yahoo.com.br

Em 4 de março de 1870, Francisco Gonçalves Martins, o Barão 
de São Lourenço, sancionou uma reforma no ensino baiano através 
da resolução nº 1.116, proposta com a ideia de “modernização da ins-
trução e autonomia do país”. Para esses argumentos ele tinha como 
referência a Escócia, Suíça e, principalmente, os Estados Unidos, “pelo 
esmero na valorização da educação para o trabalho como primordial 
para o desenvolvimento nacional”. Martins associou instrução e traba-
lho mostrando interesse em intensificar a frequência nas escolas, afir-
mando que “nos países onde o trabalho era a primeira condição, onde 
o desenvolvimento material se descobria nas diferentes indústrias, o 
ensino era mais amplo”. Ele exemplificou o seu plano de reforma usan-
do os Estados Unidos como principal referencial:

os pais eram punidos quando não faziam dar  [instrução] a seus fi-
lhos; nós não podemos chegar ainda a este grau de perfeição, a que a 
sociedade tem direito, onde se vê que o maior número de criminosos 
são analfabetos; porém a reforma espera chegar a meio caminho e o 
alcançará se puder auxiliar a favorável inclinação dos pais.1

Havia uma argumentação de que ao instruir a grande parcela da 
população analfabeta e a com pouca formação escolar o país seria ca-
paz de alcançar um “progresso” que o “alinhasse” a países considerados 
modernos, os quais tinham bons resultados na produtividade indus-
trial. Partindo dessas referências, na reforma de 1870 foi declarada “a 
busca da melhoria na Instrução Pública, visando o mercado de traba-
lho vigente (agroexportador) e o industrial em desenvolvimento”.2

1 • Francisco Gonçalves Martins, Relatório do Presidente da Província da Bahia, em 1870, 
p S1-3. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/139/000085.html>. Acesso em: 10 abr. 
2016.
2 • Idem.
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Analfabetismo e crime foram apontados como causa e consequ-
ência no decreto educacional baiano de 1870. A escolarização é con-
siderada, já naquela época, como capaz de impedir atos criminosos 
pelos alunos. Deste modo, essa reforma educacional assumia um tom 
fiscalizador que previa acompanhar o trabalho dos professores e o afas-
tamento dos alunos da criminalidade, direcionando-os ao trabalho, 
um dos principais tópicos para a educação e um dos primeiros que 
evidencia medidas de controle social. As autoridades que elaboraram 
a reforma se basearam em um tipo educacional aonde previa até pu-
nição aos pais, caso os filhos não frequentassem escolas. Em que me-
dida essa relação entre criminalidade e educação nos ajuda a entender 
a concepções de liberdade, cidadania e projetos emancipacionistas em 
meio ao debate sobre a lei de 1871, ou do Ventre Livre, dentro do que 
foi a educação brasileira naquele período?  

Nessa reforma foi estabelecida uma intensa fiscalização para o 
comportamento e compromisso dos professores no cotidiano das au-
las. Caberia à direção geral da instrução, ao conselho superior, ao ins-
petor geral e do conselho municipal fiscalizar como as aulas acontece-
riam, assim como a frequência de todos que participavam das escolas, 
o rendimento dos alunos e como os professores conduziam os conteú-
dos, através da emissão de mapa de aulas. 

A partir da ideia de ampliação de oportunidades de ensino e do 
discurso de consolidação da emancipação brasileira em relação a Por-
tugal, é possível compreender a fala de Martins informando que “uma 
nação que não tem conquistado sua liberdade por sacrifícios, que como 
a nossa a recebeu em um dia, por um só ato do poder, tem necessidade 
de assegurar esta liberdade tornando-se digna de a possuir” (refere-se 
aos movimentos de proclamação da independência). Era preciso fazer 
valer e efetivar a autonomia pelo processo de independência iniciado 
no começo do século XIX.3

É importante pontuar que no final do século XIX ocorreram al-
gumas transformações interligadas entre o cenário político, econô-
mico e social do Brasil. O país saía da Guerra contra o Paraguai, o 

3 • MARTINS, Relatório do Presidente da Província da Bahia, em 1870, p S4-2. Disponível em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/139/000085.html>. Acesso em: 10 abr. 2016.
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movimento republicano estava em ascensão, a cultura produtora de 
café estava em desenvolvimento no vale do Paraíba e no Oeste pau-
lista, as leis que visavam o fim da escravidão estavam surtindo efeitos, 
com vários artigos que possibilitavam alforrias a escravizados, e a con-
solidação da emancipação brasileira ganhava mais vigor com a ideia 
de formação nacional, a partir dos princípios civilizatórios (progres-
so, modernização, desenvolvimento e civilização). Todos esses pontos 
compuseram a conjuntura da época em que as escolas noturnas foram 
criadas.

Segundo Ione Celeste de Sousa, muitas dessas escolas foram cria-
das a partir da iniciativa de professores, inclusive públicos, algumas 
foram estabelecidas pelo governo provincial, por professores particu-
lares e outras por algumas associações de trabalhadores. Todas abertas 
sob o discurso de proporcionar o acesso às primeiras letras aos tra-
balhadores analfabetos e aos com poucos conhecimentos de leitura, 
escrita e cálculos, além de algumas oferecerem matérias específicas de 
determinadas áreas profissionais, como foi o caso das aulas noturnas 
do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, da Sociedade dos Artistas Me-
cânicos e Liberais recifense e da Sociedade Propagadora da Instrução 
às Classes Operárias da Lagoa, no Rio de Janeiro, que veremos mais 
adiante.4

Essa escolarização estava inserida em uma organização educacional 
mais ampla que abrangia outros níveis de ensino, de turno e de público, 
em uma documentação administrativa, mas vista por uma perspectiva 
que não trata da análise dos feitos das autoridades governamentais por 
eles mesmos, mas o que foi proporcionado a sujeitos trabalhadores que 
não concluíram o nível das primeiras letras.

Em fevereiro de 1872, o professor público da vila de Capim Grosso, 
João José de Andrade Dantas, consultou o diretor da Instrução Pública, 
João Vitor de Carvalho, sobre como deveria proceder no andamento 
das aulas noturnas que lecionava. Em janeiro daquele ano, na mesma 
casa que funcionavam suas aulas diurnas, Dantas passou a dar aulas 
para adultos à noite, onde “trinta e quatro alunos livres e oito na condi-

4 • SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Escolas ao Povo: experiências de escolarização de pobres na 
Bahia - 1870 a 1890. Tese de doutoramento Programa de Estudos Pós Graduados em História, 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006.
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ção servil” eram frequentes.5 Carvalho com muito interesse na situação 
apresentada naquele ofício, intermediou as informações entre o profes-
sor e o Presidente provincial interino, João José de Almeida Couto:

Comunicou-me o professor da cadeira pública primária, da vila de Ca-
pim Grosso, João José de Andrade Dantas, ter aberto em 15 de janeiro 
na mesma casa que funciona a escola diurna, um curso noturno para 
adultos, o qual compareceram já 34 alunos livres e 8 de condição servil. 
O professor pondera que repugnou a seus sentimentos recusar o ingres-
so aos de condição escrava, que de mais a mais, vinham autorizados 
por seus senhores, mas que admitiu em classes separadas e consulta-me 
sobre qual será seu procedimento definitivo. Dando a Vossa Excelência 
o conhecimento desse fato, que me parece digno de ser acoroçoado [co-
rajoso], peço a Vossa excelência que se digne habilitar-me a responder 
à consulta desse professor sobre a admissão de escravos nas escolas po-
pulares.6

O argumento intermediador de Carvalho direcionava para o Presi-
dente responder positivamente à consulta de Dantas, como se ele mes-
mo, o diretor, fosse o responsável por esse aval, por parecer empolgado 
com a situação de ter escravizados estudando. Fato que evidencia sua 
simpatia pela atitude de Dantas ou até pela causa de proporcionar esse 
tipo de oportunidade a escravizados.7

Almeida Couto demonstrou interesse em verificar a possibilidade 
da continuidade daquela escola. Fato que cabe saber um pouco mais so-
bre esse político e sua trajetória nas questões sociais de sua época. João 
José de Almeida Couto foi filho de pais abastados e fez a faculdade direi-
to em 1830, formando-se em Ciências jurídicas dedicou-se certo tempo 
a advocacia. Em 1859 se tornou Cavaleiro da Imperial Ordem de Cris-
to, pelo Imperado, D. Pedro II, logo depois Comendador dessa Ordem, 
no ano de 1873. Em 1864, foi nomeado desembargador da Relação da 
Bahia, logo após Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional 
em 1872, sendo logo substituído, pois foi designado para assumir inte-

5 • Ofício de orientação para o andamento para a escola noturna de Capim Grosso, do professor, 
João José de Andrade Dantas, ao Diretor da Instrução Pública, João Vitor Carvalho, 08/02/1872, 
APEB, Sessão colonial e provincial, maço 6545, documento s/n. Grifo nosso.
6 • Ofício de orientação para o andamento para a escola noturna de Capim Grosso, do professor, 
João José de Andrade Dantas, ao Diretor da Instrução Pública, João Vitor Carvalho, 08/02/1872, 
maço 6545, documento s/n.
7 • Idem.
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rinamente a Presidência da Província da Bahia.8 Almeida Couto fazia 
parte do Partido Conservador e foi nomeado o primeiro Vice-Presiden-
te da Província da Bahia até 1878, em seguida recebeu o título de Barão 
do Desterro, quando justamente seu partido já não era dominante nos 
postos principais do governo imperial. Esse político governou a Pro-
víncia por diversas vezes na ausência dos presidentes, foi sócio efetivo 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e entre os feitos que teve 
pertinentes ao seu trabalho enquanto Presidente foi a aprovação em 30 
de agosto de 1870 do Estatuto da Sociedade Libertadora 13 de maio, da 
Sociedade Abolicionista Comercial, em 27 de setembro do mesmo ano, 
da Sociedade Emancipadora 25 de junho. Fatores que evidenciam seu 
envolvimento com “o desejo de extinguir a escravidão”.9

No caso da escola noturna de Capim Grosso, Almeida Couto en-
viou um ofício ao Ministério Imperial informando a frequência dos es-
cravizados naquela aula e, provavelmente, para outras noturnas baianas 
que viessem a ter esse público. Em resposta à diretoria da Instrução Pú-
blica, o Presidente da Província informou:

Declarando-me o Ministério do Império em aviso de 8 do corrente, que 
se deve proceder de acordo com a legislação provincial sobre admissão 
de alguns escravos com consentimento de seus senhores nas escolas de 
adultos da vila de Capim Grosso, e que a mesma legislação não proíbe a 
admissão de escravos nos estabelecimentos públicos de instrução, não 
há inconveniente em que sejam recebidos, uma vez que seus senhores 
consintam.10

Provavelmente essa deliberação, que não seguia a determinação 
da Constituição vigente de 1824, foi com base na determinação do Ato 
Adicional de 1834, na parte que se referia à educação. As províncias de-
veriam promover a instrução e suas casas escolares no nível elementar 
e secundário, de forma autônoma, conforme o capítulo 2 do artigo 10.11

Esse empenho governamental pode ser um indicativo de maior fle-
xibilidade no ingresso de cativos em ambientes escolares, pois o regula-

8 • WILDBERGER, Os presidentes da Província da Bahia (1824-1889), p. 573-577.
9 • Idem.
10 • Resposta do ministério imperial ao Presidente da Província da Bahia, João José de Almeida 
Couto, 21/06/1872, APEB, Seção colonial provincial, maço 6545, documento s/n.
11 • Ato Adicional a constituição de 1824, de 1834. Disponível em: <http://brasilindependente.
weebly.com/uploads/1/7/7/1/17711783/ato-adicional-de-1834.pdf>. Acesso em: 05 maio 2016.
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mento educacional de 1854 (imperial) e o de 1873 (provincial) seguiam 
o fluxo da Constituição de 1824, negando a possibilidade de escravi-
zados frequentarem escolas públicas.12 A questão sobre o ingresso de 
escravizados nas escolas noturnas baianas é confusa na documentação 
pesquisada. Se na constituição de 1824, nos regulamentos educacionais 
de 1854 e 1873, esse ingresso era proibido, em 1872, com a deliberação 
do Ministério imperial, o presidente provincial consentiu que cativos se 
matriculassem nas aulas. Era a força das bases conservadoras da escra-
vidão contra uma movimentação crescente para a abolição do trabalho 
escravo.

Voltando à concessão do Ministério imperial ao Presidente pro-
vincial que possibilitou escravizados frequentar escolas noturnas, per-
cebemos que, ainda que sem direito a cidadania, esses sujeitos tiveram 
a oportunidade de ingressar nas escolas noturnas reservadas a pobres, 
em geral, libertos e negros nascidos livres. Em certa medida era conve-
niente aos poderes públicos realizarem concessões desse tipo, desde que 
o poder senhorial não fosse atingido, já que a matrícula dependia da au-
torização do senhor, antes que esse público de alguma forma fizesse.  A 
permissão de escravizados ingressarem numa escola noturna pública foi 
um feito que ainda não consta em estudos amplamente divulgados sobre 
a história dos escravizados brasileiros ou da Instrução Pública. Surya de 
Barros verifica, que assim como verifico na documentação pertinente à 
Bahia, só foi permitido a frequência de escravizados nas escolas notur-
nas paulistas, caso tivessem o consentimento dos senhores, porém essa 
permissão, no caso de São Paulo, só aconteceu às vésperas da abolição.13  

É possível que sujeitos escravizados e libertos fossem às aulas de 
forma voluntária, por influência dos professores ou por esforço próprio 
para alcançar algum tipo de autonomia. Maria Cristina Winsenbach 
afirma que o domínio da escrita estaria ligado não só às regalias, como 
também às exigências decorrentes do desempenho autônomo de escra-
vos e libertos que, com seus ofícios especializados, eram obrigados a 
participar de um mercado de trabalho competitivo e agenciar por conta 
própria seus serviços. Assim, o escravo de ganho, por exemplo, não só 

12 • MOACYR, Primitivo. A Instrução e o Império. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1936-1938.
13 • BARROS. Surya Aaronovich Pombo de. Negrinhos que por ahi andão: a escolarização da 
população negra em São Paulo (1870-1920). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Gra-
duação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005.
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precisava a habilidade de ler e escrever, a posse de papel, lápis e cane-
tas, como também certa destreza em contabilizar e administrar ganhos 
monetários.14

Diante da atmosfera das últimas décadas do século XIX, percebe-
mos que as autoridades educacionais evidenciaram, na situação de Ca-
pim Grosso, interesse que escravizados continuassem nas escolas notur-
nas. Esse público era considerado legalmente apenas como indivíduos 
e não como cidadãos. O professor Dantas descumpriu uma prerrogati-
va legal, a da constituição vigente, provavelmente, pelas mobilizações 
emancipacionistas do momento e como disse, não conseguiu, “por con-
ta de seus sentimentos, impedir o acesso daqueles alunos”. Daí, ele bus-
cou oficializar tal medida informando a diretoria da Instrução Pública, 
quando pediu orientação ao seu diretor.

Sendo assim, a escola noturna de Capim Grosso teve permissão 
legal para continuar com suas atividades da mesma forma que tinha 
começado, com a presença de escravizados. Embora a medida deles es-
tudarem em salas diferentes dos livres não tivesse prerrogativa legal, sa-
bemos que situações segregacionistas pautadas nas relações escravistas 
não foram incomuns para a época. 

O caso da escola noturna dirigida por Dantas se destaca não só por 
sua iniciativa de lecionar a escravizados, mas pela reação das outras au-
toridades educacionais ao se mobilizaram, tanto o diretor da Instrução 
Pública, pelo nítido interesse em dar uma resposta positiva ao professor, 
quanto do próprio Presidente provincial, ao consultar instâncias impe-
riais para responder à solicitação do professor, em menos de seis meses, 
quando ele poderia determinar o fechamento da escola, caso os escravi-
zados continuassem frequentando.

Se Carvalho respondeu ou não à solicitação para Dantas, a docu-
mentação não informa, mas a reposta de Almeida Couto se mostrou 
significativa aos escravizados e ao professor, pois os alunos cativos pas-
saram a ter certeza de poder frequentar as aulas e seu professor poderia 
dar continuidade à escola que já tinha sido aberta mesmo antes do aval 
do Presidente provincial. 

14 • WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Cartas, procurações, escapulários e patuás: os múl-
tiplos significados da escrita entre escravos e forros na sociedade oitocentista brasileira. Revista 
brasileira de história da educação. n. 4 jul./dez. 2002, p. 111.
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A deliberação imperial de 1872 também pode evidenciar a posição 
que cabia a esse tipo de escolarização dentro do que era a Instrução 
Pública naquele período. Talvez fosse considerada apenas um comple-
mento à organização da educação da época, mas também se apresentava 
como um tipo de escolarização que foi consequência das ideias presen-
tes nos discursos de governantes em preparar, qualificar e aperfeiçoar 
trabalhadores das diversas atividades mecânicas para o “universo” do 
trabalho livre. Era também uma escola para atingir o que se considerava 
progresso, modernidade e desenvolvimento da nação em consolidação 
de sua autonomia e que teve os esforços dos sujeitos escravizados ou 
não, que tinham interesse em aprender o que era considerado um dos 
passos fundamentais para a cidadania. Entretanto, o que prevaleceu 
mesmo na educação brasileira no século XIX foi a negação das popula-
ções escravizadas em ambientes escolares, fosse de maneira oficial ou da 
forma mais simples de exclusão!

