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Apresentação

Instituições educativas: cultura, 
escrita e administração na 
América Portuguesa

Esta coletânea foi organizada a partir das Mesas 
Redondas apresentadas no IV Colóquio Cultura e Educação na 
América Portuguesa, que aconteceu entre os dias 20 e 22 de 
junho de 2018, na cidade de Diamantina, MG. O evento foi 
organizado pelo Grupo de Pesquisa Cultura e Educação nos 
Impérios Ibéricos (CEIbero), cujos integrantes desenvolvem 
pesquisas que enfocam instituições e seus componentes num 
mundo supostamente Ilustrado, as relações entre instrução 
e educação para a formação dos quadros administrativos no 
Império português, as relações entre atividades econômicas, 
formação profissional e projetos educacionais, relações entre 
Iluminismo e cultura escrita, e entre esta e práticas culturais e 
educativas como mediadoras de sociabilidades. A cada nova 
edição do evento, o grupo estabelece novos contatos, tanto 
no Brasil quanto no exterior, com o intuito de incrementar as 
redes de intercâmbio científico. 

O evento tratou de aspectos da circulação da “Cultura das 
Letras” e da educação na América portuguesa, considerando 
as diversas formas, conteúdos, práticas e agentes da difusão 
do saber letrado. A intenção foi promover uma oportunidade 
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de troca de informações e fomento de pesquisas referentes 
ao tema, dando prosseguimento aos eventos anteriores e 
contribuindo para a consolidação de uma história da educação 
dedicada ao período colonial. 

Nesta obra apresentamos doze artigos que refletem 
a diversidade das pesquisas realizadas pelos integrantes 
do CEIbero e os convidados que participaram do evento. 
Iniciamos esta coletânea com a temática das Instituições 
e Práticas Educativas. Thaís Nívia de Lima e Fonseca 
apresenta o artigo Instituições educativas na Capitania de Minas 
Gerais: práticas e lugares sociais, com o intuito de analisar as 
instituições educativas da Capitania de Minas Gerais sob 
duas perspectivas:  a concepção predominante da educação 
como instrumento de construção da civilidade; a relação entre 
as instituições e suas práticas educativas, e os lugares sociais 
ocupados por seus sujeitos (professores e estudantes). Após 
o detalhamento de diversas instituições educativas, a autora 
constrói algumas conexões importantes para o entendimento 
acerca dos significados atribuídos à educação na referida 
Capitania.

Kelly Lislie Julio traz o artigo A  família enquanto 
instituição educativa – concepções e práticas (Ouro Preto, séculos 
XVIII e XIX), no qual  analisa documentos do Arquivo da 
Casa do Pilar de Ouro Preto e também do Arquivo Histórico 
Ultramarino para investigar o tema “família”, enquanto 
instituição educativa. Analisa então os vestígios educativos 
de uma família específica que habitava Ouro Preto. 

No artigo Possibilidades para tomar o estado de religiosa 
para as mulheres que habitavam a Capitania de Minas Gerais no 
século XVIII, Ana Cristina Pereira Lage apresenta as diversas 
proibições e dificuldades existentes para que as mulheres que 
habitavam a Capitania conseguissem alcançar o estado religioso, 
uma vez que havia políticas restritivas tanto para a saída e 
circulação destas, quanto para a instalação de instituições 
educativas confessionais no território.

Uma segunda temática apresenta-se nesta coletânea: A 
Cultura do Escrito e a Administração na América Portuguesa. 
Com o título Os meios das Luzes: livros e professores em Minas 
Gerais na segunda metade do século XVIII e início do século 
XIX, Álvaro de Araújo Antunes apresenta como as ideias 
iluministas refletiram na instalação dos Professores Régios 
no Termo de Mariana, entre 1750 e 1834. Além disso, por 
meio dos inventários post mortem dos professores aponta os 
livros existentes em suas respectivas livrarias. Considera que 
os professores e os livros são meios de mediação das ideias 
iluministas no espaço analisado.

Com o título Das convenções retóricas à vivência das 
palavras: escrita e governação lusa no Distrito Diamantino, Silvia 
Maria Amâncio Rachi Vartuli analisa o fluxo comunicacional 
entre uma instituição administrativa sediada em Lisboa e as 
autoridades locais no Distrito Diamantino no período da Real 
Extração. Seleciona três repertórios documentais do Fundo 
Erário Régio do acervo do Arquivo Histórico do Tribunal de 
Contas de Portugal. Para o desenvolvimento do seu trabalho 
orienta-se pela História da Cultura Escrita e dos estudos 
relativos à comunicação política.

Ana Rita Leitão traz o artigo O impacto da educação em 
contexto ameríndio frente às tendências da governação portuguesa 
no Brasil Colónia, no qual aponta três períodos que considera 
como estruturantes para a política de educação indígena, 
centralizada na formação catequética e das primeiras letras: 
os reinados de D. João III (1521-1557), D. Pedro II (1680-
1700) e D. José I (1750-1777). Para a autora, esta subdivisão 
é representativa de três fases distintas: organização, 
consolidação/período dourado, declínio. 

A terceira temática desta coletânea é A Censura e o 
vernáculo português no século XVIII. Ana Cristina Araújo 
propõe o artigo Redes de leitura e compromissos linguísticos em 
Portugal no século XVIII e alvores do século XIX.  Neste estudo 



a autora indaga os veículos e os códigos linguísticos que 
permitiram o contato direto com edições estrangeiras e a 
inserção destas no movimento das Luzes em Portugal. Aponta 
a importância da circulação de obras francesas e inglesas, além 
de dicionários necessários para auxiliar a leitura, culminando 
com o projeto de criação de uma Sociedade Tradutora em 1821. 

Claúdio DeNipoti apresenta o artigo A censura e o vernáculo 
português no século XVIII: O “y”, o artigo e as ortografias, no qual 
parte da análise da censura enquanto exercício fundamental 
de poder. A partir dos textos de censores propõe a análise 
da discussão do uso (ou não) da letra grega Y nas obras que 
seriam publicadas em Portugal. O debate estava vinculado a 
dois eixos: um etimológico (que buscava nas formas latinas a 
origem do português) e outro mais fonético (que valorizava as 
especificidades internas do português).

Mariângela Peccioli Galli Joanilho e Daiany Bonácio 
propõem o artigo Memória e discurso nas Ciências da Linguagem, 
no qual buscam compreender o funcionamento da significação, 
quando se promove um deslocamento nos modos de pensar/
conceber o fazer científico em Ciências da Linguagem. Partem 
da análise dos estudos naturalistas, considerados como uma 
etapa epistemológica para a disciplinarização da linguística 
e buscam compreender o funcionamento da significação 
linguística.

Por fim, em busca da sistematização de um glossário de 
termos que possam auxiliar na compreensão das sociedades 
ibéricas e iberoamericanas no contexto da Ilustração 
organizado pelos integrantes do CEIbero, a quarta temática 
intitula-se Cultura e Educação nas Luzes Portuguesas – 
Abordagens Conceituais. Antônio César de Almeida Santos 
apresenta o artigo Decifrando palavras: um vocabulário de cultura 
e educação no contexto das Luzes portuguesas. Aborda a história 
dos conceitos e o contextualismo linguístico para estabelecer 
uma metodologia para o projeto proposto. Por fim, parte para 
a análise dos conceitos de civilizar, civilidade e civilização 

para exemplificar o percurso dos demais termos que serão 
trabalhados pelo CEIbero.

Com o título A dimensão política do conceito de método 
no século XVIII português, Eduardo Teixeira de Carvalho 
Junior propõe analisar o conceito de método que integrará o 
glossário que elaborado pelo CEIbero. Parte da análise da obra 
O verdadeiro método de estudar de Luís Antônio Verney para 
pensar aqueles que eram contrários ou favoráveis à obra. Para 
o autor, a palavra método, muito frequente nas fontes, estava 
presente no debate entre dois projetos diferentes: tradicional 
ou favorável às mudanças. 

O artigo de Verona Campos Segantini e Maria Eloísa 
Melgaço Neves - Artes, Ciência, filosofia natural: universidades, 
estatutos, instruções e museus segunda metade do século XVIII – 
apresenta uma investigação acerca dos usos e transformações 
de algumas expressões, como gabinetes e museus. Em busca 
de conceituações analisam diversas fontes produzidas por 
Domingos Vandelli (1735-1816), naturalista italiano que 
viveu em Portugal, e também pelo círculo de produção do 
conhecimento da Universidade de Coimbra. 

A equipe organizadora do IV Colóquio Cultura e 
Educação na América Portuguesa espera que esta obra 
possa propiciar a circulação do conhecimento e, além disso, 
fortalecer e ampliar as pesquisas que envolvem a Cultura e a 
Educação nos Imperíos Ibéricos. Boa leitura!

Ana Cristina Pereira Lage
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Instituições educativas na 
Capitania de Minas Gerais:
práticas e lugares sociais1

A educação na América portuguesa dos setecentos é 
tema que permite múltiplos olhares e precisa ser abordada 
conforme a sua polissemia, naquela época menos identificada 
à ideia de escola do que em nossos tempos. Mesmo quando se 
trata de analisar as práticas de uma educação de tipo escolar, 
a abordagem leva em conta dinâmicas diferentes daquelas 
do processo de escolarização que se observou a partir da 
instalação do Estado independente, mas tem em comum 
com ela a concepção predominante acerca da educação como 
instrumento de construção da civilidade. Esse é o ponto central 
na orientação de uma investigação que tenha a educação no 

1. Este capítulo deriva de pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.
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período colonial como objeto, e está presente nas práticas 
de diferentes instituições que, de algum modo, estiveram 
envolvidas com a educação. Além disso, é importante também 
determinar a relação entre as instituições e suas práticas 
educativas e os lugares sociais ocupados por seus sujeitos, 
particularmente os professores e os estudantes. Analisar a 
questão das instituições educativas na Capitania de Minas 
Gerais sob essas duas perspectivas é o objetivo deste capítulo.

A ideia de civilidade, naquela época também associada aos 
fundamentos cristãos, dava o tom das instruções pedagógicas 
e normativas, cada vez mais frequentes em diferentes países 
europeus nos séculos XVII e XVIII e, além deles, nas áreas 
integrantes de seus domínios coloniais. Na América, a 
civilização revestia-se de caráter particular, pois significava 
impor normas de conduta e instrumentos de controle sobre 
uma população muito diferente da europeia, constituída 
também de indivíduos de fora da herança cultural do velho 
mundo – indígenas e africanos – e submetidos ao domínio 
nos campos político-administrativo e do trabalho. Mesmo os 
europeus e seus descendentes deixavam-se influenciar por 
essas outras culturas e afastavam-se perigosamente, aos olhos 
do poder central, dos padrões civilizados e moralmente aceitos. 
Por isso veremos disseminado, principalmente no discurso 
das autoridades civis e eclesiásticas, o apelo à conquista e/
ou imposição da civilidade, fosse pela educação formal ou 
pelo exemplo social. Essa concepção de educação civilizadora 
tinha no seu centro a educação moral nas suas faces religiosa 
e civil – intimamente relacionadas entre si – e “a formação 
para a civilidade que, desde o século XVII, vinha se afirmando 
como parte do processo de constituição de uma sociedade 
civil fundada sobre regras e mecanismos de controle”.2

2. FONSECA, Thais Nívia de Lima e. Letras, ofícios e bons costumes: civilidade, 
ordem e sociabilidades na América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica, 
2009. p. 17.

Tal educação civilizadora, mesmo quando distanciada 
das formalidades escolares, estava ligada à atuação de 
diferentes tipos de instituições presentes na América 
portuguesa, desde o início da ocupação do território nas 
primeiras décadas do século XVI. É inevitável indicar, em 
primeiro lugar, as instituições religiosas, a começar pelas 
ordens que aqui se instalaram nas primeiras décadas de 
colonização, com o destaque necessário à Companhia de Jesus. 
Franciscanos, beneditinos, carmelitas, capuchinhos e, claro, 
jesuítas, estabeleceram-se onde lhes parecia ser mais propícia a 
ação missionária e catequética, inevitavelmente acompanhada 
da educativa, em seu sentido formativo e também instrutivo. 
Não apenas a doutrina era objeto da atenção catequética, em 
sua forma direta, mas também os costumes, valores, práticas, 
técnicas. Ensinadas pragmaticamente, moldavam condutas, 
modificavam valores e geravam ocupações, dando forma e 
materialidade às abstrações doutrinárias. 

Embora muito marcada pela catequese direcionada 
à população indígena, a atuação educacional das ordens 
religiosas não se restringiu a ela, irradiando sua influência 
sobre as populações instaladas nas regiões onde aquelas 
ordens se fixaram. A produção historiográfica sobre esses 
processos é vasta e não é meu propósito rastreá-la. Cabe-me, 
contudo, lembrar duas importantes decorrências da atuação 
educacional daquelas instituições: o papel desempenhado na 
construção das bases sobre as quais se assentou a formação 
cultural de matriz católica do Brasil, e sua importância 
para a disseminação da cultura escrita. A vida cotidiana 
das populações da América portuguesa foi particularmente 
marcada por esses dois processos. Ao menos para uma 
parcela da população, embora não exclusivamente no âmbito 
das elites, era possível o acesso ao estudo das primeiras letras 
e do latim. E mesmo para os excluídos desse acesso, a cultura 
do escrito seria elemento de peso na vida cotidiana, sobretudo 
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quando o processo de ocupação do território tivesse trazido 
consigo os aparatos administrativos e jurídicos com os quais 
a população colonial teria que se relacionar em diferentes 
momentos de sua existência, com a mediação da escrita. 

Nas regiões onde faltavam as ordens religiosas, outras 
formas de acesso ao aprendizado da escrita e da leitura 
predominaram, como as aulas dos mestres particulares, 
as aulas régias criadas pelo Estado e, eventualmente, os 
seminários. Na Capitania de Minas Gerais, como se sabe, as 
ordens religiosas foram proibidas de se instalarem, o que 
fez com que a vida religiosa e a ação educacional da Igreja 
estivessem relacionadas a outras instituições: às associações 
leigas – irmandades e ordens terceiras – e ao Seminário de 
Nossa Senhora da Boa Morte, criado na Cidade de Mariana 
em 1750. 

Os seminários criados na América portuguesa 
representaram a atuação direta da Igreja Católica na educação. 
Essas instituições, para além do propósito fundamental 
da formação do clero secular, receberam jovens que ali 
encontraram meios de se aplicarem aos estudos preparatórios 
para o ingresso na Universidade de Coimbra ou, em outra 
direção, dotavam-nos de competências que lhes permitiam 
almejar posições na estrutura administrativa e jurídica local, ou 
ocuparem-se como professores régios e mestres particulares. 
Novamente neste caso, tal como já acontecia desde o século 
XVI nas escolas do clero regular, a organização do ensino nos 
seminários episcopais pautava-se pela concepção de educação 
como civilização, pela via do controle e da disciplina.

A organização do Seminário de Mariana foi 
significativamente influenciada pelos princípios inacianos, 
uma vez que foram os seus primeiros dirigentes e professores, 
até a expulsão da Companhia de Jesus, em 1759. Os primeiros 

estatutos do Seminário, datados de 17603, indicam claramente 
a preocupação com uma formação marcada pelos princípios 
da moral cristã, particularmente preocupada com as condutas 
pessoais. Os estudantes deveriam viver sob estreita vigilância 
e observância de rígidas regras de comportamento. Do 
despertar ao amanhecer, toda a rotina era organizada por 
normas de conduta que tinham o propósito de impor a 
disciplina aos corpos e aos espíritos. As atividades escolares 
eram entremeadas por momentos de orações e atos de 
devoção, silêncio, recolhimento e abstinência de contatos com 
o mundo exterior. Previa-se, obviamente, punições severas 
às transgressões. O estudo concentrava-se nas disciplinas de 
Latim, Filosofia e Teologia Moral, a princípio ministradas por 
jesuítas, e depois de 1759 por padres seculares.4 Há suposições, 
sem evidências claras, de que teria existido o ensino de algum 
conteúdo científico.5 Embora fosse uma determinação do 
Concílio de Trento, os Estatutos do Seminário de Mariana 
não exigiam que os candidatos ao ingresso na instituição 
soubessem ler e escrever, mas dadas as características do 

3. TRINDADE, Cônego Raymundo. Archidiocese de Marianna. Subsídios para 
sua história. Volume II. São Paulo: Escolas Profissionaes do Lyceu Coração de 
Jesus, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1953. 
4. Segundo o Cônego Trindade, num oficio da Câmara Municipal de Mariana, 
enviado ao rei D. João VI em 1816, especulava-se que o encerramento das aulas 
no Seminário de Mariana, entre o final do século XVIII e o início do século 
XIX, teria como um dos motivos a concorrência das aulas régias de Gramática 
Latina e de Filosofia (TRINDADE, p. 782-785). Os impactos da implantação das 
aulas régias do ponto de vista da população escolar beneficiada por elas ainda 
não são claros, havendo muitas lacunas na documentação que permitiria uma 
análise mais sólida sobre essa questão.
5. FILGUEIRAS, Carlos A. L. Havia Alguma Ciência no Brasil Setecentista? 
Química Nova, São Paulo, v. 21, p. 351-353, 1998; FILGUEIRAS, Carlos A. L. A 
ciência e as Minas Gerais do setecentos. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; 
VILLALTA, Luiz Carlos (Org.). História de Minas Gerais: as Minas setecentistas. 
Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007. 
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“currículo” lá em curso, é de se supor que esse requisito fosse 
observado na prática. 

O Concílio também recomendava que os seminários 
recebessem, principalmente, os filhos dos pobres, sem, contudo 
excluir os ricos que se sustentassem às suas próprias custas.6 
Num dos poucos estudos específicos sobre o Seminário de 
Mariana7, as indicações sobre essa questão são pouco precisas. 
Baseando-se nos livros de matrícula da instituição, o autor 
aponta que, entre o final do século XVIII e o início do século 
XIX, havia indícios sobre a admissão de alunos depender 
de despachos do Bispo, havendo a possibilidade de eles 
deixarem o Seminário num momento, e serem readmitidos 
posteriormente. Com base nestes mesmos documentos, o 
autor afirma que o número de alunos pobres teria sido sempre 
inferior ao de pensionistas, isto é, dos que podiam se sustentar 
durante o período de permanência no Seminário. Essa teria 
sido, na verdade, uma tendência na maior parte dos seminários 
episcopais existentes no Brasil naquele mesmo período.8 

Parte expressiva dos egressos do Seminário integraram 
o corpo de sacerdotes seculares na própria Capitania de 
Minas Gerais, bem como os que se prepararam no Seminário 
para o ingresso na Universidade de Coimbra. Os poucos 
trabalhos a tratarem do Seminário de Nossa Senhora da Boa 
Morte demonstram maior interesse nos alunos oriundos 

6. O SACROSANTO E ECUMÊNICO CONCILIO DE TRENTO em Latim, e 
Portuguez. Tomo II. Lisboa: Na Officina Patriarc. de  Francisco Luiz Ameno, 
M. DCCL. XXXI. p. 199-201.
7. SELINGARDI, Sérgio Cristóvão. Educação religiosa, disciplina e poder na terra 
do ouro: a história do Seminário de Mariana, entre 1750 e 1850. Universidade 
Federal de São Carlos, 2007 (Dissertação de Mestrado em Educação).
8. SELINGARDI, 2007, p. 95-97. Parte dessa dissertação foi publicada em 
SELINGARDI, Sérgio Cristóvão; TAGLIAVINI, João Virgilio. O Seminário 
de Nossa Senhora da Boa Morte: Mariana, Minas Gerais, 1750-1850. Revista 
HISTEDBR On-Line, Campinas, n. 57, jun. 2014, p. 230-267.

dos segmentos mais abastados da população das Minas, em 
geral porcionistas. Nomes “ilustres” e geralmente ligados 
a atividades políticas são sempre mencionados como 
representativos do corpo discente do Seminário, como Diogo 
Pereira Ribeiro de Vasconcelos e Luís Vieira da Silva, ambos 
envolvidos na Inconfidência Mineira, entre outros filhos de 
abastados negociantes e proprietários de Minas Gerais9. José 
Ferreira Carrato aponta para alguns alunos de origem mais 
modesta, como o padre Manoel de Jesus Maria, filho de uma 
escrava, que se dedicaria à educação e catequese dos índios 
na região do rio Pomba. No entanto, uma investigação mais 
apurada nos documentos do Seminário é necessária para uma 
análise consistente sobre o perfil dos seus alunos nesse período. 
A identificação individual e percentual dos alunos pobres face 
àqueles com origens mais favorecidas é fundamental para o 
confronto com as realidades trazidas pela implantação das 
aulas régias, não muito posterior à fundação do Seminário. 
Sendo gratuito, o ensino régio poderia ter tido influência nada 
desprezível sobre a afluência ao Seminário, como suspeitava 
a Câmara de Mariana.10 Mas o conjunto dos “aprendizes” não 
se constituía, apenas, dos futuros sacerdotes ou acadêmicos. 
Além dos estudantes, os escravos do Seminário eram também 
submetidos à instrução religiosa por meio do ensino da 

9. Além do estudo de Selingardi e do Cônego Trindade, ver também CARRATO, 
José Ferreira. Igreja, Iluminismo e escolas mineiras coloniais. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1968.
10. Segundo o Cônego Trindade, num oficio da Câmara Municipal de Mariana, 
enviado ao rei D. João VI em 1816, especulava-se que o encerramento das aulas 
no Seminário de Mariana, entre o final do século XVIII e o início do século 
XIX, teria como um dos motivos a concorrência das aulas régias de Gramática 
Latina e de Filosofia (TRINDADE, p. 782-785). Os impactos da implantação das 
aulas régias do ponto de vista da população escolar beneficiada por elas ainda 
não são claros, havendo muitas lacunas na documentação que permitiria uma 
análise mais sólida sobre essa questão.
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doutrina, mas somente como parte de um processo pedagógico 
de conformação à ordem e de manutenção da disciplina.11

As associações leigas – irmandades e ordens terceiras, 
confrarias e arquiconfrarias –ocuparam posição singular no 
âmbito das instituições religiosas coloniais, e é indiscutível a 
influência que exerceram na sociedade da época, para além de 
suas funções de organização da vida religiosa e da realização 
de obras pias. Seus propósitos, organização e atividades, tem 
íntima relação com o movimento civilizatório empreendido 
pelos europeus na América, e que marcava desde os princípios 
norteadores da constituição e do estabelecimento das regras 
de organização e funcionamento dessas associações, até a 
execução de suas atividades-fim. A educação moral encontrava 
nas associações religiosas de leigos um espaço privilegiado de 
desenvolvimento, pois elas provavelmente foram a instância 
de maior proximidade com os indivíduos, participantes de 
momentos importantes de suas vidas cotidianas e, por isso 
mesmo, com significativa capacidade de influência. Seu 
poder agregador lhes facilitaria as funções pedagógicas, por 
meio das quais se reforçavam os princípios de obediência e 
fidelidade à Igreja e à Coroa, e às normas de comportamento 
desejáveis conforme com os valores da época. Além disso, 
aspectos importantes definidos nos critérios de organização 
interna daquelas associações estimulavam alguns grupos de 
indivíduos, por pequenos que fossem, a destacar algumas 
de suas habilidades, como a leitura e a escrita, por exemplo, 
requisitos para a ocupação de determinados cargos e funções. 

Isso é muito claro no caso dos escrivães e dos procuradores, 
cargos centrais na estrutura institucional e integrantes das 
mesas diretoras, independente da composição social e étnica 

11. VILLALTA, Luiz Carlos. Educação: nascimento, “haveres” e gêneros. In: 
RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos (Org.). História de 
Minas Gerais. As Minas setecentistas. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do 
Tempo, 2007. p. 265-266.

predominante nas associações. Não obstante as variações nos 
termos adotados nos textos dos livros de compromisso, onde 
se determinavam as maneiras de composição da organização 
interna das irmandades e ordens terceiras, em geral destacava-
se a necessidade do conhecimento da leitura e da escrita para 
aqueles que ocupassem os cargos de escrivão e procurador. 
Mesmo quando esses não eram requisitos explicitados nos 
compromissos, a descrição das obrigações e atividades a serem 
por eles desempenhadas implicava naqueles conhecimentos, 
e suas funções eram destacadas como portadoras de valor e 
de distinção perante a comunidade. 

No livro de Compromisso da Irmandade de Nossa 
Senhora das Mercês dos Homens Pretos Crioulos da Vila de 
São José, no Rio das Mortes, registra-se a recomendação para 
que, ao indicarem os nomes para ocuparem esses cargos, os 
irmãos deveriam ter “cuidado, que o Escrivão, e Procurador 
saibam ler, escrever, e contar”. No mesmo Compromisso, 
o cargo de escrivão é descrito, para a irmandade, como 
“de muita consideração (...) por depender dele o seu bom 
governo”, uma vez que estaria em suas mãos o registro escrito 
de todas as atividades da associação. O cargo de Procurador, 
“de muita ponderação”, seria fundamental para a observância 
dos estatutos e conservação da atividade da irmandade.12

Nas irmandades de negros não era raro que os estatutos 
exigissem, também, que os ocupantes daqueles cargos 
fossem, necessariamente, homens brancos. A Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Arraial de Santa 
Rita da Freguesia de Santo Antônio do Rio Acima indicava 

12. COMPROMISSO da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos 
Pretos Crioulos. Incorporada na sua igreja, que eles edificaram, ornaram, e 
paramentaram, na Vila de São José. Comarca do Rio das Mortes, Bispado de 
Mariana, Capitania de Minas Gerais, Estado do Brasil, Instituído no ano de 
1796. In: MARTINS FILHO, Amilcar Vianna (Org.). Compromissos de irmandades 
mineiras do século XVIII. Belo Horizonte: Claro Enigma; Instituto Cultural 
Amilcar Martins, 2007. p. 230-232.
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em seu livro de compromisso que esses cargos centrais 
seriam ocupados por homens brancos “por não terem os 
Pretos a inteligência necessária”13, o que poderia significar a 
falta das habilidades da leitura e da escrita, mas também a 
inserção social necessária para determinadas ações de caráter 
administrativo e legal. Além das necessidades cotidianas 
relacionadas à escrituração de suas atividades, as irmandades 
ainda tinham que se relacionar com diversas instâncias dos 
poderes eclesiástico e temporal, o que exigia a produção 
de considerável material escrito.14 Ao saber ler e escrever 
somava-se, assim, alguma familiaridade com os trâmites na 
estrutura jurídica e administrativa e a capacidade de adentrar 
esses espaços, requisitos pouco comuns na população de cor, 
mesmo livre. Considerando, ainda, a presença expressiva de 
indivíduos analfabetos entre os integrantes dessas associações, 
as práticas de leitura eram também recorrentes para que os 
irmãos tomassem conhecimento de tudo o que era registrado. 
Na descrição das obrigações do escrivão no compromisso da 
mesma Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
do Arraial de Santa Rita indicava-se que ele deveria escrever 
“todos os termos de entrada dos Irmãos de Compromisso, 
eleições, assentos, conhecimentos, receitas, e despesas” nos 
papéis e livros determinados para isso. E para conhecimento 
e exame de todos, deveria ler 

em voz alta todos os assentos, e declarações, que 
tiver feito naquele ano principalmente toda receita, e 
despesa do Tesoureiro, e o Inventário, que deve haver 
de todos os bens da Irmandade em que sempre deve 

13. COMPROMISSO pelo qual se deve regular a Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos ereta no Arraial de Santa Rita da Freguesia e Santo 
Antônio do Rio Acima na Comarca do Sabará, 1784 (Arquivo Casa Borba Gato/
IBRAM)
14. BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder. Irmandades leigas e política 
colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986. p. 138.

fazer carga ao Tesoureiro dos bens, que acrescerem em 
cada um ano.15 

Diante dessas formas de resolução das necessidades da 
lida com o escrito nas atividades cotidianas das irmandades, 
não parece ter sido fundamental que elas mesmas tivessem 
que cuidar da instrução de seus membros a fim de dotá-los 
das habilidades da leitura e da escrita. Não há, na verdade, 
evidências até o momento conhecidas de que houvesse 
alguma prática de instrução das primeiras letras de iniciativa 
das próprias associações religiosas leigas e desenvolvida 
em seus espaços de convivência. Mas elas acabavam por 
se tornar, de alguma forma, estimuladoras das práticas de 
escrita, podendo até mesmo usar o saber letrado de outras 
pessoas para além daquelas indicadas em seus estatutos. Um 
dos cargos presentes nas ordens terceiras era a do mestre e da 
mestra de noviços, responsáveis pela instrução dos noviços 
da ordem em seu processo de iniciação. O noviciado exigido 
nas ordens terceiras devia-se ao princípio da busca, nessas 
instituições, da perfeição cristã. As funções desses mestres e 
mestras de noviços punham em ação a pedagogia do exemplo 
– já que deveriam ser escolhidos entre os indivíduos de 
conduta ilibada e grande devoção – e do tripé prescrição/
observância/punição. Com base nesses princípios, a tarefa 
dos mestres como educadores espirituais e morais exigia 
a vigilância sobre os noviços, inclusive compartilhando os 
lugares a eles destinados nos espaços de convívio, longe das 
decisões da Mesa.16 As ações educativas assim fundamentadas 
levavam a que devesse 

15. COMPROMISSO, 1784.
16. LOPES, José da Paz. Uma corporação religiosa: Vida e obra da Veneravel 
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo da vila de São João 
del’Rei, durante os séculos XVIII e XIX, segundo seu próprio Arquivo (II). 
Revista de História USP, v. 51, n. 101, 1975, p. 127-166.
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obrar o Irmão Mestre com todos aqueles que reincidirem 
em algum vício, e que com ele derem escândalo, e dele 
não se quiserem abster, tanto pela admoestação como 
pela repreensão ou penitência pois se julgará então que 
semelhantes pessoas são indignos de serem Irmãos 
Terceiros e indignos filhos de Nossa Senhora Mãe para 
o que encarregamos muito a consciência do Irmão 
Mestre...17 

As ações educativas das associações religiosas leigas 
ocorriam mais claramente numa concepção ampliada de 
educação, distante das modalidades escolares e, muitas 
vezes, mais importante que elas na sociedade colonial. É o que 
norteia a análise de alguns dos elementos que orientavam a 
organização das irmandades e ordens terceiras na Capitania 
de Minas Gerais. Trata-se de considerar os mecanismos 
utilizados por instâncias ligadas ao Estado ou à Igreja a fim 
de disseminar os valores necessários à formação moral e 
religiosa do bom súdito cristão. Essa educação formativa 
ocorria tanto numa perspectiva formal – por exemplo, por 
meio do catecismo – quanto disseminado nas práticas culturais 
cotidianas principalmente religiosas, no discurso político, nas 
exortações sermonísticas, na participação em festas públicas, 
na submissão às leis e normas de conduta social, na apreciação 
das artes.18

17. Compromisso da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte 
do Carmo de Sabará. Apud CUNHA, Paola Andrezza Bessa. “E com nossas 
devotas assistências e demonstrações se edifiquem os mais cristãos”: educação moral 
e discurso pedagógico nas associações religiosas leigas (Minas Gerais, séculos 
XVIII e XIX). Belo Horizonte: programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Educação, UFMG, 2007 (Dissertação de Mestrado). p. 68-69.
18. FONSECA, Thais Nívia de Lima e. Circulação e apropriação de concepções 
educativas: pensamento ilustrado e manuais pedagógicos no mundo luso-
americano colonial (séculos XVIII-XIX). Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 
32, n. 3, p. 167-185, jul./set. 2016.