Um ano após a deliberação de escravizados frequentarem escolas 
noturnas na Bahia, um cidadão da Vila do Brejo Grande, onde hoje é a 
cidade de Ituaçu, região da Chapada Diamantina, Hermógenes José de 
Castro, apenas comunicou a abertura de uma escola noturna para es-
cravos adultos. O diretor da instrução pública, João Vitor de Carvalho, 
considerou uma honra tal medida ao enviar o ofício ao presidente pro-
vincial, João José de Almeida Couto, que também não retrucou quanto 
ao acesso de escravizados nessas escolas.15

O fato de Hermógenes apenas comunicar a abertura de uma escola 
noturna para escravizados pode ter sido em consequência da delibera-
ção de 1872. O diferencial da sua escola noturna em relação às outras 
escolas que tiveram escravizados é que ela foi criada especificamente 
para esse público, o que demonstra um avanço na questão de escraviza-
dos frequentarem escolas em tempos que a cidadania da época lhes era 
negada. Embora sejam poucos os casos que encontrei sobre a frequência 
declarada desses sujeitos nesse tipo de escolarização, o fato de estarem 
nessas escolas já demarca que tiveram experiências em espaços de so-
ciabilidades educacionais, além de revelar elementos do perfil social dos 

15 • Oficio de informação de abertura de escola noturna pra escravos na freguesia de Brejo Gran-
de, do diretor da Instrução Pública, João Vitor de Carvalho, ao Presidente da Província, João José 
de Almeida Couto, 1873, APEB, Seção colonial e provincial, maço 3821, documento 82.
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alunos das escolas noturnas. Para além do perfil proposto pelas auto-
ridades educacionais, há evidência de que as ações de pessoas que não 
integram as altas camadas da sociedade também poderem impactar na 
constituição das determinações políticas e sociais.

Essas iniciativas foram tão poucas que não ficaram evidentes até 
mesmo para pesquisadores que conhecem bem a documentação, a 
exemplo de Sousa. Ela aponta que as escolas noturnas na Bahia era uma 
educação para cidadãos e os “escravos não eram assim considerados; 
bem como não eram desejáveis partícipes deste processo”.16 A autora 
considera que “em nenhuma das experiências de escolarização noturna 
os escravos foram legalmente admitidos, ainda que debates sobre esta 
possibilidade tenham ocorrido, o que indica que grupos a defendiam”.17  
Wissenbach afirma que o acesso de escravos e libertos aos mundos da 
leitura e da escrita possibilitava garantias de espaços autônomos, meios 
“de legitimar posses” e a socialização das práticas de escrita. Ela aponta a 
importância da inserção desse público em projetos e práticas educacio-
nais do século XIX. Muitos intelectuais, políticos e juristas, professores 
públicos e particulares, entre os anos de 1870 e 1888, debateram e se 
engajaram na luta pela instrução e pela incorporação em diversas partes 
do país dos negros livres, libertos e escravizados, por meio de várias 
frentes, como a imprensa, as conferências públicas, o ingresso e Socie-
dade de Instrução, clubes abolicionistas e a abertura de aulas noturnas 
nas suas próprias escolas.18

No Rio de Janeiro também ocorreram discussões sobre a presença 
de escravizados em escolas noturnas, como destaca Schueler. Ela indi-
ca que o presidente da Sociedade Propagadora da Instrução das Classes 
Operárias da Lagoa, em 1871, sob a pressão de outros componentes da 
diretoria, declarou ante a possibilidade de admitir escravos nas aulas 
noturnas, que elas seriam direcionadas às classes operárias, pois segun-
do esse presidente “o escravo que frequentasse uma escola, que apren-
desse a ler, que ficasse com a consciência de seus direitos, não poderia 
mais ser escravo; havia neste procedimento uma contradição revoltante 
senão absurda.” No Rio de Janeiro, assim como na Bahia havia uma os-

16 • Sousa, Escolas ao povo, p. 202.
17 • Idem.
18 • WISSENBACH, Cartas, procurações, escapulários e patuás.
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cilação na permissão de escravos frequentarem as aulas noturnas, de-
pendia muito das autoridades governamentais que estavam a frente da 
Instrução Pública no momento.19

Em Alagoas, o presidente da província, em 1871, João Viera de 
Araújo, autorizou a presença de escravos nas escolas noturnas “para 
que a sorte dos menores escravos não escapasse à vossa previdência”. 
Segundo Correia, a intenção do Presidente da Província era compreen-
sível, uma vez que, na segunda metade do século XIX, houve intensas 
discussões e debates abolicionistas em defesa da libertação da mão de 
obra escrava e, como “o objetivo da escolarização nos oitocentos era “re-
generar” para “civilizar”, teoricamente, o negro não poderia ficar fora do 
processo civilizador por excelência”.20

Noemi Silva aponta que no Paraná a documentação produzida por 
autoridades provinciais não deixa dúvidas quanto à presença de escravi-
zados em escolas noturnas públicas ou particulares. Na região da Lapa 
uma dessas escolas foi frequentada de modo particular por trabalha-
dores, não apenas de trabalhadores livres, mas também trabalhadores 
escravos, crianças livres e ingênuos. Em uma escola noturna na cidade 
de Antonina, a autora teve acesso a um mapa de aulas que foi possível 
montar um perfil dos alunos escravos, libertos e ingênuos que chegaram 
a cursar a aula. Nesse mapa os escravizados tinham profissões variadas, 
pedreiros, padeiros, jornaleiros, pedreiros, aguadeiros, doméstico, ope-
rário e carpinteiro.21

19 • SCHUELER, Alessandra Frota Martinez. Educar e Instruir: A Instrução popular na corte 
Imperial –1870 a 1889. Dissertação de Mestrado em História, Programa de Mestrado e Dou-
torado da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1997, p. 198-199. Schueler afirma que 
“excluindo os escravos, a legislação da Instrução Pública estabelecia e ratificava a distinção 
fundamental da sociedade imperial: a que marcava a subordinação dos escravos aos homens 
livres”. Em alguns casos, em função das profundas mudanças sociais e políticas, comumente 
identificadas como o “processo de transição da escravidão para o trabalho livre”, a instrução 
dos libertos e dos escravos também foi preconizada. Para Conceição era necessário fazer esse 
público aprender a ser livres, “civilizando-os” através da educação para que pudessem conviver 
na sociedade sem corrompê-la com a sua propalada “devassidão de costumes”.
20 • CORREIA, Mailza da Silva. A educação popular no Brasil império: as primeiras iniciativas 
de escolas noturnas em Alagoas (1870-1889). Dissertação apresentada ao Programa de Pós Gra-
duação em Educação da Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2011.
21 • SILVA, Noemi Santos da. O Batismo na Instrução:  Projetos e  praticas de instrução formal 
de escravos, libertos e ingênuos no Paraná provincial. Dissertação apresentada no Curso de Pós-
-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba 2014, p. 130. 
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Em outros trabalhos sobre escolas noturnas em outras Províncias, 
alguns autores apontaram a possibilidade da presença de escravizados 
nas aulas. No Maranhão, Marileia Cruz aponta que “as aulas noturnas 
se multiplicaram durante a segunda metade do século e tiveram maior 
possibilidade de receber matrícula de negros, inclusive na condição de 
escravizados”. No estudo da escola noturna da biblioteca pelotense, Elia-
ne Peres sugere que escravizados poderiam estar entre os alunos daque-
las aulas. Mac Cord afirmou que na aula noturna da Sociedade Imperial 
de Artes Mecânicas em Recife havia a frequência de escravizados.

Portanto, o fato de escravizados irem às escolas, independente do 
turno em que as aulas ocorriam, está ligado também à ação desses 
sujeitos, mesmo na condição de subalternos em que eram colocados. 
Mas irem às escolas noturnas é mais uma evidência de que se tratava 
de adultos trabalhadores! Escravizados frequentar aulas pode signifi-
car consequência das mobilizações em prol das liberdades almejadas 
e conquistadas por tantos percursos, ainda que não fossem em quan-
tidade considerável nas escolas. Ocupar esses espaços de educação, 
ainda que alguns senhores ou os próprios escravizados não tivessem 
planos de continuidade em níveis escolares após as primeiras letras, 
proporcionaram-lhe a possibilidade de distinção social para aquela 
época, servindo até de referência para que outros escravizados pudes-
sem alcançar.

OS LIBERTOS NAS AULAS NOTURNAS

O mapa de aula foi o referente à escola noturna da freguesia de 
Santo Antonio além do Carmo, na rua do Silva,  aberta em 11 de julho 
de 1888, do professor Antônio José de Moraes, após o decreto do fim 
do trabalho escravo no Brasil. Segundo Nascimento, no final do século 
XIX, essa freguesia tinha muitos habitantes escravos e libertos, os quais 
eram lavradores e alguns negociantes.22 Sousa afirma que essa fregue-
sia era caracterizada por uma população livre e pobre que concentrava 
marítimos e artesãos ligados à pesca, era semi rural e constituída de 
muitos libertos.23 Essa escola foi o primeiro caso encontrado de escolas 

22 • NASCIMENTO, As dez freguesias, p. 80.
23 • SOUSA, Escolas ao Povo, p. 190.
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noturnas que houve a declaração de libertos frequentando. O professor 
se ofereceu para reger as aulas gratuitamente:

Desejando concorrer de alguma forma para a instrução dos libertos 
e ingênuos residentes nesta freguesia, de que seu humilde professor, 
aderindo desta arte a humanitária ideia de Vossa Excelência, o Senhor 
Conselheiro Presidente da Província, com a criação da Sociedade 13 
de Maio, venho declarar que, desde já, tenho aberto uma escola notur-
na para lecionar a esses meus concidadãos.24

Percebemos pela declaração de Antônio Moraes que o fato de 
chamar os alunos de concidadãos sugere uma proximidade entre eles, 
diferente de como se fazia nos outros pedidos de abertura de escola 
noturna. Fato que pode ser uma prova da abertura dessa escola tam-
bém no âmbito das movimentações abolicionistas e uma evidência de 
proximidade com quem seriam professores e alunos. 

Antes de discutir sobre a escola noturna do professor Antônio 
Moraes, verifiquemos a ressalva que ele fez sobre a criação da Socie-
dade 13 de maio, o que mais uma vez pontua sua relação com o abo-
licionismo. Essa Sociedade foi criada pelo Presidente da Província da 
Bahia, Manuel Machado Portela, em 1888 após a abolição da escravi-
dão, inclusive, para instrução para os egressos da escravidão, além de 
ter o propósito de aparato para os libertos e seus descendentes, teve a 
ideia de escolarização como uma continuidade da campanha abolicio-
nista.25 No jornal Diário da Bahia, em meio às comemorações com a lei 
da abolição do trabalho escravo, veiculou a noticia:

A convite do Sr. Conselheiro Machado Portella reuniram-se anteon-
tem à uma hora da tarde, no palácio da presidência representantes da 
imprensa, das diversas classes e  instituições  com  o  fim  de  organiza-
rem  uma  sociedade  destinada  a  proporcionar educação e trabalho 
aos ingênuos e libertos.26

24 • Oficio de informação de abertura de escola noturna para libertos e ingênuos do profes-
sor, Antônio José de Moraes, ao Diretor da Instrução Pública, Eduardo Freire de Carvalho, 
12/05/1888, APEB, Seção colonial provincial, maço 3863, documento 330. A Sociedade 13 de 
Maio foi criada pelo Presidente da Província da Bahia, Manuel Machado Portela, em 1888 após 
a abolição da escravidão, inclusive, para instrução para os egressos da escravidão.
25 • Manuel Machado Portela, Relatório do Presidente da Província da Bahia, 1889. Disponí-
vel em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u068/000074.html>. Acesso em: 12 maio 2016.
26 • Diário da Bahia, 18 de maio de 1888.
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Segundo Iacy Mata, essa sociedade tinha o objetivo de “recorrer 
à ação particular para promover a instrução dos libertos, defendê-los 
quando preciso, e dar-lhes colocação e trabalho”. A idéia de “defen-
dê-los quando preciso” era provavelmente uma resposta às denúncias 
de que no interior da província muitos ex-senhores tentavam, mesmo 
depois da abolição, obrigar os libertos, sob coação, a um trabalho não 
pago. Ela contribuiria para evitar “os perigos que da vagabundagem 
pudessem resultar para a ordem pública”.  A Sociedade Treze de Maio 
abriu uma escola noturna na capital onde foram matriculados 197 alu-
nos, tendo frequência diária de 100 a 130.  Além disso, diversos pro-
fessores, segundo o Presidente da Província, abriram na capital e no 
interior, escolas noturnas para os libertos.27

Mata aponta que esta Sociedade, tinha entre as suas funções, in-
formar às autoridades quais os libertos que não queriam ter coloca-
ção e viviam sem trabalho algum, para que fossem usados contra eles 
os meios legais, ponto de encontro entre os dois projetos de liberdade 
largamente discutidos na Assembléia Provincial da Bahia nos anos de 
1888 e 1889: educação para o trabalho e aumento da força policial. A 
proposta da Sociedade 13 de Maio também foi um pouco essa fusão, se 
o projeto de educar para o trabalho não funcionasse, que os libertos 
fossem coagidos a ele “através dos mecanismos de repressão emprega-
dos pelas forças policiais”.28

Em dezembro de 1888, quando a lei que abolia a escravidão no 
Brasil já tinha sido decretada e, segundo Fraga Filho, a efervescência 
do pós abolição iniciava intensamente, o professor Moraes informou 
no mapa de aulas, os nomes, idades, naturalidade, filiação, datas de 
entrada dos alunos na escola, profissões, os endereços, se eram vacina-
dos contra varíola e as observações sobre as aulas daquele ano. Dos 24 
jovens que frequentavam as aulas, nove entraram na escola já com um 
princípio da leitura. 

Profissões que constam no mapa muito similares e em regiões dis-
tintas da Bahia, mas inseridas numa mesma proposta de escolarização: 

27 • MATA, Iacy Maia. Os treze de maio: ex-senhores, polícia e libertos na Bahia (1888-1889). 
Dissertação de mestrado Faculdade Filosofia e Ciências Humanas, UFBA, Salvador, 2002, p. 
168.
28 • Idem.
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compreender como eram esses ofícios naquele contexto do final do 
século XIX nos possibilita saber mais sobre os alunos das escolas no-
turnas e alguns se destacam em alguns estudos que encontramos. 

Ser charuteiro, por exemplo, no final do século XIX, segundo Sa-
cramento, era ser responsável pela armazenagem, confecção e venda 
de charutos, rapés e cigarros. Esse ofício à medida que demandava um 
expressivo número de trabalhadores também era responsável pela alta 
lucratividade resultante das exportações do produto.29

Em pesquisa sobre os trabalhadores do mar, Rafael Portela indica 
que na Bahia na segunda metade do século XIX, foram, na sua gran-
de maioria, homens de baixa renda, analfabetos e alguns deles eram 
escravizados. Em 1872, essa participação já era baixa: apenas 6% dos 
pescadores, representando um quarto da mão de obra pesqueira. Ain-
da mais que escravos representavam naquela época 12% do total de 
homens da província, o dobro de sua proporção entre os pescadores.30

Os caixeiros eram os empregados no comércio em geral, que tra-
balhavam o dia todo, muitos, desde criança, sem que lhes houvesse 
garantias de salário e emprego.  Eles eram organizados em sociedades 
mutualistas, uma espécie de fundo de pensão para ajudar aos desam-
parados, demitidos e viúvas destes trabalhadores. Era comum a figura 
de moleques, despachando atrás dos balcões, ou carregando pesadas 
compras dos fregueses. Sacramento informa que na medida em que 
essa prática se tornava corriqueira, “ela garantia aos comerciantes uma 
mão de obra barata, quase não remunerada, sob a justificativa de que o 
trabalho evitaria a vadiagem e a delinqüência”.31

Um aluno foi registrado no mapa de aulas da escola do professor 
Moscovo como criado, o que era ser criado naquele período? Segundo 
Maria Aparecida Sanches, a passagem da mão de obra escrava para a 
livre decorreu de um processo de disciplinarização dos agentes sociais, 
“com vistas a acabar com a visão de que os trabalhos manuais ou que 
demandavam esforço físico depreciavam socialmente aqueles que os 

29 • SACRAMENTO, Mundos do Trabalho no Recôncavo Sul, p. 177.
30 • PORTELA, Rafael Davis. Pescadores na Bahia do século XIX. Dissertação mestrado, Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.
31 • SACRAMENTO, Mundos do Trabalho no Recôncavo Sul, p. 176.
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exerciam”. O fim da escravidão colocava em questão o problema da con-
tinuidade da mão-de-obra a daí a figura do criado e da criada.32

A autora aponta que ser criado também perpassava pela ausência 
do dinamismo econômico e a “permanência de uma estrutura social 
pautada na simbiose de cor e hierarquização social não permitiriam 
aos negros ascenderem aos melhores postos de trabalho”, permane-
cendo relegados ao exercício de atividades manuais e de caráter su-
balterno.33 Já Nascimento define que criados eram trabalhadores que 
recebiam algum pagamento financeiro, em troca de agasalhos ou re-
feições por seus serviços.34

Outra escola noturna para sujeitos libertos e ingênuos foi criada 
pelo professor público, Clarimundo Jerônimo dos Santos Lima, na fre-
guesia da Maré.35 Interessante perceber que comunicados como o de 
Antônio Moraes e de Clarimundo Lima  informaram que abriram es-
colas especificamente para o público de ingênuos e libertos. Fato que 
antes da lei de abolição não consta em documentação sobre os pedidos 
de abertura de escolas noturnas. 

Ione Sousa afirma que as escolas noturnas aumentaram quantita-
tivamente a partir de 1888, no bojo do movimento abolicionista, e logo 
após a abolição, com o objetivo declarado de educar libertos, libertan-
dos e ingênuos. Ela cita um ofício de 1888 de uma aula noturna enviada 
ao diretor da Instrução Pública Eduardo Pires Ramos, da região de Va-
lença, evidenciando que numa região de agricultura da mandioca e do 
extrativismo de piaçava e pesca um senhor afirmou:

A parte ativa, que tomei nos festejos, que aqui fizeram, por ocasião da 
noticia da sanção da lei da abolição, fez-me oferecer aos libertandos des-
ta vila meus serviços, como professor primário. Circulou naqueles dias 
de máximo entusiasmo meu oferecimento com algum interesse para 

32 • SANCHES, Maria Aparecida Prazeres. Fogões, pratos e panelas: poderes, práticas e relações 
de trabalho doméstico em Salvador 1900/1950. Dissertação de mestrado, Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 1998, p. 22-23.
33 • Idem.
34 • NASCIMENTO, As dez freguesias, p. 138.
35 • Oficio de informação de abertura de escola noturna para ingênuos e libertos na freguesia 
de Maré do professor Clarimundo Jerônimo dos Santos Lima ao Diretor da Instrução Pública, 
Eduardo Freire de Carvalho, 19/06/1888, APEB, Seção colonial provincial, maço 3863, docu-
mento 392.
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todos que dele tinham noticia. Abri o curso noturno e uma frequência 
ainda que diminuta se fez efetiva; para não precipitar uma notícia que 
poderia ser pouco verossímil por isso que podiam retirar-se os primei-
ros frequentadores: deixei que ficasse acentuada a estabilidade, até por-
que atravessando um período de férias de S. João e dois de Julho podiam 
desertar aqueles que já a frequentavam. Agora, porém, que apesar de 
pequena frequência (6) continuo a lecionar com desperdício de tempo 
que melhor seria aproveitado se maior fosse a concorrência, levo ao co-
nhecimento de V. Exª para que não passe desapercebido esse, que é mais 
movimento impulsionador do progresso instrutivo nesta vila.36

Ao que parece, o discurso abolicionista integrou a ideia de educa-
ção para o “povo” e o teve como bandeira mesmo após o fim do trabalho 
escravo no Brasil, pois em abril de 1889 a escola noturna de Cincinato 
Franca e de outros professores tinha, como Antônio Moraes, Clarimun-
do Lima e Eduardo Ramos, os mesmos tipos profissionais das escolas 
noturnas frequentando de quando foram criadas.

36 • SOUSA, Escolas ao povo, p. 213-214 apud: APEB. Fundo Instrução Pública. Maço: 6581 
“Villa de Taperoá, 20 de Julho de 1888. Antonio Luiz Pinto Souza”.
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Maria Graham: uma professora inglesa 
na corte do Brasil1
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Durante o período de transição do Brasil colonial para o indepen-
dente, mais especificamente na segunda década do século XIX, Maria 
Graham, uma intelectual inglesa, escritora e artista, visitou o Brasil e 
foi contratada como professora das princesinhas da corte de D. Pedro 
I, entre elas a futura rainha de Portugal, D. Maria da Glória.

Maria Graham esteve no Brasil em três ocasiões: a primeira, quan-
do estava de passagem, indo ao Chile, em 1821; a segunda, quando 
retornava do Chile em direção à Inglaterra em março de 1823, junta-
mente com seu amigo Lord Cochrane. Durante este período, ela ficou 
alguns meses no Rio de Janeiro, quando conheceu melhor a cidade, 
frequentou bibliotecas, mercados, festas e as casas de diversas pessoas 
da sociedade brasileira, a quem se apegou com carinho. Também fez 
uma viagem a cavalo de nove dias, para conhecer um pouco da vida 
rural do Rio de Janeiro. Neste período conheceu pessoalmente D. Pe-
dro e a Imperatriz Leopoldina, e eles a contrataram para o trabalho de 
tutora das princesas, sugestão de uma amiga em comum e também de 
José Bonifácio.

Na terceira ocasião, ela desembarcou no Rio de Janeiro para assu-
mir o cargo, em 4 de setembro de 1824. Veio sozinha, pagando por todas 
as suas despesas, e após dois meses foi demitida, sem receber qualquer 
remuneração ou ressarcimento de seus gastos. Depois disso, ela ficou 
no Brasil por mais tempo, até 1825, trabalhando em outros desenhos e 
escritos, à espera de um navio seguro que a levasse para casa.

A partir das duas primeiras viagens ao Brasil, ela escreveu Diário 
de uma viagem ao Brasil, e de uma estada nesse país durante parte dos 

1 • Este texto é parte de minha pesquisa de pós-doutorado, financiada pela Capes, com apoio 
do Núcleo de Literatura e Memória (Nulime) da UFSC, e recepcionada pela Royal Holloway 
University of London, feita nos arquivos pessoais da escritora em Londres e Oxford 
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anos de 1821, 1822 e 18232. E somente nos seus últimos anos de vida, em 
Londres, ela escreveu o “Escorço biográfico de D. Pedro I”3, que conta 
um pouco mais sobre sua terceira estada no Brasil e a amizade que teve 
com Maria Leopoldina.

Nessas duas publicações, ela escreveu o que acontecia no palácio 
real naqueles meses da transição à independência do Brasil. Na pri-
meira publicação, ainda com todos os envolvidos vivos, direcionada ao 
mesmo público de seus outros livros de viagens, ela contou a história 
do Brasil desde o descobrimento, depois suas aventuras e impressões 
pessoais com certo cuidado às questões mais íntimas dos personagens. 
No segundo, sobre D. Pedro, ela tomou partido de Maria Leopoldina e 
escreveu sobre agressões e amantes de D. Pedro, sem perder a admira-
ção e o respeito que tinha por ele como governante. A partir desses dois 
livros, nós conseguimos compreender como foi sua tarefa como profes-
sora e por que foi demitida. Esse segundo livro era desconhecido dos 
ingleses que estudaram a vida da escritora até finais do século passado, 
pois o manuscrito em inglês foi comprado pela Biblioteca Nacional e 
publicado apenas em português. Há duas biografias maiores em inglês 
sobre a escritora, e nenhuma delas fala desse segundo livro, que para nós 
brasileiros é um tesouro histórico e literário, principalmente quando se 
quer estudar a vida de Maria Leopoldina. E é fato muito interessante que 
a proposta de escrita biográfica de D. Pedro, na realidade, seja muito 
mais uma homenagem à amizade com Maria Leopoldina.

Maria Graham ficou mais conhecida nos estudos de Literatura e 
de História no Brasil como escritora viajante, referência para teóricos 
brasileiros, como Gilberto Freire. Porém pouco se fala sobre seus outros 
livros, sua formação, sua conduta como educadora e por que ela aceitou 
esse cargo de preceptora de Maria da Glória. Em sua maioria, quando 
citada como professora, há a ressalva (ou discriminação, no duplo sen-

2 • GRAHAM, Maria. Journal of a Voyage to Brazil, and Residence there, during Part of the Years 
1821, 1822, 1823. London: Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown; and John Murray. 1824. A 
primeira tradução no Brasil foi Diário de uma viagem ao Brasil, e de uma estada nesse pais du-
rante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823, tradução e edição de Jacobina Lacombe. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1956.
3 • CALLCOTT, Maria Graham. Escorço biográfico de Dom Pedro I (editor Marcus Venicio Ri-
beiro). Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2010. Originalmente D. Pedro, que consta 
em manuscrito na BN.
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tido) de ter sido ela conservadora, puritana e com propósitos (obscu-
ros?) de educar as princesas dentro de preceitos anglicanos. Porém, o 
que se lê em seus diários, cartas etc. é prova de outros aspectos de vida 
dessa educadora, que pouco têm a ver com esses preconceitos.

Achei importante reunir algumas informações possíveis e conhe-
cer melhor sua proposta de educação. Mesmo que ela não tenha se 
concretizado no Brasil, acho necessário desfazer alguns destes pre-
conceitos, principalmente com relação à história de vida desta mulher 
que acabou tornando-se Lady Maria Graham Callcott, a professora, 
escritora de 16 livros publicados, biógrafa, tradutora, crítica e artista 
plástica, que transitou por entre os centros de poder e intelectualidade 
da época. Que pouco almejou de fama ou reconhecimento por sua vida 
artística, porém foi bastante coerente em sua vida artista – conceito 
mais claro, segundo Michel Foucault, para compreendermos a relação 
entre ética e estética em sujeitos que transformaram suas vidas, seus 
modos de vida, em uma existência estética, na qual a própria vida é 
obra de arte.

Maria nasceu no norte da Inglaterra em 1785. Ainda muito pe-
quena, o pai, comandante da Marinha Inglesa, levou Maria para Rich-
mond, onde morava um de seus tios, médico do rei George IV e logo 
em seguida para uma escola perto de Oxford. Ela passava as férias e 
feriados na casa desse tio, com primos e amigos até seus 18 anos, e 
tinha contato com vários amigos intelectuais do tio, assim como, na es-
cola, teve contato com vários professores de Oxford que frequentavam 
a casa/escola onde morava.

A escola era apenas para meninas e dirigida por duas irmãs, as 
irmãs Bright. Ela conta detalhes dessa educação em seu livro de Remi-
niscências (que ficou inacabado e foi publicado pela sobrinha em uma 
biografia). As irmãs mantinham a escola e davam as principais aulas, 
porém havia outros professores convidados que ensinavam ali.

Maria Graham, já adulta, comenta que as irmãs tinham uma for-
mação limitada, o que, obviamente, ela percebeu ao ultrapassar esse 
limite. Porém ela também comenta que, mesmo limitada, a educação 
não era voltada às futilidades sociais (como, segundo ela reclamou 
muitas vezes, a educação que teve sua irmã mais nova). As irmãs bus-
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cavam educar para o conhecimento mais amplo, principalmente da li-
teratura, da filosofia e da natureza (campo que hoje conhecemos como 
ciências), com base em ideias iluministas, compreendidas, até certo 
ponto, ingenuamente por elas. Maria Graham escreveu:

Fico feliz em ter tido Miss Bright como professora e guia no início da 
vida, pois eu agora começo a entender que ela queria uma qualidade 
essencial para tornar as jovens apropriadas à sociedade: ela queria um 
conhecimento do mundo. Esse delicioso espírito inocente que a distin-
guia não era a melhor introdução ao mundo de uma sociedade mista, e 
eu senti isso, pois sem saber de onde surgia o efeito, algumas vezes me 
envergonhava e às vezes me divertia.4

A biblioteca da casa/escola tinha vários clássicos da literatura a 
que ela teve livre acesso para ler e que debatia com uma das irmãs. 
Além disso, ela teve uma boa introdução à filosofia, citando como base 
Francis Bacon, Locke, Hume e Rousseau. A escola dava bastante valor 
também à botânica, como ela conta em uma passagem:

Com [Um arranjo de plantas britânicas (1796), de] Withering debaixo 
do meu braço, caminhando com dificuldade ao lado da governanta 
(...), muitas vezes pensei ser a mais feliz das criaturas no mundo, en-
quanto ela me mostrava como comparar as plantas com a descrição 
no livro.5

Com relação às artes, ela comenta:

Eu nunca aprendi música, (...) mas de alguma forma eu tive alguma 
noção com o Sr. Crotch, que tinha simpatia por mim e me ensinou a 
desenhar, e logo depois eu já tinha a posse de cópias de cada celeiro 
em ruína na aldeia.6

O que nos faz perceber que havia certa flexibilidade neste método 
de ensino, pois, no caso, o professor de música sentiu liberdade em 
ensiná-la outra arte.

Maria Graham teve também aulas de desenho com o desenhis-
ta e gravurista William Alfred Delamotte (1775-1863), que trabalhava 

4 • GOTCH, Rosamund Brunel. Maria, Lady Callcott. The Creator of “Little Arthur”. London: 
John Murray, 1937. p. 83.
5 • Idem, p. 21.
6 • Idem, p. 26.
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com desenho arquitetônico e paisagens. (Ele passou alguns anos em 
Oxford, até 1803). O que explica o fato de Maria Graham ser excelente 
gravurista. Ela mesma em várias ocasiões gravava seus desenhos.

Figura 1: Detalhe do desenho: Elm (Olmo) da Rainha Elisabeth em Richmond, 
por Maria Callcott 1834. Arquivo pessoal da artista em Oxford.
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O que podemos ver é que a casa das irmãs Bright era frequentada 
também por alguns intelectuais com quem ela fora estreitando laços 
ao longo dos anos, e mesmo com a limitação da escola para moças, ela 
sempre visitava Oxford, onde encontrava esses professores para con-
versas. Em Oxford também costumava frequentar bibliotecas, fazendo 
pesquisas por conta própria. E quando estava visitando seu tio em Ri-
chmond, frequentava festas com intelectuais. Sobre as festas, ela nos 
conta:

Eu não tinha grande prazer na dança, e preferia ficar sentada e falar 
com os professores, que eram prestativos o bastante para aturar muita 
ignorância em favor de um desejo real de aprender e de um verdadeiro 
respeito pela filosofia.7

Em 1804, com pouco mais de dezoito anos, não sendo de família 
rica e querendo sua independência, ela começou a ensinar as crian-
ças na própria escola. Foi o início de uma profissão que se estenderia 
por toda a vida, mesmo que de maneira informal. Durante todas as 
suas viagens pelo mundo, ela sempre exerceu a função de professora 
da tripulação, principalmente com os mais novos ou os que precisavam 
aprender idiomas.

Algum tempo depois, o pai, que ela não via desde a infância, foi 
buscá-la para morar em Edimburgo, com outra parte da família. Lá ela 
começou a ter maior contato com Literatura e Ciências, pois o círculo 
de amigos dos tios incluía os principais nomes da sociedade iluminis-
ta escocesa. Ali, ela ampliou seus conhecimentos com professores da 
Universidade de Edimburgo, como:

Dugald Stewart (1753-1828), filósofo e matemático, que dava au-
las de Filosofia (moral e ética) e Filosofia Política, e que foi o primeiro a 
dar um curso de Economia Política. Ele teve vários alunos que também 
conheceram e ficaram amigos de Maria Graham, como Francis Jeffrey 
e James Mackintosh (os dois que no futuro seriam reitores da Univer-
sidade de Glasgow);

John Playfair (1748-1819), cientista e matemático, que foi profes-
sor de Geometria e de Filosofia Natural;

7 • Idem, p. 83.
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John Leslie (1766-1832), matemático e físico, que substituiu John 
Playfair nas disciplinas de Matemática e de Filosofia Natural. Fez des-
cobertas importantes sobre a propagação do calor, aperfeiçoou termô-
metros e outros instrumentos; e escreveu sobre Filosofia da Aritmética;

Thomas Charles Hope (1766-1844), professor de Química, Medi-
cina e Botânica. Charles Darwin estudou medicina com ele e comen-
tou que suas aulas de química eram as melhores do curso. Além disso, 
já em 1826, Hope abria suas aulas para estudantes mulheres e dava 
cursos com público misto. O que era bastante polêmico na época.

Esse círculo de amigos professores, Maria Graham manteria 
por muito tempo, mesmo morando em Londres. Encontrei durante 
a pesquisa muitas cartas trocadas com eles e outros amigos sobre es-
tudos e pesquisas, além de várias anotações de encontros em seus di-
ários pessoais (não publicados). Por exemplo, no diário de 1840, ela 
comenta que Robert Brown a convidou para um encontro, pois havia 
pesquisado e queria esclarecer sua dúvida “sobre Celsius” surgida em 
outro encontro. Robert Brown foi um botânico pioneiro nos estudos 
das células vegetais e o primeiro organizador do departamento de 
botânica no Museu Britânico (que depois passou para o Museu de 
História Natural).

Assim podemos ver que, mesmo que sua educação formal tenha 
sido limitada por condições socioculturais desfavoráveis, principal-
mente por ser uma mulher e de família não abastada, Maria Graham 
conseguiu burlar alguns costumes e ter uma formação que lhe garantiu 
reconhecimento nos círculos intelectuais da época.

Outro fator que a impulsionou nesta sua autoformação foram as 
viagens para o exterior. Em 1809, ela viajou para a Índia com o pai 
e os irmãos. Conheceu Thomas Graham na viagem e eles casaram 
na Índia no mesmo ano (9 de dezembro de 1809, ela com 24 anos). 
Passou dois anos nessa viagem e quando retornou, em 1811, tinha 
já pronto seu primeiro livro: Diário de uma residência na Índia8, pu-
blicado em Edimburgo em 1812, com uma segunda edição no ano 
seguinte, 1813.

8 • GRAHAM, Maria. Journal of a Residence in India. Edinburgh: Archibald Constable and 
Company. 1812.
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Embora a escrita fosse ainda iniciante, já apresentava traços de 
responsabilidade histórica e de respeito às diversidades culturais de 
um país completamente distinto para ela. Logo em seguida, resultado 
de muita pesquisa dos anos de viagem, ela publicou “Cartas da Índia” 
[Letters on India (1814)].

Em 1819, ela viajou a passeio com o marido para a Itália. Desta via-
gem, ela escreveu dois livros. Memórias da vida de Nicholas Poussin e Três 
meses passados nas montanhas ao leste de Roma, durante o ano de 18199. O 
primeiro é um livro sobre arte, uma biografia artística, e o segundo, uma 
pesquisa histórica, que hoje poderíamos chamar também de antropológi-
ca, sobre a vida e a cultura de camponeses italianos. Viajou com o casal, o 
artista Charles Eastlake, que ilustrou esse segundo livro e que se tornaria 
o organizador e primeiro diretor da National Gallery de Londres. Nesta 
viagem ela estreitou amizade com vários outros artistas, como Thomas 
Lawrence, que viria a ser o pintor real e diretor da Royal Academy of Art. 
Thomas Lawrence fez um retrato de Maria Graham nesta viagem.