As irmandades e ordens terceiras, como instituições 
vinculadas à cultura religiosa e em determinadas instâncias 
dependentes do Estado e da Igreja, eram também responsáveis 
por essas formas não escolares de educação, pelas ações que 
ajudavam a conformar os indivíduos de maneira a serem 
aceitos como parte integrante do conjunto dessa sociedade. 
Suas ações nesse sentido partiam da elaboração dos estatutos, 
os compromissos, nos quais eram estabelecidas as regras 
de funcionamento geral das associações. A aceitação de 
irmãos numa associação religiosa leiga, além das exigências 
do pagamento da entrada e de mesadas ou anuidades, era 
também condicionada à comprovação de seus bons costumes, 
o que podia ser constatado por meio de documentos emitidos 
sobretudo pelas autoridades eclesiásticas, ou pelo testemunho 
do conhecimento público. 

Ao menos do ponto de vista de suas prescrições, as 
irmandades e ordens terceiras agiam em consonância com os 
fundamentos morais e religiosos predominantes na sociedade 
luso-americana do Antigo Regime. Cuidavam não apenas 
de indicar as qualidades morais e de conduta necessárias a 
um individuo que postulasse seu ingresso na associação, 
como também das condições de sua permanência e das ações 
punitivas em casos de transgressão. A preocupação com a 
observância dos princípios da moralidade indicava, sem 
dúvida, o seu potencial pedagógico por meio dos bons ou maus 
exemplos que pudessem dar, conforme o comportamento dos 
irmãos nos espaços de convívio comum e perante a sociedade 
local. Em seu Compromisso, a Irmandade de Nossa Senhora 
das Mercês dos Pretos Crioulos da Vila de São José do Rio 
das Mortes acentuava a necessidade de não serem aceitos 
indivíduos “de perversos costumes, que venham servir de 



THAÍS NÍVIA DE LIMA E FONSECA    2928    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

desdouro à Irmandade”.19 A preocupação com a exposição 
pública era recorrente nas exortações às boas condutas, o 
que envolvia, também, a participação dos irmãos nas festas 
dedicadas aos santos padroeiros. Todos deveriam demonstrar 
seu fervor e respeito, “evitando dúvidas, porfias, razões, ou 
bulhas, que perturbem, e escandalizem aos circunstantes”, 
como se lê no Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos da freguesia de São José da Barra Longa, 
Bispado de Mariana.20

Ao Juiz da irmandade era dada uma função pedagógica 
na medida em que, como responsável pelo bem geral da 
associação, deveria também zelar pelas condutas de seus 
membros, sendo sua tarefa “advertir, e emendar as faltas 
de todos os Irmãos, fazendo que cada um cumpra com as 
obrigações constantes neste Compromisso”.21 Era considerado 
o cargo mais importante “porque a ele pertence procurar com 
todo o cuidado que haja zelo, devoção, e paz entre os Irmãos, 
e que cada um cuide nas suas respectivas obrigações”.22 
O Juiz deveria aplicar em sua comunidade uma pedagogia 

19. COMPROMISSO da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos 
Pretos Crioulos. Incorporada na sua igreja, que eles edificaram, ornaram, e 
paramentaram, na Vila de São José. Comarca do Rio das Mortes, Bispado de 
Mariana, Capitania de Minas Gerais, Estado do Brasil, Instituído no ano de 
1796. In: MARTINS FILHO, Amilcar Vianna (Org.). Compromissos de irmandades 
mineiras do século XVIII. Belo Horizonte: Claro Enigma; Instituto Cultural 
Amilcar Martins, 2007. p. 229.
20. COMPROMISSO da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
da Freguesia de São José da Barra Longa, 1760. In: MARTINS FILHO, Amilcar 
Vianna (Org.). Compromissos de irmandades mineiras do século XVIII. Belo 
Horizonte: Claro Enigma; Instituto Cultural Amilcar Martins, 2007a. p. 257.
21. COMPROMISSO, 2007, p. 231.
22. COMPROMISSO da Irmandade da Virgem Senhora do Rosário dos pretos 
do Arraial do Morro Vermelho da freguesia da Senhora do Bom Sucesso do 
Caeté Comarca do Sabará, 1790. In: MARTINS FILHO, Amilcar Vianna (Org.). 
Compromissos de irmandades mineiras do século XVIII. Belo Horizonte: Claro 
Enigma; Instituto Cultural Amilcar Martins, 2007b. p. 245.

do controle e da persuasão, procurando manter os vínculos 
entre as prescrições dos estatutos e as atitudes dos irmãos, 
não apenas pelo evitamento das transgressões como também 
pela punição a elas. Paola Cunha, em estudo pioneiro sobre 
o discurso pedagógico dos compromissos de irmandades 
mineiras, analisou neles a presença de elementos catequéticos, 
como a exortação à caridade cristã, a condenação aos pecados 
capitais, como o orgulho, a ira e a inveja. Segundo a autora, as 
manifestações de orgulho, ira, inveja, entre outros, deveriam 
ser combatidas pela pedagogia presente nas regras da 
associação, para que

seus efeitos fossem minimizados e, se possível, se 
tornassem virtudes opostas – humildade, paciência 
e caridade (...). O bom cristão deveria “morrer 
diariamente”, desapegando-se das formas terrenas 
de existência. (...) O irmão admoestado levaria esse 
preceito para suas demais relações, disseminando as 
formas de convivência ideais.23

Essas situações são características de um processo 
entendido por educação como formação, por meio do qual 
diferentes instituições, sobretudo ligadas ao Estado e à 
Igreja, empreendiam esforços no sentido de impor normas de 
conduta e padrões morais para a formação do súdito cristão, 
o que incluía, também, preceitos de obediência aos princípios 
de ordem e hierarquia. Esses são elementos importantes 
principalmente quando se considera a constituição social 
e étnica dos integrantes das associações religiosas leigas 
e em como os indivíduos eram chamados a compor seus 
quadros conforme as hierarquias presentes na sociedade 
mineira colonial. Essa composição já estaria evidenciada 
nas diferenciações entre as associações religiosas leigas, 

23. CUNHA, 2007. p. 93.
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constituídas conforme as distinções sociais e étnicas da 
população: brancos abastados e pobres, pretos escravos 
e forros, pardos. As irmandades e ordens terceiras, assim 
constituídas, eram um elemento de reforço das hierarquias 
sociais tanto para o mundo exterior quanto em suas próprias 
dinâmicas internas. 

Nas irmandades de negros a indicação de que 
somente brancos poderiam ocupar os cargos que exigiam 
o conhecimento da leitura e da escrita apontava para os 
elementos distintivos entre os indivíduos naquela sociedade, 
e para as circunstâncias que limitavam o acesso de alguns a 
determinadas posições. Internamente, as noções de hierarquia 
e disciplina seguiam sendo reforçadas e naturalizadas por 
meio de uma pedagogia persuasiva fundamentada na relação 
entre prescrição/observância/punição. O chamamento feito 
pelas autoridades internas à participação em diferentes 
atividades e para o cumprimento de obrigações previstas 
no compromisso não era de atendimento facultativo. O não 
comparecimento poderia ser punido com penalidades que 
iam do pagamento de uma multa à expulsão da irmandade. 
Assim como em muitos outros compromissos, os estatutos da 
Irmandade do Glorioso São Gonçalo de Vila Rica baseavam 
sua dinâmica de funcionamento na obediência aos preceitos 
da religião – como era evidente – e também nos da própria 
associação. Em seu capítulo 19 prescrevia que, quando fosse 
necessário realizar uma mesa redonda para a discussão de 
assuntos específicos, não apenas os integrantes atuais da mesa 
diretora seriam convocados, mas também os que já tivessem 
servido, bem como irmãos de maior capacidade. E advertia: 
“e o Irmão que neste caso for chamado, e não acudir ao aviso, 
não tendo justo impedimento, será riscado com o parecer 
do Reverendo Vigário da mesma Matriz”. Os princípios de 
autoridade e obediência perpassavam pelas hierarquias 

presentes no interior da irmandade, mas a colocavam, 
também, diante de outras instâncias. A expulsão de um 
irmão rebelde deveria ser referendada pelo vigário e, em 
algumas situações, as decisões da mesa diretora teriam que 
receber o aval da maior autoridade eclesiástica local: “e o que 
assim junto determinarem se observará intervindo sempre a 
autoridade do Senhor Bispo, pois sem esta não se pode fazer 
cousa alguma”.24

As hierarquias eram também internalizadas pela 
observância dos lugares de cada um na estrutura das 
associações leigas e em suas atividades, como as procissões, 
nas quais o lugar ocupado por cada irmão no cortejo era 
vinculado ao seu lugar, cargo ou função na irmandade. Essa 
organização era, muitas vezes, previamente determinada 
no texto dos estatutos, como lemos no compromisso da 
Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos 
da Vila de São José: 

É muito conveniente, que os Mesários, e não Mesários 
desta Irmandade, saibam o lugar que devem ocupar 
nas procissões, quando se fizerem, e assim assentamos, 
que o Juiz irá atrás do pálio com vara alçada, o Escrivão 
atrás do andor de Nossa Senhora, o Tesoureiro levará 
a cruz, o Procurador, e Andador irão regendo as alas, 
fazendo que os Irmãos vão com aquela modéstia, 
como pede ato tão religioso, e na presença do Senhor 
Sacramentado, levando todos as tochas acesas, e 
da parte exterior dos corpos. Os Irmãos de Mesa se 
repartirão pelas mais insígnias, levando seis o pálio, 
especialmente daqueles que já serviram de Oficiais da 
Mesa, quatro as lanternas, e dois os ciriais, para que 

24. COMPROMISSO da Irmandade do Glorioso São Gonçalo da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição de Vila Rica, 1725. (Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo/Manuscritos da Livraria 1204).
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se conheçam os que fazem a festividade presente, e os 
Irmãos não Mesários farão as alas...25 

Cabem ainda algumas considerações sobre a presença 
das mulheres nas irmandades e ordens terceiras nas Minas 
setecentistas, e seu lugar nos processos educativos presentes 
nessas associações. As mulheres poderiam ingressar nas 
associações leigas e, em alguns casos, integrar as Mesas 
eleitas como Juízas, e nas ordens terceiras ocuparem os cargos 
de mestras de noviças. Em algumas irmandades indicava-
se também o cargo de enfermeiras, cujas tarefas ligavam-se 
às funções assistencialistas, de atendimento às necessidades 
dos irmãos enfermos ou encarcerados, o que não deixa de ter 
relação com as representações dominantes acerca do papel 
das mulheres na sociedade da época e de seus pendores 
“naturais”. Mesmo nas ordens terceiras, onde elas poderiam 
ter uma participação diferenciada, algumas tendências se 
observavam. No Auto de posse e ereção da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo da Vila de Sabará, na qual se 
registrou a eleição realizada para sua primeira composição, 
constavam uma Priora e uma Subpriora, uma Vigária do Culto 
Divino, uma Zeladora e uma Mestra de Noviças.26 Todas elas 
estavam hierarquicamente subordinadas aos homens, e suas 
funções denotavam o trabalho de zelo para com o culto e a 
doutrina, cuidando das atividades votivas, da organização das 

25. COMPROMISSO da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos 
Pretos Crioulos. Incorporada na sua igreja, que eles edificaram, ornaram, e 
paramentaram, na Vila de São José. Comarca do Rio das Mortes, Bispado de 
Mariana, Capitania de Minas Gerais, Estado do Brasil, Instituído no ano de 
1796. In: MARTINS FILHO, Amilcar Vianna (Org.). Compromissos de irmandades 
mineiras do século XVIII. Belo Horizonte: Claro Enigma; Instituto Cultural 
Amilcar Martins, 2007. p. 235-236.
26. AUTO de Posse, e erecção da Nova Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo da Vila de Sabará, 1761. Apud: PASSOS, Zoroastro Vianna. 
Em torno da História do Sabará. A Ordem Terceira do Carmo e a sua Igreja. Rio 
de Janeiro: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1940. p. 91.

festas, e da formação iniciática das novas irmãs. As mulheres 
estavam, enfim, profundamente envolvidas com as funções 
educativas das associações leigas. 

Às associações religiosas leigas juntavam-se a outras 
instituições que, direta ou indiretamente, se constituíam 
segundo fundamentos religiosos, combinando em sua 
atuação a educação e a assistência. Os recolhimentos 
femininos fundados na Capitania, a Casa de Oração do Vale 
das Lágrimas (depois chamado Recolhimento do Arraial da 
Chapada), na Comarca do Serro Frio, e o Recolhimento de 
Nossa Senhora da Conceição das Macaúbas, o mais célebre e 
longevo, situado na Comarca do Rio das Velhas, não visavam 
primordialmente nem a instrução nem o desenvolvimento 
de vocações religiosas das recolhidas, mas acabaram sendo 
reconhecidas por sua importância para a educação das 
mulheres, ao menos numa perspectiva que considere, ali, o 
desenvolvimento de uma “educação devocional”, conforme 
análise de Ana Cristina Pereira Lage.27 Abastadas ou pobres, 
geralmente órfãs, brancas ou não, as mulheres enviadas 
para essas instituições com o intuito de serem separadas das 
coisas mundanas e, sendo possível, encaminhadas para o 
casamento, eram submetidas ao aprofundamento da educação 
devocional quase sempre já iniciada no âmbito doméstico e, 
eventualmente, à instrução no campo da leitura e da escrita. 
Essa educação devocional implicaria no contato com os livros 
necessários e admissíveis naquelas circunstâncias, podendo 
ou não ser instrumentos aplicados ao aprendizado da 
leitura e/ou da escrita, mas acessíveis a todas quanto ao seu 

27. LAGE, Ana Cristina Pereira. Vale de Lágrimas: mulheres recolhidas no 
sertão de Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. Revista de História 
Regional, UEPG,  v. 19, n. 2, 2014, p. 312-326. LAGE, Ana Cristina Pereira. 
Instituições educativas confessionais na América portuguesa: organização, 
catequese e educação. In: SANTOS, Antonio Cesar de Almeida (Org.). Ilustração, 
cultura escrita e práticas culturais e educativas. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2016.  
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conteúdo. Isso porque as práticas de leitura, entendidas na 
sua diversidade conceitual, não se restringiam às recolhidas 
alfabetizadas, podendo as iletradas estabelecer relações com a 
cultura do escrito como “leitoras/ouvintes”28, pela mediação 
da leitura oral feita por outras. Estudos mais verticalizados 
sobre as práticas educativas no interior dessas instituições tem 
demonstrado que a leitura oral e as rotinas que facilitavam 
a memorização das orações, por exemplo, promoviam o 
“letramento religioso”, conforme analisa Ana Cristina Pereira 
Lage.29 Nesse sentido, entende-se a educação desenvolvida no 
interior dos recolhimentos no seu sentido formativo, usando 
não apenas os instrumentos mais convencionais, como os 
livros e seus conteúdos, como também as práticas cotidianas 
voltadas para o exemplo das virtudes cristãs. 

Contudo, da mesma forma como ocorria na organização 
das associações leigas, também nos recolhimentos 
observavam-se que as hierarquias e os lugares sociais de 
origem das recolhidas se impunham na realidade interna 
dessas instituições. As recolhidas de maiores recursos 
conseguiam, não raro, levar consigo suas escravas; as internas 
pobres e livres, mesmo quando poupadas dos trabalhos 
pesados devido à sua condição, não alcançavam o mesmo 
status das de maiores posses. O tipo e/ou intensidade da 
educação e da instrução recebidas por elas deveriam ser 
compatíveis com esses lugares. Seria determinismo afirmar 
que os recolhimentos “reproduziam” em seu interior a 
estrutura da sociedade, mas é inegável terem sido, assim como 

28. GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Leituras de cordel em meados do 
século XX: oralidade, memória e mediação do “outro”. In: ABREU, Márcia; 
SCHAPOCHNIK, Nelson (Org.). Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas. 
Campinas: Mercado de Letras; ALB; São Paulo: FAPESP, p. 369-397, 2005.
29. LAGE, A. C. P. Mulheres de véu preto: letramento religioso das irmãs 
clarissas na América Portuguesa. História. Questões & Debates, v. 60, p.107-
131, 2014a.

as associações religiosas leigas, agentes de uma pedagogia da 
disciplina, da obediência, e do reconhecimento das instâncias 
sociais de autoridade. Embora existam muitos estudos sobre 
essas instituições, ainda são muito pouco conhecidas as 
práticas educativas efetivamente desenvolvidas nelas para 
além das dinâmicas tradicionalmente identificadas à educação 
das mulheres, o que indica o potencial de uma pesquisa que 
considere a polissemia da concepção, ou das concepções de 
educação.   

As instituições educativas na Capitania de Minas Gerais 
não se limitavam àquelas de natureza estritamente religiosa. 
Algumas apresentavam outros tipos de vínculos com a Igreja 
ou com a religião, fosse por meio de seus membros, fosse por 
suas origens de constituição. Este foi o caso de uma escola 
fundada a partir de motivações pias e assistencialistas, e que 
tinha como um de seus propósitos educar meninos pobres e 
discipliná-los para uma vida reta e devota, o Seminário do 
Vínculo do Jaguara, ativo aproximadamente entre 1807 e 
1811. Surgido dos legados pios e da devoção do português 
Antonio de Abreu Guimarães, o seminário deveria ter sido 
acompanhado, em sua criação, de uma escola para donzelas 
necessitadas, de um hospital para leprosos e de outro para 
enfermidades não contagiosas. Apenas este último foi 
efetivamente criado, além do próprio seminário. Dirigido por 
um eclesiástico, o Seminário oferecia o ensino das primeiras 
letras e da Gramática Latina e, conforme as fontes localizadas 
até o momento, recebeu alunos com idades entre 7 e 27 anos, a 
maioria deles pobres que não pagavam pelos estudos, além de 
poucos porcionistas, distribuídos entre as aulas de Primeiras 
Letras e de Gramática Latina. A pobreza e a falta de condições 
para o pagamento dos estudos eram, obviamente, requisitos 
básicos para o ingresso na instituição, e eram verificados por 
meio dos requerimentos enviados pelos próprios candidatos 
que justificavam seus pedidos e elencavam os elementos 
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indicadores de sua condição social. Os requerimentos, muitas 
vezes, eram reforçados por atestados concedidos por um pároco 
que confirmavam aquela condição, além das declarações 
favoráveis à boa conduta moral dos futuros alunos. Os 
pedidos aprovados eram confirmados e a matrícula registrada 
em livro próprio. Esses documentos, embora refiram-se a um 
pequeno conjunto de indivíduos, permite múltiplas leituras 
sobre o perfil social dos alunos do seminário e, por meio de 
alguns indícios, inferir sobre suas condutas e desempenho nas 
aulas de primeiras letras e de gramática latina.30

A maioria dos alunos eram nascidos e moradores de 
localidades situadas na Comarca do Rio das Velhas, quase 
todas situadas a distâncias moderadas da fazenda onde 
funcionava o Seminário. Dos 56 alunos com registro de 
matrícula no período entre 1807 e 1810, apenas três eram 
provenientes da Comarca de Vila Rica, um da Comarca do Rio 
das Mortes, e dois da Comarca do Serro Frio. Nos registros de 
sete alunos não havia identificação de seu lugar de origem e 
apenas um era português. A situação é compatível com o fato 
de que se tratava de uma instituição voltada prioritariamente 
para alunos pobres, e uma das razões pelas quais buscavam 
essa escola eram as dificuldades para se dirigirem a lugares 
mais distantes em busca das aulas. Por isso a maioria dos 
estudantes era morador da Freguesia de Santa Luzia, onde 
se localizava o Seminário. Essa questão, no entanto, precisa 
ser compreendida também frente à situação das aulas régias 
de Primeiras Letras e Gramática Latina, existentes na região 
desde a década de 1780. Essas aulas, gratuitas, deveriam 
atender principalmente às demandas da população com 
poucos recursos, já que a maior parte das famílias abastadas 

30. Ver: FONSECA, 2009, onde não foram utilizados os dados do livro de 
matrículas do Seminário. Com esses dados, utilizados no presente capítulo, 
as informações são acrescidas em relação à quantidade dos alunos, bem como 
informações sobre seus perfis.

pagava mestres particulares31. Mas quando os dados relativos 
aos lugares de morada dos alunos são confrontados com os 
registros sobre as aulas régias, verifica-se uma correlação entre 
o momento de abertura do Seminário do Jaguara e do ingresso 
dos alunos e a falta de informações sobre o funcionamento 
de aulas régias no mesmo período e lugares. Isso significa 
que, em quase todas as localidades de morada dos alunos 
que foram matriculados no Seminário entre 1807 e 1810, as 
fontes apontam para a ausência das aulas gratuitas pagas 
pelo Estado. Localidades mais próximas a Jaguara como Santa 
Luzia, Sabará, Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro e 
Caeté, ou mais distantes como Guarapiranga, Queluz e mesmo 
Vila Rica estavam, ao que tudo indica, sem professores régios 
naquele período, o que justificaria a procura dos mais pobres 
pelas aulas do Seminário. Isso sem contar, evidentemente, os 
alunos de localidades onde aquelas aulas régias não estavam 
estabelecidas e que ficavam na área de influência do Vínculo 
do Jaguara. O projeto assistencialista do Vínculo, por meio de 
seu Seminário para meninos pobres, acabava por se sobrepor à 
iniciativa do Estado português, mesmo que por pouco tempo.  

A condição de pobreza, requisito para o ingresso no 
Seminário, era predominante entre os alunos das aulas de 
Primeiras Letras e Gramática Latina. As únicas referências a 
alunos porcionistas nas fontes disponíveis são as da família 
Gomes da Mota, que matriculou quatro filhos no Seminário, 

31. Sobre essa prática de pagamento de mestres particulares, ver: GORGULHO, 
Talitha Maria Brandão. Aos órfãos que ficaram: estratégias e práticas educativas 
dos órfãos de famílias abastadas na Comarca do Rio das Velhas (1750-1800). Belo 
Horizonte: Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2011 
(Dissertação de Mestrado em Educação); PAULA, Leandro Silva de. O papel dos 
tutores na educação e na inserção social de órfãos no Termo de Mariana (1790-1822). Belo 
Horizonte: Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2016 
(Tese Doutorado em Educação); ANGELO, Fabrício Vinhas Manini. Herdeiros: o 
papel da família na educação das futuras gerações nos Termos de Sabará e Vila 
Rica (1710-1780). Belo Horizonte: Faculdade de Educação, Universidade Federal 
de Minas Gerais. 2017. (Tese Doutorado em Educação).
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dois em cada uma das aulas. Também chama a atenção a 
predominância de meninos e jovens filhos legítimos, vindos 
de famílias legalmente constituídas conforme as normas da 
época. Conforme se pode observar no gráfico 1, os filhos 
legítimos representavam pouco mais de 70% dos alunos da 
instituição, o que sugere algumas tendências da conformação 
social da Capitania de Minas Gerais desde meados do século 
XVIII, no sentido de sua maior consolidação quanto aos padrões 
aceitos. Vários desses alunos filhos legítimos já não tinham 
um dos pais, falecidos antes de sua entrada no Seminário. Não 
há indícios muito claros acerca das motivações familiares, por 
isso não é possível saber, ainda, se quando sobreviveu a mãe, 
de quem teria sido a iniciativa de enviar os filhos à escola, dela 
ou de um tutor nomeado. Mas é relevante que tenham sido 
identificadas oito famílias que enviaram e tentaram manter 
mais de um filho no Seminário do Jaguara, tanto nas aulas de 
Primeiras Letras quanto nas de Gramática Latina. 

Fonte: BNRJ/Manuscritos/Casa dos Contos. 
Requerimentos e Livro de Matrículas do Seminário do Jaguara32

Embora houvesse uma redação padrão para os registros 
de matrículas, alguns elementos eram indicados de forma 

irregular, como a cor dos alunos, por exemplo, lembrada em 
apenas três ocasiões: dois alunos brancos e um pardo. O fato 
de não haver registros sobre isso não significa, como se pensou 
durante muito tempo, que os indivíduos não identificados 
pela sua cor fossem, necessariamente, brancos. Estudos 
mais recentes tem levantado a hipótese de que a referência 
ou a omissão à cor estaria relacionada aos ganhos ou perdas 
de posições sociais e aos movimentos estratégicos para a 
afirmação das famílias de origens menos favorecidas e ligadas 
à escravidão.33 A inserção de seus membros em determinados 
espaços – como a escola, por exemplo – poderia significar um 
passo nesses movimentos e, deixar a informação sobre a cor 
em segundo plano, quando possível, agiria nesse sentido. 
No caso aqui examinado, considerando-se o predomínio de 
famílias pobres interessadas no Seminário do Jaguara, é muito 
possível que muitas delas fossem famílias já etnicamente 
mistas. O destaque maior registrado nos documentos do 
Seminário recaiu sobre o menino Miguel Coelho, matriculado 
para o estudo das Primeiras Letras aos 8 anos de idade, e que 
era filho legítimo de um escravo e de uma parda forra. 

Até a terceira década do século XIX, o processo de 
escolarização era ainda incipiente no Brasil, e seus primórdios 
ocorriam sob a legislação pombalina implementada na segunda 
metade do século XVIII. As características do ensino escolar 
estavam ainda distantes da estrutura que nos é familiar, e cujo 
caminho de construção se deu, principalmente, a partir do 
século XIX. Princípios hoje consolidados e até naturalizados 
na cultura escolar – como a seriação, por exemplo – inexistiam 
naquele momento, bem como critérios definidos sobre as 
idades em que as crianças e jovens deveriam iniciar seus 
estudos. É claro que desde o século XVII diferentes autores 

33. LIBBY, Douglas Cole; MENESES, José Newton Coelho; FURTADO, Júnia 
Ferreira; FRANK, Zephyr L. (Ed.). História da família no Brasil (séculos XVIII, XIX 
e XX): novas análises e perspectivas. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015.
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já refletiam sobre essas questões, mas elas não chegaram a se 
constituir como princípios pedagógicos a serem instituídos 
na organização do ensino escolar. Refiro-me a isso para trazer 
aqui alguns elementos visíveis nos documentos relativos 
ao Seminário do Jaguara e relacionados às características 
daquele ensino. A instituição oferecia as aulas de Primeiras 
Letras e de Gramática Latina nas quais ingressaram, como 
já mencionei, alunos com idades entre 7 e 27 anos. Os dados 
recolhidos nos documentos e expressos nos Gráficos 2, 3 
e 4 permitem construir algumas considerações sobre as 
tendências dos momentos de ingresso no Seminário e suas 
possíveis explicações34. O Gráfico 2, relativo ao conjunto dos 
alunos do Seminário, indica que entre aqueles cujas idades 
foram mencionadas, 80% ingressaram na faixa dos 7 aos 17 
anos de idade, portanto num momento da vida que já se 
aceitava ser o mais adequado para o desenvolvimento da 
instrução de natureza escolar, sobretudo o aprendizado da 
leitura e da escrita e, eventualmente, seus desdobramentos, 
como o da Gramática do Latim.

34. Observe-se que a definição das faixas etárias para a construção destes 
gráficos levou em consideração os critérios utilizados a partir do século XIX, 
quando começam a se consolidar as definições da idade escolar segundo 
fundamentos pedagógicos. Ver: GOUVEIA, Maria Cristina Soares de. Tempos 
de aprender: a produção histórica da idade escolar. Revista Brasileira de História 
da Educação, p. 265-288, n. 8, jul./dez. 2004.

Fonte: BNRJ/Manuscritos/Casa dos Contos. 
Requerimentos e Livro de Matrículas do Seminário do Jaguara

Os Gráficos 3 e 4, por sua vez, mostram a maior tendência 
de ingresso pela faixa etária, conforme as aulas de Primeiras 
Letras e de Gramática Latina. Sempre considerando aqueles 
cujas idades foram mencionadas, vemos que no caso das 
Primeiras Letras, 55% dos alunos estavam na faixa etária até 
hoje associada aos primeiros anos de escolarização, e que já 
era aceita como adequada a esse período de estudos. Era o que 
provavelmente se entendia, conforme se lê no requerimento 
dos irmãos Manoel e Raimundo Pinto da Cunha, ao solicitarem 
sua matrícula no Seminário: 

Dizem Manoel Pinto da Cunha e Raimundo Pinto da 
Cunha, filhos legítimos de José Pinto da Cunha, e sua 
mulher Bárbara da Conceição, já falecida, naturaes, 
batizados na Freguesia de Santo Antonio do Curvelo, e 
presentemente assistentes na mesma Freguesia, que eles 
suplicantes acham-se com idade suficiente para poderem 
aplicarem-se aos estudos das primeiras letras (...)35

Entre os matriculados na aula de Gramática Latina, o 
mesmo percentual, 55%, estavam na faixa etária entre os 12 e 
os 17 anos de idade, a que costuma-se associar o que, a partir 
do século XIX, passou a ser o ensino secundário, o período de 
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estudos no qual já se teria ultrapassado a instrução elementar 
relacionada ao processo de aprendizagem da leitura, da escrita 
e da aritmética. O que os documentos disponíveis sobre o 
Seminário do Jaguara não permitem inferir, é se todos esses 
estudantes estariam ingressando nas aulas de Primeiras Letras 
pela primeira vez, qualquer que fosse sua idade. Se assim foi, 
houve neste cenário jovens que teriam iniciado esse aprendizado 
já adultos, como Manoel de Abreu, filho natural de Theodora de 
Abreu, nascido e morador no Arraial de Santa Luzia, registrado 
no Livro de Matrículas do Seminário aos 27 anos de idade! Ainda, 
qual teria sido o processo de instrução do menino Rodrigo José da 
Cunha, filho legítimo de José Luiz da Cunha e Maria Salomé de 
Carvalho, matriculado na aula de Gramática Latina aos 10 anos 
de idade. Entre todos os alunos identificados nesse período de 
funcionamento documentado da instituição, entre 1807 e 1810, 
foi um dos que mais tempo permaneceu: dois anos e três meses. 

Fonte: BNRJ/Manuscritos/Casa dos Contos. 
Requerimentos e Livro de Matrículas do Seminário do Jaguara

Fonte: BNRJ/Manuscritos/Casa dos Contos. 
Requerimentos e Livro de Matrículas do Seminário do Jaguara

Num universo escasso do ponto de vista documental, 
são poucos mas importantes os indícios sobre as práticas 
educativas presentes no Seminário para meninos pobres 
do Vínculo do Jaguara. Rasgos de trajetórias podem ser 
vislumbradas, indicando que haveria algum tipo de processo 
avaliativo na escola. Joaquim Pereira Rocha, matriculado aos 
11 anos de idade na aula de Primeiras Letras, lá permaneceu 
por um ano e meio até ser transferido para a aula de Gramática 
Latina. O mesmo aconteceu com João Baptista Ferreira, de 13 
anos, que pouco depois de matriculado na aula de Primeiras 
Letras, foi transferido para a Gramática Latina por ordem 
do próprio Diretor Geral. Remetendo-nos a situações que 
poderiam envolver a ruptura da ordem e da disciplina, houve 
ainda um caso de expulsão e três casos de fugas. Um deles 
intrigante, pois tratava-se de um aluno adulto, de 20 anos de 
idade, José Martins Gandra, que havia postulado seu ingresso 
no Seminário por meio de um requerimento no qual afirmava 
desejar fortemente seguir os estudos de Gramática Latina, 
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queixando-se das dificuldades em fazê-lo devido à pobreza 
de sua família. No documento, o jovem explicava que já havia 
iniciado estes estudos no tempo em que sua mãe era viva e que 
ela garantia, “esforçando-se o mais que podia”, o pagamento 
de um mestre particular. Mas depois de sua morte o pai não 
encontrou meios de manter o estudo “pela sua pobreza e 
pensão de filhos e dívidas”.36 Por isso muito necessitava ser 
admitido no Seminário para concluir gratuitamente seus 
estudos. O que teria motivado a fuga desse jovem, depois de 
um ano na instituição, não sabemos. Sobre os outros casos, 
registre-se o dos irmãos Manoel e Joaquim, filhos de Antônio 
da Rocha Silva e Perpetua Gonçalves Barbosa, alunos das 
Primeiras Letras e, provavelmente, pouco afeitos à vida 
escolar. Já no final da adolescência, quando foram admitidos 
no Seminário, não permaneceram muito tempo: Joaquim 
fugiu e Manoel foi expulso. Se foi desejo dos pais que os filhos 
tivessem alguma instrução, talvez tenham se decepcionado.

Esse breve sobrevoo sobre as dinâmicas de atuação 
educacional das instituições educativas na América 
portuguesa permite construir algumas conexões importantes 
para o entendimento acerca dos significados atribuídos à 
educação naquele período histórico e naquelas circunstâncias. 
A se considerar a propriedade das distinções então correntes, 
mesmo que tênues, entre educação e instrução, temos linhas 
mestras que apresentam forte coerência entre a fragilidade 
de uma visão utilitarista e a força da concepção formativa 
da educação, mesmo no contexto de disseminação inicial 
do pensamento ilustrado sobre a questão. Nos terrenos 
sedimentados da cultura luso-americana, a educação moral e a 
formação do súdito-cristão leal à Coroa e à Igreja ainda falavam 
mais alto do que o convencimento acerca da importância 

36. GANDRA, José Martins. REQUERIMENTO solicitando sua admissão em 
seminário para receber aulas de Gramática Latina. Jaguara, 18/12/1807. BNRJ/
Manuscritos/Coleção Casa dos Contos.

do aprendizado das coisas práticas, embora não fossem, 
necessariamente, negligenciadas. Mas apenas se iniciava o 
processo que levaria ao entendimento da importância da 
escola e da educação escolar, e do papel estratégico do ainda 
restrito acesso ao aprendizado das primeiras letras. Neste 
particular, as instituições religiosas já eram experientes antes 
que o Estado se dispusesse à empreitada. Daí a importância 
historiográfica do estudo articulado da atuação dessas duas 
instâncias. 
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A família enquanto 
instituição educativa
concepções e práticas (Ouro 
Preto, Século XVIII e XIX)

O presente capítulo surgiu da participação em uma 
mesa intitulada “Instituições e Práticas Educativas” durante o 
IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa, realizado 
em junho de 2018, na cidade de Diamantina – MG. As duas 
chaves de discussão apresentadas pela mesa – “instituição” 
e “práticas educativas” – trazem em si múltiplas abordagens 
possíveis, inclusive algumas delas já expostas por colegas 
cujos textos estão presentes neste livro. 

Nesse sentido, a colaboração para tal discussão se deu 
a partir de um tema específico – a família. E, para isso, foi 
focalizado o cotidiano do Termo de Vila Rica a partir do 
final do século XVIII. Os indícios presentes nos inventários e 
testamentos preservados no Arquivo da Casa do Pilar de Ouro 
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Preto – MG e a documentação disponibilizada no Arquivo 
Histórico Ultramarino serviram de base para a investigação. 

Num primeiro momento foram apresentadas algumas 
considerações sobre o tema “família”. Depois, de modo mais 
circunscrito, deu-se destaque à família nascida a partir da 
junção entre Dona Maria Josefa de Ávila e Silva e o Capitão 
Francisco Brandão que se instalaram na região em meados 
do século XVIII. A proposta, nessa última etapa, foi acessar 
as relações de dependência e sociabilidades estabelecidas, 
os aspectos para a busca e manutenção de elementos para 
a conservação de um estatuto social, político e o nível 
de riqueza e, sobretudo, vestígios que revelassem uma 
progressiva apropriação da tarefa de educar por parte de seus 
membros. Para se aproximar dessa família, foram ressaltadas 
especialmente as estratégias educativas conduzidas por 
algumas de suas mulheres. 

Ao convergir a atenção para a família, a intenção foi 
mostrar como, no período, ela foi vista como uma instituição 
que, além das funções de cuidar e criar, como ideia de 
sustento, progressivamente, assumiu também o compromisso 
de educar as crianças e jovens para o convívio em sociedade. 

Família – considerações em 
torno do termo

Partindo do título da mesa “Instituições e Práticas 
Educativas”, a família pode ser percebida como uma instituição 
histórica e educativa. Atendo-se à perspectiva da família 
enquanto uma “instituição histórica”, cabe primeiramente 
pensar o sentido atribuído à palavra “instituição”.

Como bem ressaltou Saviani1, a palavra “instituição” 
possui diferentes significados, abarcando desde a noção de 
plano até a ideia de sistema. Tendo como fundamento essa 
última compreensão, sistema, por sua vez, abrangeria a 
noção “de determinados elementos distintos formando uma 
unidade”2. 

Nesses termos é possível pensar a família enquanto uma 
instituição, pois ela é uma unidade formada por indivíduos 
com papéis diferentes, mas que compartilham ideias, crenças 
e rituais comuns. Ao mesmo tempo, a família busca criar 
diferentes mecanismos para orientar a conduta de seus 
membros no interior dos seus agrupamentos e também nos 
diversos relacionamentos estabelecidos na sociedade. 

Se a família pode ser entendida como uma instituição é 
importante destacar, por outro lado, que ela é uma “instituição 
histórica”, pois suas diferentes concepções de mundo e 
ações compartilhadas são orientadas por um espaço e tempo 
histórico específico que traz em si os anseios e necessidades 
do período e que, ao mesmo tempo, influencia a conformação 
da sociedade. Em outros termos, a família pode ser vista como 
uma “unidade de ação”, um “sistema de práticas com seus 
agentes e com os meios e instrumentos por eles operados 
tendo em vista as finalidades por ela[s] perseguida[s]”, no 
dizer de Saviani3. 

Das relações humanas e suas diferentes necessidades 
destaca-se a exigência que progressivamente foi imposta 
às famílias: participar do processo educativo dos sujeitos. 

1. SAVIANI, Dermeval. Instituições escolares: conceitos, história, historiografia 
e práticas. In. Cadernos de História da Educação. Uberlândia: EDUFU, n. 4, p. 27-
33, jan.-dez.2005. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/che/
article/view/382. Acesso em:16 mar. 2018.
2. SAVIANI, 2005, p. 28.
3. Ibidem, p. 28.
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Conforme Cambi4, na Modernidade, a família, somada à 
escola, assumiu uma identidade educativa. Nesse processo, 
à sua função ligada ao cuidado e crescimento do sujeito e 
também de instrução formal foi somada a prerrogativa de 
formar – pessoal e socialmente – seus sujeitos para o convívio 
em sociedade, produzindo e reproduzindo os diferentes 
papéis de seus agentes. 

A família já seria assim uma instituição, pensando 
nas considerações de Saviani5, mas seria remodelada, no 
dizer de Cambi6, para abarcar um modelo de formação, no 
qual os espaços e as posturas passaram a ser controlados e 
as atividades planejadas visando uma preparação para vida 
social.

Em terras brasileiras, se pensarmos o final do século 
XVIII e primeiras décadas do século XIX, a família foi chamada 
para participar de um processo pretendido pelas autoridades 
civis e religiosas que visavam a formação do chamado “súdito 
cristão”7. Em outros termos, elas foram nomeadas para o 
exercício pedagógico de organização da sociedade e, nesse 
contexto, tinham como tarefa difundir valores, comportamentos 
e normas com vistas a produzir uma civilidade, nos moldes 
europeus. É nessa perspectiva que se torna possível pensar 
algumas das ações das famílias, nomeando-as como práticas 
educativas, o que nos leva ao segundo ponto aqui proposto no 
âmbito de discussão da mesa. 

Partindo do sentido dado por Bourdieu, De Certeau 
e Chartier, Fonseca definiu as práticas como “‘maneiras 

4. CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Tradução Álvaro Lorencini. São Paulo: 
Fundação Editora da UNESP, 1999, p. 203. (Encyclopaidéia). 
5. SAVIANI, 2005.
6. CAMBI, 1999.
7. FONSECA, Thais Nivia de Lima e. Instituições e práticas educativas na América 
Portuguesa no século XVIII e primeiras décadas. Projeto de Pesquisa Universal 
CNPq. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2014b, p. 2.

de fazer’ cotidianas dos sujeitos históricos, relacionadas 
social e culturalmente, na construção de seus espaços, suas 
posições e suas identidades”8. Nessa esteira, as práticas 
educativas envolveriam o estabelecimento de estratégias 
que possibilitariam não apenas a elaboração, mas também 
a execução de ações variadas “de grupos ou indivíduos, 
de diferentes segmentos” com propósitos específicos que 
perpassavam desde a construção até a manutenção de 
determinadas posições, bens e conhecimentos9.

Dos diferentes grupos que permitem pensar suas ações 
como práticas educativas estão incluídas também as famílias, 
como já apontado anteriormente. Nessa perspectiva, cabe 
então pensar qual o entendimento de família no período em 
tela.

Conforme já apontaram alguns estudos, é necessário 
pensar primeiramente em “famílias” e não “família”, dado o 
fato de que havia uma multiplicidade de arranjos familiares10. 

8. FONSECA, Thais Nivia de Lima e. Letras, ofícios e bons costumes. Civilidade 
e sociabilidade na América portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 12. 
9. FONSECA, 2009. 
10. VAINFAS, Ronaldo. Trópicos dos Pecados - Moral, sexualidade e Inquisição no 
Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1997; FARIA, Sheila C. A Colônia em Movimento: 
fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998; 
BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Família, herança e poder em São Paulo: 
1765-1855. Estudos Cedhal 7, SP, 1991; SAMARA, Eni de Mesquita. As mulheres, 
o poder e a família. São Paulo, século XIX. São Paulo: Marco Zero & Secretaria de 
Estado da Cultura de São Paulo, 1989; NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do 
dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 1600-1900. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2001; RAMOS, Donald. A mulher e a família em 
Vila Rica do Ouro Preto: 1754-1838. In. Congresso sobre a história da população 
na América Latina, 1989, Ouro Preto. Anais... São Paulo: Fundação SEADE, 1990, 
p.154-163; FIGUEIREDO, Luciano R. A. Barrocas Famílias – vida familiar em 
Minas Gerais no século XVIII, Hucitec, São Paulo, 1997; DEL PRIORE, Mary. Ao 
sul do Corpo: condição feminina, maternidade mentalidades no Brasil Colônia. 
2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009. DEL PRIORE, Mary; BESSANEZI, 
Carla (Org.). História das mulheres no Brasil. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2008, 
dentre outros.
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Em Minas Gerais do final do século XVIII e início do XIX, as 
investigações já apontaram tal aspecto, evidenciando que a 
diversificação de arranjos familiares em solo mineiro era uma 
constante. 

Luciano Figueiredo e Eni Samara11, por exemplo, 
destacaram que, em virtude de seu caráter urbano, com 
uma população bastante expressiva, além de uma variedade 
de atividades que eram desenvolvidas naquele espaço, 
dificilmente se poderia dizer que existia ali uma única forma de 
agrupamento familiar. Na verdade, considerando as condições 
políticas, econômicas e geográficas, as características étnico-
culturais e sociais ali existentes e os ideais de organizações 
familiares difundidos pelas autoridades civis e religiosas para 
a conformação daquela sociedade, em terras mineiras, era 
possível identificar: as famílias legitimamente constituídas 
pelo casamento cristão; os grupos familiares baseados no 
concubinato; a “família fracionada”, quando o casal vivia 
separado; lares com a presença de filhos ilegítimos, agregados, 
sobrinhos, afilhados, netos, etc. e, também, os domicílios 
chefiados por mulheres – solteiras, viúvas e com maridos 
ausentes. Em outros termos, para a região em questão, a 
família seria não apenas os pais e filhos, mas também qualquer 
agrupamento que “extrapolava os limites consanguíneos, a 
coabitação e as relações rituais, podendo ser tudo ao mesmo 
tempo”12. 

Quando é pensado o processo de formação e consolidação 
da sociedade e, inclusive, a difusão de práticas, valores, 
comportamentos e a construção e propagação dos papéis, é 
possível afirmar que todos esses agrupamentos familiares 
tiveram uma contribuição. Ao mesmo tempo, é certo que 
determinadas práticas e posições consideradas características 

11. FIGUEIREDO, 1997; SAMARA; 1999, dentre outros.
12. FARIA, 1998.

das chamadas “famílias legítimas” se fizeram presentes em 
outros tipos de organizações familiares, ainda que relidos, 
como já apontaram alguns estudos13.

Entretanto, pensando na proposta então existente no 
período que buscava tornar a região de Minas Gerais mais 
civilizada, nos moldes europeus, cabe ressaltar que o aumento 
do número de famílias legitimadas pelo matrimônio cristão 
era uma situação almejada pelas autoridades civis e religiosas. 
Isso porque, era desse tipo de família que se esperava o 
direcionamento de práticas para o ensino-aprendizagem de 
determinados saberes, tais como: o encaminhamento para 
algum ofício, o aprendizado da leitura e da escrita e os valores 
civis e cristãos.

Era também nesse tipo de organização familiar que 
papéis específicos deveriam ser exercidos, por exemplo: aos 
maridos caberia a função de administrar o patrimônio familiar, 
além de deliberar a respeito dos destinos dos filhos e zelar pela 
honra daqueles que estivessem sob sua responsabilidade14. 
Às mulheres, estando à sombra do marido, compreenderia a 
oportunidade de exercer “os mais importantes papéis que uma 
mulher poderia desejar”: ser boa esposa e mãe, responsável 
assim pelo governo do lar e o “nascimento, sobrevivência, 
saúde e educação dos filhos”15. 

Nesses termos, apesar de existir o reconhecimento de 
que, independentemente dos contornos assumidos pelos 
grupos familiares, a maioria das práticas educativas se faziam 

13. DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades 
e mentalidades no Brasil Colônia. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2009, p. 17; 
FIGUEIREDO, 1997, dentre outros.
14. CHEQUER, Raquel M. P. Negócios de família, gerência de viúvas: senhoras 
administradoras de bens e pessoas (Minas Gerais 1750-1800). 126 f. Dissertação 
(Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte: 2002.
15. DEL PRIORE, 2009, p. 17. 
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presentes, neste texto foram trazidos alguns indícios presentes 
naquelas famílias constituídas a partir de um matrimônio 
cristão. Sendo assim, são evidenciados a seguir alguns aspectos 
ligados à tarefa de criar e educar desses grupos familiares.

A tentativa foi demonstrar que a tarefa de educar era, 
muitas vezes, assumida por todos os membros da família, 
fato bem lembrado por Silva Brügger16. Conforme a autora, 
“a preocupação com a educação dos filhos não [parecia] 
estar ligada apenas a uma questão de sucesso ou crescimento 
pessoal, mas a um projeto que deveria atender aos interesses 
familiares”17. 

Além disso, a partir dos dados presentes nos documentos, 
buscou-se mostrar que, mesmo nos grupos surgidos a partir do 
casamento legítimo, muitas vezes, as circunstâncias obrigavam 
a uma sobreposição ou apropriação de determinados papéis. 
Existiram situações que até mesmo outras pessoas, tais como: 
os avós, tios, irmãos, padrinhos e criadores foram chamados 
para cuidar da educação e sobrevivência dos menores. Essa 
justaposição das funções acabou por evidenciar que as 
divisões e diferenças sexuais referente aos papéis estavam 
mais “no plano de uma construção cultural”, como bem 
destacou Gonçalves18.

16. BRUGGER, Silvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e sociedade (São 
João del-Rei – séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007.
17. BRÜGGER, 2007, p. 157.
18. GONÇALVES, Andréa Lisly. História e Gênero. Belo Horizonte: Editora 
Autêntica, 2006, p. 74.

Os “Brandão” – uma distinta família e 
suas práticas educativas

Como já destacado, o conceito de família deve ser 
analisado sob uma perspectiva mais plural. Nesses termos, 
ao se pensar a família no período colonial brasileiro enquanto 
uma instituição educativa, necessariamente há que se levar 
em conta qual grupo familiar está sendo apresentado, pois 
fatores sociais, políticos, étnicos e econômicos provocavam 
estratégias variadas para educar e buscar determinada 
distinção para suas crianças e jovens. 

Dessa maneira, atenta à essa questão, coube pensar 
numa análise mais circunscrita. E, para isso, foi escolhida 
a “família Brandão”. Trata-se do grupo familiar surgido 
da união entre D. Maria Josefa de Ávila e Silva e o Capitão 
Francisco da Silva Brandão19. O casal, assim como todos 
aqueles descendentes dessa união que serão aqui analisados, 
teve seu casamento sacramentado pela Igreja Católica. Tal fato 
os caracterizava como pertencentes a um grupo de pessoas 
que buscavam, ao menos em termos de composição familiar, 
seguir as determinações estabelecidas pelas autoridades civis 
e religiosas. Sendo assim, é possível acreditar que tiveram 
suas ações e concepções educativas fundadas nesse prisma.

A família em questão se estabeleceu no Termo de Vila 
Rica, mais precisamente no Arraial de Congonhas do Campo, 
no século XVIII. Eles eram originários do Arcebispado 
da Bahia e, em terras mineiras, desenvolveram diferentes 
negócios tanto no setor agrícola quanto na mineração. 

19. Alguns documentos trazem o nome dela de Maria e Ávila e Silva ou Maria 
Josefa e Ávila e Silva e Figueiredo. Já o dele também é encontrado como Capitão 
Francisco da Rocha Brandão. As diferenças são apresentadas nos documentos 
(inventários, testamentos, certidão de casamento ou batismo) de seus filhos e 
nos inventários e testamentos próprios. 
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Da união entre D. Maria Josefa e o Capitão Francisco 
nasceram quatorze filhos e um grande número de netos, 
bisnetos etc20.Todavia, no presente texto, são analisados os 
documentos ligados especialmente a duas filhas – Dona Josefa 
de Ávila e Silva21e Dona Teresa Ávila Silva – e cinco netas: 
Dona Francisca de Ávila e Silva e Dona Maria Josefa de Ávila, 
filhas de Dona Josefa; Dona Bárbara de Vasconcelos Parada e 
Souza, filha de Dona Teresa; Dona Angélica Albana de Ávila 
da Silva Furtado, filha de Dona Maria Ávila Silva Figueiredo 
e Dona Beatriz Francisca de Assis Brandão, filha do Oficial de 
Dragão Francisco Sanches Brandão, conforme gráfico abaixo22:

Gráfico 1

Fonte: Banco de dados da autora.

A partir dos vestígios deixados na documentação 
dessa família, buscou-se identificar a presença de elementos 
ligados à educação, como, por exemplo, práticas formativas 
direcionadas para as crianças e jovens do grupo familiar, 
mas também a apropriação da função educativa pelos seus 
membros. Assim, foram apresentadas abaixo algumas ações 
mais “coletivas” desse grupo familiar e, de modo mais 
específico, alguns passos dessas mulheres indicadas acima, 
sobretudo quando não tinham a presença de seus cônjuges. 
A intenção foi demonstrar como a “família Brandão” investiu 
em estratégias para garantir a distinção social, cultural e 
econômica naquela sociedade, inclusive aplicando diferentes 
tipos de recursos na questão educativa. 

Um primeiro aspecto a ser ressaltado sobre essa família 
se refere ao tema “casamento”. Como apresentado em estudo 
anterior23, o matrimônio legitimado pela Igreja Católica 
poderia ser visto no período como uma forma de educar, 
pois a sua aceitação revelava um respeito e obediência às leis 
reais e religiosas, sendo mais um recurso para o processo de 
ordenamento e a busca de civilidade então almejados. 

Entretanto, não se pode negar que o casamento era 
também uma forma de conferir status e segurança aos 
colonos, sendo um sacramento desejado por homens e 
mulheres pertencentes a diferentes grupos sociais, como 
lembrou Algranti24. Para além desses aspectos, o casamento 
foi fundamental para a constituição, consolidação e 
manutenção de alianças políticas, econômicas e sociais. Como 

23. JULIO, Kelly Lislie. Os têm tratado e educado: as mulheres e suas ações para 
a manutenção da família e a educação de menores no termo de Vila Rica, MG 
(1770-1822), 2007. 341 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.
24. ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, Laura 
de Mello (Org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na 
América Portuguesa, v. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
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já apontaram alguns estudos, as parcerias estabelecidas a 
partir do casamento foram fundamentais para a constituição 
da sociedade que estava se desenvolvendo no Brasil25.

No caso da família em questão, é possível dizer que 
houve uma preocupação em realizar os chamados “bons 
casamentos”. A partir do cruzamento das fontes, o que se 
percebeu foi uma busca de alianças matrimoniais com outras 
famílias distintas estabelecidas na sociedade do Termo de 
Vila Rica. E, de modo mais destacado, um grande número de 
casamentos endogâmicos. 

Ora, os matrimônios estabelecidos dentro de um mesmo 
grupo familiar, como se sabe, têm como propósito principal 
a conservação da riqueza, do status social e político. Assim, 
provavelmente com essa intenção, o que se percebeu na 
família em destaque foi a celebração de muitos casamentos 
entre primos, tios com suas sobrinhas e, quando não parentes 
consanguíneos, já ligados por outros laços como, por exemplo, 
o cunhado de uma irmã ou irmão, dentre outros.

25. Alguns estudos se detiveram sobre a importância da família nos rumos da 
sociedade. Ver: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do 
Estado imperial brasileiro: Minas Gerais – Campanha da Princesa (1799-1850). Rio 
de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008, p. 205-268; BRUGGER, Silvia Maria Jardim. 
Minas patriarcal: família e sociedade (São João del-Rei – séculos XVIII e XIX). 
São Paulo: Annablume, 2007; NOLASCO, Edriana Aparecida. Por fragilidade 
Humana: constituição familiar do clero: em nome dos padres e filhos - São 
João del-Rei, (século XIX). 2014. 219 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2014; SAMARA, 
Eni de M. As mulheres, o poder e a família. São Paulo, século XIX. São Paulo: 
Marco Zero; Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, 1989; FREYRE, 
Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime 
da economia patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006; LEWCOWICZ, Ida. As 
mulheres mineiras e o casamento: estratégias individuais e familiares nos séculos 
XVIII e XIX. Departamento de estudos históricos básicos. UNESP: São Paulo, 
1993; LOTT, Mirian Moura. Na forma do ritual romano: casamento e família em 
Vila Rica (1804-1839). São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGH/UFMG, 
2008; CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento e família em São Paulo colonial: 
caminhos e descaminhos. São Paulo: Paz e Terra, 2003; dentre outros.

Para materializar essas alianças foram utilizados 
diferentes tipos de estratégias. Dentre elas destaca-se os dotes, 
os contratos matrimoniais e doações. O Cadete Antônio Bento 
de Vasconcelos Parada e Souza, filho de Dona Francisca de 
Ávila e Silva, por exemplo, declarou no inventário de seu tio, 
o Capitão Francisco Coelho da Silva Brandão, no qual era 
inventariante e esposa a também sua tia, Dona Bárbara de 
Vasconcelos Parada e Souza, que ele estava contratado para 
casar com sua prima, Dona Carlota26. 

Já no que se refere aos dotes, no inventário de Dona 
Josefa de Ávila e Silva, consta que foi ela quem dotou três de 
suas quatro filhas. Dos quatro dotes indicados no inventário, 
três eram maiores de 2:000$000, o que revelava um bom 
investimento financeiro por parte dos pais das noivas27. 
A prática de aplicar uma boa quantia nos casamentos foi 
ressaltada inclusive no inventário da filha, Dona Francisca 
de Ávila e Silva. Ao avaliar uma dívida proveniente de um 
empréstimo que teria sido feito pela mãe à inventariada, o 
curador ressaltou que quando Dona Josefa casou a filha Dona 
Francisca, ela a havia dotado “vantajosamente a proporção de 
outros irmãos”28. 

Seja o estabelecimento de contratos matrimoniais ou os 
dotes por ocasião dos casamentos, o que se percebeu foi que 
tais estratégias foram praticadas por diferentes membros e nas 
mais diferentes gerações da “família Brandão”, garantindo 
assim a manutenção das alianças familiares, afetivas, 
econômicas e sociais. É possível dizer que parecia existir uma 
espécie de “ensino” dessas estratégias que eram passadas 

26. HMINC/IBRAM. Inventário de Francisco Coelho da Silva Brandão. 1º ofício, 
Códice 51, Auto 624, Ano 1806, fl. 43.
27. HMINC/IBRAM. Inventário de Josefa de Ávila e Silva. 2º ofício, Códice 31, 
Auto 347, Ano 1811.
28. HMINC/IBRAM. Inventário de Francisca de Ávila e Silva. 2º ofício, Códice 11, 
Auto 108, Ano 1806.
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para os descendentes. Isso revelava uma prática educativa não 
apenas voltada para a formação civil e religiosa, conforme os 
preceitos do Estado e da Igreja, já indicados, mas também uma 
maneira de melhor integrar e manter aquele grupo familiar e 
todo seu poder e distinção na sociedade vigente.

Ainda pensando nessas ações que demarcavam certos 
status e mantinham a influência econômica, social e política 
dessa família, não se pode deixar de ressaltar também outros 
laços possíveis a partir da efetivação dos casamentos e dos 
filhos provenientes deles. Ao analisar a documentação 
da “família Brandão”, o que se verificou foi que muitos 
dos padrinhos dessas celebrações religiosas eram pessoas 
influentes não apenas em terras mineiras. O padrinho de 
batismo de Mariana, filha de Dona Teresa de Ávila e Silva e do 
Coronel Antonio Joaquim de Vasconcelos Parada e Souza, por 
exemplo, teria sido “o Marquês do Lavradio e Vice Rei destes 
Estados Dom Luis de Almeida Portugal Soares de Albergaria 
e Mello”29. Já a sobrinha de Dona Teresa, Dona Francisca de 
Ávila e Silva, quando se casou com o Sargento Mor José de 
Vasconcelos Parada e Souza, teve como um de seus padrinhos 
o general da capitania Dom Antonio de Noronha. Sua irmã, 
Dona Ana Francisca de Ávila e Silva e o Capitão-mor Antonio 
Agostinho Lobo Leite Pereira foram apadrinhados pelo 
governador da capitania e capitão general Dom Rodrigo José 
de Menezes30.

Como bem destacou Brügger31, as alianças formadas ou 
reforçadas a partir dos apadrinhamentos eram geralmente 
“para cima”. Ao serem concretizadas, elas garantiam maior 
inserção social para o afilhado e todo o grupo familiar, já que, 

29. HMINC/IBRAM. Inventário de Antonio Joaquim de Vasconcelos Parada e Souza. 
1º ofício, Códice 07, Auto 65, Ano 1779.
30. HMINC/IBRAM. Inventário de Manoel Coelho Rodrigues. 2º ofício, Códice 37, 
Auto 419, Ano 1777.
31. BRÜGGER, 2007.

segundo a mesma autora, eram os interesses da família que 
norteavam os diferentes projetos e ações.

Augusto de Lima Junior32, inclusive, já tinha ressaltado 
esses vínculos distintos na “família Brandão”. Ao dissertar a 
respeito da poetiza Dona Beatriz Francisca de Assis Brandão, 
que será mencionada mais à frente, o autor destacou que a 
família conseguiu estabelecer relações estreitas com a casa 
imperial, alcançando bastante prestígio e distinção entre as 
pessoas de Vila Rica.

As ações para a busca de privilégios e de inserção social 
somadas àquelas para a manutenção econômica da família 
também se fizeram presentes de outras formas, tais como as 
ajudas financeiras. Na verdade, em algumas situações, esses 
auxílios ocorreram inclusive para garantir direcionamentos 
educativos para os menores do grupo familiar. 

Analisando o primeiro caso – manutenção econômica 
– o que foi possível perceber foi que essas ajudas poderiam 
ocorrer de diferentes formas. Cita-se o caso, por exemplo, do 
Capitão José Coelho Seabra. Ele era tio dos órfãos do Capitão 
Francisco Coelho da Silva e tutor antes que a viúva, Dona 
Bárbara de Vasconcelos Parada e Souza, assumisse a função. 
Ao ser convocado para prestar contas do período que assumiu 
a tutoria ele declarou que foi tutor

Unicamente para amparo destes órfãos seus sobrinhos 
em razão de ter o seu falecido pai, [...] vendido todos 
os bens de seu casal por escritura ao Tenente Antonio 
Gomes de Morais. [...]E temendo sobre si o cuidado e 
condição deste contrato, o desfez sem resultar despesa 
[...]. [Além disso] cuidou em satisfazer o suplicante a 
dívida de 570$000 de uma arrematação que [devia] a 
Real Fazenda o falecido, da qual foi fiador [...] evitando 

32. LIMA JR., Augusto de. Beatriz Francisca de Assis Brandão, musa da 
Independência, vida gloriosa e trágica. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. VIII, p. 63-73, 1961.
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assim custas aos órfãos. E tendo pago esta dívida do 
monte de seus bens conserva em paz a viúva e órfãos 
que ficaram eximidos da execução. 

Na mesma declaração, o antigo tutor mencionou ainda 
que as legítimas dos órfãos não tinham rendimentos, pois 
os escravos serviam apenas para o serviço doméstico e para 
ajudar na criação. Assim, ele havia deixado três escravos em 
poder da viúva para ajudá-la nas despesas com os órfãos33.

A mesma viúva teve ajuda ainda de sua sogra, Dona 
Josefa de Ávila e Silva. No inventário de Dona Josefa consta 
que ela havia autorizado sua nora a continuar morando na 
Fazenda do Pombal, na Freguesia de Congonhas do Campo. 
Metade da fazenda pertencia à Dona Josefa e, ao que parece, 
Dona Bárbara não precisou fazer nenhum tipo de pagamento 
no período que ficou morando lá34. 

Na verdade, Dona Josefa foi uma espécie de “porto 
seguro” de sua família. Em seu inventário há vários 
empréstimos feitos aos genros e filhos, inclusive depois de 
casados. Dentre esses auxílios, destaca-se uma ajuda feita a 
seu filho Vicente Coelho de Seabra, numa quantia em torno de 
1:000$000 “para suas despesas” enquanto estava em Coimbra. 
Esse valor foi além das legítimas paternas que ele já havia 
recebido35. 

Esse filho em particular foi alvo de diferentes estratégias 
por parte de sua mãe, seja no que se refere aos direcionamentos 
educativos quanto depois, para sua manutenção e 

33. Todas as informações sobre a família indicadas nesta parte estão presentes 
em: HMINC/IBRAM. Inventário de Francisco Coelho da Silva Brandão. 1º ofício, 
Códice 51, Auto 624, Ano 1806, fl. 57. Sobre a função de tutoria, veja JULIO, 
2017.
34. HMINC/IBRAM. Inventário de Josefa de Ávila e Silva. 2º ofício, Códice 31, 
Auto 347, Ano 1811.
35. HMINC/IBRAM. Inventário de Josefa de Ávila e Silva. 2º ofício, Códice 31, 
Auto 347, Ano 1811, fl. 17v.

sobrevivência. Conforme informações presentes no inventário 
de Dona Josefa e no de seu marido, ela havia mantido seu 
filho no Colégio dos Osórios, no Termo de Mariana, após o 
falecimento do cônjuge. Depois o enviou para o Seminário 
de Nossa Senhora da Boa Morte, na cidade de Mariana e 
finalmente o encaminhou para a Universidade de Coimbra 
onde recebeu o título de bacharel em filosofia e matemática 
em 1787, e o de médico, em 1790. Desses investimentos, 
segundo Costa36, consta que Vicente se tornou sócio da 
Academia Real das Ciências de Lisboa, demonstrador de 
Química, Lente Substituto de Metalurgia, Zoologia e Botânica 
na Universidade de Coimbra e exerceu a função de médico. 
Além disso, publicou algumas obras, especialmente na área 
de química.