Figura 2: Retrato de Maria Graham, feito por Thomas Lawrence em 1819.

9 • GRAHAM, Maria. Memoirs of the Life of Nicholas Poussin. London: Longman, Hurst, 
Rees, Orme & Brown; Edinburgh: A. Constable & Co, 1820. E _____. Three Months Passed in 
the Mountains East of Rome, during the Year 1819. London: Longman, Hurst, Rees, Orme & 
Brown; Edinburgh: A. Constable & Co, 1820. Second edition, 1821.
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Quando Thomas Graham foi chamado como capitão para uma 
viagem ao Chile em 1821, ela foi junto, como já dito, dando aulas aos 
mais novos da tripulação. Antes de chegarem ao destino, o marido 
morreu, e ela ficou vivendo no Chile até 1822, no mesmo estilo de vida 
de sempre: pesquisando, escrevendo e desenhando. Como resultado 
temos o Diário de Residência no Chile, publicado em 182410.

Depois, veio para o Brasil e foi convidada a voltar como precepto-
ra das princesas. Neste período de vida, além de já ter sido professora 
em uma escola de fundamentos iluministas para moças perto de Ox-
ford, de já ter viajado por vários países do mundo, Maria Graham já era 
uma intelectual reconhecida por ingleses e escoceses (com cinco livros 
publicados11). Como disse acima, uma façanha muito difícil para uma 
mulher na época. Porém, a intelectualidade inglesa a aceitava e a con-
siderava de uma nova geração das Bluestockings, que hoje são incluídas 
entre as pioneiras do movimento feminista mundial. Bluestocking era 
um clube/círculo formado por nove mulheres, entre elas Anna Letitia 
Barbauld (de quem falarei mais adiante), que faziam encontros inte-
lectuais em suas casas; encontros mistos para conversas e debates, bus-
cando dar apoio à educação feminina e às mulheres escritoras.

Maria Graham ainda era jovem quando elas deixaram de ter esses 
encontros, porém a ideia já havia sido plantada. Assim, ela conseguia 
levar uma vida bastante independente e “progressista” para uma mu-
lher de sua época: viajava sozinha e se autossustentava com seus livros 
e trabalhos de revisão, consultoria e tradução. Para se ter uma ideia, 
por um de seus livros, ela recebeu 300 guinés (moeda que valia mais do 
que a libra). E para se ter noção da disparidade e desvalorização do tra-
balho feminino, uma cozinheira ganhava 4 libras ao ano12. Além disso, 

10 • GRAHAM, Maria. Journal of a Residence in Chile, during the Year 1822, and a Voyage from 
Chile to Brazil, in 1823. London: Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown; and John Murray, 
1824. Second edition, 1825.
11 • Recapitulando: Journal of a Residence in India (1812), Letters on India (1814), Memoirs of 
the Life of Nicholas Poussin (1820), Three Months Passed in the Mountains East of Rome, during 
the Year 1819 (1820), Journal of a Residence in Chile, during the Year 1822; and a Voyage from 
Chile to Brazil, in 1823 (1824).
12 • Segundo LEVY, Michelle. Woman and Print Culture 1750-1830. In: The history of British 
women’s writing 1750-1830. Edited by Jacqueline M. Labbe. v. 5. England: Palgrave Macmillan, 
2010, p. 36.
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ela era excelente desenhista e gravurista, o que a ligou aos principais 
artistas da época, como Augustus Callcott (seu segundo marido), Tho-
mas Lawrence e Charles Eastlake, já citados. E aqui no Brasil, a Augus-
tus Earle e Robert Dampier (dois artistas pouco conhecidos na época 
e que Maria Graham ajudou a promover, publicando pela primeira vez 
seus desenhos em dois de seus livros). Seu trabalho ia além de sua es-
crita e arte; ela, antes de tudo, passou a ser referência para vários assun-
tos, principalmente nas áreas de botânica, línguas, história e história 
da arte. Assim que pode, ela deixou de ser apenas aluna para tornar-se 
professora e incentivadora das artes nos moldes das Bluestockings.

Por isso, acho bastante inconsequente pensarmos nesta professora 
apenas como uma simples governanta ou babá (como já vi escrito em 
textos acadêmicos) quando aceitou o cargo no Brasil. E a sua demissão 
tão precoce talvez possa ser explicada não apenas por sua condição 
de estrangeira e amiga-cúmplice de Maria Leopoldina, mas principal-
mente pelo projeto político pedagógico em direção à autonomia inte-
lectual e ao empoderamento das mulheres.

Ao aceitar o cargo no Brasil, Maria Graham deixou claro que pre-
tendia dedicar-se à educação de Maria da Glória, abraçando o projeto 
brasileiro de independência e de formação de uma nova nação com 
ideias iluministas (da formação de suas pupilas princesas à nova na-
ção). Podemos ver em várias passagens de seus diários e cartas que 
nessa terceira vinda ao Brasil, ela não veio como uma estrangeira (in-
glesa) de passagem, ou como mera empregada da educação imperial, 
mas com toda uma expectativa de participar ativamente da construção 
do novo mundo que se formava. Diz ela: “Confesso que fiquei arreba-
tada pela ideia de educar uma pessoa de cuja educação e qualidades 
pessoais a felicidade de todo o Império devia depender”13.

Ao pensar na educação da futura rainha, uma das primeiras provi-
dências foi organizar um material didático em língua portuguesa para 
a alfabetização. Volto a lembrar da importância que Maria Graham 
dava ao ensino das línguas e da cultura local para seus alunos-viajan-
tes. Como exemplo de sua dedicação e seriedade, organizou este mate-

13 • GRAHAM, Maria. Escorço biográfico de Dom Pedro I (editor Marcus Venicio Ribeiro). 
Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2010, p. 89.
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rial didático em Londres e, o que poucos sabem, traduziu e imprimiu, 
ela mesma, esse material que trouxe em sua bagagem. Ou seja, produ-
ziu um livro na prensa para uso exclusivo de sua aluna. Em uma carta 
para Maria Leopoldina ela explica:

Não consegui encontrar livros elementares de português, mas comecei 
a tradução de um, de lições bem fáceis para minha ilustre aluna, que 
pretendo fazer imprimir em bons tipos, pois penso que é exigir demais 
da criança que lute com mau papel e má impressão, além das naturais 
dificuldades do ensino.14

Estava aí explícita uma ideia aprendida da educadora e escrito-
ra de livros infantis Anna Letitia Barbauld sobre o objeto-livro para 
o público infantil. E, prova disso, nos livros elementares que trouxe 
estava incluído o famoso livro de Barbauld, citado no diário de Maria 
Graham: Lições para crianças, que as pessoas chamavam carinhosa-
mente de “Little Charles”, pois é a história do menino Charles tendo 
lições sobre vários assuntos no convívio com a natureza.

Atualmente sabe-se que os livros de Anna Letitia Barbauld, prin-
cipalmente Lições para crianças e Hinos em prosa, ajudaram a transfor-
mar a educação, a pedagogia e o mercado editorial infantil nos anos de 
1770/1780 na Inglaterra e na América do Norte.

Como citado anteriormente, Anna Letitia Barbauld foi uma das 
nove integrantes do grupo Bluestocking, ou seja, ela apoiava a educação 
feminina e incentivava a inserção das mulheres no mercado editorial 
da época. Entre vários trabalhos, seus livros infantis foram pensados 
como uma mudança pedagógica para o ensino das crianças, diferen-
te dos, até então raros, livros de contos de fadas (para se ter melhor 
noção, Andersen e os irmãos Grimm são posteriores a esta época). A 
ideia de Barbauld era criar um livro de pequenos contos em três par-
tes com linguagem adaptada para fases de desenvolvimentos diferentes 
das crianças. Para os mais novos, uma linguagem mais simples, que 
iria gradualmente apresentando sofisticação no uso da língua e nos 
conteúdos, adequada às diferentes idades. Além disso, ela compreen-
dia a dificuldade das crianças para se envolverem com o objeto-livro, 

14 • CALLCOTT, Maria Graham. Escorço biográfico de Dom Pedro I (editor Marcus Venicio 
Ribeiro). Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2010. Originalmente D. Pedro, que 
consta em manuscrito na BN, p. 250.
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desde o manuseio até problemas relativos à formatação e aos aspectos 
tipográficos. Com isso, ela optou por livros menores, com margens e 
ilustrações apropriadas e tipos mais claros e espaçados. (É com relação 
a essa ideia que Maria Graham faz a referência aos “bons tipos”, na 
citação anterior).

Quanto ao conteúdo, os livros de Barbauld apresentam dois as-
pectos diferentes dos outros poucos livros infantis da época. (1) Eles 
apresentavam associação de ideias com assuntos cotidianos, ligados à 
realidade e aos sentidos das crianças15. A mãe pergunta, por exemplo, 
“para que servem as pernas?” Charles responde “para caminhar”; a 
mãe diz “Então não faça a mamãe te carregar. Caminhe sozinho. Aqui 
estão duas boas pernas.”16

(2) O segundo aspecto é que a história era desenvolvida pelo di-
álogo entre mãe e filho, sendo que a mãe, mulher, é a detentora do 
conhecimento (de vida, de mundo, e da natureza como ciência). O 
principal nessa ideia era fornecer material didático para que as mães 
conseguissem educar suas crianças em casa, mais especificamente as 
meninas ou as crianças mais pobres que, em ambos os casos, não ti-
nham acesso à educação institucional.

É importante pensar que o modelo pedagógico seguido naque-
la época pelos iluministas era de Rousseau e seu livro Emílio. Porém 
Emílio fora escrito para adultos aprenderem como educar as crianças. 
Nele ainda temos a figura central do mestre/homem e da criança/per-
sonagem/aluno “ideal” (a ser alcançado). Barbauld cria uma história 
voltada para a criança ler, onde, se há uma figura “ideal”, esta seria a 
mãe, pois

A personagem “Mãe” é a figura de uma intelectual e de uma autori-
dade ética. (...) durante as Lições, ela introduz Charles a agricultura, 
astronomia, botânica, ao calendário, a química, geografia, geologia, 
meteorologia, ao sistema monetário, à economia política e à zoologia. 

15 • Ideia que ela assimilou de John Locke em “Pensamentos sobre educação”, onde ele refuta-
va as ideias inatas, pensando a mente como uma tábula rasa e todo conhecimento adquirido 
por experiências: percepções e associações. Locke influenciou vários pensadores Iluministas, 
como Rousseau.
16 • BARBAULD, Anna Letitia. Lesson for Children (from three to four yaeras old). Dublin: 
printed at the Hibernia Press-Office, 1814, p. 25 (I: 26).
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Seu conhecimento do mundo é profundo, ainda que tacitamente, filo-
sófico. Ela é uma mãe Esclarecida, uma filósofa.17

Obviamente qualquer mudança desse tipo provocaria críticas ne-
gativas, e Barbauld foi criticada por seus livros destruírem o ensino 
clássico pelos “clássicos”. Porém, com o sucesso desta forma pedagó-
gica, seus livros acabaram por fortalecer uma mudança na história da 
infância, por dar atenção à fala da criança, colocando-a em forma dis-
cursiva simples através do diálogo entre uma criança e sua mãe, e por 
esse diálogo ser sobre assuntos simples como, por exemplo, a diferença 
entre humanos e animais, ou o que é a lua. Assim, seus livros passam 
a ser um dos marcos de uma época que deixava de tratar as crianças 
como pequenos adultos.

Figura 3: Livrinhos de Barbauld e Graham do acervo da British Library, Londres.

17 • MCCARTHY, WILLIAM. Anna Letitia Barbauld: voice of the Enlightenment. Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press. 2008. p. 199.
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Em seu diário, Maria Graham conta que o Little Charles foi muito 
bem recebido pela princesinha Maria da Glória. Descrevendo uma das 
aulas, ela conta:

As horas de aula foram mais satisfatórias. Ela [Maria da Glória] ti-
nha aprendido a ler francês com o padre Boiret e a repetir uma das 
fábulas de La Fontaine (“O corvo e a raposa”) com grande graça, mas 
nunca esquecerei seu enlevo quando descobriu que as mesmas le-
tras que lhe permitiam ler francês lhe serviriam para o português, e 
quando lhe apresentei o Little Charles, da Senhora Barbauld, tradu-
zido para seu uso e li-o com ela, exclamou: “Todas estas palavras são 
portuguesas!” Pulou de repente da cadeira, tomou o livro e correu 
para o quarto de sua mãe para mostrar-lhe que deliciosa novidade 
havia descoberto e sem querer se deter para uma observação, correu 
para os quartos de seu Pai. Foi preciso a maior rapidez de um alto 
Ajudante de Campo para apanhá-la antes que ela entrasse na sala do 
Conselho. Depois disso, a leitura do português progrediu gradual-
mente, e o Padre ficou, creio eu, um pouco ciumento pela preferência 
que minha Pupila dava ao Little Charles sobre seu livro de fábulas 
francesas. Também não ficou ele muito satisfeito pelo fato, segundo 
ela própria disse, de aprender as fábulas que eu escolhia na metade 
do tempo em que aprendia com ele. Ela se deliciava extremamente 
às tardes, em ir ao meu quarto dos livros e ter permissão de procurar 
figuras.18

Anos mais tarde, a própria Maria Graham iria se dedicar à li-
teratura infantil (tendo assumidamente Barbauld e a amiga Maria 
Edgeworth como modelos), e um dos seus livros, A história da In-

18 • GRAHAM, Maria. Escorço Biográfico de D. Pedro I. Acervo digital: <http://objdigital.
bn.br/acervo_digital/div_obrasgerais/drg1305313.pdf>, p. 110-111. Sobre o Padre Boiret, ele 
havia sido professor de D. Pedro I e depois ensinou francês para Maria da Glória. Há duras 
críticas ao padre, que dava aval aos casos extraconjugais do imperador. Isabel Lustosa escreve 
em seu livro D. Pedro I: um herói sem nenhum caráter (São Paulo: Companhia das Letras, 2006) 
que: “Para que D. Pedro assumisse publicamente a relação [com Domitila], empenharam-se os 
validos do Paço no sentido de convencê-lo de que nada de mal havia na sua conduta. Em ofício 
datado de 24 de outubro de 1825, Mareschal acusa o padre Boiret de tal iniciativa, sendo esse 
seu procedimento o motivo da aversão de d. Leopoldina para com o padre: ‘Têm-se procurado 
ultimamente com cuidado todos os livros que se referiam ao século de Luís XIV e às suas mai-
tresses, e eles foram entregues às mãos de S. A. R. e de sua amante; foi o padre Boiret quem se 
encarregou desse trabalho’. O fato é confirmado por Debret, em relato segundo o qual alguns 
cortesãos teriam colocado debaixo dos olhos de d. Pedro ‘as crônicas secretas e escandalosas 
de fins do reinado de Luís XV e Luís XIV’ para demonstrar que seu comportamento estava de 
acordo com a história de alguns de seus ascendentes e com a vida de não poucos dos grandes 
monarcas.”
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glaterra para o pequeno Arthur (Little Arthur’s History of England), é 
também uma conversa de uma professora contando para o pequeno 
Arthur quem foram os reis e rainhas da Inglaterra. Foi o primeiro 
livro de história da monarquia inglesa para crianças. Fez tamanho 
sucesso que foi reeditado 70 vezes, e vendeu 800 mil cópias (dado da 
editora em 1962).

Além desta, ela escreveu outras histórias infantis. Uma delas tem 
como protagonista a menina Mary, que está sempre preocupada em 
aprender sobre as plantas. Por exemplo, no conto “Domingo de Ra-
mos” (Palm Sunday), ela tem uma longa conversa sobre o assunto do 
porquê das palmas (ou ramos) na cerimônia religiosa. Em outro, ela 
tem uma longa conversa com a mãe sobre como plantar batatas, e a 
mãe ensina, passo a passo, o plantio19.

As histórias misturam assuntos que a criança vê como práticas do 
dia a dia, mas que nem sempre entende. Podemos dizer que o projeto 
pedagógico desses livrinhos baseava-se na ideia: “se a criança aprender 
sobre a realidade a sua volta, ela aprende o mundo”.

Ao conhecermos melhor a vida e o conjunto de trabalhos de Maria 
Graham, podemos compreender melhor, como já dito anteriormente, 
o projeto político pedagógico em direção à autonomia intelectual e ao 
empoderamento das mulheres.

Ao final de sua vida Maria Graham contava com 16 livros publi-
cados, todos assinados com o seu nome, diferente da prática de outras 
mulheres, que utilizavam o “by a lady” para não se exporem como es-
critoras. Ela foi patronesse de uma escola de moças de Kensington e 
também colaboradora em uma escola de Artes e Ofícios para moças 
que trabalhavam como gravuristas.