Na verdade, a “família Brandão” fez diferentes 
investimentos no “mundo das letras” para seus membros, 
não sendo o caso do Vicente uma especificidade. Ainda se 
atendo à Dona Josefa, quando seu marido Manoel Coelho 
Rodrigues faleceu, dos nove filhos do casal, quatro eram 
menores – Vicente, Dona Mariana, José e Nicolau. Em um 
requerimento em que solicitava ao juiz de órfãos para arbitrar 
uma quantia justa para a sustentação de seus filhos, ela 
declarou que trazia os quatro menores “no estudo e escolas 
[...] para aprenderem segundo as suas qualidades”. Nas 
contas de tutoria existente no processo, foi possível identificar 
ainda que a viúva direcionou o filho José para o mesmo 
colégio que anteriormente havia estudado o filho Vicente – o 
colégio dos Padres Osórios, no Termo de Mariana. Conforme 
informação, ele também deveria aprender gramática37. José se 

36. COSTA, A. M. Amorim da. Vicente Coelho de Seabra – filósofo, agricultor 
e patriota. Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, Lisboa, n. 136, p. 41-50, 
2015.
37. HMINC/IBRAM. Inventário de Manoel Coelho Rodrigues. 2º ofício, Códice 37, 
Auto 419, Ano 1777, fl. 42 e fl. 47.
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tornou capitão. Além dessas declarações dadas pela viúva, no 
inventário dela consta a assinatura de Dona Mariana, José e 
Nicolau, sendo uma referência de investimentos nesse tipo de 
educação:

Figura 1: Assinatura de José, Nicolau e Dona Mariana.
          

Fonte: AHMINC/IBRAM (2º Ofício, códice 31, Auto 347, Ano 1811, fl. 33v.). 

Dona Bárbara de Vasconcelos Parada e Souza, por sua 
vez, ao ser chamada para dar contas da tutoria de seus três 
filhos menores– Fortunato, Francisco e Maria –, declarou que 
o menor Francisco se achava “suficientemente instruído em 
ler e escrever”. É provável que mesmo o menor Fortunato já 
tivesse recebido alguma forma de instrução nas letras. Essa 
afirmação se baseia no fato de que os outros irmãos “machos” 
e que foram emancipados ao longo da tutoria deram mostras 
de que tinham recebido esse tipo de ensinamento, conforme 
o exemplo a seguir. No caso de Fortunato, no momento da 
declaração da viúva, ele contava com aproximadamente vinte 
e quatro anos de idade e estava empregado “em negociações 
próprias”38. 

38. HMINC/IBRAM. Inventário de Francisco Coelho da Silva Brandão. 1º ofício, 
Códice 51, Auto 624, Ano 1806, fl. 01 ap.

Figura 2: Termo de Quitação feito e assinado por Liberato Coelho.
 

Fonte: AHMINC/IBRAM (1º Ofício, códice 51, Auto 624, Ano 1806, fl. 04 ap.).

Aos casos indicados acima soma-se ainda outras 
declarações presentes no conjunto de documentos da “família 
Brandão” a respeito de investimentos na leitura e escrita, além 
de inúmeras assinaturas e escritas variadas feitas de próprio 
punho, inclusive por mulheres. 

Tal fato evidenciou que, para essa família, a aplicação de 
esforços nesse tipo de conhecimento era uma prática comum, 
sendo mais uma possibilidade de diferenciar-se daqueles 
pertencentes às outras famílias que viviam no período, já que 
a leitura e a escrita eram elementos de distinção, conforme 
destacaram Vartuli e Morais39. 

39. VARTULI, Sílvia Maria Amâncio Rachi. Por mãos alheias: usos sociais da 
escrita na Minas Gerais colonial. 2014. 287 f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2014; 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). 2009. 377 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2009.
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Todas as sete mulheres aqui eleitas sabiam ao menos 
assinar o próprio nome. Dessas sete, quatro deixaram 
outros vestígios ligados à escrita, tais como: procurações, 
requerimentos, declarações e recibos produzidos de próprio 
punho. Isso só reforçou o conhecimento que essas mulheres 
tinham sobre a importância e as “facilidades” que o acesso 
ao mundo da escrita poderia proporcionar para elas próprias 
e para os menores do grupo familiar, seja para anotações do 
dia a dia, como forma de comunicação ou de possibilidade 
de negociações; para participar dos eventos litúrgicos nas 
igrejas e irmandades, como forma de distinção, dentre outras 
situações. 

Dona Josefa de Ávila e Silva, por exemplo, trocava cartas 
com o padre mestre Joaquim da Cunha Osório, conforme 
declaração do mesmo religioso40. Nessas correspondências 
eram informados os avanços, o estado de saúde e outros 
aspectos do cotidiano de seus filhos Vicente e José, enquanto 
estavam no colégio para aprenderem gramática. As cartas de 
Dona Josefa, além de ser um elemento de distinção, revelavam 
as estratégias desenvolvidas para educar e participar da 
educação de seus filhos e, ao mesmo tempo, reforçavam um 
de seus papéis enquanto mulher – ser boa mãe, ciente de sua 
função de educadora.

Dona Francisca de Ávila e Silva, por sua vez, fez questão 
de requerer à rainha que o cargo de tesoureiro da Intendência 
do Ouro em Vila Rica fosse transferido para o filho – o Cadete 
Rodrigo de Vasconcelos Parada e Souza –, cargo que era 
ocupado pelo seu pai. Apesar do cargo não ser cedido ao 
filho, a iniciativa de Dona Francisca demonstrou que a mesma 
era conhecedora da distinção que um cargo ligado à escrita 
poderia proporcionar não apenas para o filho, mas para todos 

40. HMINC/IBRAM. Inventário de Manoel Coelho Rodrigues. 2º ofício, Códice 37, 
Auto 419, Ano 1777, fl. 57.

os demais membros de sua família41. E, além disso, do mesmo 
modo que sua mãe, Dona Josefa, o reconhecimento de seu 
papel na garantia de uma ocupação e manutenção dos filhos.

No que se refere ainda a função de educar por parte das 
mulheres da “família Brandão”, é importante ressaltar que, na 
verdade, tal obrigação não se restringiu aos membros de seu 
grupo familiar. Ainda referente às letras, temos Dona Beatriz 
Francisca de Assis Brandão que nasceu em 1779. Segundo 
alguns trabalhos já publicados, ela exerceu a função de regente 
de um coral feminino, foi uma das três primeiras professoras 
concursadas de Minas Gerais e se tornou conhecida como 
escritora e poetisa42.

Dona Beatriz viveu boa parte de sua vida em Ouro 
Preto, onde se casou com o Alferes Vicente Batista Rodrigues 
Alvarenga em 1813, quatro meses depois do falecimento de 
sua mãe, Dona Isabel Feliciana Narcisa de Seixas. Na cidade 
de Ouro Preto fundou sua escola em 1830, tendo no primeiro 

41. Requerimento de Rodrigo de Vasconcelos Parada e Souza... AHU, Cx. 184, 
doc. 21, Ant. 1807. O cargo foi cedido ao advogado Diogo Pereira de Vasconcelos. 
Sobre ele veja ANTUNES, Álvaro de Araújo. Fiat Justitia: os advogados e prática 
da justiça em Minas Gerais (1750-1808). 370 f. Tese (Doutorado em História) – 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.
42. PEREIRA, Cláudia Gomes. A poesia esquecida de Beatriz Brandão (1779-
1868). Navegações, v. 3, n. 1. Porto Alegre, p. 17-26, jan./jun. 2010; PEREIRA, 
Cláudia Gomes. Contestado Fruto: a poesia esquecida de Beatriz Brandão (1779-
1868). 2009. 524 f. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2009; VASCONCELLOS, Eliane. Beatriz Francisca de 
Assis Brandão. In: MUZART, Zahidé Lupinacci. (Org.) Escritoras brasileiras do 
século XIX. Antologia. v. I. Florianópolis: Editora Mulheres, EdUNISC, 2000, 
p.82-109; JINZENJI, Mônica Yumi. Leitura e escritas femininas no século XIX. 
Cadernos Pagu, n. 38. Campinas, p. 367-394, jan./jun. 2012; GUALBERTO, Ana 
C. F. Hilda Hilst e Beatriz Francisca de Assis Brandão: um diálogo sobre a 
autoria feminina. Revista Ártemis, v. XIX, João Pessoa, p. 39-46, jan./jul. 2015, 
dentre outros. As outras professoras foram Jacinta Carlota de Oliveira Meireles 
e Policena Tertuliana de Oliveira.
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ano 14 alunas43. Em 1839 se divorciou de seu marido e mudou-
se para o Rio de Janeiro, onde publicou poesias e outras obras. 
Além disso, exerceu a função de preceptora de meninas em 
Niterói e faleceu em 1868, no Rio de Janeiro.

Apesar de avançar o período em alguns anos pós-
colônia, cabe ressaltar alguns aspectos dessa integrante da 
“família Brandão”. Conforme Cláudia Pereira44, no periódico 
O Universal de janeiro de 1829 havia a notícia de que Dona 
Beatriz tinha a intenção de abrir um colégio para meninas 
(externato e internato). No referido colégio a proposta dela 
era ensinar “a ler, escrever, contar, falar e escrever as línguas 
italiana e francesa, além de música, tocar piano, dança, 
desenho, bordado de bastidor, confecção de flores, doces e 
massas”. 

Ora, para que Dona Beatriz pudesse se apropriar da 
função de educar e, principalmente, ensinar esses diferentes 
tipos de conhecimentos, foram necessários os investimentos 
educativos por parte de sua família em sua própria formação. 
Até o presente momento não foi possível identificar o modo 
como esses investimentos aconteceram e quais foram os 
seus principais “investidores”. O certo é que seu pai faleceu 
em 1811 e sua mãe em 1813, quando Dona Beatriz estava 
com aproximadamente 34 anos de idade e é provável que 
ela já tivesse aprendido os conhecimentos que anos depois 
ofereceria à suas alunas. Dona Beatriz teria recebido assim 
uma educação diferenciada se comparada à grande parte da 
população do Termo de Vila Rica, sobretudo as mulheres, o 
que mais uma vez acaba por destacar os empreendimentos 
educativos da família em tela. 

43. O Universal. Officina Patrícia de Barboza & C, 7 de julho de 1830, edição 
463, p. 3. 
44. PEREIRA, Cláudia Gomes. A poesia esquecida de Beatriz Brandão (1779-
1868). Navegações, v. 3, n. 1. Porto Alegre, p. 17-26, jan./jun. 2010, p. 18.

Ela teria sido educada à luz dos ideais femininos: ser boa 
esposa, mãe-educadora e dona de casa. Por isso, ao lado das 
letras, havia aprendido o bordado e a costura, por exemplo, 
que, segundo a ela própria, seriam os “objetos próprios do 
nosso sexo”45. E, ainda que não se concretizassem alguns 
dos papéis femininos na sua pessoa, pois não teve filhos e se 
divorciou, ela teria buscado propagá-los para suas alunas, 
conforme sua declaração em um discurso à Câmara Municipal 
de Ouro Preto, em 1831, e presente no periódico O Mentor das 
Brasileiras do mesmo ano, citado por Pereira46. 

Assim como Dona Beatriz, as outras mulheres de seu 
grupo familiar teriam recebido uma educação voltada para 
esses ideais femininos. Dona Bárbara de Vasconcelos Parada 
e Souza, por exemplo, ao apresentar as contas de tutoria dos 
três filhos menores, declarou que a filha, Dona Maria, estava 
sendo instruída nos “misteres da sua condição e sexo”47.

Sendo assim, a “família Brandão” deixou vestígios na 
documentação que revelaram uma preocupação em garantir 
alguma forma de acesso ao mundo da escrita também para 
as mulheres. Todavia, a possibilidade de aprender esse 
tipo de conhecimento não descartou a necessária instrução 
nas “prendas próprias do sexo feminino”, como forma de 
preparar suas mulheres para ocupar os papéis que a sociedade 
do período havia delegado a elas – esposa, mãe-educadora e 
dona de casa.

45. O Mentor das Brasileiras, n. 81. Tip. Astro de Minas: São João del-Rei, 01 de 
julho de 1831. p.4.
46. PEREIRA, Cláudia Gomes. A poesia esquecida de Beatriz Brandão (1779-
1868). Navegações, v. 3, n. 1. Porto Alegre, p. 17-26, jan./jun. 2010.
47. HMINC/IBRAM. Inventário de Francisco Coelho da Silva Brandão. 1º ofício, 
Códice 51, Auto 624, Ano 1806, fl. 01 ap.
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Algumas considerações

Os vestígios da “família Brandão” apresentados aqui 
revelaram que havia um “projeto familiar”, como bem 
destacou Fabrício Angelo48, no qual seus membros buscavam 
produzir e propagar os papéis sociais então estabelecidos, seja 
conforme o sexo ou a “qualidade” das pessoas. E, ainda que 
em alguns casos os ideais difundidos foram “abandonados”, 
como é o caso do divórcio de Dona Beatriz, não se pode deixar 
de destacar que a mencionada família aceitou a sua função e 
responsabilidade educativa. 

Na verdade, mesmo Dona Beatriz não renunciou os 
padrões, pois foi a responsável pela difusão deles entre suas 
alunas. Tal fato pode ser observado, por exemplo, em discurso 
proferido na Câmara Municipal de Ouro Preto, em 1831. 
Segundo suas próprias palavras, suas discípulas estavam 
aplicadas a aprenderem a “costura, a fazer flores e outros 
objetos próprios do nosso sexo”49.A preocupação em ensinar 
essas “prendas femininas” reforçavam o reconhecimento que 
Dona Beatriz possuía do tipo de preparação que uma mulher 
deveria receber, pois os encargos delegados à elas – esposas, 
mães educadoras e donas de casas – eram muito importantes e 
valorizavam-nas no processo de construção de uma sociedade 
civilizada nos moldes europeus. 

As estratégias desenvolvidas pelas mulheres da “família 
Brandão” ligadas à educação de seus filhos respeitavam 
interesses que refletiam no sucesso do grupo familiar para a 
manutenção ou aumento de sua distinção econômica, política 
e social. Na verdade, a ação para educar era, muitas vezes, um 
trabalho de família. Por isso, era comum a sobreposição de 
papéis ou auxílios, inclusive financeiros.

Finalmente, cabe destacar a importância do casamento 
legitimado pela Igreja Católica. Seja como forma de manter ou 
ampliar as riquezas, as alianças políticas ou sociais ou como 

forma de externar o respeito às normas civis e religiosas, o 
matrimônio se fez presente na família analisada. A adoção 
de estratégias como dotes e contratos eram comuns nos 
inventários do período estudado. Essas ações também se 
fizeram presentes nos documentos da “família Brandão”, o 
que permitiu sugerir um longo processo de aprendizagem 
dessas práticas por parte dessa família.

A partir dos aspectos apontados, pode-se afirmar que 
a identidade educativa estava presente entre as famílias no 
período colonial. Muito mais que o cuidado diário, o zelo 
com a saúde e o sustento, coube às famílias participarem 
também do processo de propagação das concepções de 
construção de uma sociedade mais ordeira, de respeito às leis 
do Estado e da Igreja, da doutrina e ainda promover outros 
tipos de conhecimentos, como a leitura e a escrita, os ofícios, 
dentre outros. Nesse sentido, a família realmente teve papel 
fundamental na constituição da sociedade mineira. E isso vale 
também para as diferentes formas e intenções de educação.
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Possibilidades para tomar o 
estado de religiosa para as mulheres 
que habitavam a Capitania de 
Minas Gerais no século XVIII

Neste capítulo apresento uma análise sobre as 
possibilidades existentes para que as mulheres que habitavam 
a Capitania de Minas Gerais no século XVIII conseguissem 
alcançar o estado religioso.1 Para tanto, torna-se necessário 

1. É importante salientar que a documentação consultada sempre apresenta 
o termo tomar o estado (de religiosa ou de casada), com relação à condição 
almejada pela mulher. Neste capítulo trabalho apenas com aquelas mulheres 
que desejavam tomar o estado de religiosa. Segundo o dicionário de Raphael 
Bluteau, estado poderia também significar “Gênero de vida. Profissão. Modo 
de viver. Neste sentido, Estado é grau de alguma excelência, ou ocupação 
espiritual, ou temporal; não quer dizer Estado, imobilidade de coisa que está 
sem se mover, porque desta sorte seria vicioso o estado”. Como exemplo de 
frases que possuíam esse sentido para a palavra estado, o autor apresenta: 
“Ajudou-o com sua fazenda a dar estado à sua filha”; ou ainda, “Tenho uma 
filha maior, a que não posso dar estado, porque não tem dote”. (BLUTEAU, 
Raphael. Vocabulário portuguez e latino. v. 3. Coimbra: Collegio das Artes da 
Companhia de Jesu, 1728, p. 302) 
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indicar as especificidades da referida Capitania com relação ao 
estabelecimento de instituições de recolhimento ou clausura, 
como também o controle do Estado português sobre os 
casamentos e a mobilidade feminina. Analiso principalmente 
a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino (seção 
Minas Gerais) que apresenta as dificuldades das mulheres 
que habitavam o território mineiro em alcançar o estado de 
religiosas, quer seja pelos anseios em ingressar nos conventos 
do Reino Português, nos recolhimentos existentes no interior 
da própria capitania, ou ainda em outras instituições 
confessionais da América Portuguesa. 

Políticas restritivas para as mulheres 
professarem em instituições religiosas 
na Capitania de Minas Gerais

Inicialmente é necessário considerar as especificidades 
das proibições para a abertura de conventos nas terras 
mineiras, uma vez que, desde o início do século XVIII, não 
poderia haver clero regular estabelecido ou que circulasse 
pelo território. Em Carta Régia do rei D. João V (1711), este 
ordenava que nas Minas não habitassem frades ou religiosos 
clérigos que não tivessem ministério ou paróquia, uma vez 
que, aos olhos da Coroa, muitos destes que circulavam no 
território mineiro só desejavam retirar riquezas ou propiciar 
levantes da população local.2 Essa ordem foi responsável  
por barrar não só a abertura de instituições e circulação das 

2. Carta régia (cópia) do rei (D. João V) ordenando governador de São Paulo e 
Minas, Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho para não consentir que 
nas Minas residam frades ou religiosos clérigos que não tenham ministério ou 
párocos. 1711. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 1, doc. 26.

ordens masculinas, como também a aprovação de instalação 
de conventos femininos na Capitania de Minas Gerais. 

Soma-se ainda a necessidade de canalizar a população 
feminina na Capitania de Minas Gerais para o casamento 
e o povoamento do território, tornando o incentivo ou a 
proibição da abertura de instituições de reclusão assuntos 
centrais das preocupações da Coroa com relação ao território. 
Em 05 de junho de 1731, D. Lourenço de Almeida, governador 
da Capitania, solicita ao Rei que proíba a saída de mulheres 
para o Reino com o intuito de tornarem-se religiosas, uma vez 
que eram necessárias para o matrimônio e povoamento do 
território. Em resposta a solicitação, a partir daquele momento, 
o Rei decretou que todas as mulheres que desejassem sair 
da América Portuguesa com essa intenção necessitavam 
requerer a sua mercê e anexar ao documento uma carta 
de recomendação de um Bispo e outra do governador da 
Capitania.3 Nesse documento, a proibição e o controle estavam 
relacionados ao diminuto público feminino que habitava na 
Capitania. Segundo Ida Lewkowicz, era muito difícil casar 
nas Minas setecentistas, uma vez que os brancos livres tinham 
dificuldade em encontrar mulheres que pudessem desposar 
devido à sua escassez.4 Por outro lado, o Estado português 
via nas uniões legítimas uma forma de controlar a população 
considerada como desordeira. 

Mas ainda deve-se atentar para o fato que alguns pais 
não desejavam desposar suas filhas e preferiam encaminhá-
las para conventos portugueses ou de outras capitanias 

3. Carta de D. Lourenço de Almeida, governador de Minas Gerais, informando 
o Rei D. João V acerca da necessidade que há em limitar o ingresso de mulheres 
em conventos, em virtude da carência de pessoas na referida capitania. 1731. 
Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 18, doc. 40.
4. LEWKOWICZ, I. Concubinato e casamento nas Minas setecentistas. In: 
RESENDE, M. E.; VILLALTA, L. C. (org.). História de Minas Gerais: as Minas 
setecentistas. v. 2. Belo Horizonte: Autentica, 2007, p. 531-547.
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em vez de casá-las com homens que eram categorizados e 
considerados, naquele momento, como abaixo de sua condição 
social familiar. O envio para instituições religiosas acarretaria 
também dotá-las de algum conhecimento devocional e 
alcançar determinadas dádivas celestes para a família por meio 
de suas orações. Nesse caso, a questão dos dotes também é 
importante, uma vez que poderia ficar mais em conta o envio 
das filhas para as instituições religiosas do que dotá-las para 
o matrimônio.  

Junia Furtado aponta que a proibição da instalação 
de conventos e recolhimentos femininos no território foi o 
coroamento da política de fixação das mulheres na Colônia 
e o estímulo para a ampliação aos casamentos legais.5 Era 
necessário ter mulheres disponíveis para os casamentos, 
ou seja, em uma ordem inversa, a reclusão de mulheres, 
particularmente das brancas portuguesas, não poderia ser 
permitida, pois competiria com a perspectiva do matrimônio. 
Os quadros administrativos da colônia portuguesa até 
propunham soluções para os problemas casadoiros do 
território minerador, como indicava D. Lourenço de Almeida. 

No ano seguinte, 1732, o novo governador de Minas, 
Conde de Galveas, informava-se acerca do Alvará real que 
recebera, o qual proibia a saída de todas as mulheres da 
Capitania, por qualquer motivo, inclusive aquelas casadas.6 
No mesmo documento, o governador queixava-se do 
descontrole do número de mulheres que saíam da Capitania, 
especialmente por conta das desordens locais. Reclamava que, 

5. FURTADO, J. As mulheres nas Minas de ouro e diamantes. In: RESENDE, M. 
E.; VILLALTA, L. C. (org.). História de Minas Gerais: as Minas setecentistas. v. 2. 
Belo Horizonte: Autentica. 2007. p. 481-504.
6. Carta do Conde de Galveas, governador e capitão geral das Minas, dando 
conta ao Rei ter mandado publicar e registrar nos livros da secretaria do governo 
das Minas o alvará segundo o qual se proibia a ida das mulheres do Estado do 
Brasil para o Reino. 6 de outubro de 1732. Arquivo Histórico Ultramarino - 
Minas Gerais. Caixa 22, doc. 35.

embora fossem concedidos mais de 1000 passaportes por ano 
para que as mulheres fossem transportadas de Lisboa para 
as terras mineiras, não se sabia ao certo o caminho que estas 
seguiam no território. Assim, o controle da saída de todas as 
mulheres por meio da obrigatoriedade imposta pelo Alvará 
tornava possível uma melhor regulação da presença feminina 
na Capitania. A partir desse período, tornou-se possível 
detectar vários documentos no Arquivo Histórico Ultramarino, 
Seção Minas Gerais, que apresentam requerimentos de saída 
de homens com suas famílias da Capitania. Também foram 
encontrados requerimentos redigidos por mulheres que 
desejavam retornar ao Reino ou então ingressar em conventos 
de outras capitanias da América Portuguesa. 

Antes de adentrar na interpretação dos requerimentos 
para tomar o estado de religiosa em outros espaços da América 
Portuguesa e também do Reino torna-se necessário refletir 
acerca dos espaços de recolhimento feminino que existiam no 
interior da própria Capitania.

Possibilidades de fundação de 
instituições religiosas femininas 
em Minas Gerais

Existia uma alternativa de tornar-se uma reclusa no 
próprio território de Minas Gerais, uma forma espontânea 
e que não precisava passar pelas dificuldades da burocracia 
portuguesa em sua institucionalização: o ingresso em um 
Recolhimento feminino. No dicionário de Rafael Bluteau, 
a palavra recolhimento aparece caracterizada como: “Casa 



   ANA CRISTINA PEREIRA LAGE    7978    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

de religião ou retiro do mundo, sem votos religiosos.”7 Na 
América Portuguesa, a fundação desse tipo de instituição 
era mais facilitada pelo fato de ser exigida somente uma 
licença episcopal para o seu funcionamento, enquanto os 
conventos necessitavam de uma ordem papal e a aceitação 
da instalação por parte de uma determinada ordem religiosa8. 
Muitas das instituições consideradas como recolhimentos, em 
seu início, funcionavam informalmente e demoravam anos 
para conseguir aprovação régia. Deve-se então entender as 
características principais dos dois recolhimentos femininos 
que existiram no território das Minas setecentistas. 

O Recolhimento de Macaúbas9 e o Recolhimento da 
Chapada10 foram instituições vistas inicialmente como 
espaços de devoção e vida contemplativa, diferenciando-se 
dos conventos da época pela ausência dos votos por parte 

7. BLUTEAU, Rafael. Vocabulário portuguez e latino. Coimbra: Collegio das artes 
da Companhia de Jesus, 1712. v. 1 e 4. Disponível em: <www.brasiliana.usp.
br>. Acesso em: 15 jun. 2013.
8. Para todo o período colonial é possível encontrar registros de 16 recolhimentos 
femininos no território brasileiro. Destes, três conseguiram passar para a 
condição de Convento. Outras três instituições já nasceram como conventos. 
Informações retiradas do cruzamento de dados realizado em: AZZI, Riolando 
e REZENDE, Maria Valéria. A vida religiosa feminina no Brasil colonial. In: 
AZZI, Riolando (org.). A vida religiosa no Brasil. Enfoques históricos. São Paulo: 
Edições Paulinas, 1983.
9. O Recolhimento Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, localizado 
próximo à Freguesia de Santa Luzia, região central de Minas Gerais, surgiu em 
1715, tornou-se escola em 1846 e, em 1926, foi então transformado apenas em 
convento. Está em funcionamento até os dias atuais. 
10. Conhecido inicialmente como Casa de Oração do Vale de Lágrimas (c.1730), 
posteriormente como Recolhimento de São João da Chapada ou Recolhimento 
de Sant’Anna da Chapada (1780), surgiu próximo à Vila de Minas Novas, na 
região norte da capitania e depois foi transferido para o Arraial de Santa Cruz 
da Chapada. A data do fechamento é imprecisa, mas encontram-se vestígios de 
mulheres vivendo na instituição em 1817, como aponta o viajante Saint-Hilaire. 
(SAINT-HILAIRE, Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 225.

das recolhidas. Esses espaços recebiam mulheres de várias 
origens, as quais podiam solicitar uma reclusão definitiva ou 
passageira. Havia uma complexidade e diversidade dos tipos 
de reclusas devido à ausência de estabelecimentos específicos 
para suprir as necessidades das mulheres da região das Minas 
setecentistas. Assim, os recolhimentos mineiros recebiam 
meninas e mulheres adultas, órfãs, pensionistas, algumas com 
a intencionalidade da devoção, outras que se estabeleciam 
temporariamente para guardar a honra enquanto os maridos ou 
pais estavam ausentes da Colônia, ou ainda como esconderijo 
para aquelas consideradas como desonradas pela sociedade da 
época.11 

Os recolhimentos em Minas Gerais surgiram 
espontaneamente da devoção popular e depois solicitaram a 
permissão de funcionamento aos bispados e à administração 
local.12 Constituíam-se enquanto lugares mistos de devoção e 
educação. Recebiam meninas e mulheres tanto por motivos 
práticos, quanto religiosos. Para o caso mineiro, salienta-
se a ruralidade inicial das instituições, diferente das demais 
instituições urbanas da América Portuguesa. Também é 
importante salientar as dificuldades ou até a falta de interesse 
em serem reconhecidas pelo sistema administrativo colonial, 
como ainda a necessidade de demonstrar uma religiosidade e 
vínculo com eremitas ou padres nas suas institucionalizações.13

11. ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres da colônia. Condição 
feminina nos conventos e recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. 2. ed., 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1999, p. 126.
12. O Império português aprovou o Recolhimento de Minas Novas apenas 
em 1779 e o Recolhimento de Macaúbas em 1785. Requerimento da Regente 
e Recolhidas do Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, 
solicitando mercê à Rainha. Arquivo Histórico Ultramarino, Minas Gerais, 18 
de outubro de 1785. Caixa 123, doc. 97.
13. AZZI, Riolando e REZENDE, Maria Valéria. A vida religiosa feminina no 
Brasil colonial. In: AZZI, Riolando (org.). A vida religiosa no Brasil. Enfoques 
históricos. São Paulo: Edições Paulinas, 1983, p. 43.
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A primeira instituição feminina instalada em Minas 
Gerais foi o Recolhimento de Macaúbas, fundado por volta de 
1715 pelo eremita Félix da Costa. Em 1712 o ermitão viajou para 
o Rio de Janeiro, onde solicitou a permissão ao bispo para portar 
um hábito regular e ainda pedir esmolas. Então percorreu os 
arraiais mineiros em busca de arrecadações de esmolas para 
a edificação de Macaúbas.14 Em 1725 o Recolhimento já estava 
em funcionamento, sendo que as recolhidas usavam o hábito 
de Nossa Senhora da Conceição.15 Neste momento, estavam 
recolhidas 25 mulheres na instituição, “(...) oito brancas 
legítimas, cinco mulatas e outras meio mulatas, porém todas 
vivem com muito recolhimento e muita virtude.”16  A presença 
de brancas, mulatas e meio mulatas em Macaúbas próximas a 
sua fundação reflete a mestiçagem da população local desde o 
início da colonização.17

14. FARIA, Maria Juscelina de. Nota histórica do Mosteiro de Nossa Senhora 
da Conceição de Macaúbas: um recolhimento mineiro do século XVII. Revista 
Análise e Conjuntura. Belo Horizonte, 1977.
15. Carta de D. Lourenço de Almeida a D. João V. In: Registro de Alvarás, 
cartas, ordens e cartas régias do governo ao Rei.1721-1731. Revista do Arquivo 
Público Mineiro. v. 31. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1980, p. 241.
Embora ainda não reconhecidos pela Ordem religiosa das concepcionistas, 
desde o início o fundador e suas companheiras de Macaúbas buscaram seguir 
a regra instituída para essas religiosas. A Ordem da Imaculada Conceição, ou 
das Concepcionistas, foi fundada no século XV por uma portuguesa, Santa 
Beatriz da Silva (1426-1492) e verifica-se uma forte influência dessa ordem 
em conventos e recolhimentos portugueses e em seus territórios. Segundo a 
Regra das Concepcionistas (1511), o hábito da monja deveria ser branco para 
demonstrar a sua pureza, com um manto de tecido grosseiro e azul para 
homenagear Nossa Senhora. 
16. Carta de D. Lourenço de Almeida a D. João V. In: Registro de Alvarás, 
cartas, ordens e cartas régias do governo ao Rei.1721-1731. Revista do Arquivo 
Público Mineiro. v. 31. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1980, p. 241.
17. ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres da colônia. Condição 
feminina nos conventos e recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. 2. ed., 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1999, p. 167.