É difícil para nós, após 200 anos, falarmos o que poderia ter re-
sultado da experiência que ela propunha para a, até então não sabi-
da, futura Rainha de Portugal. Porém, acusaram e demitiram Maria 
Graham por querer introduzir práticas inglesas à educação da pe-
quena princesa, sem contar com uma ironia do destino: apenas dois 

19 • O livro é composto por cinco histórias com Mary: Little Mary’s saturday’s walk; Easter 
Eve or Little Mary’s second walk; Little Mary’s saturday at Home; Whitsun Eve or Little Mary’s 
Last Saturday.
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anos depois, Maria da Glória foi morar em Londres, a poucos metros 
da casa de sua ex-professora, e em seu “exílio” precisou do apoio de vá-
rios amigos de Maria Graham. Neste tempo, Maria Graham tornara-se 
Maria Callcott e havia sido contratada por John Murray para escrever 
um livro sobre a expedição de Lord Byron às Ilhas Sanduíches.
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  O uso de dados demográficos na pesquisa 
em História da Educação

Ma. Talítha Maria Brandão Gorgulho
Doutoranda em História da Educação - FaE/UFMG

talithagorgulho@yahoo.com.br

O trabalho proposto tem como objetivo apresentar a metodolo-
gia utilizada nas coletas de dados, bem como algumas análises sobre 
os sujeitos que foram base para minha dissertação de mestrado e que 
servirão de suporte para minha tese de doutoramento, cujos estudos se 
iniciam este ano. No primeiro estudo foram investigadas as estratégias e 
práticas educativas de órfãos de famílias abastadas da segunda metade 
do século XVIII na Comarca do Rio das Velhas. Deste modo, baseada na 
historiografia econômica e demográfica pretende-se, por ora, discutir a 
metodologia utilizada para a coleta dos dados e como se deu a escolha 
desses sujeitos. Pretende-se ainda, de maneira resumida, apontar como 
se caracteriza o grupo estudado através de uma análise quantitativa des-
ses sujeitos.

Coma a pesquisa documental, por meio da utilização de metodo-
logia quantitativa, foram levantados todos os inventários que se encon-
travam arquivados no Museu do Ouro/IBRAM em Sabará-MG corres-
pondentes ao Cartório do Segundo Ofício, relativos à segunda metade 
do século XVIII. Essa coleta resultou num banco de dados com 488 in-
ventários.

O banco de dados, que se apresenta em tabelas elaboradas no Excel 
e divididas por década (de 1750 a 1800), possui os seguintes campos de 
informação:

• Nome – em que se apresenta o nome do inventariado;

• Referência – identificação do documento no arquivo de origem;

• Anos abertura/encerramento – ano de início e término do 
processo;

• Sexo; 

• Localidade – onde morava o inventariado;
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• Naturalidade;

• Valor de Monte-mor;

• Número de escravos;

• Número de filhos;

• Testamento/translado – se o inventariante possuía testamento e 
se tinha cópia no inventário;

• Observações – onde foram colocadas informações mais especí-
ficas ao tema deste trabalho, tais como se há ou não assinaturas 
dos filhos, tutores ou pais, se há meação, etc. 

CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS DA 
PESQUISA

Para explorar o tema proposto, extraíram-se da população1 de in-
ventariados levantados, relativos à segunda metade do século XVIII, 
duas amostras2. A amostra 1, que será chamada de “mais abastados”, 
corresponde a 20% dos inventariados classificados, seguindo critérios 
que serão elucidados mais à frente, como sendo os mais abastados da-
quela população. A amostra 2, chamada de “demais”, representa os 80% 
restantes da mesma população. Definir os critérios para chegar a esse 
padrão foi um trabalho difícil, e há a consciência de que este tipo de 
categorização, muitas vezes, pode se mostrar impreciso e questionável. 
Buscando maior segurança, procurou-se amparo em metodologias usa-
das por outros pesquisadores, que serão demonstradas a seguir. 

Cabe esclarecer, inicialmente, o que se entendia por “abastado” no 
período. Segundo o Vocabulário português e Latino escrito por volta de 
1712 por Raphael Bluteau, abastado significa “Homem abastado, aquele 

1 • O termo população aqui é utilizado para representar todo o grupo de inventariados levanta-
do nesta pesquisa. De acordo com a definição do Glossário de Termos Estatísticos da Puc-RS: 
“População – Conjunto de elementos de interesse com pelo menos uma característica em co-
mum.” Disponível em: <www.pucrs.br/famat/statweb/glossarios/gloesta/gloesta.htm>. Acesso 
em: ago. 2011.
2 • Segundo o mesmo Glossário: “Amostra – Uma parte finita e não vazia extraída de uma po-
pulação”. Disponível em: <www.pucrs.br/famat/statweb/glossarios/gloesta/gloesta.htm>. Aces-
so em: ago. 2011.



CURITIBA - UFPR   |   V. 1, ABRIL DE 2016 198

ANAIS DO III COLÓQUIO CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

que tem o que lhe abasta, bastantemente rico.”3 Contudo, sabe-se que a 
abastança podia representar mais do que a capacidade de se acumular 
riquezas, e, por esse motivo, achou-se por bem levar em conta a associa-
ção de dois critérios, o monte-mor e a posse de escravos, para classificar 
os inventariados, homens e mulheres, como abastados para os padrões 
desejados neste estudo.

No inventário, o monte-mor representa o valor monetário total 
dos bens de família acumulado pelo sujeito ao longo da vida. Esse é o 
valor que era distribuído na divisão de bens, determinada de acordo 
com as Ordenações Filipinas, entre os herdeiros do inventariado. Vale 
observar que, ainda que, na partilha, o legatário recebesse a herança 
em bem material e não em moeda, para se chegar ao valor do monte-
-mor, todo bem material possuído pelo inventariado era previamente 
avaliado de acordo com o mercado, e seus preços eram adicionados ao 
valor do restante das posses do indivíduo. Assim sendo, o monte-mor 
aparece nos inventários em valores da moeda da época, Réis, e não em 
bens materiais. 

Desse modo, o monte-mor pode ser um indicador da fortuna pes-
soal. No entanto, a fim de melhor classificar esses sujeitos como abasta-
dos, além do valor de monte-mor como indicador, utilizou-se ainda o 
número de escravos pertencentes a esses indivíduos.

Alguns dos historiadores que estudam os padrões de riqueza para 
a América portuguesa no século XVIII, como Karina Paranhos, Ângelo 
Alves Carrara e Carla Carvalho de Almeida4, consideram que riqueza 
está ligada à acumulação de um vasto patrimônio. No entanto, eles vão 
além: mais do que um grande cabedal, a posse em quantidade de de-
terminados bens era essencial para configuração de riqueza. Paranhos 
(2009) exemplifica tal afirmação dizendo que a posse de escravos tinha 
mais valor do que a de roupas e ferramentas. 

3 • BLUTEAU, D. Raphael. Vocabulário Latino e Português. Coimbra 1712-1728. Disponível em: 
<www.ieb.usp.br/online>. Acesso em: 10 ago. 2010.
4 • PARANHOS, Karina da Mata. Representação social e riqueza nas Minas Gerais do século 
XVIII. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, 2007 (Disser-
tação de Mestrado em História); CARRARA, Ângelo Alves. Padrões de existência, regime ali-
mentar e movimento de preços numa sociedade em transição: Minas Gerais, 1750-1900. Varia 
História. Belo Horizonte: UFMG, n. 23, jul. 2000, p. 131-153.
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A posse de escravos era considerada um elemento de distinção 
social e signo de poder. De acordo com Santos5, ao estudar a con-
centração de riqueza e estrutura fundiária da Comarca do Rio das 
Velhas no século XVIII, “a propriedade de pessoas na sociedade em 
foco transcendia a dimensão do investimento econômico, de força de 
trabalho; era um elemento de distinção, capaz de conferir status ao seu 
possuidor.” (2010, p. 3).

Observando esses critérios, foram extraídos da população os “mais 
abastados” (amostra I), ou seja, 20% dos inventariados que apresenta-
vam os maiores valores de monte-mor juntamente com a posse de es-
cravos, o que totalizou cem documentos6.

Gráfico 1: Distribuição dos “mais abastados” na população.

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Redescobrindo os “mais abastados”

SOBRE ESSES SUJEITOS.

5 • SANTOS, Raphael Freitas. Concentração da riqueza e estrutura fundiária nas Minas setecen-
tistas (Comarca do Rio das Velhas, século XVIII), Diamantina: CEDEPLAR, 2010.
6 • Os “mais abastados” (amostra I), selecionados seguindo critérios já esclarecidos, totalizaram 
99 documentos. Após essa seleção, foi incluído ao grupo o Inventário de José Ribeiro de Car-
valho (CSO-I(31)257), que, mesmo não se sabendo o número de escravos que possuía, era um 
homem importante em seu tempo, como já foi analisado em pesquisas anteriores (OLIVEIRA, 
2007; FONSECA, 2009).
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Os valores de monte-mor nos documentos selecionados variam de 
2:198$537 réis a 45:171$571 réis7, conforme se nota no gráfico a seguir.

Gráfico 2: Distribuição pelas faixas de riqueza.

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Quanto às atividades exercidas pelos inventariados, os documentos 
mostraram a distribuição da seguinte forma:

Gráfico 3: atividades exercidas pelas faixas de riqueza.

* Nesta faixa de riqueza há um sujeito que é tanto Droguista/Boticário, portanto Comerciante, 
quanto Fazendeiro e/ou Minerador. A saber: José Correa da Silva CSO-I (18)159.

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

7 • A moeda da época era o real, plural: réis. Mil réis equivaliam a um conto de réis (1:000$000).
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Observa-se no gráfico que as atividades que são mais representati-
vas8 entre os “mais abastados” são as de: comerciante, fazendeiro, mine-
radores ou ambos (designando os que exerciam atividades de fazendei-
ros e mineradores concomitantemente). Esses dados aproximam-se da 
ideia, que vem sendo desenvolvida por uma historiografia econômica 
mais recente, de que há, na Comarca do Rio das Velhas, a partir do iní-
cio da segunda metade do XVIII, uma transição de atividades e investi-
mentos, um processo gradual de adaptação e complementaridade entre 
a mineração e a agricultura.

Com relação à posse de escravos, esta parece estar intimamente as-
sociada ao tipo de atividade exercida, ou seja, quanto mais era deman-
dado esse tipo de mão de obra para o desenvolvimento da atividade, 
maior era o número de escravos. Por exemplo, inventariados ligados a 
atividades como agricultura e pecuária, bem como mineração, eram os 
que mais possuíam escravos; já os que exerciam atividades ligadas di-
retamente ao comércio, como os donos de lojas, possuíam bem menos 
cativos. Entre os inventários dos “mais abastados”, pode-se afirmar, com 
certeza, de nove deles serem inventários de comerciantes, e a média de 
escravos nesses documentos é de apenas 7,3 cativos. Se observarmos, 
porém, os inventários que se pode afirmar serem pertencentes a fazen-
deiros, proprietários de terras minerais ou ambos (53 documentos), essa 
média aumenta para 33,6 escravos.

A média do plantel para todo o grupo dos “mais abastados” é de 
aproximadamente 25 escravos – número que se apresenta menor se 
comparado a outros estudos feitos, mesmo para períodos posteriores ao 
deste trabalho, e que podem ser importantes como referências. Segundo 
Douglas Libby (1988), em apenas 163 (provavelmente os que possuíam 
maior cabedal) de 6.583 domicílios foram arrolados plantéis com mais 
de 30 cativos, entre 1831 e 1840. Outro pesquisador que trata da posse 
de escravos e a relação desta com os níveis de riqueza da população 
da Minas entre 1831-1885, Afonso de Alencastro Graça Filho (2002)9, 

8 • Sabe-se que existiam, no período, várias outras atividades, porém se optou por representar 
separadamente no gráfico as que mais apareceram nas fontes, agregando as demais, juntamente 
com as que não foi possível identificar, no ícone denominado “outras”.
9 • GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Mi-
nas Gerais. São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002; LIBBY, Douglas Colle. 
Transformação e trabalho em uma economia escravista. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
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afirma que em 103 inventários dos maiores fazendeiros da região de São 
João del Rei, feitos nesse período, a média de escravos por fazenda era 
de 36 cativos.

No presente estudo, para a primeira faixa de riqueza (de 2 a 5 con-
tos de réis), a média arrolada para o plantel é de 17 escravos; já para a 
segunda (de 5 a 10 contos de réis) é de aproximadamente 25 cativos. Na 
terceira faixa (de 10 a 20 contos de réis), localiza-se uma média de 30 
escravos o plantel. A quarta faixa, onde se encontram os inventariados 
mais abastados, com monte-mor superior a 20 contos de réis, a média 
de escravos aumenta significativamente e chega a mais de 63 indivíduos. 

A média da escravaria era semelhante se compararmos a posse 
entre os homens e as mulheres. Aproximadamente 23,12 para os in-
ventariados masculinos e 23,62 para os femininos. Apesar de números 
próximos quanto à quantidade de escravos, não podemos afirmar que 
as mulheres tinham o mesmo padrão de investimento que os homens 
nessa camada da sociedade, já que, como será observado mais à frente, 
muitos desses escravos eram oriundos dos bens do casal, para os casos 
de inventários de mulheres casadas, e de herança dos maridos, para os 
inventários de viúvas.

Tabela 1: População segundo taboa de habitantes na capitania de minas Gerais 1776 
(Veiga, 1778)10

Rio das 
Velhas

Brancos
 8.648

Pardos
 17.011

Negros
 34.707

Total de 
homens 
60.366

Brancas
 5.746

Pardas
17.225

Negras 
16.239

Total de 
mulheres 

39.210

Com relação à distribuição da riqueza por sexo, podemos observar 
que a porcentagem de homens entre os mais ricos é um pouco maior 
que a do restante da população inventariada desse período. Se dentro 
do grupo dos “demais” os inventariados masculinos são pouco mais de 
68%, contra quase 31% de mulheres, entre “os mais abastados” aproxi-
madamente 75% são homens e 25% são mulheres. Interessante observar 
ainda que, desses 25%, em apenas um caso temos uma mulher solteira e 

10 • VEIGA, José Pedro Xavier da. Ephemérides Mineiras. Belo Horizonte: Centro de Estudos 
Históricos Culturais/Fundação João Pinheiro, 1998.
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que provavelmente não herdou riquezas de sua família, uma vez que ela 
foi classificada em seu inventário como “crioula forra”11. 

Entre os outros inventários feitos por mulheres e parte dos “mais 
abastados”, 20 são de mulheres casadas e quatro de viúvas. Para esses 
casos, podemos, a princípio, inferir que suas riquezas eram, pelo menos 
para a maioria, relacionadas a riquezas de seus maridos, pois foi possível 
observar que em 20 dos 24 inventários há menção a casamento por “car-
ta de ametade”, ou seja, quando tudo que o casal possuía era dividido 
ao meio entre os cônjuges. Há ainda a possibilidade de a riqueza dessas 
mulheres serem herança de suas famílias de origem. No entanto, esses 
dados necessitam de uma análise mais aprofundada e que não foi possí-
vel realizar nesta dissertação. De todo modo, com os dados já retirados, 
pode-se perceber que, mesmo aparecendo significativamente no grupo 
dos “mais abastados”, as mulheres aqui analisadas ainda estavam longe 
do nível de atuação social e econômica dos homens do mesmo grupo.

Conforme podemos observar no gráfico da direita, a grande maio-
ria dos inventariados (de ambos os sexos) do grupo “mais abastados” 
(78% somando casados/as e viúvos/as) contraiu matrimônio em algum 
momento de suas vidas.

Gráfico 4: Estado civil dos “mais abastados”.

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

11 • A saber: Josefa de Souza Freire CSO-I (32)259.
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Gráfico 5: Estado civil dos “demais”.

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Tais dados, se comparados com o restante dos indivíduos elencados 
para esta pesquisa, os “demais”, mostram-nos que a porcentagem de fa-
mílias oficiais aos olhos do Estado e da Igreja entre os “mais abastados” 
é maior. De acordo com o primeiro gráfico, os indivíduos casados ou 
viúvos somam 67%. Essa diferença permite-nos deduzir que, por haver 
mais matrimônios entre os “mais abastados”, mesmo havendo filhos ile-
gítimos ou naturais, a quantidade relativa dos mesmos era menor neste 
grupo que nos “demais”12.  

É sabido que na Capitania de Minas Gerais no século XVIII ha-
via características muito particulares de povoação, devido aos tipos de 
atividades que aqui se desenvolviam e a forma como esta Capitania foi 
povoada. Uns dos principais responsáveis pelo povoamento da região, 
além dos negros, principalmente escravos, foram homens que em sua 
maioria vinham de Portugal em busca de riqueza e prestígio. Esses por-
tugueses eram, muito frequentemente, solteiros, e, quando casados, ra-
ramente traziam consigo suas esposas. Não se volta aqui ao conceito de 
as Minas terem sido colonizadas por indivíduos aventureiros que, uma 
vez nestas terras, tinham a intenção de enriquecer e voltar para o Rei-
no. Os dados acima, pelo contrário, vêm mostrando que esses homens, 
casando-se ou não, se enraizaram, e muitos chegaram a constituir famí-
lias. Não obstante, tais famílias tinham contornos peculiares que fogem 
aos modelos ideais de família católica.

12 • Tal hipótese será verificada a seguir.
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Todas essas características de ocupação e desenvolvimento vêm 
ajudar a formar os grupos sociais existentes nas Minas setecentistas. 

Segundo Mello e Souza13, constituía-se nas Minas uma sociedade 
cultural em constante movimento, com sujeitos ativos em sua própria 
história, em que geral e particular se relacionavam de forma comple-
mentar e contraditória. Por esses motivos, há a necessidade de, nas pa-
lavras da autora, se “analisar a sociedade mineira setecentista partindo 
das considerações dos seus próprios referenciais” (1996, p. 23). O levan-
tamento dos ditos referenciais foi o que se pretendeu fazer neste primei-
ro capítulo, que servirá como base para todo o restante das discussões 
deste estudo.