A maior parte da documentação referente ao início 
de Macaúbas está diretamente relacionada com a sua 
administração e com a necessidade de concessões de sesmarias. 
Ainda é possível encontrar documentos que requerem a 
permissão de pedidos de esmolas para a instituição. Se 
considerar que seu surgimento esteve diretamente ligado aos 
pedidos de permissão para esmolar no território mineiro pelo 
fundador, parece que essa prática tornou-se habitual ao longo 
da história da instituição. Por outro lado, todas as solicitações 
para esmolar e também para a concessão de sesmarias falam 
da pobreza e problemas na manutenção da instituição.18 
Mas os discursos presentes nos documentos apresentados 
à Coroa Portuguesa parecem estar em sentido contrário 
ao desenvolvimento e progresso material da Instituição. 
Provavelmente os recursos adquiridos com as sesmarias, 
ou com a concessão de esmolas e doações, ou ainda com os 
dotes levados pelas recolhidas foram empregados em grande 
parte na construção do imponente edifício. O período de 
formação de Macaúbas também coincidiu com a sua expansão 
pelo enriquecimento do patrimônio e a admissão de novas 
recolhidas. A expansão da mineração também proporcionou a 
prosperidade da instituição, tanto pela concessão de sesmarias, 
quanto pela exploração das terras na criação de gado ou na 

18. Pedido de licença para pedir esmolas. Arquivo Histórico Ultramarino, 
seção Minas Gerais, 1764-12-29, Cx. 84, D. 6899; Pedido de autorização para 
a continuação do peditório. Arquivo Histórico Ultramarino, seção Minas 
Gerais,  1757-01-17, Cx. 71, D. 5922; Requerimento de Madre Antonia da 
Conceição, regente do Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição dos 
Macaúbas, solicitando a mercê de trazer ermitão e pedir esmolas. 4 de janeiro 
de 1757. Arquivo Histórico Ultramarino, seção Minas Gerais. Caixa 71, doc. 
3; Requerimento da regente e mais recolhidas da Ordem de Nossa Senhora 
da Conceição dos Macaúbas da freguesia de Santo Antonio da Roça Grande, 
solicitando ao Rei a mercê e lhes permitir a continuação do peditório de 
esmolas. 17 de janeiro de 1757. Arquivo Histórico Ultramarino, seção Minas 
Gerais. Caixa 71, doc. 14; etc.



   ANA CRISTINA PEREIRA LAGE    8382    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

atividade mineratória, dependendo ainda do trabalho escravo 
em seus terrenos.19

A preocupação com a educação na referida instituição 
estava também presente nos documentos produzidos tanto 
pela administração portuguesa, quanto pela administração 
eclesiástica. O Recolhimento de Macaúbas teve seus estatutos 
elaborados apenas em 1759, por D. Frei Manuel da Cruz, o 
primeiro bispo de Mariana. Em carta de 1756, o bispo descrevia 
ao rei português o funcionamento da instituição:

(...) as quais recolhidas vivem, e viveram sempre 
debaixo do instituto, e regra da Conceição, vestindo 
o hábito da mesma senhora branco, e azul, com 
a autoridade do prelado do Rio de Janeiro: têm 
patrimônio muito suficiente para se sustentarem; 
celebram todos os ofícios divinos com muita perfeição, 
rezando e cantando as horas canônicas nas suas 
próprias horas, como em qualquer convento professo 
de religiosas.20

Além de informar sobre o hábito e a proximidade com 
a vida conventual, o referido Bispo, em sua atenção para a 
educação feminina, apontava que a instituição celebrava 
o Ofício Divino, o dever de rezar dado aos religiosos, a 
observância e leitura de determinadas orações em horários 
específicos, sendo que, geralmente, os textos vinham em latim 
e estavam contidos nos livros designados como breviários. 

19. FARIA, Maria Juscelina de. Nota histórica do Mosteiro de Nossa Senhora 
da Conceição de Macaúbas: um recolhimento mineiro do século XVII. Revista 
Análise e Conjuntura. Belo Horizonte, 1977, p. 130.
20. Carta para El Rey nosso senhor pelo Conselho Ultramarino, 1756. In: LEONI, 
A. L. Copiador de cartas particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, bispo do 
Maranhão e Mariana (1739-1762). Brasília: Senado Federal, 2008, p. 481-482.

Os Estatutos do Recolhimento de Macaúbas foram implantados 
com a intenção de melhor controlar as práticas internas, 
demonstrar o perfil religioso que a Igreja pretendia implantar 
na instituição e buscar o alcance de uma vida perfeita das 
recolhidas de Macaúbas. O Bispo de Mariana instituía a 
quietude e o sossego da comunidade como primordiais para 
uma instituição de obrigações e exercícios espirituais.21 

É impossível comprovar se esses estatutos 
foram efetivamente implantados, já que documentos 
administrativos posteriores apontavam para uma constante 
preocupação em reformular ou estabelecer uma educação 
mais formal e instrucional, propondo sempre a extinção da 
múltipla funcionalidade de Macaúbas. Então, observamos 
que, por mais de cem anos ocorreu uma pluralidade de 
funções em Macaúbas, com um caráter misto de asilo, 
educandário, convento e casa de correção.22 Percebe-se que 
havia constantemente falta de vocação dentro do referido 
recolhimento, pois muitas vezes as mulheres eram forçadas 
ao enclausuramento pelos familiares, e possuiam pouca 
propensão à religião, o que ocasionava algumas indisciplinas 
aos olhos da Igreja Católica. O Recolhimento de Macaúbas 
teve várias denúncias da má conduta em seu interior e foi alvo 
de uma devassa em 1741. Segundo Leila Algranti, “a partir 
desse momento, com a presença dos membros do Santo Ofício 
no estabelecimento, uma onda de confissões, testemunhos e 

21. ALGRANTI, Leila Mezan. Os Estatutos do Recolhimento das Macaúbas 
(norma e contravenção: os bispos de Mariana e o cotidiano das reclusas): Minas 
Gerais (1748-1850). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de 
Janeiro, 161 (408), 2000, p. 221-251.
22. ALGRANTI, Leila Mezan. Os Estatutos do Recolhimento das Macaúbas 
(norma e contravenção: os bispos de Mariana e o cotidiano das reclusas): Minas 
Gerais (1748-1850). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de 
Janeiro, 161 (408), 2000, p. 221-251.
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denúncias que sucederam sobre os tratos ilícitos entre reclusas 
e confessores”.23 

Quanto ao início do Recolhimento da Chapada, Riolando 
Azzi e Maria Valéria Rezende apontam que, por volta de 1734, 
“(...) no lugar chamado Fanado, a três léguas do povoado 
de N. Sra. do Bom Sucesso, das Minas Novas do Araçuaí, 
Isabel Maria, filha do mestre de campo da conquista, João 
Guimarães, decide viver recolhida na sua casa com algumas 
parentas.”24 Na verdade, existe uma incógnita se a instituição 
foi fundada por Isabel Maria ou pelo padre Manoel dos 
Santos, o qual, após ser atingido por um raio e sobrevivido, teria 
prometido angariar esmolas e estabelecer um recolhimento 
feminino no sertão da capitania mineira. Sua fundação esteve 
ligada a uma visão sobrenatural de um eclesiástico, algo 
muito comum nos relatos de fundação de outras instituições 
do mesmo tipo. Inicialmente foram recolhidas “[...] D. Izabel 
de tal, e D. Quiteria de tal, irmãns, a quem seguiram outras 
mulheres, por lhes agradar o retiro do mundo, segurando o 
meio mais oportuno de se dedicarem a Deos.”25 A maioria da 
documentação aponta que a fundação ocorreu por volta de 
1750 pelas mãos do padre Manoel dos Santos. Porém, em um 
documento datado de 1754 ocorre a defesa da ideia de que a 
fundação foi feita por Isabel Maria possivelmente por volta 
de 1730.

23. ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres da colônia. Condição 
feminina nos conventos e recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. 2. ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1999, p. 233. Ver ainda: LIMA, Lana Lage da 
Gama. A confissão pelo avesso: o crime de solicitação no Brasil Colonial. Tese 
de Doutorado. São Paulo: USP, 1990.
24. AZZI, Riolando; REZENDE, Maria Valéria. A vida religiosa feminina no 
Brasil colonial. In: AZZI, Riolando (org.). A vida religiosa no Brasil. Enfoques 
históricos. São Paulo: Edições Paulinas, 1983, p. 41.
25. PIZARRO e ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias históricas do Rio de 
Janeiro e das províncias annexas à jurisdição do Vice-Rei do Estado do Brasil. Parte II, 
Tomo VIII. Rio de Janeiro, Typografia de Silva Porto. 1822, p. 191.

Segundo Pedro Leolino Mariz, Mestre de Campo e 
Comandante da Vila de Minas Novas, Isabel Maria havia 
chegado em Minas Novas ainda na “flor da idade”, em 
companhia de seu pai, e por lá ficou solitária, já que o pai 
estava ausente, participando da conquista dos sertões há 
mais de 20 anos. Em sua casa e terras próprias, Isabel Maria 
viveu assistida por sua família, “sempre com honestidade, 
recolhimento como na mais austera clausura, e fazendo 
daquele domicílio casa de oração”26 Aparece a necessidade 
de situar a instituição enquanto Casa de Oração, mas indica 
que a vida naquele espaço aproximava-se do modo claustral, 
como o modelo dos recolhimentos. Observa-se então que, 
no momento da escrita dos documentos aqui analisados, a 
intenção das mulheres que habitavam a Casa de Oração não 
era de declararem-se formalmente enquanto habitantes de um 
Recolhimento, mas apenas de separar-se do mundo de forma 
que pudessem tanto fortalecer a sobrevivência do grupo, 
quanto auxiliar na salvação dos pecados mundanos. 

A documentação aponta para as irregularidades e 
dificuldades da vida no sertão pelas recolhidas, o que possibilita 
uma reflexão acerca das necessidades específicas para a 
reclusão das mulheres no Vale de Lágrimas, que se protegiam 
ao formar um grupo, especialmente enquanto os seus pais ou 
maridos viajavam para Portugal ou embrenhavam-se pelo 
sertão em busca de ouro, instituindo então um local onde 
as mulheres exerciam os seus instintos devocionais.27 A Casa 
pertencia então às mulheres que lá habitavam, sem muita 
opulência e com cômodos suficientes para abrigá-las. Havia 

26. Atestado de Pedro Leolino Mariz. In: Ofício do Arcebispo da Bahia, D. José 
Botelho de Matos para Diogo de Mendonça Corte Real. 1754. Arquivo Histórico 
Ultramarino - seção Bahia, caixa 8, docs. 1183-1187.
27. LAGE, Ana Cristina Pereira. Vale de Lágrimas: mulheres recolhidas no 
sertão de Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. Revista de História 
Regional, v. 19, 2014, p. 312-326.
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também uma capela anexa, com dois coros para a celebração 
do Ofício Divino. Viviam de esmolas, além de alguns trabalhos 
manuais feitos pelas recolhidas e do trabalho de escravos que 
eram doados para a instituição.28 

Segundo documento de 1780, as Recolhidas foram 
transferidas do Vale de Lágrimas para uma região próxima, o 
Arraial de Santa Cruz da Chapada, por causa das inundações 
sofridas no primeiro terreno.29 Devido às enchentes do rio 
Araçuaí e por estarem estabelecidas em uma região de difícil 
acesso, as recolhidas passavam por necessidades espirituais, 
devido à falta de confessores e, ainda, necessidades físicas, 
uma vez que o alimento não chegava às suas terras e, assim, 
várias mulheres ficaram doentes. Pode-se detectar que eram 
mulheres consideradas estimadas pela sociedade mineira, 
especialmente pelas autoridades. Verifica-se que, após alguns 
anos de recolhimento, adquiriam uma educação adequada 
para as mulheres da época.30 Com a mudança de casa, passaram 
a utilizar a denominação de recolhimento e substituíram a 
identificação do Vale de Lágrimas pela proteção de Sant’Ana, 
passando assim para a denominação de Recolhimento de 
Sant’Ana da Chapada. Também é possível encontrar a 
denominação de Recolhimento de São João da Chapada. 

Pode-se considerar que, naquele momento, ocorreu 
uma melhoria econômica da instituição, pois já possuía 

28. ROCHA, José Joaquim da. Geografia Histórica da Capitania de Minas Gerais. 
Transcrição de Maria Efigênia Lage. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 
1995.
29. ABRANCHEZ, Joaquim Manoel de Seixas. Informações sobre o 
Recolhimento do Arrayal da Chapada, Termo de Minas Novas (1780). Revista 
do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto, Imprensa Oficial de Minas Gerais, v. 2, 
1897.
30. Requerimento da regente e mais irmãs do Recolhimento do arraial da 
Chapada no termo de Minas Novas, solicitando confirmação no sentido de 
erigirem capela dedicada a Santa Ana. 1780. Arquivo Histórico Ultramarino. 
Minas Gerais. Caixa 116. Doc. 39.

36 escravos de ambos os sexos, que plantavam milho, feijão 
e arroz em três fazendas, provavelmente adquiridas por 
meio de doações. Em outras duas fazendas criavam gado, 
embora suas terras não fossem consideradas propícias para 
a mineração. Havia ainda o pagamento de anuidades pelos 
pais que recolhiam as suas filhas e diversas doações, o que 
garantia a autossuficiência do local. O Recolhimento possuía 
no seu interior 12 escravas donzelas para assistir às recolhidas. 
Contava com 35 recolhidas, sendo 33 donzelas e 2 casadas. 
Estas últimas foram encaminhadas para evitar maiores danos 
e prejuízos para a honra familiar.31 Pelo perfil do público que 
se abrigava no recolhimento naquele período, pode-se inferir 
sobre a necessidade de aceitar ainda uma diversidade em seu 
interior, não só de moças, mas também mulheres casadas para 
guardar a honra. Além disso, possuía um número considerável 
de escravas para assistir às necessidades das recolhidas e 
terras que podiam produzir alimentos suficientes para a casa.

Além dos dois recolhimentos existentes na Capitania 
de Minas Gerais, houve ainda uma tentativa de abertura de 
um convento feminino no território, uma vez que o primeiro 
bispo de Mariana, D. Frei Manuel da Cruz (1690-1764), 
preocupava-se com a educação e com a intencionalidade de 
mulheres mineiras em tomar o estado de religiosas. Assim, o 
Bispo, juntamente com os representantes da Câmara de Vila 
Rica, encarregaram-se de solicitar ao Reino a abertura de um 
convento naquela localidade. Segundo a representação da 
referida Câmara ao rei, no território mineiro havia então um 
recolhimento de má fama e que cobrava um dote muito alto 

31. ABRANCHEZ, Joaquim Manoel de Seixas. Informações sobre o 
Recolhimento do Arrayal da Chapada, Termo de Minas Novas (1780).  Revista 
do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto, Imprensa Oficial de Minas Gerais, v. 2, 
1897.
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para o ingresso em seu espaço.32 Além disso, alegavam que 
muitas mulheres idosas, sem recursos financeiros suficientes, 
estavam em estado de miséria, ou ainda meninas orfãs, que 
precisavam de um abrigo até o momento do matrimônio, 
necessitavam de um convento na Capitania onde fossem 
recolhidas. Solicitavam então ao Rei a quebra da lei de 
proibição de fundação de conventos na Capitania de Minas 
Gerais, para colocarem as mulheres necessitadas e que não 
podiam viajar ao Reino. Adiantavam que o Bispo já recolhera 
esmolas necessárias para a construção e manutenção do 
dito convento.33 Por seu lado, D. Frei Manuel da Cruz 
encaminhou diversas cartas ao rei para solicitar a instalação 
do convento e as suas justificativas perpassavam também os 
problemas causados pelo terremoto de Lisboa de 1755 para o 
deslocamento e o ingresso em conventos do Reino: 

Tanto a este bispado chegou a triste notícia da destruição, 
e ruína dos conventos de Lisboa se afervoraram muitos 
devotos principalmente os pais de famílias, querendo 
concorrer para a fatura de um convento com a vocação 

32. Provavelmente a instituição considerada de má fama seria o Recolhimento 
de Macaúbas, uma vez que a Casa de Oração do Vale de Lágrimas estava sob 
a jurisdição do Arcebispado da Bahia e, no período, circulava poucas notícias 
sobre o espaço. Além disso, naquele momento, D. Manuel da Cruz buscava 
estabelecer um regulamento para organizar o Recolhimento de Macaúbas. 
Ainda é importante acrescentar a existência de problemas disciplinares, os 
quais acarretavam ações de devassas na instituição. (Ver: ALGRANTI, Leila 
Mezan. Os Estatutos do Recolhimento das Macaúbas (norma e contravenção: 
os bispos de Mariana e o cotidiano das reclusas): Minas Gerais (1748-1850). 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, 161 (408), 
2000, p. 221-251; LIMA, Lana Lage da Gama. O Recolhimento de Macaúbas. 
GORESTEIN, Lina; CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (org.). Ensaios sobre a 
intolerância. Inquisição, marranismo e anti-semitismo. São Paulo: Humanitas, 2002, 
p. 265-292).
33. Representação dos oficiais da Camara de Vila Rica, pedindo permissão ao 
Rei para poderem erguer um convento de religiosas na referida Vila. 21 de 
julho de 1756. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 70, doc. 26.

das onze mil virgens padroeiras do Brasil, o qual 
convento desejam se faça na comarca de Vila Rica na 
paragem, que eu determinar mais conveniente. (...) E já 
tem os pais de famílias, prometido avultadas esmolas 
e só esperam por licença de Vossa Majestade, para eu 
erigir, e fundar este convento.34  

O bispo aproveitou da notícia do terremoto de Lisboa 
e da destruição de diversos conventos em Portugal para 
justificar a necessidade de implantar um convento feminino 
na Capitania de Minas Gerais e assim esperava que o rei 
atendesse ao seu pedido. No ano seguinte, parece que ainda 
não obtivera a resposta desejada, uma vez que detalhava em 
outra missiva como seria a fundação da instituição: 

Para a fábrica do edificio do tal convento acham-se 
assinadas em um livro rubricado promessas de 80$000 
cruzados, para deles se irem fazendo pagamento 
aos mestres, e oficiais que rematarem a obra. (...) Há 
também uma fazenda para mantimentos de farinha, 
milho, feijão, arroz e mais legumes deste país com 
bastantes matos para lenha, campos, e pastos para 
gados para gastos da comunidade, e nesta mesma 
fazenda abundante de águas se há de fundar o dito 
convento. (...) e com estes rendimentos e dotes das 
religiosas se fará um grande patrimonio para o convento 
talvez muito maior do que têm outros conventos desta 
América. Deve ter o tal convento a invocação das onze 
mil virgens, e professarem as religiosas as regras, e 
estatutos das Ursulinas. (...) O número das religiosas 
deve ser de vinte e cinco até trinta.35 

34. Carta para o mesmo senhor pelo Conselho Ultramarino, 1756. In: LEONI, 
A. L. Copiador de cartas particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, bispo do 
Maranhão e Mariana (1739-1762). Brasília: Senado Federal, 2008, p. 482.
35. Carta para o mesmo senhor pelo Conselho Ultramarino, 1757. In: LEONI, 
A. L. Copiador de cartas particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, bispo do 
Maranhão e Mariana (1739-1762). Brasília: Senado Federal, 2008, p. 511.
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O Bispo de Mariana empenhava-se em esboçar a 
proposta do Convento que seria instalado em Vila Rica. Após 
a construção com os recursos da população local, a instituição 
seria autossustentável por meio dos dotes das recolhidas e 
ainda pela produção de alimentos do próprio terreno no qual 
seria instalado. A opção pelas Ursulinas devia-se ao fato de já 
haver outros conventos que professavam a mesma regra na 
América Portuguesa, o que propiciaria um apoio maior em sua 
condução dentro da própria colônia.36 Embora a documentação 
consultada aponte para vários esforços empreendidos pelo 
Bispo e pela Câmara de Vila Rica para a construção da dita 
instituição, o rei nao foi favorável à obra, uma vez que a 
mesma não foi estabelecida.37 É necessário salientar que não 
foi possível detectar a resposta da Coroa à solicitação, mas 
provavelmente não havia uma intencionalidade por parte do 
poder político em abrir mão da regulamentação anterior, a qual 
proibia a abertura de conventos na Capitania, o que poderia 
acarretar um novo problema para as questões matrimoniais 
locais e ainda para o controle do trânsito feminino para a 
Corte e o restante da Colônia.  

36. Já existiam duas instituições que seguiam a Regra das Ursulinas e que 
foram fundadas em Salvador: o Convento da Soledade (1741) e o Convento das 
Mercês (1742). (LAGE, Ana Cristina Pereira. Dos conventos e recolhimentos 
para os colégios de freiras: as diferenças da educação feminina católica nos 
séculos XVIII e XIX. Educação em Revista. v. 32, 2016, p. 47-69). 
37. Só aconteceu a entrada de uma Congregação religiosa feminina em Minas 
Gerais a partir de 1849, quando as Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo 
se estabeleceram em Mariana e fundaram o Colégio Providência. Esse era um 
outro momento político e religioso, no qual o interesse não era mais a instituição 
de conventos, mas de colégios femininos confessionais para a formação de 
boas esposas e mães adequadas ao ideário romanizado em contraponto ao 
liberalismo oitocentista. (LAGE, Ana Cristina Pereira. Conexões vicentinas: 
particularidades políticas e religiosas da educação confessional em Mariana e 
Lisboa oitocentistas. Bauru: Paco Editorial, 2013).

Nas Minas setecentistas havia então dois recolhimentos 
femininos que abrigava uma parcela da população que 
desejava ingressar em uma instituição confessional, mas não 
poderia ser um convento, já que a modalidade estava vedada 
para esse território. Para aquelas que pretendiam ingressar em 
conventos cabia buscar outros espaços da América Portuguesa 
ou do Reino e os tortuosos caminhos para a liberação de sua 
saída da Capitania de Minas Gerais. 

O desejo de tomar o estado de freira fora da 
Capitania de Minas Gerais

Na documentação consultada referente ao Conselho 
Histórico Ultramarino, seção Minas Gerais, encontramos 
requerimentos de pais e de mulheres com a intencionalidade 
de tomar o estado de religiosa fora da Capitania de Minas 
Gerais. Geralmente, as mulheres se diziam filhas legítimas, 
donzelas, devotas e com a intenção de recolhimento em 
clausura perpétua. Por outro lado, os pais, que geralmente 
exerciam cargos de comando na Capitania, observavam que 
tinham recursos suficientes para o transporte e para o dote em 
algum convento no Reino ou em outra Capitania da América 
Portuguesa. Em alguns casos os documentos apresentam a 
concessão da mercê real, mas em outros, os caminhos para a 
aprovação parecem longos, resultam em negativas e a maioria 
não contém a resposta final. No levantamento das fontes, foi 
possível localizar 16 requerimentos produzidos entre os anos 
de 1733 e 1785, os quais propunham o deslocamento de um 
total de 33 mulheres para tomar o estado de freira em outros 
espaços fora da Capitania de Minas Gerais. No cruzamento 
das fontes, foi possível produzir o seguinte quadro: 
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TABELA 1 – Mulheres que solicitaram tomar o estado de Freiras. 

Data Requerente Filiação Nome da(s) 
mulher(es)

Idade da(s) 
mulher(es)

Autorização 
para passar 
ao Reino

1733 Miguel 
Coutinho

Miguel 
Coutinho

Não consta 
(01 filha)

Não consta Sim

1735 Bernarda e 
Teresa

Domingos 
G. Chaves 
e Micaela 
dos Anjos

Bernarda e 
Teresa

Não consta Não consta

1738 Escolástica 
Josefa 
Caetana dos 
Santos

Agostinho 
D. dos 
Santos 
e Ma. 
Ferreira da 
Silva

Escolástica 
Josefa 
Caetana dos 
Santos

26 Sim

1739 Manuel da 
Costa Reis

Manuel da 
Costa Reis

Francisca 
Xavier de 
Vasconcelos

Não consta Não consta

1740 Alexandre 
Gomes de 
Sousa 

Alexandre 
Gomes de 
Sousa

Clara de 
Jesus, Anna 
Gomes da 
Trindade, 
Ignez Lopes 
de Azevedo, 
Maria 
de Santo 
Agostinho, 
Joanna do 
Nascimento 
e Francisca 
dos Reys

Não consta Não consta

1743 Quitéria 
Teixeira

Manoel de 
Souza Lobo 
e Catherina 
Teixeira

Quitéria 
Teixeira

20 Sim

1743 Manoel de 
Sousa Rego

Manoel de 
Sousa Rego

Clara, 
Andreza e 
Barbara

Não consta Negação

1743 Pedro 
Duarte 
Pereira

Pedro 
Duarte 
Pereira

Não consta 
(03 filhas)

Não consta Não consta

1743 João Vieira 
Carneiro

João Vieira 
Carneiro

Anna 
Joaquina 
Aranha e 
Jonuena 
Joaquina de 
Santa Anna

Menores 
de 10 anos

Não consta

1743 Isabel Ma. 
Josefa do 
Nascimento, 
Ana Felícia 
Rosa e Joana 
Angélica de 
Jesus

José 
Ferreira 
Pinto e 
Maria 
Alzira da 
Cunha

Isabel Ma. 
Josefa do 
Nascimento, 
Ana Felícia 
Rosa e Joana 
Angélica de 
Jesus

Não consta Não consta

1749 Úrsula 
Maria do 
Sacramento

João da 
Silva e 
Clara 
Ma. do 
Sacramento

Úrsula 
Maria do 
Sacramento

Não consta Não consta

1753 Ignez da 
Silva Uzel

Manuel 
Gaspar 
Leirião e 
Ignez da 
Silva Uzel

Ignez da 
Silva Uzel, 
Mariana 
Dorothea 
da Silva e 
Anna Ma. 
Soares de 
Oliveira

Não consta Sim 

1761 Padre Lino 
de Matos

Antonio 
Lopes de 
Matos e 
Francisca 
da 
Conceição

Francisca da 
Conceição 
e Theresa 
Maria de 
Jesus

Não consta Não consta
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1763 Ipólita 
Teixeira

Pedro 
Teixeira de 
Carvalho 
e Clara de 
Mello

Ipólita 
Teixeira

14 Não consta

1769 Ana 
Perpetua da 
Fonseca

Catharina 
Perpetua 
da Fonseca

Ana 
Perpetua da 
Fonseca

Não consta Não consta

1785 Teodora 
Gomes do 
Espírito 
Santo

Não consta Teodora 
Gomes do 
Espírito 
Santo

Não consta Não consta

A tabela 1 demonstra que 56,2% das mulheres foram 
requerentes de suas entradas em conventos. Em outros, 
o requerimento foi realizado pelos pais (37,5%) ou ainda 
aparece o requerimento de um padre (6,25), que também era 
tio das mulheres que tinham a intencionalidade de ingresso 
em conventos.  Nos dois últimos casos, quando não era um 
requerimento espontâneo, mas de um familiar, é possível 
observar que o processo era mais longo e requeria uma 
investigação por parte do clero e do poder político local acerca 
da real intenção de envio das mulheres para o convento. 

Em alguns casos, os pais solicitavam o envio de várias 
filhas para o convento, em uma tentativa de diminuir os gastos 
com os dotes matrimoniais, uma vez que os pagamentos 
para o ingresso em conventos poderiam ser menores do que 
os gastos com o casamento. É possível observar esse fato na 
solicitação de Alexandre Gomes de Sousa, morador da Vila do 
Carmo, que desejava encaminhar seis das suas oito filhas para 
um convento. Informava que possuia ainda outros cinco filhos 
homens e então alegava não dar conta das despesas, uma vez 
que intencionava deixar como seus legítimos herdeiros os 
filhos homens e apenas duas mulheres. Anexa ao documento 
existia uma carta do Bispo do Rio de Janeiro na qual informa 

que  “Clara de Jesus, Anna Gomes da Trindade, Ignez Lopes de 
Azevedo, Maria de Santo Agostinho, Joanna do Nascimento 
e Francisca dos Reys” possuem vocação religiosa.38 Não foi 
possível localizar a resposta da solicitação.

Outro caso refere-se ao requerimento de Manuel de 
Sousa Rego, que intencionava encaminhar as suas três filhas 
para um convento, porém, quando indagada pelo bispo Dom 
Frei Manuel da Cruz39, a filha mais velha confirmou que estava 
sendo obrigada a ingressar em um convento.  O Bispo então 
informou ao Conselho Ultramarino que: “Clara Maria do 
Nascimento não quer ser Religiosa, nem ir para o Reino, por 
estar contratada para casar nestas Minas com um Francisco 
Ferreira Passos, a quem tem passado escrito de casamento 
por causa que o suplicante a quer levar para o Reino contra a 
sua vontade e leis de V. Magestade”.40 A informação prestada 
por Clara propiciou a negativa do Rei à solicitação requerida 
por seu pai. Demonstra ainda a capacidade da mulher de 
negar a intencionalidade paterna e conseguir realizar o seu 
próprio desejo. Por outro lado, reafirma a vontade da Coroa 
Portuguesa de fortalecer a realização dos matrimônios na 
colônia e diminuir o número de mulheres reclusas. Porém, 
parte do desejo do pai foi atendido, pois conseguiu encaminhar 
as outras duas filhas para os conventos portugueses, uma 
vez que eram menores de idade e não fizeram nenhuma 
reclamação quanto a intencionalidade paterna. 

38. Requerimento de Alexandre Gomes de Sousa, morador no sitio de Itacolomi, 
em Ouro Preto, solicitando licença para que suas filhas professem em algum 
convento do Reino. 18 de março de 1740. Arquivo Histórico Ultramarino - 
Minas Gerais. Caixa 39, doc. 11.
39. No momento D. Frei Manoel da Cruz era Bispo do Maranhão (1739-1747). Em 
1748 assumiu a diocese de Mariana, onde permaneceu até a sua morte, em 1764.
40. Requerimento de Manuel de Sousa Rego, morador na Comarca de Sabara, 
solicitando licença para levar ao Reino três filhas menores para professar num 
convento. 26 de fevereiro de 1743. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas 
Gerais. Caixa 43, doc. 33.



   ANA CRISTINA PEREIRA LAGE    9796    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

Com relação aos requerimentos femininos realizados 
com a intenção de ingresso em conventos, estes demonstram 
tanto o grau de letramento das mulheres, como ainda a 
capacidade de expressão dos seus desejos. A intenção poderia 
ser por motivos e anseios diversos, mas sempre perpassavam 
as questões devocionais das requerentes, como informa o caso 
de Quitéria Teixeira, 20 anos, que sempre vivera em reclusão 
e fizera voto de castidade perpétua na casa paterna desde 
criança, algo muito comum para a religiosidade feminina 
da época. Não temia as dificuldades da viagem até a corte 
portuguesa pelo mar e sabia que iria viver a partir de então 
enclausurada e distante da família. Após a inspeção das 
autoridades da Capitania e a confirmação da sua intenção, 
teve a solicitação atendida.41

A orfandade feminina tornava-se um forte motivo 
para a solicitação de ingresso em um convento. Assim, três 
irmãs orfãs - Isabel Maria, Anna Felicia e Joanna Angélica 
-, requereram ingressar em um convento em Setúbal, onde 
elas muito desejam servir a Deus e já possuiam outra irmã 
enclausurada em um convento naquela cidade.42 Ainda é 
possível compreender a necessidade de ingresso em conventos 
por parte de mulheres viúvas e suas filhas órfãs, como foi o 
caso de D. Ignez da Silva Uzel, que solicitou o ingresso em 
um convento juntamente com as suas filhas Marianna e Anna 
Maria. Segundo a requerente, as filhas, menores de 16 anos, 

41. Consulta ao Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Quiteria 
Teixeira, moradora no distrito de Nossa Senhora do Carmo, solicitando licença 
para passar ao Reino, a professar num convento. 4 de fevereiro de 1743. Arquivo 
Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 43, doc. 14.
42. Requerimento de Isabel Maria Josefa do Nascimento, Ana Felicia Rosa e 
Joana Angélica de Jesus, moradoras do Gualacho, freguesia do sumidouro, que 
querem professar num convento em Setubal, onde já tem uma irmã, solicitando 
que os seus depoimentos para o efeito sejam tomados pelo vigário de sua 
freguesia e pelo capelão Antonio Luis.  25 de abril de 1743. Arquivo Histórico 
Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 43, doc. 67.

por livre vontade, desejavam ingressar em um convento.43 
Os casos de Isabel e suas irmãs, como ainda de D. Ignez e 
suas filhas, demonstram a necessidade da busca de segurança 
por parte dessas mulheres, que estavam sem proteção 
masculina em um mundo em que esta se tornava necessária, 
especialmente na considerada inóspita Capitania de Minas 
Gerais. A busca por recolher-se em um convento com outras 
mulheres assegurava a defesa e o fechamento para um mundo 
considerado inseguro para a sobrevivência daquelas que não 
possuíam uma presença masculina por perto. 