E a educação?

Além do tipo de prática que era destinada a cada órfão, foi ainda 
possível perceber, em alguns casos, como ela se dava; se por escolas, 
conventos14, recolhimentos, ensino doméstico, feito pela própria mãe 
ou algum outro membro da família, ou se houve a contratação de pro-
fessores particulares.

Nos inventários analisados, entre os cem que correspondem ao 
grupo dos “mais abastados”, 87 assinalam a presença declarada de ór-
fãos. Foram localizados indícios de práticas educativas em 51 dos 87 
inventários em que há a presença de órfãos, ou seja, em pouco mais 
de 58% dos documentos. Nestes 51 documentos, há a soma de 281 
órfãos, sendo que 140 são do sexo masculino, 139 do sexo feminino, e 
dois não puderam ser definidos, pois não havia indicação. As práticas 
educativas encontradas, para ambos os sexos, aparecem divididas da 
seguinte forma (de acordo com o agrupamento pré-estabelecido e ex-
plicitado acima):

13 • MELLO e SOUZA, Laura de. Prefácio In: SILVEIRA, Marco Antônio da. Universo do Indis-
tinto: Estado e Sociedade nas Minas Setecentistas (1735-1808). São Paulo: Hucitec, 1997. 
14 • Refiro-me aqui à ida de Úrsula, filha de José Ribeiro de Carvalho CSO-I (31)257, para o 
Convento de Nossa Senhora da Conceição na cidade de Angra, Capitania do Rio de Janeiro.
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Gráfico 6: Porcentagem dos indícios das práticas educativas encontradas nos inventários para 
os órfãos do grupo dos “mais abastados”.

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

Há, em alguns casos, a associação de atividades de mais de um grupo 
de prática educativa. Por exemplo, para muitas meninas, os ofícios mecâ-
nicos de coser e bordar vinham junto com o aprendizado das primeiras 
letras; ou, como outro exemplo, para poucos meninos, o aprendizado das 
primeiras letras era complementado com o de Latim e Gramática. Por 
esse motivo, há casos em que os órfãos aparecem descritos em mais de um 
tipo de prática educativa. Fonseca (2006)15 afirma que esse mesmo padrão 
de combinação de diferentes práticas educativas pode ser observado nas 
camadas menos favorecidas e que há exemplos de filhos de sujeitos dessas 
camadas, como os de oficiais mecânicos, que também aprendiam a ler, 
escrever e contar; e que a junção dos tipos de educação seria uma garantia 
de sobrevivência. O aprendizado dos ofícios mecânicos teria a função de 
garantir o sustento, e a capacidade de escrita e leitura era vista como a 
possibilidade de uma ligeira ascensão social.

Não obstante, na presente pesquisa, chama a atenção o alto índice de 
órfãos que estavam inseridos em práticas educativas em que se tinha con-
tato direto com algum nível de aprendizagem da leitura e escrita, identifi-
cadas aqui como as práticas educativas de Instruções – Elementar, Com-
plementar e Superior. A historiografia da educação no período colonial, 

15 • FONSECA, Thais Nívia de Lima e. Segundo a qualidade de suas pessoas e fazenda: estraté-
gias educativas na sociedade mineira colonial. Varia História. Belo Horizonte: v. 22, n. 35, jan./
jun. 2006.
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conforme já demonstrado, tem evidenciado que a educação na América 
portuguesa no século XVIII era dada de acordo com o gênero do indiví-
duo e a sua condição econômica e social. Pode-se afirmar que aos menos 
privilegiados era mais comum o aprendizado de ofícios mecânicos a fim 
de garantirem um sustento, podendo também se estender ao aprendizado 
das primeiras letras. Os escravos podiam aprender os ofícios mecânicos 
e, até mesmo, a ler e escrever – um modo de valorizá-los e de fazê-los 
aumentar os rendimentos de seus senhores com trabalhos mais especí-
ficos. Já aos filhos de famílias mais abastadas, as primeiras letras eram 
ensinadas, assim como Latim, Gramática e as operações fundamentais, 
além de ofícios manuais para as mulheres. Para o universo das camadas 
mais privilegiadas da sociedade mineira setecentista, os dados da presente 
pesquisa reforçam tal ideia, pertinente à educação dos órfãos filhos dos 
“mais abastados”, como se pode observar no gráfico 6.

Cláudia Oliveira (2008)16, ao analisar a Comarca do Rio das Velhas, 
afirma que nem sempre havia uma relação direta entre as ocupações 
dos pais e os caminhos seguidos pelos órfãos, conforme as afirmações 
de Fonseca (2009, p. 103)17 de que nem sempre a formação profissional 
seguia a condição social familiar, como indicavam as Ordenações Fili-
pinas18. Para a Comarca do Rio das Mortes, na Capitania de Minas Ge-
rais, Morais (2009)19 consegue perceber que há uma relação estrita entre 
as posses de bens e negócios paternos e as ocupações dos menores. O 
grande número de filhos ilegítimos/naturais, maior para a Comarca do 
Rio das Velhas que para a Comarca do Rio das Mortes, pode ser um dos 
motivos que ajudam a explicar esse quadro, uma vez que, de acordo com 

16 • OLIVEIRA, Cláudia Fernanda. Educação Feminina na Comarca do Rio das Velhas 
(1750/1800): a constituição de um padrão ideal de mulher e sua inserção na sociedade colonial 
mineira. Belo Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG, 2008 (Dissertação de Mestrado em 
Educação).
17 • FONSECA, Thais Nívia de Lima e. Letras, ofícios e bons costumes. Civilidade e sociabilidade 
na América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
18 • Trata-se desse tema na p. 58 do presente Capítulo.
19 • MORAIS, Christianni Cardoso de. Posses e usos da cultura escrita e difusão da escola: de 
Portugal ao Ultramar, Vila e Termo de São João del Rei, Minas Gerais (1750-1850). Belo Ho-
rizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, 2009 (Tese de Doutorado em 
História).
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Fonseca (2009)20, é considerável o número de filhos mestiços de homens 
razoavelmente abastados que recebiam educação para formação em al-
gum tipo de ofício mecânico, às vezes combinado com o ensino das 
primeiras letras.

Não foram observadas, para o grupo dos “mais abastados”, diferen-
ças significativas das práticas educativas vividas pelos órfãos quando rela-
cionadas com as ocupações realizadas pelos pais. Entretanto, para avaliar-
mos melhor os caminhos tomados pelos órfãos, sujeitos desta pesquisa, e 
observar se seguiram ou não os passos dos pais, seria necessária a verifica-
ção dos inventários dos próprios órfãos. Devido ao curto espaço de tempo 
que se tem para a realização de uma pesquisa de mestrado, tal análise teve 
que ser deixada para estudos posteriores, não se constituindo como foco 
do presente trabalho. Contudo, alguns dados interessantes, que relacio-
nam as práticas educativas com a ilegitimidade/naturalidade dos órfãos, 
foram possíveis de ser observados na documentação. Verificaram-se, en-
tre os documentos que trazem indícios de práticas educativas, 33 órfãos 
identificados como ilegítimos/naturais. Desses, 26 (15 homens e 11 mu-
lheres) são filhos de homens solteiros; quatro (dois homens e duas mulhe-
res), de mulher solteira; e três (dois homens e uma mulher), de homens 
casados. As práticas educativas encontradas referiam-se a nove mulheres 
e 12 homens e se apresentaram da seguinte forma:

Gráfico 7: Práticas educativas para os filhos ilegítimos/naturais dos “mais abastados”.

Fonte: Banco de dados da pesquisa.

20 • OLIVEIRA, Cláudia Fernanda. Educação Feminina na Comarca do Rio das Velhas (1750/1800): 
a constituição de um padrão ideal de mulher e sua inserção na sociedade colonial mineira. Belo 
Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG, 2008 (Dissertação de Mestrado em Educação).
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A aproximação com metodologia demográfica tem se mostrado 
muito útil para as análises em História da Educação, já que há um con-
siderável número de documentos que podem ser utilizados para estudos 
em séries. Portanto, emprestando-se dessa metodologia mostra-se pos-
sível demonstrar padrões como, por exemplo, das práticas educativas 
realizadas por determinados grupos no período estudado. Alguns pou-
cos historiadores da educação já vêm se utilizando dessa metodologia. 
O presente trabalho, acredita-se, irá acrescentar à discussão, a medida 
que pretende ajudar a observar e aprimorar o uso de dados demográfi-
cos, ainda pouco utilizados, mas que demonstram-se muito ricos para 
as análises da História da Educação.
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INTRODUÇÃO

As cavalhadas, a despeito das formas variadas em que sempre fo-
ram encontradas em território brasileiro, se definem, de modo geral, 
como “divertimentos eqüestres praticados pela aristocracia portugue-
sa, [que] eram [e, guardadas as devidas proporções, ainda são] uma 
ocasião de exibir não só destreza como ostentação de riqueza pelas 
vestimentas e ajaezamento dos cavalos”.1 Desde o período colonial bra-
sileiro elas se apresentam, aqui, sob a forma de “torneios nos quais dois 
bandos ou grupos rivais disputavam jogos de canas, argolas, alcanzias, 
cabeças e uma variedade de ‘invenções’ (...)”.2

Conforme elaboração de José Arthur Teixeira Gonçalves, o pre-
sente trabalho acerca das cavalhadas partirá de uma discussão etimo-
lógica que considero ser de grande relevância para a delimitação mais 
clara da temática. Segundo o autor, “palavra certamente portuguesa, 
no sentido usual de torneio eqüestre, cavalhada só é utilizada nos do-
cumentos do Brasil colonial do século XVIII, embora seu emprego na 
metrópole seja ‘muito antigo’”.3 A tal afirmação, o autor acrescenta a 
seguinte análise:

Etimologicamente, cavalhada vem do castelhano caballada, que 
não tem relação com festas. Significa apenas “porção de cavalos” ou 
“gado cavalar”, segundo dicionário etimológico de Antônio Geraldo 
da Cunha. O dicionário de Morais – que retoma a empreitada do 
jesuíta setecentista Rafael Bluteau – registra dois verbetes: cavalha-
da e cavalhadas. A palavra no singular denota “festa de cavalgada”, 

1 • MEYER, Marlyse. Caminhos do imaginário no Brasil. São Paulo: Edusp, 1993.
2 • GONÇALVES, José Artur Teixeira. Cavalhadas na América portuguesa: morfologia da 
festa.  In: JANCSÓ, István; KANTOR, Íris (Org.). Festa: cultura e sociabilidade na América 
portuguesa. São Paulo: EDUSF/Imprensa Oficial do Estado, 2001. (v. 2).
3 • GONÇALVES, José Artur Teixeira, Op. cit., p. 952.
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mas assume outros sentidos figurativos como “empresa arriscada” ou 
“proeza”.4 

Quanto ao termo no plural, que é o que mais precisamente se re-
laciona ao objeto aqui abordado, o autor supracitado constata que “di-
versas manifestações lúdicas são agregadas sob termo cavalhadas e até 
mesmo utilizadas como seu sinônimo”.5 Essa afirmação aponta para 
uma generalização, sob apenas um conceito, de manifestações com na-
turezas distintas, pois:

Cavalhadas também são chamadas ‘mouriscas’ ou ‘mouriscadas’ (for-
mas mais próximas à designação hispânica de morosycristianos). A 
profusão de sinônimos advém da ampla variedade de jogos que se re-
alizam nos torneios de cavalhadas, ora vinculados a um eixo central, 
ora autônomos.6

Com inspiração nos torneios medievais e sempre representando 
a oposição entre os muçulmanos e os cristãos, as cavalhadas em ca-
ráter de jogos assumem a forma de disputas, geralmente entre pares, 
nas quais cada jogador tem oportunidade de provar suas habilidades a 
cavalo. “Para torneios e contendas, os cavaleiros dividiam-se em dois 
grupos. Procurava-se manter o número dos pares de Carlos Magno”.7  
Os grupos, cada um com doze cavaleiros, se distinguem através das co-
res vermelha (mouros) e azul (cristãos), que representam a rivalidade 
entre as equipes. Como apontarei, esse caráter de jogo pressupõe certa 
mobilidade no que se refere ao resultado final, podendo ser vencedores 
aqueles que demonstrarem maior destreza e habilidade na execução 
das provas. Entretanto, no momento em que as cavalhadas se apresen-
tam em forma de dramatização, o caráter jogo dá lugar ao caráter rito, 
sendo o resultado previsto e permeado por uma função social e políti-
ca de rememoração da vitória específica de um dos grupos envolvidos, 
ou seja, do grupo dos cristãos. 

Em sua forma dramática, a apresentação transpõe a disputa de 
cavaleiros de dois a dois e se constitui como encenação de uma guerra 

4 • GONÇALVES, José Artur Teixeira, idem.
5 • GONÇALVES, José Artur Teixeira, Op. cit., p.952.
6 • GONÇALVES, José Artur Teixeira, idem.
7 • GONÇALVES, José Artur Teixeira, Op. cit., p.953.



CURITIBA - UFPR   |   V. 1, ABRIL DE 2016 212

ANAIS DO III COLÓQUIO CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

associada à Canção de Rolando,8 narrativa da batalha de Carlos Mag-
no e seus Doze Pares contra os sarracenos. Repleta de anacronismos 
e exageros fantasiosos, a canção conta a gesta do conde Rolando, so-
brinho de Carlos Magno, durante a batalha ocorrida em Roncesvalles 
contra os invasores muçulmanos que buscavam dominar a região. 
Carlos Magno, rei franco apresentado no poema como um já idoso 
imperador (embora tenha recebido esse título cerca de vinte anos 
depois da batalha histórica) lutava contra os invasores muçulmanos 
no intento de converter todos os infiéis à fé católica e garantir-lhes 
a salvação. Seu implacável exército havia submetido todas as hostes 
pagãs presentes em território espanhol, restando apenas um ponto 
de resistência, Saragoça, governada pelo rei muçulmano Marsílio, a 
quem os homens de Carlos Magno combateram bravamente, com o 
auxílio direto de milagres de Deus. Assim, nas cavalhadas a vitória 
cristã é pressuposta.

A luta entre cavaleiros cristãos, de azul, e mouros, de encarnado, se-
guia, em geral, o seguinte esquema: muitas vezes, no centro da praça, 
erguia-se um castelo. Começava o jogo com artimanhas, fintas cila-
das, despacho de estafetas, espiões de cá e de lá, escaramuças, troca de 
embaixadores. Declarava-se finalmente a batalha. Os cristãos começa-
vam perdendo, mas logo reerguiam os ânimos, e o combate prosseguia 
encarniçado: espadas se cruzando, tiros de pólvora seca, em meio a 
terrível algazarra vinda tanto dos guerreiros como dos espectadores, 
embora o desenlace fosse conhecido de antemão: eternos vencedores, 
os cristãos.9

As cavalhadas são manifestações festivas originadas na Península 
Ibérica que passaram a ser praticadas no Brasil desde o período co-
lonial, perpassando os diversos períodos históricos brasileiros e per-
manecendo no folclore ainda hoje. Não há consenso entre os autores 
consultados em relação ao período em que elas começaram a ser pra-
ticadas na Península Ibérica. Para alguns autores, sua origem é apro-
ximada do contexto de produção da Canção de Rolando, sendo desde 
então associada à história dos francos e baseada na vida do imperador 
Carlos Magno (748-814). Para outros, as práticas ibéricas se iniciaram 

8 • VASSALO, Lígia. (Trad. Not. Pref.). A CANÇÃO DE ROLANDO, Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1988.
9 • MEYER, Marlyse, Op. cit., p. 241.
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bem mais tarde, como demonstra o trecho, sendo logo em seguida in-
troduzidas na colônia:

Muito praticado em Portugal desde o século XV, “o torneio das ca-
valhadas nas festas da corte nas quais os próprios monarcas toma-
vam parte, com os príncipes e fidalgos da casa real, até que depois 
constituiu, em geral, um predileto divertimento popular”, como 
registra Pereira da Costa em seus Anais Pernambucanos, iria cons-
tituir, desde cedo, na colônia brasileira, forma de demonstração de 
poder pessoal.10

Na ausência de documentação mais consistente que comprove 
uma ou outra hipótese, não pretendo me delongar nessa discussão. 
Acredito ser perfeitamente possível que a criação das cavalhadas te-
nha se dado no momento mesmo em que a sociedade cavaleiresca, 
em moldes franceses, encontrava-se em seu auge, sendo plausível a re-
presentação da oposição entre mouros e cristãos no contexto em que 
se inseriam as Cruzadas. Entretanto, considerando-se o fato de terem 
sido originadas na Península Ibérica e serem sempre apresentadas, no 
Brasil, nas solenidades relacionadas ao poder da metrópole durante o 
período colonial, do império e/ou à fé católica, torna-se notável sua 
adequação a um projeto político e de valorização cristã que assume 
um caráter representativo e pedagógico frente a uma ideologia útil aos 
países ibéricos recém-saídos da Guerra de Reconquista, bem como à 
disseminação dos ideais apregoados a partir da Contra-Reforma da 
Igreja Católica e do Concílio de Trento.  

No Brasil, a bibliografia aponta com maior precisão o momento 
inicial das corridas das cavalhadas. Elas surgiram, aqui, na forma de 
jogos, sem encenações dramáticas a princípio. “No século XVI, quan-
do aparecem as primeiras notícias de sua presença no Brasil, cronistas 
se referem a elas como jogos de canas, argolinhas ou patos”.11 Corridas, 
desde o princípio, pelos “grandes da terra”12  ainda hoje as cavalhadas 
se associam às festividades religiosas, não se manifestando de forma 
isolada e se davam, no começo, “por ocasião de festejos de padroeiros 

10 • TINHORÃO, José Ramos. As Festas no Brasil Colonial. São Paulo: 34, 2000.
11 • GONÇALVES, José Artur Teixeira, Op. cit., p. 952.
12 • MEYER, Marlyse, Op. cit., p.229.
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locais, ou na oportunidade de festas civis”.13 Era usual que algum abas-
tado e proeminente homem, por vezes um comerciante, ordenasse e 
financiasse a execução de cavalhadas em honra aos casamentos da no-
breza portuguesa, aos célebres nascimentos, aos acontecimentos polí-
ticos de maior relevância (quer fosse no Brasil, quer fosse em Portugal, 
mesmo depois da declaração de Independência), às mais importantes 
festividades da Igreja e em inúmeras outras ocasiões consideradas dig-
nas de festejos pomposos. 

A expressão dramática da festa, que caracteriza algumas das mais 
conhecidas cavalhadas brasileiras só é registrada mais tarde: 

(...) os primeiros relatos de “Cavalhadas Dramáticas”, mas ainda com 
representações não definidas, aparecem no século XIX, possivelmente 
nos fins do século XVIII. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais são 
anotados grupos de jovens vestidos como figuras de mouros e cristãos 
e que se empenham em combates simulados.14

Como assinala, ainda, Marlyse Meyer:

(...) a cavalhada podia não se resumir ao jogo de habilidades eques-
tres. Desenvolvendo a parte das escaramuças e batalhas fingidas (de 
que há forte exemplo nos festejos da Bahia de 1760 e ainda presen-
tes na sexta Carta Chilena) e situando-as numa temática tradicio-
nal ibérica e de ampla circulação na América Latina, acrescentou-se 
às argolinhas e outras provas de habilidade, a cavalhada dramática. 
Uma representação equestre do antigo tema carolíngio resumido na 
fórmula cristãos e mouros, representação essa que parece ter sido re-
elaboração brasileira.15 

Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo estudioso das cavalhadas 
de Pirenópolis – GO, aponta as ideias, anteriormente traçadas pelo an-
tropólogo Théo Brandão, atentando para o fato de que os termos cava-
lhadas e Cristãos e Mouros, frequentemente tratados como sinônimos, 
se diferem no momento em que são elaboradas análises mais criterio-
sas acerca das formas dessas festas. Os questionamentos que conduzi-
ram a essa distinção surgiram no momento da pesquisa de Théo Bran-

13 • BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Cavalhadas de Pirenópolis: um estudo sobre representa-
ções de cristãos e mouros em Goiás. Goiânia: Oriente, 1974.
14 • BRANDÃO, Carlos Rodrigues, ibidem, p. 39.
15 • MEYER, Marlyse, Op. cit., p.239.
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dão sobre as cavalhadas de Alagoas pelo fato de o mesmo “não haver 
encontrado uma só indicação de ‘Cavalhada Dramática’ verdadeira em 
Portugal”.16

Citando Câmara Cascudo, o autor da obra Cavalhadas de Pirenó-
polis define os termos acima apontados, de modo a expressar uma sutil 
variação de significados: 

Cavalhada nomeia um “desfile a cavalo, corrida de cavaleiros, jogo de 
canas, jogo de argolinhas (...) ou de manilha”. Cristãos e Mouros apli-
ca-se a uma ‘luta simulada entre cristãos e mouros e representada por 
ocasião de festas religiosas ou acontecimento social de relevo.17

Tal distinção se pauta na associação dos termos cavalhadas e 
mouros e cristãos, respectivamente, aos conceitos, definidos por Lé-
vi-Strauss, jogo e rito. Carlos Rodrigues Brandão aponta as caracte-
rísticas mais divergentes das duas definições:

No jogo as regras exigem e estabelecem, ao mesmo tempo, as bases de 
uma igualdade inicial entre competidores ou entre equipes, a partir 
do que é possível esperar um resultado diferenciador pelos atributos 
e qualidades individuais ou “de grupo” na atuação dentro de um jogo 
que existe para diferenciar, ao final, vencidos e vencedores, considera-
dos a princípio como iguais.18

E ainda:

Ora, o rito é também “jogado”, mas como se fosse uma partida de 
modo único, privilegiada por um esquema de mesmas normas e re-
gras, como no jogo, juntamente com um esquema também de atuações 
prescritas. Assim, o rito é como se fosse uma partida selecionada entre 
todas as teoricamente possíveis.19

A respeito das cavalhadas brasileiras de modo mais amplo, as pro-
blematizações acerca de como, então, elas foram trazidas para o Brasil, 
ou seja, quais suas formas originais na Península Ibérica (dramáticas 
ou não), como aconteciam primordialmente em solo brasileiro e como 
foram modificadas posteriormente permanecem, até onde pude alcan-

16 • BRANDÃO, T. apud BRANDÃO, Carlos Rodrigues, Op. cit., p. 39.
17 • CASCUDO apud BRANDÃO, Carlos Rodrigues, Op. cit., p. 37-38.
18 • LEVI-STRAUSS apud BRANDÃO, Carlos Rodrigues, ibidem, p. 42.
19 • LEVI-STRAUSS apud BRANDÃO, Carlos Rodrigues, idem.
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çar com minhas pesquisas, sem resposta. O que é possível alegar, com 
maior exatidão, é que em quaisquer formas de sua execução, um acen-
tuado caráter político se evidenciava nas festas de um modo geral e, 
dentro delas, nas cavalhadas:

Elas constituíam, com as touradas, as comédias e óperas, uma parte 
obrigatória das grandes festas de igreja ou comemorativas de grandes 
eventos da metrópole, nascimentos, batismos casamentos, aclama-
ções, de príncipes e reis, a que a colônia não se podia furtar, custeadas 
compulsoriamente pelo senado, as câmaras e/ou outros grandes per-
sonagens ou instituições.20

Assim, faz-se necessária uma discussão mais aprofundada acerca 
das cavalhadas como integrantes de um conjunto maior de mecanis-
mos de notável potencial estratégico para projetos de afirmação polí-
tica, assumindo formas de instrumentos de pedagogia social tanto na 
colônia quanto no Império e, ouso dizer, ainda hoje.

FOLCLORE, FESTAS, CIVILIZAÇÃO E POLÍTICA

José Ramos Tinhorão, na introdução seu livro As Festas no Bra-
sil Colonial, chama atenção para o fato de que, no tempo da chegada 
dos portugueses à América do Sul, as festas não possuíam a dimensão 
coletiva que conhecemos hoje, sendo inconcebível que as mesmas per-
mitissem os impulsos pagão-dionisíacos pecaminosos associados às 
festividades da Antiguidade. 

Assim, o que durante mais de duzentos anos se registra como apro-
veitamento coletivo do lazer na colônia americana de Portugal não 
seriam propriamente festas dedicadas à fruição do impulso individual 
para o lúdico, mas momentos de sociabilidade festiva, propiciados ora 
por efemérides ligadas ao poder do Estado, ora pelo calendário religio-
so estabelecido pelo poder espiritual da Igreja.21

 De acordo com Mary Del Priore, em Festas e Utopias no Brasil Co-
lonial, a definição do conceito de folclore que mais se adequa à análise 
das festas é aquela apontada por André Varagnac como “conjunto de 

20 • MEYER, Marlyse, Op. cit., p. 230.
21 • TINHORÃO, José Ramos, Op. cit., p. 7.
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crenças coletivas sem doutrinas e de práticas coletivas sem teorias”.22 
As definições de Câmara Cascudo, entretanto, delimitam de forma 
mais trabalhada este conceito, contribuindo para uma compreensão 
mais clara do objeto a ser analisado, as cavalhadas.

O termo folclore, criado no Reino Unido em 1846 pelo arqueólogo 
William John Thoms significa, literalmente, “saber” (lore) do “povo” 
(folk).23 Folclore é aquilo o que permanece no tempo, sob as caracterís-
ticas delineadas por um grupo específico ao qual pertence, não sendo 
anulado pelo desenvolvimento. “É o popular, mas nem todo popular é 
folclore”,24 daí a distinção entre folclore e cultura popular: o primeiro 
se insere na segunda, é parte dela e requer antiguidade, anonimato, di-
vulgação e persistência.25 Folclore é cultura mantida pela mentalidade 
do homem e não determinada pelos materiais por ele manejados. Ao 
contrário, o material é pelo folclore manejado.26

As festas do período colonial, como elucida Mary Del Priore, são 
matéria do folclore, logo da cultura popular, e assim se constituem em 
tradição legada dos mais velhos para os mais novos. “Expressão teatral 
de uma organização social, a festa é também fato político, religioso ou 
simbólico”.27 Elas devem preencher funções servindo a alguma necessi-
dade. Transitam, assim, entre servir como suporte à criatividade de um 
povo e, ao mesmo tempo, como elemento afirmador das instituições 
de poder.

Portanto, compreender as cavalhadas, de modo geral, requer 
compreender que suas formas festivas não eximem suas execuções da 
aliança com os propósitos políticos vinculados à afirmação do poder. 
Mesmo nas cavalhadas supostamente vinculadas apenas a comemora-
ções de caráter religioso, os propósitos políticos ainda podem ser per-
cebidos, por vezes explicitamente e por vezes implicitamente. 

22 • DEL PRIORE, Mary. Festas e utopias no Brasil Colonial. São Paulo: Brasiliense, 1994.
23 • CASCUDO, Luís da Câmara. Folclore do Brasil: (pesquisas e notas). Rio de Janeiro: Fundo 
de Cultura, 1967.
24 • CASCUDO, Luís da Câmara, ibidem, p. 13.
25 • CASCUDO, Luís da Câmara, idem.
26 • CASCUDO, Luís da Câmara, ibidem, p. 10.
27 • DEL PRIORE, Mary, Op. cit., p. 10.
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Um dos fatores políticos relacionados não apenas às cavalhadas, 
mas às festas coloniais, de modo geral, diz respeito à formação de 
uma sociedade submetida a mecanismos de controle e afirmação de 
poder. Tais mecanismos buscavam garantir que os que aqui viviam 
fossem súditos da coroa portuguesa, cristãos praticantes da ordem 
e respeitadores das hierarquias. Esses mecanismos foram elementos 
de eficiente colaboração para consolidar, na mentalidade dos agen-
tes envolvidos na execução das festas, a ideia de superioridade das 
sociedades europeias e dos moldes de civilização por elas oferecidos 
de modo que, pouco mais tarde – durante o período imperial e, em 
especial, no período regencial e no princípio do segundo reinado, 
quando os esforços do governo se voltavam à contenção dos diversos 
conflitos que eclodiam por todo o Brasil – a monarquia brasileira, 
ainda que em teoria independente de Portugal, se posicionasse como 
continuadora da civilização europeia nos trópicos, como demonstra 
o trecho a seguir:

No movimento de definir-se o Brasil, define-se também “o outro” em 
relação a esse Brasil. Num processo muito próprio ao caso brasileiro, 
a construção da ideia de Nação não se assenta sobre uma oposição à 
antiga metrópole portuguesa; muito ao contrário, a nova Nação brasi-
leira se reconhece enquanto continuadora de uma certa tarefa civiliza-
dora iniciada pela colonização portuguesa.28

Devemos considerar que, na Europa, a centralização e consolida-
ção dos regimes monárquicos aconteceu de forma processual e gra-
dativa. A fundação do reino de Portugal (1139) estabeleceu ali um 
regime que permaneceu monárquico até o princípio do século XX e 
se desenvolveu ao longo dos séculos, se adequando às mudanças dos 
períodos históricos. No Brasil, entretanto, a ideia de submissão a uma 
monarquia foi, a principio, imposta pelo processo colonial e, para as-
segurar o poder da metrópole ou, mesmo mais tarde, o poder imperial, 
convinha o estabelecimento de estratégias que educassem, com intuito 
de assegurar o controle, uma população que se espalhava pelo imenso 
território e se miscigenava biológica e culturalmente, tendendo cada 
vez mais a se insubordinar. 

28 • GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação  e  civilização nos trópicos.  Estudos Históri-
cos. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, n. 1, jan./jul. 1988, p. 5 27.
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Daí a relevância da figura de Carlos Magno e dos doze pares de 
França nas cavalhadas brasileiras. Que, na Península Ibérica, essa re-
presentação tivesse validade historicamente atestada e que houvesse 
justificada permanência no imaginário social do mítico heroísmo atri-
buído ao Novo César e aos seus cavaleiros mais próximos, é compre-
ensível. A Reconquista tratou de consolidar na mentalidade ibérica a 
valoração exacerbada ao cristianismo e a visão maniqueísta apontado-
ra dos muçulmanos como mal a ser extirpado do território europeu. 
Entretanto, o que podemos questionar diante da presença de Carlos 
Magno e dos pares de França, que é “recorrente e familiar não só na 
cultura popular, mas no imaginário e na cultura brasileira tout court”,29  
é que relações poderiam existir entre esse mito europeu e a realidade 
brasileira ou, como melhor expressa Marlyse Meyer: 

A grande pergunta é sempre: porque persistiu, e persiste, tão afastados 
no tempo e no espaço de suas matrizes originárias uma figura e um 
combate que a história e a lenda configuram na Europa, mas que não 
responde a nenhuma realidade histórica ou mítica no ultramar? Por 
que o mito também cá funciona?30

A própria autora propõe uma resposta:

A explicação – ou tentativa desta – estaria menos na memória de um 
qualquer arquétipo, ou de uma improvável arremetida de “mouros na 
costa”, do que na memória difusa do que foi a história da ocupação e 
construção deste continente, deste país, que foi, e é, uma brutal e sem-
pre renovada história de dominação.31

Acredito, contudo, ser necessário considerar uma ideia comple-
mentar a essa resposta. Ela pressupõe o desenvolvimento, aqui, de algo 
que em muito se aproxima daquilo o que Norbert Elias denominou 
como processo civilizador, associado principalmente às monarquias 
europeias absolutistas.

Mas se examinamos a que realmente constitui a função geral do con-
ceito de civilização, e que qualidade comum leva todas essas varias 
atitudes e atividades humanas a serem descritas como civilizadas, 
partimos de uma descoberta muito simples: este conceito expressa a 

29 • MEYER, Marlyse, Op. cit., p. 149.
30 • MEYER, Marlyse, ibidem , p. 156.
31 • MEYER, Marlyse, idem.
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consciência que o Ocidente tem de si mesmo. Poderíamos até dizer: a 
consciência nacional. Ele resume tudo em que a sociedade ocidental 
dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais 
antigas ou a sociedades contemporâneas “mais primitivas”.32

Mas é preciso refletir sobre o fato de que “o homem ocidental nem 
sempre se comportou da maneira que estamos acostumados a consi-
derar como típica ou como sinal característico do homem ‘civilizado’”.  
33Ele foi gradativamente moldado, desenvolvido, educado para se ade-
quar aos modelos da civilização. E o que exige análise mais criteriosa é a 
concepção de que “civilização, porém, não significa a mesma coisa para 
diferentes nações ocidentais. Acima de tudo, é grande a diferença entre 
a forma como ingleses e franceses empregam a palavra, por um lado, e 
os alemães, por outro”.34 E são os conceitos francês e inglês, muito pró-
ximos, carregando em sua própria definição o pressuposto de algo que é 
processual e que possui um resultado esperado. Por definição:

O conceito francês e inglês de civilização pode se referir a fatos polí-
ticos ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais. (...) a 
realizações, mas também a atitudes ou “comportamento” de pessoas, 
pouco importando se realizaram ou não alguma coisa. (...) “Civiliza-
ção” descreve um processo ou, pelo menos, seu resultado.35

A França, e seu conhecido potencial exportador de produtos lu-
xuosos e cultura aprimorada durante os séculos iniciais da expansão 
capitalista, é aquela cujo conceito prevalece sobre as demais sociedades 
europeias. É, principalmente, a concepção de necessidade da ordem e 
do controle social para promoção do progresso, do refinamento para 
abrandar a selvageria, do desenvolvimento na tentativa de se amenizar 
a inferioridade dos “bárbaros” que tornam o conceito francês revestido 
de substância asseguradora de poder para aqueles que o absorvem e 
que através dele buscam se elevar. 

Pensar no modelo francês de cavaleiro, portanto, civilizado, con-
trolado em sua brutalidade e revestido de virtudes cristãs nos ajuda a 

32 • ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: Uma História dos Costumes (vol. 1). Rio de Ja-
neiro: Zahar, 1994.
33 • ELIAS, Norbert, ibidem, p. 13.
34 • ELIAS, Norbert, ibidem, p. 23.
35 • ELIAS, Norbert, Op. cit., p. 23.
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compreender a razão e serventia dos pares de França à afirmação das 
relações sociais e às exaltações dos acontecimentos políticos europeus 
ou brasileiros. E o mesmo acontece com a figura de Carlos Magno 
que, além de possuir as descritas qualidades, “ajudado na execução da 
Ordem por seus fiéis paladinos, simbolizaria a ordem unitária que se 
pretendeu implantar a ferro e fogo no Novo Mundo: uma fé, uma lei, 
um rei”.36

O ideal salvacionista europeu que se iniciou nos primórdios da co-
lonização sob a roupagem da conversão de nativos para a salvação de 
suas almas e se estendeu até o século XIX, se concentrando então na 
disseminação da civilização francesa em oposição à barbárie carente de 
refinamento e ao estabelecimento da ordem e do controle social, servia 
não apenas à moldagem de uma população às formas cristãs de com-
portamento ou às tendências de polidez que se espalhavam pela Euro-
pa. A função política embutida nesses ideais pode ser detectada quando 
pensamos que essa moldagem e adequação às tendências ao longo dos 
séculos propiciaram a construção e afirmação de uma identidade bra-
sileira atrelada a uma suposta dependência política, econômica e prin-
cipalmente cultural em relação a Portugal por sua acentuada civilização 
em contraste com a barbárie natural do indígena e do negro no Brasil.