Outra questão presente na documentação refere-se aos 
pagamentos dos dotes que eram necessários para o ingresso 
em conventos do Reino. Segundo Ana Perpétua Fonseca, 
moradora do Arraial do Tijuco, após ficar órfã de pai e de 
mãe, sem parentes por perto e por achar-se ainda donzela, 
sem muitos recursos para sobreviver, requeria a entrada em 
um convento do Reino, onde “com menos despesa se pode 
recolher a um convento”.44 Provavelmente devido ao pequeno 
numero de instituições na colônia portuguesa e a profusão no 
Reino, além das dificuldades de conseguir a autorização para 
o ingresso em Portugal, acarretava o aumento da procura e 
dos valores dos dotes em conventos da América Portuguesa. 
Assim, na visão de Ana Perpétua, mesmo com toda a burocracia 
para requerer a autorização ficava mais barato transportar-se 
e manter-se em um convento no Reino. 

Uma demonstração do forte desejo para tomar estado 
está presente no requerimento de Ipólita Teixeira, a qual 

43. Requerimento de Ines da Silva Uzel, viúva de Manuel Gaspar Leirião, 
moradora na freguesia de São Bartolomeu, Comarca de Vila Rica, pedindo 
licença para regressar ao Reino. 19 de fevereiro de 1753, Arquivo Histórico 
Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 61, doc. 39.
44. Requerimento de Ana Perpetua da Fonseca, moradora no arraial do Tejuco, 
Comarca do Serro do Frio, pedindo licença para se transportar para o Reino 
com 2 criadas. 8 de maio de 1769. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas 
Gerias. Caixa 95, doc. 21.
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desejava ingressar no convento de Nossa Senhora da Ajuda 
no Rio de Janeiro. Contava então com 14 anos e requeria a 
sua emancipação para dispor dos seus bens, suficientes para 
conseguir pagar o dote na referida instituição.45 Não era orfã, 
o seu pai, Pedro Teixeira de Carvalho era o Capitão Mor da 
Vila de São José, cargo que demonstra a sua importância 
política e administrativa. Infelizmente não temos respostas 
para a solicitação e não podemos confirmar se a requerente 
foi atendida.

A busca por instituições de reclusão em outras capitanias, 
especialmente do Rio de Janeiro, devido à proximidade com o 
território mineiro parecia ser uma alternativa mais fácil para 
conseguir cumprir o desejo feminino de ingresso em conventos. 
Ocorreram ainda casos de mulheres que, em primeiro lugar 
ingressaram em uma instituição e só depois informaram ao 
bispo de Minas Gerais que haviam tomado estado de freiras, 
sem solicitar o requerimento à Coroa. No ano de 1778, Sóror 
Joana Perpétua do Nascimento, abadessa do Convento da 
Conceição do Rio de Janeiro, encaminhava ao bispo mineiro 
um comunicado que havia abrigado Dona Florencia Rosa de 
Lemos e sua filha Senhorinha, as quais chegaram à instituição 
com grandes desejos e com muita alegria procuraram a 
clausura.46 Após o ingresso, como o bispo poderia retirá-las 
do convento? Imfelizmente o documento não aponta para a 
solução do entrave que, na verdade, se transformava em uma 
forma de ludibriar os controles religiosos e políticos sobre 

45. Requerimento de dona Ipólita Teixeira ao rei D. José I, no qual pede a mercê 
de lhe passarem provisão de suplemento de idade, de poder dispor dos seus 
bens, antes de professar como religiosa. 14 de novembro de 1763. Arquivo 
Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 82, doc. 44.
46. Certidão (cópia) na qual a soror Joana Perpetua do Nascimento, abadessa 
do Convento da Conceição do Rio de Janeiro, atesta que no seu convento se 
havia recolhido Florencia Rosa de Lemos e sua filha Senhorinha. Vila Rica, 6 
de março de 1778. Arquivo Histórico Ultramarino – Minas Gerais. Caixa 112, 
doc. 33.

as mulheres que habitavam a Capitania de Minas Gerais e 
desejavam tomar o estado de religiosas.  

Conclusões: 

Além da educação proposta nos citados recolhimentos, 
muito mais devocional do que escolar é necessário salientar 
que algumas mulheres conseguiram a autorização real para 
tomar o estado em conventos de outras capitanias ou até 
em Portugal. Geralmente as autorizações eram dadas aos 
pedidos femininos e não aos pedidos paternos, mesmo que 
portassem altas patentes junto ao Estado português. Por 
mais que desejassem ingressar em espaços de recolhimento 
ou conventual, as mulheres que habitavam a Capitania 
de Minas Gerais passavam pelo controle familiar quando 
eram destinadas ou não ao matrimônio. Passavam também 
pelo controle do poder político por meio das mercês para 
a circulação fora do território ou ainda pelas tentativas de 
controle dos espaços de recolhimentos. Por fim, havia o 
controle da religião que tanto dava pareceres favoráveis ou 
não às suas condutas para a solicitação da mercê real ou 
ainda buscava interferir no funcionamento das instituições de 
recolhimento existentes na Capitania de Minas Gerais.
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Os meios das Luzes:
livros e professores em Minas Gerais 
na segunda metade do século XVIII 
e início do século XIX

A autonomia do pensamento, que retiraria o homem da 
menor idade intelectual, dependia de coragem.1 Ousar saber 
para livre pensar. Esse movimento arrojado pressupunha o 
entendimento e conhecimentos prévios, que deveriam ser 
avaliados e, se necessário, modificados, negados, refutados. 
Os saberes e valores estabelecidos eram difundidos pelo 
ensino, pela pregação, pelos livros, pela ação de agentes e dos 
instrumentos comprometidos com os governos, com a Igreja, 
com ordenamento social. As obrigações e disposições dos 
agentes públicos, contudo, não cerceavam a ampla possibilidade 
do uso particular da razão e da crítica às instituições. O uso 

1. O presente capítulo é fruto do projeto apoiado pela FAPEMIG, intitulado: 
“Luzes entre livros: ilustração e cultura escrita em Minas Gerais (1750-1822)”, 
cadastrado sob o registro APQ-02439-17. 
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erudito/estudioso da razão romperia com a tutela dos livros 
e dos mestres, dos preceitos e dos preconceitos, expondo as 
nervuras das crenças e dos conhecimentos consagrados. Uma 
vez publicado ou impresso, o pensamento emancipado não 
se eximiria da avaliação rigorosa do mundo letrado e das 
sanções da ordem em voga. A ousadia de pensar não ignorava 
os perigos do campo de batalha, mas se arriscava em benefício 
da marcha da humanidade. 2

Esse quadro, pintado por Immanuel Kant – ao responder 
a pergunta: was ist Aulklärung? –, pode ser entendido como 
uma síntese interpretativa de uma época em esclarecimento.3 
Trata-se de um processo cultural que compreende e nomeia a 
si mesmo como singular diante do passado e que se desdobra 
em um futuro esperançoso e confiante no poder da livre 
razão.4 Porém, o clamor de Kant pelo esclarecimento não 
ignoraria a força das tradições da qual decorre a tensa relação 
entre a liberdade de pensar e o imperativo da ordem. 

Quando tocado pelas Luzes, tal conflito também se 
revelaria no íntimo do agente educador (mestre, padre, 

2. “Não é surpresa para ninguém afirmar que as noções de progresso, melhoria 
da sociedade [...], melhoria do ‘estado da humanidade’, foram fundamentais 
para o iluminismo”. ISRAEL, Jonathan. A revolução das Luzes: iluminismo 
radical e as origens intelectuais da Democracia Moderna. Tradução de Daniel 
Moreira Miranda. São Paulo: EDIPRO, 2013, p. 15. 
3. Ao avaliar o texto de Kant, produzido em 1784 e associá-lo ao de 1798, no qual 
tratava da temática da revolução, Michel Foucault evidencia a oportunidade de 
considerar a própria atualidade discursiva – o acontecimento filosófico, no caso 
–, a condição e o resultado do esforço singular/coletivo de Kant no progresso 
das Luzes. Nesses termos, entendo que o texto de Kant é parte integrante e 
representante de um acontecimento singular/coletivo que promove o progresso 
das Luzes. FOUCAULT, Michel. Qu’est-ce que les Lumières?. Magazine 
Littéraire, n. 207, 1984, p. 35-39. KANT, Immanuel. Resposta a questão: o que é 
esclarecimento? Tradução de Márcio Pugliese. Cognitio, São Paulo: v. 13, n. 1, p. 
145-154, jan./jun. 2012.
4. Sobre a coexistência de tradição com a ilustração, ver: OUTRAM, Dorinda. 
Panorama de La Ilustración. Barcelona: Art Blume, 2008, p. 25.

oficial, letrado...), dividido entre as obrigações do ofício e a 
possibilidade do exercício erudito, isto é, do pensamento 
emancipado que poderia ser dado a ler ao público, em um 
movimento no qual o singular passaria ao coletivo. Em parte 
inexorável, em parte desejado, o cenário pintado em 1784 
evidencia as forças e os meios de transmissão do conhecimento 
que são os objetos deste capítulo: os professores e os livros, 
com especial destaque para os associados ao Iluminismo.5

Mestres e livros aparecem na obra Kant como canais de 
transmissão pelos quais poderiam circular as Luzes e/ou se 
garantir a ordem das ideias. Para o século do esclarecimento, 
é importante considerar as potencialidades da cultura, em 
especial a escrita, enquanto algo capaz de mudar ou manter 
as formas de compreensão da existência humana no fluxo do 
tempo. Se, por um lado, é possível compreender a cultura 
como um “conjunto de práticas, técnicas, símbolos e de valores 
que se devem transmitir às novas gerações para garantir uma 
reprodução de um estado de consciência social”, por outro 
lado, em culturus – que é o particípio futuro da raiz latina 
colo – se assenta uma promessa de devir e a possibilidade 
do novo.6 Apesar de não discutir as potencialidades do 
termo cultura, o professor universitário Immanuel Kant 
não deixava de destacar o papel do erudito, cuja crítica aos 

5. Luzes, ilustração, iluminismo, esclarecimento, alumiação, são alguns termos 
usados em diversas regiões, na segunda metade do século XVIII. A definição 
desse conceito não era estável, mas, em geral, o termo designava um conjunto 
de ideias e valores assentados na primazia da razão e da natureza. São diversos 
os estudos sobre as Luzes, tanto quanto são os usos dos termos que designam o 
movimento. Neste capítulo, os termos são utilizados sem o cuidado precípuo de 
aproximar-se do que era mais usual no mundo português, mas reconhecendo 
a pluralidade dos termos. Sobre o assunto, ver: OUTRAM, Dorinda. Panorama 
de La Ilustración, p. 27-28.     
6. BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. 3. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992, p. 16.
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valores limitadores era compartilhada com o grande público 
do “mundo letrado”.7

Ao estudarem a imprensa na França em finais do 
século XVIII, Robert Darnton e Daniel Roche destacaram o 
protagonismo dos livros na Revolução Francesa.8 Pode-se 
questionar a relevância da cultura escrita – cultivada pelos 
grandes filósofos ou pela boemia literária – como causa da 
revolução, mas dificilmente se refutaria o apelo racional e 
libertário das Luzes, o qual reverberava na obra de Kant, de 
Locke, de Rousseau... Com efeito, o cerne da questão consiste 
em distinguir o alcance das Luzes: como e onde se difundiram 
e foram apropriadas. O problema colocado para a França não 
perde seu efeito quando ampliado para o globo, muito embora 
possa ser matizado pelas contingências e peculiaridades locais 
e autorias.

Uma forma de enfrentar a questão da difusão das Luzes 
seria considerar os agentes de difusão das ideias escritas, 
como os livros e os mestres. Com o propósito de considerar 
a extensão das Luzes na América portuguesa, o presente 
capítulo promove um esforço para extrapolar as muito 
conhecidas ações do Estado português de cunho ilustrado. A 
proposta é se aproximar do rés do chão e se perguntar sobre 
a circulação e a conformação das Luzes nas fronteiras do 
mundo, no interior da América portuguesa, entre os agentes 
do ensino em Minas Gerais. Mais especificamente, o capítulo 
trata dos livros e dos professores em Mariana, Minas Gerais, 
entre os anos de 1750 e 1834. Três perguntas simples norteiam 
a abordagem. Quantos eram e quais os perfis profissionais 
dos professores de Mariana? Qual era a composição das suas 
bibliotecas, especialmente quanto aos livros ilustrados? E a 

7. KANT, Immanuel. Resposta a questão: o que é esclarecimento?, p. 147.
8. ROCHE, Daniel; DARNTON, Robert. Revolução impressa: a imprensa na 
França: 1775-1800. Tradução de Marcos Maffei Jordan. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, 1996. 

última questão, talvez a mais difícil de responder: que uso é 
possível supor da posse desses livros e quais são as evidências 
do exercício erudito?

As Luzes, as reformas e o perfil dos 
professores de Mariana

É sabido que por intermédio do seu ministro – Sebastião 
José Carvalho e Melo, o conhecido Marques de Pombal – D. 
José I implementou uma série de reformas educacionais de 
cariz ilustrado em Portugal.9 Em 1759, foram fechados nos 
domínios portugueses todos os colégios e cadeiras regidos 
pela Companhia de Jesus. Ao mesmo tempo e de forma 
paliativa, foram criadas escolas gratuitas de gramática latina, 
grego, hebraico e retórica.10 Na década de 1770, maquinou-
se as reformas da Universidade de Coimbra, principal centro 
de formação universitária dos jovens portugueses. Essa série 
de mudanças, constantemente lembradas pela historiografia, 

9. Dentre outros, ver os importantes trabalhos: ADÃO, Áurea do Carmo da 
Conceição. Estado absoluto e ensino das primeiras letras: as escolas régias (1772-
1794). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. AZEVEDO, João Lúcio. O 
Marquês de Pombal e sua época. São Paulo: Alameda, 2004; CARVALHO, Rômulo 
de. História do ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o fim 
do regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986; 
MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1996.
10. A perseguição aos jesuítas respondeu a uma série de impasses entre Coroa e 
a congregação, que envolvia questões econômicas e políticas referentes ao Grão-
Pará, ao Tratado de Madri e às Guerras Guaraníticas. Embora fosse um ataque 
sistemático contra os inacianos, para Laerte Ramos Carvalho o “antijesuitismo 
de Pombal, melhor diríamos do gabinete de D. José I, foi mais uma imposição 
das circunstâncias do que a consequência de um programa preestabelecido.”  
CARVALHO, Laerte Ramos. As reformas pombalinas da instrução pública.São 
Paulo: Edusp/Saraiva, 1978, p. 102. 
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revelava o imperativo de acabar com a “maléfica ascendência” 
dos inacianos sobre os povos e promover o progresso da nação 
portuguesa.

Entre divergências pontuais ou substanciosas, o 
pensamento ilustrado não deixava de reconhecer o papel da 
educação na formação dos súditos. Como evidencia a obra de 
Coménio, a preocupação com a educação não era propriamente 
um tema novo no horizonte literário moderno.11 O diferencial 
do século XVIII encontra-se no debate sobre a relevância que a 
educação adquiriu enquanto um instrumento de Estado para 
o progresso da nação.12

O espírito crítico das Luzes fomentou posições distintas, 
se não antagônicas, sobre a educação. Enquanto Rousseau 
exprobrava a instrumentalização do ofício educativo, 
Helvétius acreditava no condicionamento do homem pela 
educação. Os debates avançavam por temas como a instrução 
da mulher, o papel do Estado na formação dos cidadãos, a 
universalidade do ensino e outros. Chamada ao centro dos 
pensamentos, a educação confirmava sua relevância no 
cenário intelectual e nas políticas de governo, sem lograr 
romper totalmente com os valores estamentais do Antigo 
Regime. Nesse sentido, Voltaire, Mirabeau, Ribeiro Sanches, 
dentre outros, discordavam da proposta de universalização 
do ensino, sob pena de desviarem os camponeses do ofício 

11. COMÉNIO, João Amós. Didáctica Magna: tratado da arte universal de 
ensinar tudo a todos. Tradução e notas de Joaquim ferreira Gomes. 5. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.
12. Utiliza-se o termo educação como sinônimo de instrução, escolar ou não. 
Há, contudo, o reconhecimento de que o termo era mais amplo que o ensino 
escolar, envolvendo alimentação e vestimenta, por exemplo. 

braçal.13 Se, por um lado, o espírito crítico multiplicava os 
matizes do pensamento ilustrado, por outro lado, é possível 
ver nítidas convergências: a grande maioria dos eruditos 
concebia a educação como capaz de promover a emancipação 
individual, o bem comum e o progresso da nação.

A exclusão dos jesuítas do cenário escolar português 
criou o ensejo para que o Estado se responsabilizasse pela 
oferta e regularização do ensino, como parte de um amplo 
plano de ações que visava à modernização do mundo luso. O 
objetivo era promover o progresso e o bem comum, plano que 
não descartaria a religião e os religiosos. A exceção recaiu sobre 
a congregação de Santo Inácio que, ao longo da sua existência, 
agigantou-se em poder político e econômico. O controle de 
diversos colégios e a gestão do ensino universitário também 
garantiria aos jesuítas influência política e um amplo domínio 
cultural. A eliminação dessa força considerável era, portanto, 
crucial para a afirmação da monarquia portuguesa, que não 
deixaria de ser cristã. 

Como bem observou Catroga, não encontrou eco 
no mundo português o apelo laico, comum a pensadores 
ilustrados, como Holbach, por exemplo.14 Para alguns 
historiadores, em Portugal se desenvolveu um Iluminismo 
cristão que associaria fé e razão, similar ao modelo italiano. 
A religião era compreendida como um elemento formador 

13. Sobre a questão da educação e da instrução entre os autores ilustrados, 
ver: HAZARD, Paul. O pensamento Europeu no século XVIII (de Montesquieu 
a Lessing). Tradução de Carlos Grifo Babo. Lisboa: Editorial Presença, 1983. 
BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução 
Francesa. São Paulo: Editora da Universidade Estatual Paulista, 1996. 
14. O barão de Holbach denunciava a instrução religiosa como reguladora e 
cerceadora do prazer, objeto de todo o desejo humano. CATROGA, Fernando. 
Entre deuses e césares: secularização, laicidade e religião civil. Coimbra: 
Almedina, 2006, p. 273 apud BOTO, Carlota. A dimensão iluminista da reforma 
pombalina dos estudos: das primeiras letras à universidade. Revista Brasileira de 
Educação. São Paulo: v. 15, n. 44, p. 282-299, 2010, p. 283.
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e regulador da sociedade, capacidade que era ressaltada até 
mesmo pelo deísta Voltaire.15 Eliminar a religião da educação 
era não apenas romper com a tradição; era abrir mão de 
um instrumento de controle social. Ademais, o afastamento 
dos padres das escolas levaria a uma drástica diminuição 
da oferta de educação formal. Assim, a constituição de um 
ensino laico em Portugal era impraticável, não apenas pela 
força da tradição, mas também em razão de um cálculo que 
consideraria o potencial formador da religião e o contingente 
de professores após a expulsão dos jesuítas.

Ainda que motivada por amplos interesses culturais, 
políticos e econômicos, a expulsão dos jesuítas no ano de 
1759 teve como efeito prático e imediato a redução da oferta 
de aulas por todo o império português. Esse impacto foi 
parcialmente absorvido com a criação do cargo de professor 
régio, que era financiado, regulamentado e gerenciado pelo 
Estado. A mudança não afastou a presença de religiosos 
na educação escolar, inclusive como professores régios. Os 
padres professores não estariam ausentes no reinado de D. 
José I e se ampliariam com D. Maria I e com o príncipe regente 
D. João VI, processo denominado de “conventualização do 
ensino” por Rogério Fernandes.16 A secularização do ensino 

15. VOLTAIRE. Dicionário Filosófico. Tradução de Libero Rangel de Tarso. Rio 
de Janeiro: Ediouro, s/d, p. 68; 141.
16. Pelos dados levantados por alguns autores, o governo de D. Maria I teria 
privilegiado a educação das primeiras letras. Entre 1777-1781 as classes de 
leitura e escrita teriam quadriplicado. Por sua vez, no reinado de seu pai, D. 
José I, a preocupação seria com o ensino das humanidades, pois o objetivo 
primeiro era formar uma camada de funcionários capazes de colocar em 
prática os planos modernizadores pombalinos. BOTO, Carlota. Iluminismo e 
Educação em Portugal: o legado do século XVIII ao XIX. In. STEPHANOU, 
Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara (Org.). História e memórias da educação no 
Brasil. v. 1.: Séculos XVI-XVIII. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 171; FERNANDES, 
Rogério. Os caminhos do ABC: sociedade portuguesa e ensino das primeiras letras: do 
pombalismo a 1820. Porto: Editora Porto, 1994, p. 78.

no universo português não resultou, portanto, em plena 
laicização, conforme é possível evidenciar ao se avaliar o perfil 
dos professores particulares e régios em Mariana.17

No ano de 1772, o governo português fixou um plano 
que previa a contratação de 837 professores régios. No 
ano seguinte da sua confecção, o plano passou por uma 
reavaliação e foi acrescido de mais 88 cadeiras. A grande 
maioria das aulas régias criadas ficou adstrita à metrópole 
portuguesa, com especial destaque para Lisboa e para as 
cabeças de comarca. As razões dessa predileção podem ser 
encontradas no espírito desenvolvimentista pombalino, 
tanto quanto na política exploratória colonial, na medida 
em que o subsídio literário coletado em todas as partes do 
Império português servia para promover uma educação 
desigualmente distribuída. Tanto é assim, que a América 
portuguesa contaria com 44 cadeiras de Aulas Régias, contra 
as 743 do Reino.18

Da parte que cabia ao Brasil, a capitania de Minas 
Gerais foi agraciada com sete cadeiras, quatro de primeiras 
letras (Mariana, Vila Rica, São João del Rey e Sabará) e três 
de gramática latina (Mariana, Vila Rica e São João del Rey). 
Segundo Thais Nívia de Lima e Fonseca, esse número se 
ampliou ao longo dos anos e, em 1814, havia 46 cadeiras em 
Minas Gerais, sendo 34 de primeiras letras e 12 de gramática 
latina.19 Soma-se a esse conjunto uma cadeira de retórica e 

17. A reforma e a secularização do ensino eram peças essenciais ao projeto 
modernizador do Estado e de centralização do poder. No âmbito da educação 
a secularização pode ser entendida como o compromisso do Estado em cuidar, 
promover e regrar diretamente o ensino. 
18. GOUVEIA, Antônio Camões. Estratégias de interiorização da disciplina. In: 
MATTOSO, José (org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1993, p. 422.
19. FONSECA, Thais Nívia de Lima e. O ensino régio na capitania de Minas Gerais: 
1772-1814. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010, p. 23.
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outra de filosofia, ambas na cidade de Mariana e temos 48 
cadeiras régias em Minas Gerais, no início do século XIX.20

Na capitania de Minas Gerais, o termo de Mariana 
contava com o maior número de professores. Seriam 10 
cadeiras ao todo, congregando as já mencionadas aulas régias 
de filosofia e retórica, bem como seis cadeiras de primeiras 
letras e duas de gramática latina.21 Esse número restrito de 
cadeiras levou a afirmações apressadas que frisavam a quase 
ausência de professores em Minas Gerais, o que pode ser um 
equívoco, especialmente quando considerados os professores 
particulares e preceptores domésticos, como será demonstrado 
mais adiante.22 No caso das Aulas Régias deve-se considerar 
ainda a rotatividade na ocupação das cadeiras ao longo do 
tempo. Em muitos momentos as cadeiras abertas estiveram 
vacantes, mas, nesses casos, era comum lançar-se mão de 
substitutos temporários.

20. Existem inconsistências na “Relação das Cadeiras dos Professores Régios...”, 
que serviu de base para essa análise. Por exemplo, na Relação – datada de 1814 
e publicada, no início do século XX, na Revista do Arquivo Público Mineiro 
– a cadeira de Filosofia foi localizada em Vila Rica e não em Mariana, como 
corretamente se indica mais adiante, a página 1013 do relatório publicado. 
DADOS sobre a Instrução pública -1814. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo 
Horizonte: Imprensa Oficial, ano 7, fascículos III e IV, jul./dez., 1902, p. 995.
21. FONSECA, Thais Nívia de Lima e. O ensino régio na capitania de Minas Gerais, 
p. 33-34.
22. Limites práticos se impuseram à reforma logo de início. Nem todas as 
cadeiras criadas foram efetivamente abertas ou ocupadas. Na metrópole, 
das 526 cadeiras de primeiras letras previstas, apenas 33% foram providas 
de professores. Em Minas Gerais, segundo um relatório produzido pelo 
presidente do Real Erário, no início do século XIX, das 48 cadeiras previstas, 
apenas 25 estavam em funcionamento. As nove Aulas Régias existentes em 
Minas Gerais em 1773 não eram, efetivamente, um contingente considerável 
para lidar com a volumosa população de homens e mulheres livres, brancos, 
pardos e pretos que, em 1786, somaria mais de 188.000 habitantes. Considerada 
apenas a população livre, havia em média 26.000 habitantes por professor. 
FERNANDES, Rogério. Os caminhos do ABC, p. 75-76; POPULAÇÃO DA 
PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS. Revista do Arquivo Público Mineiro. n. 4, p. 
294-296. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1899.

Em Mariana, para o período de 1750 a 1834, a docência 
das 10 cadeiras régias foi ministrada por 35 professores 
régios e substitutos. A oferta de instrução formal por esses 
profissionais aparenta ser pouco expressiva, mesmo se 
considerado apenas os meninos e meninas livres em idade 
escolar do termo de Mariana que, no ano de 1810, seria de 
aproximadamente 3.700 indivíduos, considerando uma 
população total de 47.398.23 Supondo que todas as cadeiras 
régias estavam ocupadas, teríamos algo perto de 370 alunos 
por professor, um número aparentemente alto.

No entanto, os 35 professores régios identificados para 
o período constituíam apenas uma fração do conjunto dos 
docentes que atuaram em Mariana entre os anos de 1750 e 
1834. O expediente comum de se recorrer aos substitutos 
para os cargos de professores régios permite lançar suspeitas 
quanto à existência de um número de pessoas minimamente 
capacitadas para atuar como professores. Esses indivíduos 
poderiam ocupar as cadeiras régias e contar com a distinção 
nobilitante do cargo, que talvez compensasse os salários 
atrasados, ou atuarem como professores particulares em um 
“mercado” cujos contornos ainda são mal conhecidos.

A existência de um contingente considerável de mestres 
particulares foi comprovada com a investigação de um 
conjunto variado de documentos que permitiu identificar 
outros 90 indivíduos atuando no ensino particular entre 1750 

23. Em análise relativa à freguesia de Furquim, para o ano de 1798, Fonseca 
encontrou 300 crianças em idade escolar para uma população de 4503, o que 
corresponde a aproximadamente 7% do total. Para Santo Antonino do Bacalhau, 
em 1831, em uma população de 329 homens e mulheres livres, identifiquei 63 
crianças entre 7 e 15 anos, o que corresponde a pouco mais de 19% da população 
livre. A título de aproximação, é possível que cerca de 13% da população livre 
de Mariana estava em idade escolar. Arquivo Público Mineiro (APM) – Sessão 
Colonial. Caixa 84, Documento 54. FONSECA, Thais Nívia de Lima e. O ensino 
régio na capitania de Minas Gerais: 1772-1814, p. 31-32.
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e 1834 no termo de Mariana.24 No total, havia em Mariana ao 
menos 125 professores, entre particulares e régios, dado que 
permite reavaliar a apressada presunção de que não havia 
docentes em Minas Gerais.

Para os professores de Mariana, temos a seguinte 
distribuição por disciplinas:

Fontes diversas
 
O gráfico evidencia uma concentração de professores no 

ensino de primeiras letras, seguido pelos de gramática latina 
e de outras áreas do conhecimento, como a filosofia, retórica 
e a teologia. A oferta desses profissionais – alguns deles 
ministrando aulas no Seminário da Boa Morte, o único desse 

24. Com o apoio da FAPEMIG, o projeto que levantou esses números intitulou-
se: “O saber das letras: condições, agentes e práticas nos Estudos Menores 
em Minas Gerais (1750-1834).” Grande parte do material analisado continua 
inédito, muito embora alguns dados tenham sido divulgados em publicações 
de capítulos e artigos. 

gênero em Minas Gerais, no século XVIII – fazia de Mariana um 
centro formador de agentes administrativos e de preparação 
para o ensino universitário e para a vida eclesiástica. Como 
reflexo dessa atividade formadora, destaca-se a presença de 
38 padres (30,4%) entre os professores analisados, sendo que 
mais da metade desse contingente era de professores régios, o 
que fortalece a proposição de que a expulsão dos jesuítas não 
correspondeu à constituição de um ensino laico, nos termos 
de uma ilustração de conciliação, como a portuguesa. 

Atuando na esfera privada ou entre professores régios, 
os padres são bem representados no exercício docente. 
Em Portugal e seus domínios, a secularização do ensino 
significou o reconhecimento da utilidade da instrução 
frente aos imperativos do Estado português que almejava a 
modernização.25 A secularização não implicou no afastamento 
dos clérigos e padres do ofício docente, cuja presença nas 
escolas seria mais significativa nas localidades onde havia 
seminários e/ou onde era permitida a fixação de ordens 
religiosas regulares. A educação também continuou atrelada à 
religião, tendo o catecismo um papel importante na formação 
dos alunos de primeiras letras. Catecismos e outras obras de 
cunho religioso faziam parte das bibliotecas – ou livrarias, 
como se chamavam as bibliotecas particulares, na época – dos 
professores, por vezes dividindo espaço com livros de filósofos 
iluministas. Em alguma medida, tais livrarias são um retrato 
do alcance das Luzes nos limites dos domínios portugueses.

  

25. Sobre as Luzes em Portugal, ver: ARAÚJO, Ana Cristina. A cultura das Luzes 
em Portugal: temas e problemas. Lisboa: Livros Horizonte, 2003.
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Livros e Luzes nas bibliotecas dos 
professores de Mariana

Até o momento, dos 125 professores identificados para 
o período e para a localidade em foco, foi possível localizar os 
inventários post-mortem – que consiste em um instrumento 
cartorial/jurídico destinado ao registro dos bens de pessoas 
falecidas e, obviamente, com posses – de onze indivíduos.26 

Desse conjunto, apenas oito inventários contêm relações 
de livros. Com o fito de ampliar o objeto das análises, foi 
acrescentado a esse grupo documental o sequestro dos 
livros do inconfidente e professor de filosofia do Seminário 
da Boa Morte, o cônego Luiz Vieira da Silva. Ao fim, foram 
avaliadas nove livrarias, relativas a pouco mais de 7% do 
total dos professores localizados. Trata-se, portanto, de uma 
amostragem pequena, porém representativa, dado o grau 
de detalhamento dos documentos, que permite conhecer 
aspectos diversos da vida dos professores, o que viabiliza 
algumas aproximações entre a posse dos livros e seus usos 
possíveis.