De fato, o que a documentação coeva disponível revela é, da parte das 
autoridades e dos colonos brancos, a tendência à reprodução dos mo-
delos europeus de hábitos pessoais e sociais, e, da parte dos jesuítas en-
carregados da evangelização da gente da terra, a imposição não apenas 
da “fé católica” sob as novas regras da Contra-Reforma do Concílio de 
Trento (reunido de 1545 a 1563), mas de todo o ritual criado para a 
encenação do culto com a reprodução exata da sua música e dos seus 
cantochãos.37

Ao pensarmos nos ideais civilizatórios europeus percebemos, 
como principal elemento responsável pela prática e disseminação desse 
processo civilizador, a própria sociedade de corte:

Não foi mera coincidência que, nos mesmos séculos em que rei ou prín-
cipe adquiriram status absolutista, a contenção e moderação das paixões 
(...), a “civilização” do comportamento, aumentasse visivelmente. Nas 
citações antes reunidas para demonstrar essa alteração no comporta-

36 • MEYER, Marlyse, Op. cit., p. 156.
37 • TINHORÃO, José Ramos, Op. cit., p. 8.
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mento, evidenciou-se o alto grau em que essa mudança se associou à 
formação da ordem hierárquica, tendo à frente o governante absoluto, 
ou em termos mais amplos, sua corte. Isto porque a corte, igualmen-
te residência do príncipe, assumiu um novo aspecto e uma nova im-
portância na sociedade ocidental, em um movimento que se espalhou 
lentamente pela Europa, para refluir novamente, mais cedo aqui, mais 
tarde ali, durante a época que denominamos “Renascença”.38

Entretanto, antes de 1808, quando a corte portuguesa optou por se 
mudar para o Brasil, a configuração do poder em território colonial se 
dava de maneira dispersa e, na ausência de uma centralidade efetiva a 
ideia de corte não se aplicava da mesma forma aos portugueses e seus 
descendentes mais próximos. 

Os chamados grandes da terra, latifundiários e detentores dos po-
deres econômicos e sociais descentralizados que se aproximavam dos 
ricos-homens ou fidalgos portugueses39 eram aqueles que se incumbiam 
da realização das festas que eram normatizadas por Portugal. Era esta-
belecida, para as cavalhadas, “uma coreografia que deveria reproduzir 
a hierarquia e se desenvolver segundo um modelo imposto pela metró-
pole”,40 sendo que a responsabilidade de sua execução recaía sobre uma 
figura proeminente da sociedade que, a despeito da acentuada onero-
sidade do feito, recebia a incumbência como privilégio, uma chance de 
demonstrar respeito e admiração política e religiosa e, assim, cair nas 
graças de alguma autoridade maior. 

Essa execução, quando falamos especificamente das cavalhadas, 
pressupõe uma disponibilização verdadeiramente farta de recursos, 
uma vez que elas foram e ainda são festas propensas à declarada os-
tentação. Os ornamentos dos cavalos, as vestimentas dos cavaleiros, os 
enfeites das arenas e cada um dos incontáveis detalhes da festa são re-
pletos de pompa e, portanto, custam caro. Tratava-se, a princípio, de 
“uma obrigação que com o tempo foi tornando-se muito pesada (...). 
Mas que também podia ser considerada um privilégio disputado (...)”.41

38 • ELIAS, Norbert. O processo civilizador: formação do Estado e Civilização (vol. 2), Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar editor, 1993.
39 • COSTA, Ricardo Luiz Silveira.  A guerra na Idade Média: estudo da mentalidade de cruzada 
na Península Ibérica. Rio de Janeiro: Edições Paratodos, 1998.
40 • MEYER, Marlyse, Op. cit., p. 231.
41 • MEYER, Marlyse, ibidem, p. 230.
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Assim, podemos perceber que, além de possuírem uma função 
política bem delimitada, as cavalhadas eram idealizadas, financiadas e, 
mais tarde, corridas por membros das elites sociais. Não seria espantoso 
apontar, portanto, que as formas de cultura paralelas ou preexistentes 
não eram consideradas e as comemorações, a despeito de acontecerem 
em espaço público, não serviam de expressão concreta da cultura po-
pular, mas sim de fenômenos de oportunismo lúdico nos quais o projeto 
educador das elites seria absorvido e adaptado pelas pessoas de modo 
que as mesmas transformassem em diversão “o que lhes era apresentado 
como evento oficial ou de devoção”.42

PEDAGOGIA SOCIAL DA ORDEM

O trabalho desenvolvido durante minha graduação se referia às 
cavalhadas praticadas em Amarantina, distrito de Ouro Preto, supos-
tamente presentes na região desde o período colonial. Amarantina, a 
princípio, chamava-se Tijuco e foi ocupada quando uma crise de fome 
(entre os anos de 1699 e 1702) se abateu sobre Vila Rica, a futura cida-
de de Ouro Preto. A busca por terras cultiváveis teve sucesso na região 
que, estando às margens do rio Maracujá, possuía clima e solo favorá-
veis ao cultivo de gêneros alimentícios. A localidade, posteriormente 
chamada de São Gonçalo do Tijuco, mais tarde de Amarante e só em 
1943 se tornando Amarantina, possuía, de forma comprovável, através 
de documentação ainda existente no Arquivo Público Municipal de 
Ouro Preto (APMOP) e no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de 
Mariana (AEAM) (e transcrita no dossiê de registro das Cavalhadas de 
Amarantina,43 produzido no ano de 2011), duas capelas filiadas à Fre-
guesia de Nossa Senhora de Nazareth, em Cachoeira do Campo (outro 
distrito de Ouro Preto, localizado a 18 km de distância da sede). Tar-
císio Gaspar acrescenta a importância política das referidas capelas na 
região:

Na sociedade setecentista de Minas, presa aos padrões do Antigo Re-
gime, a instituição de templos ratificava, ainda, o ideal corporativo de 

42 • TINHORÃO, José Ramos, op. cit., p.08.
43 • ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE OURO PRETO. Cavalhadas de Amarantina: Dos-
siê de Registro como Patrimônio Imaterial de Ouro Preto. Ouro Preto, 2011.
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poder, peça fundamental da mentalidade política luso-brasileira até a 
segunda metade do século XVIII.44

Ambas as capelas haviam sido construídas em devoção a São Gon-
çalo de Amarante, eclesiástico português nascido na cidade de Amaran-
te e beatificado pela Igreja Católica em 16 de setembro de 1561. Espe-
cula-se que uma das capelas, embora sem documentação que comprove 
a hipótese, ficava nos domínios de um português que fundou o arraial. 
Durante um motim de escravos, a capela e a casa-grande desse proprie-
tário teriam sido incendiadas, fazendo com que o lugar ficasse conhe-
cido, mais tarde, como Arraial do Fogo. A hipótese surgiu nos depoi-
mentos recolhidos pelo memorialista Natalino Madalena Filho45 entre 
a população de Amarantina e consta no dossiê de registo do APMOP da 
seguinte forma:

(...) um fazendeiro português denominado Antônio Alves, instalando-
-se nas terras onde hoje se situa a paragem do Riacho, em Amarantina, 
mandou construir, ainda nos primeiros 15 anos do século XVIII, uma 
ermida em homenagem a São Gonçalo, tradicional santo da devoção 
católica lusitana. Sendo grande proprietário de terras e de escravos, An-
tônio Alves teve de sufocar, contudo, uma revolta nascida entre seus 
cativos, motivada pelos insistentes maus tratos impingidos pelo senhor. 
A casa-grande foi incendiada assim como a ermida. Transportando a 
sede se sua fazenda para outro local, o sítio escolhido fixava-se onde 
hoje é o centro do distrito de Amarantina. Construiu-se outra capela em 
homenagem a São Gonçalo, erguida no terreno que abriga atualmente a 
escola Major Felicíssimo, ainda na região central de Amarantina.46

Uma vez que não seja possível indicar com precisão a verossimi-
lhança dessa hipótese, tudo o que se pode afirmar, através da documen-
tação presente no APMOP e no AEAM é que a capela se tornou peque-
na demais para abarcar a população de Amarantina que, ao inicio da 
década de 1750, havia crescido. As obras de uma nova igreja, maior e 
melhor localizada, se iniciaram, ainda de acordo com a documentação 
(que é também transcrita no dossiê de registro do APMOP), aproxima-
damente em 1752 e foram concluídas em 1759. Sobre esse fato, há tam-

44 • GASPAR, Tarcísio de Souza. Palavras no Chão: murmurações e vozes em Minas Gerais no 
século XVIII. Dissertação de Mestrado. Niterói: PPGH/UFF, 2008.
45 • FILHO, Natalino Madalena. Amarantina conta a sua história. Ouro Preto (Amarantina): 
s/e; 2005.
46 • ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE OURO PRETO, Op. cit., p. 32.
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bém registros no livro Amarantina Conta sua História, apresentados da 
seguinte forma:

Um dos moradores do local, Paulo Ferreira da Silva, possuidor por car-
tas de sesmaria da maioria das terras do povoado provavelmente teria 
cedido o terreno para as obras da construção da nova igreja, segundo 
inscrição encontrada abaixo do coro da igreja; As obras teriam sido ini-
ciadas no ano de 1753, sendo concluídas 5 anos depois, no ano de 1758, 
e a pintura executada no ano de 1768, transformando-se em templo bar-
roco de grande beleza.47

O mais importante fator associado à Matriz de São Gonçalo é, na 
verdade, o fato de que, na ausência de documentação que comprove 
quando, exatamente, começaram a serem praticadas as cavalhadas em 
Amarantina, a hipótese mais considerada pelos historiadores locais é 
a que circula nos relatos orais da população do distrito. Para eles, as 
primeiras cavalhadas foram corridas no momento da inauguração do 
novo templo. Conforme registra Natalino Madalena Filho (2005, p.13), 
“acredita-se que foi organizada em Amarantina no ano de 1758, nas fes-
tas de São Gonçalo e inauguração da Igreja.”. Mas, como não é possível 
comprovar esse dado através de fontes primárias, a análise de um regis-
tro da realização do Triunfo Eucarístico em Ouro Preto, no ano de 1733, 
torna possível, ao menos, a afirmação de que houve, naquele tempo, 
ocorrência de uma encenação que se valia da temática mouros e cristãos 
na região. O referido registro se encontra, como diversos outros docu-
mentos, transcrito no dossiê do APMOP e diz:

huma dança de Turcos, e Christãos, em numero de trinta e duas figuras, 
militarmente vestidos; huns, e outros, em igualdade divididos a hum 
Emperador, e Alferes; a estes conduziaõdous carros de excellente pin-
tura, e dentro acompanhavaõ músicos de suaves vozes e varios instru-
mentos”.48

A afirmação de que as cavalhadas tenham se iniciado em home-
nagem à inauguração da Igreja e o fato de serem elas sempre corridas 
nos dias da festa de São Gonçalo marcaram, na mentalidade do povo 
de Amarantina, a ideia de que essas cavalhadas possuíam, unicamen-
te, o propósito de comemoração religiosa. Entretanto, acredito que seu 

47 • FILHO, Natalino Madalena, Op. cit., p. 10.
48 • ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE OURO PRETO, Op. cit., p. 45.
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caráter político é tão intrínseco que se pode observar dele um aspecto 
já presente nas cavalhadas, no momento de produção do documento 
apontado mais adiante. Trata-se do documento mais antigo ainda exis-
tente que versa sobre a execução das cavalhadas em Amarantina. Ele 
consiste numa carta escrita pelo presidente da Câmara de Ouro Preto, 
Diogo Luiz de Almeida Pereira de Vasconcelos, no ano de 1892, em que 
o mesmo agradecia por serem as cavalhadas de Amarantina corridas, em 
agosto do mesmo ano, em sua homenagem. Elas haviam se interrompi-
do, não se sabe ao certo por quantos anos, e seriam, então, restauradas. 
O documento pode ser, ainda, interpretado de modo se conclua que, 
mesmo com o acentuado vínculo com as relações políticas, a imagem 
religiosa associada às corridas de cavalhadas era aquela que oficialmente 
prevalecia na mentalidade da época. Nele o presidente da Câmara diz:

Penhoradissimo pela parte que esta benemerita freguesia se digna de 
conferir-me nos festejos annunciados para os dias 27 e 28 do corren-
te [agosto], em honra do glorioso orago, S. Gonçalo do Amarante, su-
mamente agradeço a fineza de restaurar-se em meu obsequio, a antiga 
diversão das corridas tão geral mente aplaudidas aceitas nas tardes dos 
dias consagrados as solenidades religiosas; sendo-me muito grata a es-
perança de achar-me ahiprésente, se algum caso de força maior, supe-
rior à vontade, m’o não impedir.49

Disso, podemos inferir que a prática, uma vez considerada como 
ali presente desde o período colonial, se configurava de forma tão ali-
nhada às políticas metropolitanas que se revestia, também, de um cará-
ter educativo para o público em geral através da visualização do poder. 
A suposta permissividade temporária dos festejos funcionava, acima de 
tudo, como um lembrete de que durante a festa os papéis sociais podiam 
se inverter, se confundir, se misturar, mas, no final do período festivo, 
breve e muito bem delimitado, cada um devia assumir seu devido lugar 
na sociedade para que a ordem fosse mantida e para que tudo voltasse a 
caminhar nos eixos. 

Entretanto, a observação mais cuidadosa indica que essa permissi-
vidade aparente ofusca certo monopólio reafirmador das posições assu-
midas pelos participantes. Trata-se de algo próximo do que demonstra 
o trecho a seguir:

49 • VASCONCELOS apud ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE OURO PRETO, Op. cit., 
p. 46.
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A festa reúne condições excepcionais para que boa parte das pessoas e 
grupos da sociedade façam uma revisão de suas posições na ordem às 
vezes cuidadosamente encoberta nos dias de rotina. Ao lado das posi-
ções e papéis de prestígio e poder dos dias comuns as festas rurais criam, 
desde os momentos de sua preparação mais remota, possibilidades de 
serem disputados, oferecidos e ocupados cargos e posições que correm 
paralelos aos da sociedade por valerem “para a festa”, mas que, em boa 
parte, são determinados pela ocupação antecipada de posições e papeis 
“na sociedade”, e que podem, pelo outro lado, alterar essas próprias po-
sições dentro dela.50

Enquanto as festas permitem uma aparente ausência de limites e 
parecem instantes de descontração propensos à desordem momentâ-
nea, elas servem na realidade como momento de exultação da violên-
cia contida, impedindo que a intemperança se apodere da vida social. 
Assim:

Não seria absurdo considerar pelo menos algumas delas [as festas] 
como acontecimentos periódicos e atualizados em que, de modo com-
petitivo e esportivo, são simbolicamente manifestados conflitos inter e 
intra comunitários. A festa que não os produz, cria as situações dentro 
das quais os conflitos podem ser resolvidos em meio à música, como 
competição e, logo, sem maiores danos para um e outro lado.51

As mensagens transmitidas pelas festas são, de fato, parte de uma 
pedagogia social necessária e oportuna, mas considerar como absoluta 
a passividade das diversas camadas sociais envolvidas nas festas é assu-
mir visão excessivamente ingênua acerca dos processos a ela vinculados. 
Como aponta Patrícia Vargas Lopes de Araujo, a despeito dos projetos 
civilizadores, que se acentuaram durante o século XIX, “as variadas ma-
nifestações, a ação e apropriação pelos diferentes grupos sociais atestam 
continuadamente os limites e a eficácia das práticas de controle”.52

É necessária a observação de que festas, ainda hoje, se dão em rea-
lidades sociais compostas por diferenças, contrastes e conflitos de cole-
tividades que, longe de as absorverem de forma inteiramente passiva, só 
as mantém como parte de suas práticas por serem capazes de atribuir a 

50 • BRANDÃO, Carlos Rodrigues, Op. cit., p. 24.
51 • BRANDÃO, Carlos Rodrigues, ibidem, p. 21.
52 • ARAUJO, Patrícia Vargas Lopes de. Folganças populares: festejos de entrudo e carnaval em 
Minas Gerais no século XIX. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGH/UFMG; Fapemig; 
FCC, 2008.
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elas sentidos que se aproximam de suas representações de mundo e de 
suas identidades. É porque as compreendem como linguagem útil à vida 
social e porque as ressignificam e recriam de modo a legitimá-las dentro 
de padrões de ordem moldáveis às realidades diversas que muitas, como 
é o caso das cavalhadas, sobrevivem como parte do folclore até hoje e “é 
necessária a compreensão de que as manifestações festivas potenciali-
zam um momento especial, no qual uma coletividade projeta e (re)cria 
significados para o mundo, lhe imprime identidade, sentido, conflito, 
valores e especificidades”.53

Assim, é necessário compreender que as cavalhadas se manifestam 
dentro de realidades sociais com as quais, inevitavelmente, dialogam. O 
momento de execução de cada cavalhada corrida quer seja na Península 
Ibérica, quer seja no Brasil e em qualquer que seja o período, é perme-
ado por ideologias, projetos de sociedade e relações sociais que contem 
especificidades requeredoras de análises próprias.

53 • ARAUJO, Patrícia Vargas Lopes de, ibidem, p. 18.
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