Juntos, os livros que compunham as bibliotecas dos 
professores totalizavam 1401 volumes e 737 títulos, não 
excluídos os que se repetem em mais de uma biblioteca.

26. Sobre a posse de livros em Minas Gerais, ver, dentre outros: VILLALTA, 
Luiz Carlos. Reformismo ilustrado, censura e práticas de leitura: usos do livro na 
América Latina. São Paulo, 1999. Tese (Doutorado em História) - Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo; ALVARENGA, 
Thábata Araújo. Homens e Livros em Vila Rica (1750-1800). São Paulo, 2003. 
Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo; ANTUNES, Álvaro de Araújo. Fiat Justitia: os 
advogados e a prática da justiça em Minas Gerais (1750-1808). Campinas, 2005. 
Tese (Doutorado em História) - Pós-graduação do Departamento de História 
da UNICAMP.

  
Fontes diversas

Entre os professores, a maior livraria era a do cônego 
Luiz Vieira da Silva, formada por 279 títulos e 612 volumes.27 
A segunda maior pertencia ao padre e professor régio de 
latim, Francisco Xavier Augusto França, com 124 títulos e 
236 volumes.28 Na sequência estava a biblioteca de outro 
professor régio e religioso, membro de uma família dedicada 
à educação, fundadora de um dos primeiros colégios que se 

27. Aqui seguimos a contagem de Luiz Carlos Villalta que somou 279 títulos e 
612 volumes. Eduardo Frieiro, por sua vez, apresenta algo perto de 270 títulos e 
mais de 800 volumes. O mesmo autor traz a relação dos livros que compunham 
a biblioteca do cônego e que serve de base para todas as considerações feitas 
neste capítulo acerca da livraria do cônego Vieira. VILLALTA, Luiz Carlos. 
Os Clérigos e os livros nas Minas Gerais da Segunda Metade do Século XVIII.  
Acervo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, v. 8, n. 1-2, p. 19-52, jan.-dez., 1995, p. 
24; FRIEIRO, Eduardo. O diabo na livraria do Cônego: como era Gonzaga e outros 
temas mineiros. 2. ed. São Paulo: Editora Itatiaia: Editora da Universidade de 
São Paulo, 1981, p. 24; 57-62.   
28. Todas as referências à biblioteca de Francisco França são retiradas do seu 
inventário post-mortem. Arquivo da Casa Setecentista de Mariana (ACSM) – 1 
Ofício, Códice 151, Auto 3176.
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tem notícia em Minas Gerais.29 Trata-se de Joaquim da Cunha 
Ozório, proprietário de uma biblioteca composta por 104 
títulos e 179 volumes.30 A livraria do padre e professor régio 
de filosofia, Francisco de Paula Meireles, excedia a do padre 
Osório em volumes, em número de 285, mas não em títulos, 
que contavam 97.31 Os limites do presente estudo tornam 
inviável a análise de todas as bibliotecas em profundidade e, 
assim sendo, as observações a seguir foram restritas a alguns 
aspectos das quatro maiores bibliotecas, em especial no que 
toca às Luzes.

De partida, nota-se no conjunto em foco que as maiores 
bibliotecas pertenciam a religiosos e, na quase totalidade, eles 
eram professores régios. Talvez em consequência disso, na 
maioria das livrarias é possível encontrar obras vinculadas às 
Luzes e/ou às reformas pombalinas de ensino, sem excluir 
os livros sagrados. Entretanto, as obras de autores ilustrados 
ou vinculados à reforma pombalina ocupariam um pequeno 
espaço nas prateleiras das estantes, algo perto de 8,5% (63 
títulos) do total de títulos levantados. Nas bibliotecas, faziam 
maior figura as obras sacras (livros de oras, breviários, vidas 
de santos, história religiosa, teologia), o que era relativamente 
comum para todo o período colonial. Ademais, a 
predominância de obras sacras era esperada, afinal a condição 
preponderante do grupo selecionado era a clerical. Alguns 
exemplos colocam à prova essa associação tão imediata, 
entretanto. É o caso dos padres e professores régios Francisco 
Xavier França, que lecionava gramática latina, e Francisco 

29. Sobre o assunto ver: CARRATO, José Ferreira. Igrejas Iluministas e escolas 
mineiras coloniais. São Paulo: Editora Nacional, 1968.
30. Todas as referências a essa biblioteca são retiradas do inventário post-mortem 
de Joaquim da Cunha Osório. ACSM – 2 Ofício, Códice 49, Auto 1109.
31. Todas as referências à biblioteca de Francisco de Paula Meireles são 
provenientes do seu inventário post-mortem. ACSM – 1 Ofício, Códice 151, Auto 
3159.

de Paula Meireles, docente de filosofia. Ambos tinham mais 
títulos ditos “de ciências profanas” em suas bibliotecas do que 
livros de “ciências sacras”.32

As ciências profanas também grassavam na maior 
biblioteca entre os professores e na segunda maior que se tem 
notícia para a cidade de Mariana no século XVIII. Segundo 
Luiz Carlos Villalta, na biblioteca do cônego Vieira, 52,7% 
dos títulos e 53,7% dos volumes eram de ciências profanas.33 
Professor de filosofia no Seminário da Boa Morte em Mariana, 
o cônego Vieira tem a história bem conhecida em função 
da sua participação na Conjuração Mineira de 1788-89. 
Kenneth Maxwell, um dos mais importantes estudiosos desse 
movimento bafejado pelas Luzes, consorciou Vieira ao grupo 
de intelectuais ilustrados que comporiam o código de leis da 
sonhada república dos inconfidentes.34 Sem nunca ter visitado 
a Europa e apesar do impedimento à criação de imprensa na 
América portuguesa, o cônego Vieira possuía uma das mais 
iluminadas bibliotecas dentre os professores, senão das Minas 
Gerais setecentista.

É dispensável uma análise detida dessa livraria, para a 
qual já existem os estudos preciosos e detalhados de Eduardo 
Frieiro, Luiz Carlos Villalta, entre outros.35 No entanto, cumpre 
seguir a proposta desse capítulo e evidenciar as Luzes entre 
os livros deste sedicioso personagem e de outros professores 

32. A análise e classificação teve por critério a distinção entre livros sacros e 
profanos, utilizada por Eveline Picard. PICARD, Evelyne. Une Bibliotèque 
conventuelle aux XVIIe siècle: les théatins de Sainte-Anne_la -Royale. In: Revue 
d´Histoire Moderne et Contemporaine, Paris, n. 27, abr./jun., 1979.
33. VILLALTA, Luiz Carlos. Os Clérigos e os livros nas Minas Gerais da 
Segunda Metade do Século XVIII, p. 25.  
34. MAXWELL, Kenneth. As causas e o contexto da conjuração mineira. In. 
FURTADO, Júnia Ferreira (org.). Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas 
abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo 
Horizonte, Ed. UFMG, 2001, p. 406.
35. As referidas obras estão citadas na nota 27.
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ainda pouco conhecidos pela história. Ademais, Vieira pode 
ser compreendido como um pensador aos moldes kantianos, 
na medida em que cumpria sua função de mestre sem que isso 
limitasse seu anseio por liberdade e seu apresso pelos autores 
ilustrados. Ele possuía: a L’Histoire de l’Amérique, de Robertson; 
Le Droit Public de L’Europe e a Observations sur Le gouvernement 
et les loix des États-Unis d’Amérique, ambas obras de M. 
Mably; Institutions Politiques, de Bielfeld; e um dos símbolos 
máximos da ilustração, a Encyclopédie. Nas prateleiras de sua 
lauta livraria havia ainda as obras de Voltaire, Bossuet, Wolf, 
Condilac, Descartes, Montesquieu e vários outros autores 
difusores das Luzes.

A posse de obras ilustradas pelo cônego Luiz Vieira 
da Silva poderia estar associada ao seu espírito inquieto, 
que o avizinharia dos sediciosos de Minas Gerais em 1789. 
Entretanto, é possível supor que, ao menos uma parcela dos 
autores encontrados no sequestro de bens do conjurado, 
estivesse vinculada à profissão e às diretrizes reformistas 
pombalinas, o que não impedia desvios sediciosos e leituras 
pouco ortodoxas. Quando se avança na avaliação das 
bibliotecas dos outros professores, essa hipótese ganha força.

Assim como o cônego Vieira, os professores Francisco 
França Xavier, Joaquim José Ferreira de Souza e Francisco de 
Paula Meireles, possuíam obras do padre italiano Antônio 
Genovese, autor ilustrado influente em Portugal.36 Outros 
livros bastante comuns entre os professores e que indicam 

36. No campo da política, Genovese propunha a separação entre Igreja 
e Estado, pois acreditava que a Igreja deveria se preocupar apenas 
com assuntos da fé cristã, deixando os de ordem mundana ao encargo 
do Estado. Não obstante fosse padre, Genovese teve algumas de suas 
opiniões condenadas em Roma, mas suas obras instruíram os alunos 
na Universidade de Coimbra após a reforma pombalina. A livraria 
de Joaquim José Ferreira de Sousa encontra-se em: ACSM – 2 Ofício, 
Códice 82, Auto 1744.

a especificidade do ofício eram: a Nova Escola para aprender 
a ler, escrever e contar, de Manuel Andrade de Figueiredo, 
oratoriano defensor do pombalismo; a Recreação Filosófica, 
escrita pelo padre Teodoro de Almeida, representante do 
pensamento eclético português, que buscava conciliar fé e 
razão; o Verdadeiro Método de Estudar, de Luiz Antonio Verney, 
obra precursora da reforma educacional pombalina e crítica 
da inquisição e do fanatismo; e o Catecismo de Montpellier, 
obra de Feydeau, traduzida por Dom João Cosme, adotada 
após a reforma pombalina para o ensino da doutrina cristã e 
das primeiras letras, em substituição do catecismo do jesuíta 
Mestre Inácio.

A análise das bibliotecas ainda permite conhecer que 
o interesse pelas Luzes não se restringia ao provável uso 
profissional. Por exemplo, entre alguns professores estaria 
presente A História Universal, de Claude Francois Xavier Millot, 
crítico ilustrado das superstições. Assim como na livraria do 
Cônego Vieira, constaria entre os livros de Joaquim da Cunha 
Ozório a História de Carlos XII, escrita por Voltaire. Também 
figuraria em muitas das livrarias aqui analisadas, as obras 
de Samuel-Auguste Tissot, médico suíço cujo pensamento e 
ciência eram enaltecidos por Voltaire e Kant.

Dada a diversidade da composição dessas bibliotecas, 
mesmo quando analisados somente os autores ilustrados, 
podemos cogitar a pluralidade dos usos que os professores 
dariam à essas obras, sempre tendo cuidado em não entender 
a posse do livro como a certeza da leitura.
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Os ânimos dos professores e suas 
livrarias

Na história dos livros, é lugar comum afirmar que da 
posse de livros não é possível deduzir sua leitura. Não discordo 
dessa afirmação, mas entendo que a simples constatação da 
propriedade é uma limitação analítica à perscrutação mais 
sensível das formas de apropriação alternativas à leitura. 
Comprar, receber, guardar, emprestar, mostrar, todos 
esses verbos, quando associados aos livros, podem revelar 
interesses, paixões, curiosidades, enfim, ânimos distintos que 
permitiriam responder a Daniel Roche quando questiona 
se uma biblioteca é um estado d’alma.37 Nesses termos, 
compreendo que a posse dos livros arrolados nos inventários 
dos professores aqui analisados é um registro de interesses 
(ânimos) e de circunstâncias de controle e circulação.38

Daquilo que já foi exposto acerca das bibliotecas, seria 
possível presumir uma empatia dos professores para com as 
Luzes e com o regalismo secularista pombalino. Mais para 
além, o saber arrojado do erudito, em conformidade com o 
clamor kantiano, poderia ser entrevisto na composição das 
livrarias e na história de vida do cônego Vieira e do padre e 
professor de filosofia Francisco de Paula Meirelles, a qual será 
abordada mais adiante. Outros indícios, porém, poderiam 
sugerir a persistência de práticas anteriores às preconizadas 
pelo espírito ilustrado e reformador, o que permitiria 
considerar a coexistência de diretrizes intelectuais rivais em 
finais do século XVIII.

37. ROCHE, Daniel. Les republicans des lettres: gens de culture et lumières au 
XVIIIe siècle. França: Fayard, 1988, p. 212.
38. ANTUNES, Álvaro de Araujo. “Os ânimos e a posse de livros em Minas 
Gerais”. In. ALGRANTI, Leila Mezan; MEGIANI, Ana Paula. O império por 
escrito. São Paulo: Alameda, 2009. 

As referências escolásticas não foram eliminadas das 
bibliotecas dos professores de Mariana com a expulsão dos 
jesuítas e as proibições pombalinas. Nas estantes do professor 
Joaquim da Cunha Osório, de João Paulo Ferreira, de Francisco 
Xavier França e até mesmo na do inconfidente Luiz Vieira 
da Silva, figurava a obra de João Morais Madureira Feijó, 
dedicada ao ensino da Ortografia. O Alvará de 28 de junho 
de 1759 a considerava como sendo: “o mais extenso e inútil 
cartapácio que até agora se usa para o ensino da gramática”.39 
José Lopes da Cruz possuía uma bíblia, um breviário, um 
dicionário e a Prosódia, de Bento Pereira, outra obra proibida 
e associada ao atraso jesuítico. A mesma obra consta na 
biblioteca do professor régio de filosofia, o padre Francisco de 
Paula Meireles. 

A presença desses livros consistiria em uma prova de 
que a reforma pombalina não alcançou sucesso ao romper 
com a tradição escolástica no interior de Minas Gerais? Por 
inércia ou por apego às tradições, os professores manteriam 
as práticas educacionais anteriores à reforma? Ou seriam 
detratoras das leituras e dos usos das obras vinculadas ao 
ensino jesuítico?

Uma resposta positiva a essas perguntas seria 
precipitada, dentre outros motivos, por se deduzir da posse 
desses livros uma leitura conformada ou depreciativa do 
pensamento jesuítico. Fugindo aos dualismos estanques, seria 
possível cogitar a possibilidade da coexistência de diretrizes 
antagônicas no ambiente intelectual luso-americano ou nas 
práticas dos professores em foco. Diante das incertezas, a 
presença desses livros de orientações distintas alerta para o 
perigo de conclusões apressadas que confirmem o alcance 

39. Alvará por que V. Majestade há por bem reparar os estudos das línguas latina, 
grega e hebraica e da Arte da Retórica da Ruína a que estavam reduzidos. Instituto dos 
Arquivos Nacionais da Torre do Tombo (IANTT) – Leis – Livro 9.
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modelar dos planos de instrução escolar pombalinos; sempre 
considerando a apropriação das obras pela leitura ou os usos 
a elas dado como aspectos difíceis de serem precisados, dada 
a natureza volátil do ato de ler e das práticas de ensino.

É possível cogitar, contudo, que as diretrizes 
educacionais fixadas pelas ordens religiosas ou pelo Estado 
serviram de apelo aos ânimos dos professores quando 
formaram suas livrarias. Outros estímulos para a composição 
dessas livrarias poderiam vir do exercício erudito e pessoal 
de pensar e questionar as instituições, o qual, por vezes, 
ganharia publicidade e notoriedade. O caso emblemático do 
conjurador Luiz Vieira da Silva é um exemplo do exercício 
de leitura erudita que se encaminhava para a contestação 
das instituições. Em proporção diferenciada, o caso do 
padre Francisco de Paula Meireles também revela leituras 
desviantes e questionamentos corrosivos, ainda que sua 
livraria aparentasse estar comprometida com as reformas 
pombalinas.

Francisco nasceu no arraial do Tijuco, Freguesia de 
Nossa Senhora da Vila do Príncipe, Comarca do Serro 
Frio. Era filho legítimo de Manoel Rodrigues de Meireles 
e Joana Maria do Ó. Não há notícias sobre sua instrução 
escolar quando criança, embora seja possível considerar que 
frequentou o Seminário da Boa Morte de Mariana. Corrobora 
com a suspeita, o registro do processo de Genere et Moribus 
– procedimento eclesiástico exigido para primeira tonsura 
– de Francisco de Paula Meireles. Nele consta que, ainda 
estudante, foi examinado e aprovado em moral, gramática 
latina e cantochão, em Mariana, no ano de 1779. No mesmo 
ano e na mesma localidade, Meireles alcançou os graus de 
subdiácono, diácono e presbítero secular.40

Em 1785, Meireles era aluno da reformada Universidade 

40. Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM), documento 
4687.

de Coimbra. Nela se formaria a nova geração de funcionários 
afinados com as diretrizes ilustradas, apesar do impacto da 
chamada “Viradeira”.41 A aproximação da Igreja, promovida 
no reinado de D. Maria I, poderia ter fragilizado os esforços 
de secularização do ensino, mas não modificou os Estatutos 
Literários, os métodos e mestres da reformada Universidade 
de Coimbra. Endossadas ou não pela Censura, as ideias 
ilustradas continuariam a circular dentro e fora dos muros da 
universidade. 

Em 1786, Meireles foi denunciado à inquisição por 
defender ideias e ler autores heterodoxos. Presbítero 
secular e professor de retórica, José da Purificação Ferreira 
acusava Meireles de defender a coabitação de pessoas de 
sexos opostos, livres de vínculos matrimoniais. Segundo o 
acusador, o estudante teria sustentado seus argumentos em 
Rousseau, pensador francês que teria grande parte de suas 
obras proibida de circular em Portugal. Prevendo o futuro 
profissional de Meireles, Ferreira lamentava “a ruína que se 
causará a doutrina que o dito clérigo ensinará à mocidade [...] 
pela extravagância que tem no modo de pensar, pois ele [...] é 
de opinião que todas as sagradas religiões se devem extinguir 

41. O tema das reformas pombalinas na Universidade de Coimbra é assunto 
controverso. Roque Teófilo e outros consideram que a reforma de 1772 não 
abalou os alicerces fradescos e carcomidos da universidade. Outros consideram 
as reformas pombalinas como um marco na história do ensino português, 
que sepultaria a tradição jesuítica. TEÓFILO, Roque. Síntese Histórica 
Evolutiva do ensino no Brasil. Atualidades pedagógicas, ano 5, n. 28, jul./ago., 
1954.; VALADARES, Virginia Maria Trindade de. Elites Setecentistas mineiras: 
conjugação de dois mundos (1700-1800). Lisboa, 2002. Tese. (Doutorado em 
História dos Descobrimentos e da Expansão portuguesa) - Universidade 
de Lisboa. AVELAR, Hélio de Alcântara. História Administrativa do Brasil: 
administração pombalina. 2. ed. Brasília: Fundação Centro de Formação do 
Servidos Público/ Editora UNB, 1983. p. 161. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. 
A Cultura Luso –Brasileira da reforma da Universidade à independência do Brasil. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1999, p. 22.
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como inúteis e prejudiciais”.42 O apelo libertário de Rousseau 
teria influenciado não apenas o pensamento de Kant, como 
também as contestações mais ordinárias de Meireles.

Grande inspirador do pensamento de Kant, Rousseau 
não figuraria na livraria de Francisco de Paula Meireles. Essa 
ausência não fortalece as suspeitas de Ferreira, que via em 
Meireles um questionador das instituições e um pensador 
subversivo. A falta, contudo, poderia ser resultado da 
cautela do professor de filosofia, que tendo experimentado 
a Inquisição, não se deixaria comprometer novamente com 
a posse de uma obra de Rousseau. A presença marcante na 
livraria do professor de filosofia eram as obras de autores 
estudados na Universidade de Coimbra, como: Wolf, 
Berthi, Bezout, Lineu, Henécio e Genovese. Autores cujos 
pensamentos seriam ensinados por Meireles em Mariana. 

O Padre Francisco de Paula Meireles lecionava filosofia 
em uma casa no largo da Catedral da Sé de Nossa Senhora da 
Assunção, no centro da cidade de Mariana. No seu inventário 
constam diversos bancos que serviriam para acomodar os 
estudantes. O papel de educador também se evidenciava nos 
livros arrolados em seu inventário: “11 tomos de lógica e 10 
de metafísica de Genovese”, “10 tomos de ética e direito de 
Heinécio”, “Compendio Botânico, de Lineu, em 7 volumes” 
entre outros. A quantidade dos volumes registrados e o 
próprio inventário sugerem que Meireles utilizaria dos livros 
para ensinar filosofia moral e natural. Divulgaria, portanto, 
as obras de autores ilustrados associados ao reformismo 
pombalino, com as quais teve contato na Universidade de 
Coimbra. Por rigor analítico, mantém-se a incerteza quanto ao 
efetivo uso dado aos livros, dada a já mencionada dificuldade 

42. Agradeço a gentileza da professora Thais Nívia de Lima e Fonseca que me 
cedeu a transcrição do processo em questão. IANTT - Tribunal do Santo Oficio, 
Inquisição de Lisboa, Processo 15134.

de conhecer as práticas educacionais desse professor, muito 
embora sua formação e a licitude das obras mencionadas sejam 
elementos que permitam levantar uma forte suspeita de que 
as Luzes eram ensinadas no interior da América portuguesa.

Se persiste a dúvida quanto a forma com que Meireles 
lia e usava seus livros, outros registros documentais permitem 
conhecer como o espírito questionador e turbulento do tempo 
de estudante ainda o animava quando professor régio em 
Mariana.43 Em 1788, o padre e professor Meireles feriu a tiro 
o fabricante de selas Faustino Soares do Araújo, em pleno 
largo da cavalhada.44 Antes disso, os contendores haviam 
altercado xingamentos e ameaças na presença de testemunhas. 
Definitivamente, o comportamento sanguíneo de Meireles 
destoava do que era esperado dos professores que deveriam 
servir de bom exemplo para a juventude.

Sem se ater aos percalços de Francisco de Paula 
Meireles, já explorados em outra ocasião, o que se intentou 
destacar aqui são os ânimos que vincularam a vida desse 
padre professor com a sua livraria. Nela é possível distinguir 
as marcas superficiais da sua hipotética formação escolástica 

43. Não é lisonjeira a opinião de José Ferreira Carrato sobre esse professor 
régio de filosofia. Ainda que reconheça a boa reputação de Meireles enquanto 
professor e latinista, Carrato o caracteriza como sendo um “panegirista dos 
poderosos” e “ingrato”, “pois visou com suas poesias satíricas, seu antigo 
mestre, o Pe. Lopes de Matos”. CARRATO, José Ferreira. Igrejas Iluministas e 
escolas mineiras coloniais, p. 111.
44. “Em que pese a condição de educador e de padre, bem como todas as 
restrições ao uso de armas e a própria gravidade do ato, o processo apresenta 
pontos obscuros, depoimentos lacunares e contraditórios e silêncios que as 
próprias autoridades judiciais imprimiram ao documento. Por exemplo, 
o motivo que levou o atrito entre Meireles e Faustino não fica claro. Ao que 
parece, o atrito envolvia a compra de uma escrava que não foi devidamente 
paga”. Mais detalhes sobre a história do padre e professor Meireles podem 
ser lidos em: ANTUNES, Álvaro de Araujo. “Pelos pés de Francisco: caminhos 
e encruzilhadas da instrução escolar na segunda metade do século XVIII, em 
Minas Gerais”. In. FONSECA, Thais de Lima e. As reformas pombalinas no Brasil. 
Belo Horizonte: Mazza Edições, 2011, p. 137.
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no Seminário de Mariana, bem como se distinguem as Luzes 
endossadas pelas reformas pombalinas da Universidade 
de Coimbra. De certa maneira, a biblioteca de Francisco de 
Paula Meireles era uma amostra representativa da ilustração 
portuguesa que buscava conciliar, sem sempre de forma 
tranqüila, razão e fé cristã e católica. Ao mesmo tempo, as 
acusações do presbítero José da Purificação Ferreira contra 
Meireles revelam leituras e posições pouco ortodoxas e 
questionadoras das religiões. Enquanto seus livros “indicam 
uma sintonia com o pensamento ilustrado português, suas 
atitudes contrariavam os princípios virtuosos que deveriam 
nortear a vida de um religioso e professor”, sugerindo uma 
faceta de livre pensador, talvez.45

Para se compreender como as Luzes se difundiram 
para além das fronteiras da Europa, nos obscuros cantos da 
América portuguesa e entre as camadas menos distintas do 
mundo intelectual, este capítulo propôs avaliar dois canais de 
mediação: os professores e os livros. A exposição de um breve 
quadro do ensino em Mariana na virada dos séculos permitiu 
conhecer a existência de mais de uma centena de professores 
atuantes. Tratava-se, como se viu, de um grupo heterogêneo, 
formado por professores públicos e particulares, por padres 
e laicos. Considero que essa composição plural representou 
a política educacional reformista e ilustrada portuguesa, 
regulada e financiada pelo Estado, porém não avessa ao 
catolicismo.

O apelo laico de alguns philosophes teria menor 
ressonância no mundo luso, sem lograr romper com o 
tradicional protagonismo dos clérigos e com o papel da 
religião na instrução da juventude. Tal influência religiosa 
é notável não apenas na composição do professorado, como 

45. ANTUNES, Álvaro de Araujo. “Pelos pés de Francisco: caminhos e 
encruzilhadas da instrução escolar na segunda metade do século XVIII, em 
Minas Gerais”, p. 139.

também nas bibliotecas desses profissionais. Nelas é possível 
encontrar livros ilustrados emparelhados com as obras do 
pensamento escolástico, o que suscita questionamentos às 
interpretações demasiadamente rígidas quanto aos modelos 
de pensamento. Nesse sentido, uma hipótese aventada é a 
da coexistência de diretrizes após as reformas pombalinas do 
ensino, não obstante a dificuldade de se conhecer as práticas 
de leitura e ensino. Se tais aspectos não são fáceis de serem 
observados, casos como os de Vieira e Meireles indicam o 
espírito questionador de uma época em esclarecimento. Uma 
época em que o forte apelo da liberdade de pensamento 
alcançaria os distantes domínios portugueses na América. 
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Das convenções retóricas 
à vivência das palavras:
escrita e governação lusa no 
Distrito Diamantino

Os livros de capa azul: poder e 
dominação numa terra reluzente

Na década de 1990, ao tomar o Distrito Diamantino 
como lócus analítico, a historiadora Júnia Ferreira Furtado 
teceu acertada crítica historiográfica aos construtores 
do Estado-Nação brasileiro1. Em sua visão, esses seriam 

1.  A investigação da autora foi publicada anos depois. A pesquisadora defendeu a 
dissertação junto ao curso de Mestrado de História Social da Universidade de São 
Paulo em 1991. Em sua investigação, empreendeu o escrutínio de variada tipologia 
de fontes na tentativa de desmistificar a ideia preconizada por memorialistas (e 
por estudiosos cujas pesquisas foram realizadas nas décadas iniciais do século 
XX) de que a região, no período da Real Extração, teria sido marcada por uma 
administração tirânica e despótica da Coroa portuguesa. 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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responsáveis pela elaboração de uma memória histórica 
que sobrelevou a dicotomia Metrópole-Colônia, lançando 
mão de concepções idealizadas, tais como a noção de uma 
ideologia de nacionalidade, a qual ressaltaria as forças 
opressoras metropolitanas. Por oposição, em seu trabalho, 
considerou a análise das redes de poder para o descortino 
das facetas do exercício político na América portuguesa. Para 
tanto, apontou os desvios da norma, seu distanciamento da 
prática, a inobservância das determinações metropolitanas e 
o desordenamento social no Distrito Diamantino no período 
da Real Extração.

Entretanto, como sinalizaria a autora em trabalhos 
posteriores,2 – dadas as estratégias de negociação tecidas 
entre a Coroa e as autoridades locais – a percepção de 
desordenamento social precisaria ser relativizada. No nosso 
entendimento, mais do que alguma relativização, essa ideia 
necessita, ainda, ser questionada de forma mais detida. Isso 
porque se o Poder Central não manteve administradores 
e população sobre o constante e estrito domínio da lei, esse 
fenômeno não expressaria, necessariamente, ausência do 
Estado, ineficiência administrativa ou descontrole social3. 
Das manifestações escritas procedentes de Lisboa à aplicação 
e vivência da legislação, caminhos diversificados foram 
percorridos. As operações metropolitanas se traduziram 
em diferentes medidas como a cooptação das elites e as 

2. FURTADO, Júnia Ferreira. Fidalgos e lacaios. In: _____. Homens de negócio: a 
interiorização da metrópole e do comércio nas minas setecentistas. São Paulo: 
HUCITEC, 1999. p. 29-86; FURTADO, Júnia Ferreira. Honrados e úteis vassalos: 
os contratadores dos diamantes e a burguesia pombalina. In: MENEZES, Lená 
Medeiros et al. (Org). Olhares sobre o político: novos ângulos, novas perspectivas. 
Rio de Janeiro: Eduerj, 2002. p. 147-173.  
3. [...] Eficiência significa “a virtude, a atividade, a força, a ação de alguma 
causa, que produz algum efeito”, e eficaz “seria a coisa que produz o seu 
efeito”. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 
architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1728. v. 3.

negociações (aliás, pontos contemplados na obra de Furtado), 
na concessão de benesses e/ou mercês, na formação de redes 
clientelares, como bem analisado pela historiografia, na 
reedição de leis, e, por vezes, no reforço de discursos de cunho 
moral-religioso, no emprego de ameaças e/ou determinadas 
ações, como verbi gratia, a decretação da derrama ou a 
realização de visitas diocesanas. Havia, também, o recurso à 
força (razão de Estado) com vistas à reafirmação (inclusive na 
esfera simbólica) do Poder Metropolitano. Esses elementos 
preenchiam e completavam o quadro das representações e 
práticas administrativas, expressas, em grande parte, pela 
documentação exarada por órgãos reinóis.

Isso posto, esclarecemos que o enfoque das práticas 
administrativas e da governação se dá, aqui, sob nova 
perspectiva: a da análise do fluxo e do teor comunicacionais 
entre instituições sediadas em Lisboa e a autoridades locais, 
na tentativa de se demostrar o acompanhamento incessante 
da Coroa em relação à realidade da Demarcação. É sabido que 
no decurso da colonização, houve o impulso da competência 
normativa da Coroa portuguesa nos territórios denominados 
Conquistas, em particular nos séculos XVII e XVIII. Esse dado 
não corresponde, evidentemente, ao absoluto cumprimento 
das normas nos espaços ultramarinos. De todo modo, as 
transformações engendradas pelas práticas de mando abrem 
caminhos para o estudo monográfico da implementação, 
apropriação e resistência à legislação. Daí a necessidade de 
se observar melhor a capacidade de intervenção do Poder 
Central nos diferentes rincões de sua colônia americana, 
nomeadamente nos locais onde a tentativa de controle tendeu 
a ser mais vigorosa, como no Distrito Diamantino.

Para esta investigação, utilizamos, a princípio, a 
documentação do Fundo Erário Régio, integrante do acervo 
do Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal, na 
parte concernente à Demarcação Diamantina, em particular à 
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Junta da Diretoria Geral da Real Extração dos Diamantes.4 O 
acervo do Tribunal de Contas de Portugal guarda 23 livros 
com manuscritos referentes “à administração da região de 
exploração dos diamantes”. Documentação dividida entre 
dois fundos principais: o “Erário Régio – Contadoria Geral 
do Território da Relação do Rio de Janeiro” e o “Cartórios 
Avulsos”, sendo sua tipologia variada.5 Foram selecionados três 
repertórios documentais, relativos ao período de 01/08/1771 
a 21/11/1805, 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]. Encadernados com capa azul, no geral, contêm 
instruções, exposições, enfim, diferentes documentos de mando. 
É preciso se ter em conta as especificidades das escriturações, 
visto que os textos são identificados, mormente, como cartas e 
ordens. No entanto, detectamos a presença de manuscritos que 
reiteram conteúdos de cartas régias ou que remetem a portarias, 
reproduzindo sua redação, isto é, a tipologia documental é 
variada, reforçando ou complementando as normas contidas 
no Regimento de 1771.6

4. BOSCHI, Caio César; QUINTÃO, Régis Clemente. Minas Gerais no Arquivo 
Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. Belo Horizonte: PUC Minas, 2015. 
[e-book].
5. FURTADO, Júnia Ferreira. O Erário Régio e a Real Extração dos diamantes: 
possibilidades de pesquisa. In: BOSCHI, Caio César; QUINTÃO, Régis 
Clemente. Minas Gerais no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. 
Belo Horizonte: PUC Minas, 2015. [E-book]. 
6. Um dos pontos essenciais para o estudo da comunicação como forma 
instituidora das relações políticas em qualquer sociedade é, sem dúvida, a análise 
dos diálogos, isto é, da contrapartida em relação aos textos advindos do centro 
de poder. No nosso caso, torna-se indispensável o estudo das “respostas” aos 
“escritos” emanados de Lisboa. Por isso, a análise futura desta documentação 
deve ser cotejada com as fontes custodiadas no Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, no Fundo “Real Extração dos Diamantes no Brasil”, (1764 – 1807), 
na série “Registro Geral”, (1771 – 1773), referentes a documentos (decretos e 
avisos), recebidos por meio do inspetor-geral do Erário Régio, que contemplam 
assuntos diversos relativos à Administração Diamantina no Tejuco.

Acreditamos que a compreensão mais apurada da 
realidade política de uma época se faz dependente de reflexões 
engendradas pela história das mentalidades políticas e pela 
sociologia política7 que nos permitem interpretar melhor 
suas referências culturais. No caso da Capitania de Minas 
Gerais, Marco Antônio Silveira defende que ela teria sido 
caracterizada pela diversificação econômica, “assim como pela 
riqueza de seus embates morais que revelaram uma cultura 
marcada pela dinâmica e pela convivência de referenciais 
diversos.”8 No caso específico, 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. Pondere-se que, 
desde meados do século XVII, há o esforço de centralização 
da administração portuguesa, com a criação de diferentes 
organismos e “é claro que essa tendência de se concentrar 
o poder em órgãos intimamente ligados à Coroa acentuou-
se a partir do desenvolvimento da atividade mineradora no 
Centro-Sul brasileiro”9.

Tomando a sociedade das Minas Gerais nos anos iniciais 
do Setecentos, Adriana Romeiro afirma existirem distintas 
proposituras administrativas arquitetadas para a futura 
capitania, acarretando desdobramentos por todo o século 

7. ROSANVALLON, Pierre. Por uma história conceitual do político. Revista 
Brasileira de História, São Paulo, v. 5, n. 30, p. 9-22, 1992; SANI, Giacomo. 
Cultura política. In: BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Giafranco. (Dir.). Dicionário de Política. Brasília: Ed. UnB, 2010. v. 2, p. 306-308. 
Ver: CARDIM, Pedro. Cortes e cultura política no Portugal do Antigo Regime. 
Lisboa: Cosmos, 1998.
8. SILVEIRA, Marco Antônio. O universo do indistinto: estado e sociedade nas 
Minas Setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 87.
9. SILVEIRA, Marco Antônio. O universo do indistinto: estado e sociedade nas 
Minas Setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 44-45.
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XVIII10. Em vista disso, seria necessário refletir quanto aos 
comportamentos e posicionamentos do poder metropolitano 
e de seus representantes no Ultramar. Compreender 
as estratégias perfilhadas pelas autoridades reinóis, 
administradores locais e população para o cumprimento/
resistência e adaptação das normas emanadas de Lisboa. 

No início do Dezoito, a política governamental para a 
região mineradora foi marcada pela diversidade e por caráter 
contratualista.11 Logo, não seria de todo impróprio aplicar, 
com as ressalvas necessárias, as teorizações em relação ao 
imaginário político setecentista para a realidade diamantífera. 
Na ocasião da instalação da Real Extração (1771), o que se opera, 
dentre outros fatores, é um exercício de controle social, posto 
que, desde a comunicação oficial dos achados diamantíferos, 
em 1729, a Coroa depara-se com os desafios para regular a 
extração, monitorar a oferta e o preço das pedras, além das 
dificuldades para coibir descaminhos e contrabando. Decerto, 
à altura, não se apresentava no horizonte dos administradores 
a insegurança característica dos anos iniciais daquela centúria. 
Por outro lado, a diversidade das proposições administrativas 

10. Cabe frisar a existência de divergências entre os autores citados, no que se 
refere ao peso do teor contratualista entre Metrópole e agentes da administração 
na América. Tais diferenças não impedem, contudo, de extrairmos as 
contribuições de ambas interpretações, uma vez que não se contradizem ou 
se excluem. Para a compreensão da governança na capitania de Minas Gerais, 
acreditamos na tônica contratualista das relações de poder, como proposto por 
Romeiro, mas defendemos, também, a importância de se destacar a centralidade 
e o controle exercidos pelo Estado no contexto em pauta. 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. 387-401.
11. 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. 387-401.

mostra-se patente na organização das formas de extração/
comercialização das pedras.12

Mas, como evidenciar a presença metropolitana na 
Demarcação Diamantina? Por quais meios a Coroa teria 
mostrado a sua face, no exercício da administração local? As 
respostas a essas questões serão possíveis se levarmos em 
conta as transformações estruturais do modelo administrativo 
do Império português, processadas na segunda metade do 
século XVIII e seus desdobramentos no Ultramar.13 

Nesse cenário, o Erário Régio – órgão instituído em 
1761 – configurou-se como aparelho fundamental no processo 
de racionalização e de centralização da administração e da 
fiscalização financeira do Império português. Fora criado com 
o objetivo principal de solucionar o problema da sobreposição 
de ofícios e funções, além de normatizar a arrecadação fiscal.14 
Conforme salienta Nuno Gonçalo Monteiro, as verdadeiras 
mudanças nos conteúdos da política portuguesa aconteceriam 
no período correspondente ao governo de D. José (1750-

12. ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2017. 
13. José Newton Coelho Meneses examinou documentação cartorial para 
investigar as atividades econômicas e produtivas da população da região. 
MENESES, José Newton Coelho. O continente rústico: abastecimento alimentar 
nas Minas Gerais setecentistas. Diamantina: Maria Fumaça, 2000.
 Em relação às fontes referentes à fiscalidade e administração na Demarcação 
Diamantina, no período de 1733 a 1764, ver: CARRARA, Ângelo Alves. 
Desvendando a riqueza na terra dos diamantes. Dossiê. Revista do Arquivo 
Público Mineiro,  Belo Horizonte, v. 41, p. 40-59, jul./dez. 2005.
14. Sobre a criação e as funções do Erário Régio, ver: SUBTIL, José. Os poderes 
do centro. As secretarias de Estado. In: MATTOSO, José. (Dir.). História de 
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993. v. 4, p. 157-271; SILVA, Álvaro 
Ferreira da. Finanças públicas. In: LAINS, Pedro; SILVA, Álvaro Ferreira da 
(Org.). História económica de Portugal, 1700-2000; v. 1 - O século XVIII. Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais, 2005. Cap. 8, p. 237-261. 
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1777).15 Por isso, partimos da hipótese de que a quantificação 
e posterior análise do fluxo e das temáticas da documentação 
referida permitir-nos-á verticalizar o conhecimento sobre o 
contexto político de então. Isto é, o estudo das elaborações 
redacionais possibilitaria a melhor interpretação dos 
acontecimentos relativos à administração na América lusa, 
bem como dos princípios delineadores da prática política.

Sobre tal matéria, Antônio Manuel Hespanha defende 
que os eventos discursivos exercem grande impacto na 
sociedade e conclui que a tradição semântica das palavras 
acaba por condicionar contextos extradiscursivos. O enfoque 
proposto por Hespanha “é o da formatação e modelação das 
relações políticas por categorizações previamente disponíveis 
na ação discursiva.”16 Decorre daí o entendimento das 
mensagens escritas e orais como ações políticas e sociais. Nesse 
sentido, ao contrário de nos fixarmos somente na evolução 
do Império como um emaranhado de relações, enfocamos 
palavras e discursos como instituidores do ato de governar.

Para o trabalho pretendido, dividimos o conjunto de 
documentos em três intervalos temporais: de 1771-1780, de 
1781-1790 e de 1790-1805. Seguimos, portanto, a separação 
estabelecida pelos próprios livros. Quanto à legenda criada, 
baseamo-nos no conteúdo textual das chamadas “entradas” 
(verbete - sumário elaborado). Trata-se de 795 entradas 
categorizadas para o período de 34 anos (1771 a 1805).

Selecionamos, com base nessa leitura, palavras 
e expressões que apareceram de forma recorrente na 

15. MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A Secretaria de Estado dos Negócios do Reino 
e a administração 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. 23-38.
16. HESPANHA, António Manuel. Fazer um império com palavras. In: 
XAVIER, Ângela Barreto; SILVA, Cristina Nogueira da. (Org.). O governo dos 
outros: poder e diferença no Império português. Lisboa: ICS. Imprensa de 
Ciências Sociais, 2016. p. 67.

documentação. Ao final, formamos sete grupos temáticos, 
a saber: “Abusos e excessos” – escritos que se referem, 
normalmente, aos extravios e contrabandos, à conivência 
dos administradores com os descaminhos e contrabando, 
às “desordens” (descumprimento da legislação) no Distrito 
pelas autoridades e/ou população; “Nomeações” – dizem 
respeito às designações para os cargos de intendente e 
fiscal, aprovando a indicação dos administradores e/ou 
comunicando as nomeações para essas funções; “Regimento” 
–  alusão ao Regimento Diamantino de 1771, reforçando 
suas prescrições; “Ordens, recomendações e instruções” – 
compõem-se de avisos e instruções emitidas de Lisboa ao 
intendente e/ou fiscal, para que fossem tomadas providências 
específicas em relação a determinados assuntos (por exemplo, 
abastecimento, extravios, exploração e controle de novas áreas 
diamantíferas descobertas). Englobam, em grande parte, os 
demais registros: “Menção à documentação” – referência 
ao recebimento de mapas dos rendimentos dos diamantes e 
ouro, a correspondências expedidas pelos administradores 
locais e enviadas pela Junta da Direção. Em menor escala, a 
cartas régias e a avisos para reiteração de ordens: “Elogios” – 
dizeres elogiosos em relação às decisões de diferente natureza 
tomadas pelos administradores locais; e “População” – 
referência à população, geralmente para o controle da entrada 
e permanência na Demarcação,17 conforme demonstra o 
gráfico 1.

17. Cabe esclarecer que 27% das entradas não se encaixaram em nenhuma 
das categorias criadas, pois não se referiam ao controle e/ou ordenamento 
da Demarcação. Não são documentos menos importantes para a pesquisa 
histórica, porém, não contemplam propriamente a temática aqui tratada. 
Grosso modo, referem-se a assuntos concernentes ao abastecimento da região, 
a saques realizados, a “socavações” em lugares específicos e a ajudas de custo.
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Gráfico 1: Comunicação política: Junta da Direção Geral da Real Extração

 
Fonte: Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. Fundo: Erário 

Régio. Livros nos 4088, 4089, 4090.

As deliberações nomeadas como “ordens, 
recomendações e instruções”, obviamente, destacam-se nos 
três períodos. Apresentam, entretanto, aumento significativo 
nos últimos 15 anos. Considerando-se o pequeno número de 
documentos enviados pelo órgão nesse período, em relação 
às duas décadas anteriores, cabe a indagação: por que num 
intervalo maior de tempo correspondente aos anos finais da 
administração de Martinho de Melo e Castro (1770-1795) e à 
maior parte da de D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1795-1801), 
o fluxo de papéis expedidos para o Distrito cai radicalmente? 
(60 documentos em 15 anos, frente a mais de 340 para cada uma 
das décadas precedentes). Poderia significar a diminuição da 
intervenção metropolitana na esfera local de poder? Talvez, 
numa conclusão mais apressada, essa premissa pareça 
verdadeira. 

Por outro lado, é preciso considerar o aumento 
significativo de “ordens, recomendações e instruções”, 
perfazendo quase 70% dos documentos remetidos pela Junta 
da Direção nesse interregno. Ao que tudo indica, as orientações 

avolumaram-se, apontando a presença marcante da direção 
lisboeta no Distrito, possivelmente relacionada à crise na 
extração dos diamantes. No mesmo período, há diminuição 
na “menção à documentação”, indiciando a redução da 
comunicação entre as instâncias administrativas. Observa-se, 
então, o “fluxo de mão única”, quer-se dizer, a expedição de 
escriturações sem respostas. 

Poderíamos supor, a partir dessa ausência de 
questionamentos, uma provável identificação entre diretrizes 
administrativas e exercício da administração local? Isto é, a 
hipótese de retomada da política de “cooptação das elites”, 
numa perspectiva que remonta ao ideário pombalino? 
Observação plausível, tendo-se em vista a queda considerável 
no número de documentos relativos aos “abusos e excessos”, 
6%, quando comparado ao da década anterior, 18%, e ao 
crescimento considerável das nomeações, cerca de 11% dos 
documentos expedidos.

Referentemente ao período de instalação da Real 
Extração, chama a atenção o baixo índice de documentos 
relativos aos “abusos e excessos”, menos de 5%. Constata-se, 
também, número importante de entradas relativas à “menção 
à documentação”, quase 30% dos papéis expedidos. Dos três 
momentos analisados, a primeira década (1771-1780) é a que 
apresenta menor índice de registros concernentes a “ordens, 
recomendações e instruções”, menos de 40%. 

Esses dados nos permitem supor que a instalação da 
Real Extração e a chegada do Livro da Capa Verde ao Distrito 
produziram, pelo menos em parte, os efeitos esperados. 
A atmosfera criada pela nova política de extração coibiria 
excessos, contando com o apoio de novos agentes nomeados, 
os quais não deixaram de receber elogios das autoridades 
metropolitanas por seus serviços (6% dos documentos). 

Este último fator, aliás, manteve-se constante no 
período imediatamente posterior. Já o índice de “ordens, 



SILVIA MARIA AMÂNCIO RACHI VARTULI    143142    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

recomendações e instruções” (45%) apresentou aumento 
razoável em relação à década precedente (37%), podendo 
significar a conveniência de reiteração dos ordenamentos 
contidos no Regimento. Acrescente-se que a alusão ao 
Regimento Diamantino de 1771 stricto sensu manteve-se 
praticamente inalterada (2 a 2,5%) nas duas primeiras décadas. 
Do mesmo modo, não sofreu grande modificação o número 
de registros que fazem referência à “população” (5 a 5,5%). 
Índices que anunciam certa continuidade das resoluções 
administrativas e a estabilidade do cenário político.

Aqui cabe salientar que a criação do Erário Régio 
acarretou transformações administrativas estruturais tanto 
nas instâncias do Poder Central, quanto nas áreas periféricas. 
Verifica-se, então, no reinado de D. Maria I, cuidadosa 
transição política, refletida na permanência da maior parte 
dos secretários de estado, levando à “manutenção da linha 
reformista josefina-pombalina”.18 Através da formação 
e preparação do oficialato régio, os poderes do Centro 
buscaram controlar política e administrativamente seus 
domínios, reforçando e legitimando o direito do monarca. 
Nessa perspectiva, os resultados transparecem, inclusive, pela 
necessidade de constante comunicação entre Reino e Ultramar, 
contribuindo para robustecer a identidade comum entre os 
dois lados. Tal aspecto manifesta-se nas fontes compulsadas, 
porquanto a “menção à documentação”, normalmente, vem 
seguida da insistência em se manter em dia o diálogo entre a 
metrópole e os administradores na América. 

Além disso, é imprescindível distinguir a regularidade 
do fluxo de documentos enviados de Lisboa no lapso temporal 
abordado. Ressaltam-se, de igual maneira, os “elogios” feitos 
às autoridades no Tejuco. Escritos nos quais não é invulgar 

18.  SUBTIL, José. Os poderes do centro. As secretarias de Estado. In: MATTOSO, 
José. (Dir.). História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993. v. 4, p. 179.

encontrar dizeres que denotam “ciência/conhecimento” 
dos diretores da Junta a respeito de medidas tomadas pelos 
administradores locais. 

Outro ponto relevante diz respeito à inexistência de 
alterações drásticas na quantidade de papéis emanados de 
Lisboa para a Administração Diamantina entre 1771 a 1790. 
Teria sido a política pombalina continuada por Martinho 
de Melo e Castro, pelo menos em relação à extração dos 
diamantes? A julgar pela constância da documentação 
expedida pelo órgão lisboeta, a resposta seria afirmativa. 
Apesar da administração de Melo e Castro ter gerado tensões 
e conflitos, principalmente com as famílias poderosas da 
localidade, aparentemente os embates foram pontuais, não 
modificando de maneira substancial a realidade da região. 

Neste ponto cabe o questionamento: qual seria a 
dimensão sígnica expressa no protocolo de chegada do Livro 
da Capa Verde àquela localidade? Explicitemos: desde sua 
entrada na Demarcação, o Regimento esteve envolto pelo 
simbolismo característico do cenário político do período. 
Numa sociedade onde o capital cultural da leitura era 
privilégio de poucos e as ideias faziam-se conhecer, grosso 
modo, por rumores e burburinhos, a entronização do Livro da 
Capa Verde, no prédio da Intendência, não passaria incólume. 
Lido por poucos e comentado por muitos, transformou-se, se 
não pelas vias materiais, mas pela ritualística que o agasalhou, 
em instrumento de dominação.19 Muito possivelmente, gerou 
receios, medos e desconfianças, alimentando o imaginário 

19. “Eu El Rei Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo ordenado pelo 
Meu Decreto de doze do presente mez, que a extração, a venda de diamantes 
do Brazil, desde o primeiro Janeiro próximo futuro em diante, hajão de correr 
por conta da Minha Real Fazenda [...]”. Alvará e Regimento - [de 2 de agosto 
de 1771] - Regulamenta a administração e extração dos diamantes do Brasil, 
transferida para a Fazenda Real por Decreto de 12/O7(?)/1771. SILVA, António 
Delgado da. Collecção da legislação portuguesa (...); Legislação de 1763 a 1774. 
Lisboa: Typografia Maigrense, 1829. p. 557.
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social da população e, no limite, legitimando o poder real. Pese, 
embora não tenha sido seguido à risca, o Regimento, enquanto 
corpus legislativo organizado especificamente para o Distrito, 
apresenta diretrizes governativas muito bem delineadas e 
ratificadas, compondo o quadro da cultura política da época. 
Suas determinações foram complementadas, dentre outras, 
pela documentação da Junta da Direção da Real Extração, 
órgão da qual foi expedido, como demonstrado, volume nada 
desprezível de papéis durante 34 anos. 

Um reino de palavras andejas: a arte de 
bem governar nos documentos de mando

Para efeito de análise, no conjunto dos documentos 
nomeados como “ordens, recomendações e instruções”, 
criamos um subgrupo que diz respeito a assuntos referentes 
aos dispêndios no Tejuco. Essa opção metodológica se deve 
à recorrência de certos temas/dizeres, como “controle das 
despesas” e “[...] redução de custos”20. 

Identificamos os dizeres relativos à diminuição dos 
gastos, e expressões similares, sendo que a(s) palavra(a) 
“despesa”(as) aparece(m) na maior parte dos manuscritos. No 
conjunto de 129 documentos analisados, 52 (40,3%) referem-
se à diminuição do consumo da Real Extração, deixando clara 
a consciência e a preocupação das autoridades metropolitanas 
com o ordenamento das finanças. Essas afirmações são 
contínuas no tempo, isto é, nos três livros trabalhados existem 
cartas, orientações e ordens, direcionadas às autoridades 
no Distrito, para que restrinjam os excessos, minorando as 

20. São expressões idênticas ou similares a essas, isto é, que tenham o mesmo 
sentido e significado.

quantias empregadas com a escravaria, coibindo abusos e 
extravios. Há, nesse sentido, determinações para moderação 
de saques de letras, menção às licenças concedidas, as quais 
acabavam por onerar a Real Extração, repreensões no que 
tange à carestia das atividades exercidas e aos gastos com 
pessoas empregadas no órgão, sobre altas somas utilizadas em 
espaços/locais específicos, como no hospital, na enfermaria e 
na botica. Orientações para se explicitar melhor as expensas, 
inclusive, separando-as por administração, além da aprovação 
e de elogios às medidas que contribuíam para a desoneração 
da Real Extração.21

Por um lado, fica notório, quando dos elogios, o teor 
pactual entre os diretores da Junta e os agentes da administração 
na Demarcação. O apelo à observância das regras é feito num 
tom de cumplicidade, que reafirma, por meio de encômios 
e celebração de algumas medidas, a confiança daqueles nos 
agentes locais. Por outro, este recurso também pode ser visto 
como estratégia discursiva que fortalece a soberania do Poder 
Central (representada pela Direção da Junta) uma vez que a 
maior parte dos manuscritos assume a forma de prescrições, 
com referência ao conhecimento/ciência dos acontecimentos 
pelo órgão sediado em Lisboa.

Para além do controle das finanças, nas redações 
transbordam elementos do contexto extradiscursivo. Os 
escritos fazem alusão aos eventos, tanto na matéria quanto na 
forma. Os assuntos são separados por parágrafos, e seguem 

21. Como exemplo, citemos o documento de 10/11/1774, enviado pela Junta 
da Direção, a Manuel Batista Landim, Luís Lopes da Costa e José da Silva de 
Oliveira, no Tejuco, aprovando a redução que fizeram das pessoas empregadas 
na Real Extração. BOSCHI, Caio César; QUINTÃO, Régis Clemente. Minas 
Gerais no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. Belo Horizonte: 
PUC Minas, 2015. [E-book]. (Livro 4088. Fls. 102-104). É importante destacar 
que quanto aos elogios, sobre o zelo dos agentes locais com a administração, 
existem muitos outros manuscritos que, no entanto, não pertencem, à categoria 
“ordens recomendações e instruções.”.
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a uma lógica explicativa. Ao fornecerem as diretrizes sobre 
as ações que deveriam ser empreendidas, os manuscritos 
apresentam justificativas ou fundamentações embasadas 
na realidade vivenciada na região dos diamantes. A partir 
dessa constatação, identificamos dois eixos na construção das 
narrativas. Inicialmente explicações pormenorizadas dos fatos 
e na sequência instruções relativas às práticas administrativas. 
De um ponto de vista, esses dados parecem reforçar as ideias de 
desrespeito à legislação e de desordenamento social, de outro, 
no entanto, demonstram o cuidado e o monitoramento, mesmo 
à distância, das práticas sociais e administrativas no Distrito. 
A ciência dos diretores da Junta em relação ao contrabando 
e aos extravios, com a conivência de oficiais, particulares e/
ou de escravos, deixa à mostra o profundo conhecimento das 
autoridades em Lisboa sobre a vida no território. 

Constatamos, assim, o exame cauteloso das autoridades 
reinóis acerca do dia a dia na Demarcação. Saltam aos olhos 
as constantes orientações para se encontrar pessoas de honra 
e zelo para a direção dos serviços. Estes conceitos figuram 
constantemente nos textos, tornando-se expressões explícitas 
de um pensamento que busca enaltecer a importância da 
moral, da honra e da virtude dos que ocupariam cargos de 
comando naquela sociedade. A textualidade dos documentos 
revela, pois, dimensões representacionais da linguagem. 
Quer-se dizer, ao assumirem funções performativas, as 
palavras descrevem a realidade, ao mesmo tempo em que a 
constituem, buscando inculcar valores e princípios, ou seja, os 
textos adquirem o estatuo de agentes históricos. Pela qualidade 
e natureza da comunicação, sobreleva-se o caráter intocável 
de tudo aquilo que pertencia à Coroa, representado pela Real 
Extração, e da urgência de ocupar-se do bom funcionamento 
desta instituição. As instruções mencionam, enfaticamente, 
os interesses do Estado. O discurso é construído, do início ao 
fim, de maneira a defender a autoridade do Rei e enfatiza a 
necessidade de subserviência aos ditames de Lisboa. 

Longe, com essa interpretação, de desconsiderar 
a existência de “autoridades negociadas”, de “redes 
governativas” 22 ou da autonomia dos administradores no 
Tejuco. Tampouco, quer-se negar a força dos mecanismos de 
representação do poder na América (a exemplo das juntas e 
das câmaras) ou desaceitar a resistência das elites locais. O 
que pretendemos é destacar a presença do Estado de forma 
mais incisiva, numa realidade que se revelou se não atípica, 
pelo menos bastante peculiar. Recuperemos, neste ponto, as 
reflexões de Francisco Iglésias, para quem em Portugal, no 
século XVIII, após o fim do julgo espanhol, processou-se o 
fortalecimento do Estado e da autoridade. Em suas palavras:

Impõe-se caracterizar o que foi o Estado no Brasil, ao 
longo do século XVIII. Houve a centralização política, 
manifesta, sobretudo em Minas, na qual a tendência se 
extrema, pois é ditada principalmente por essa área, 
que se torna o eixo da política no período. Em Minas 
é mais severa a nota centralizadora, como se vê na 
montagem de rígido aparelho tributário e de justiça. 
Há mesmo parte em que se atinge a plenitude do rigor 
– o Distrito Diamantino23 

O autor salienta o processo de centralização política 
do Império português manifesto, máxime, na Capitania de 
Minas Gerais. Nesse sentido, é importante frisar que a esse 
fenômeno harmoniza-se a descentralização burocrática, 
traduzida no desempenho do poder de forma mais próxima, 

22. O conceito de redes governativas passou por adequações e mudanças nas 
últimas décadas, porém, de modo geral, a ideia diz respeito à dissociação 
e/ou não exclusividade do exercício do poder pela figura do monarca. Ver: 
FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima 
(Org.). Antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-
XVIII). Rio de Janeiro: Record, 2001.
23. IGLÉSIAS, Francisco. Minas e a imposição do Estado no Brasil. Revista de 
História. São Paulo, v. 50, n. 100, 1974, p. 12-17.
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constante e categórica e na criação de organismos específicos 
de comando.24 

Não se trata, aqui, do retorno à perspectiva polarizada 
referente às relações entre metrópole e colônia. Conforme 
demonstrado por importantes trabalhos, principalmente a 
partir da década de 1990, sabemos que, a despeito da maior 
ou menor autonomia dos agentes locais, a ideia de imposição 
absoluta do poder metropolitano na América portuguesa 
não corresponde à realidade. No entanto, ao se cuidar da 
Capitania de Minas Gerais, é preciso que tenhamos em mente 
algumas distinções: “houve a centralização política, imposta 
pela Coroa, mas não a centralização administrativa, que a 
Metrópole sempre reconheceu as peculiaridades locais, não 
vendo o Brasil como um todo, mas em suas especificidades”25. 
Assim sendo, o que nomeamos presença do Estado no Distrito 
Diamantino refere-se, evidentemente, à execução do poder, 
mas, em especial, à efetivação da dominação. Ao lançar mão de 
mecanismos singulares de controle, submetidos diretamente 
ao Reino, a Coroa, mesmo instituindo a Real Extração, 
sobreleva o caráter de Lisboa como centro decisório, cuja 
ramificação se estende diretamente à Demarcação. À Direção 
da Junta estavam submetidos o intendente dos diamantes 
e os três caixas. Ainda que as correspondências enviadas 
de Portugal, obviamente, passassem pela cidade do Rio de 
Janeiro, possuíam como destino a administração no Tejuco. 
Na maior parte dos casos, os papéis que tinham como destino 
final o Rio de Janeiro dizem respeito à cobrança do envio das 
cartas remetidas pelos oficiais da Real Extração à Lisboa ou 

24. Em particular, na chamada Época Pombalina. Abordaremos características 
do período, de maneira detalhada, mais a frente no texto. A exemplo destes 
organismos, temos o Erário Régio e suas subdivisões institucionais.
25. Ver: IGLÉSIAS, Francisco. Minas e a imposição do Estado no Brasil. Revista 
de História. São Paulo, v. 50, n. 100, 1974, p. 12-17.

aos documentos despachados pela Junta da Direção a estes, 
não se referindo a nenhuma deliberação governativa.

Nesse sentido, é sintomático que os destinatários dos 
alfarrábios sejam, na quase totalidade, os intendentes e os 
caixas. Ressaltemos que apenas 11 correspondências, isto 
é, 1,3% dos documentos, são dirigidas aos governadores 
da Capitania. Disso se depreende que o grau de ingerência 
desses agentes na região precisa ser melhor investigado, ao 
passo que as fontes referidas indiciam o controle frontal e 
intermitente de Lisboa na localidade. Consequentemente, 
concepções como a de autogoverno ou grande protagonismo 
das elites locais26 não explicam por completo a dinâmica 
política e administrativa da região, pelo menos no período da 
Real Extração. Sem embargo de todo poder conferido à figura 
do intendente, como explicitado pelo Regimento Diamantino 
de 1771, não identificamos na documentação examinada a 
preponderância de um governo marcado pela negociação, 
tampouco a proeminência de um comando personalista.

As orientações contidas nos manuscritos – apesar de 
ressaltarem os excessos e abusos cometidos pelos funcionários 
régios e agentes locais – ressaltam que os administradores 
deveriam agir à luz dos interesses da Real Extração. Ainda que, 
em grande parte, as normas possam ter sido descumpridas 
(o que precisaria ser atestado a partir do confronto com 
informações empíricas), o relato das irregularidades estrutura 
uma retórica que não deve ser compreendida como reflexo da 
realidade. Antes, manifesta a constante condução dos assuntos 
relacionados à administração da região dos diamantes pelas 
autoridades lisboetas e o esforço para se manter o espaço 
ordenado. Tais argumentações compõem o quadro mais 
abrangente do imaginário político português da época. Nele 

26. Certamente são formulações que descortinam inúmeras possibilidades de 
reflexão, demonstrando a complexidade das relações sociais e de poder nos 
espaços coloniais.
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se identifica a racionalização da práxis administrativa, ao 
mesmo tempo em que se louva o zelo (honestidade), a honra 
e a moral como valores precípuos na prestação de serviços ao 
Rei.

Nessa perspectiva, quando abordamos o universo 
político europeu entre os séculos XVI e XVIII, alguns conceitos 
afloram de maneira recorrente, apesar de apresentarem 
nuances no que diz respeito às diferentes conjunturas. Dentre 
esses princípios, figura, no início da Época Moderna27, “a ideia 
do caráter natural da organização social”, minimizando, por 
conseguinte, a noção de vontade individual. O entendimento da 
intrínseca ligação entre organização social e natureza, herança 
do período medieval, era apregoado por teóricos e juristas 
e marcaria as sociedades do Antigo Regime, legitimando 
práticas e crenças, a exemplo do caráter hereditário do poder. 
Por consequência, a estruturação social, as definições de 
licitude ou ilicitude, de justiça e injustiça independiam da 
vontade humana, sendo determinadas por uma força superior 
e natural. O governante teria, assim, funções atribuídas pela 
natureza, as quais tinham como desígnio extremo a arte de 
bem governar, traduzida pelo compromisso do bem comum.

Todavia, as transformações ocorridas nos séculos XV 
e XVI, com destaque para a os adventos da Reforma e dos 
descobrimentos, colocam em xeque grande parte daquilo que 
era tido como natural, interferindo em todos os aspectos da 
vida em comunidade. Neste contexto, a organização social 
passa, lentamente, a ser concebida mais como um contrato 
e estaria baseada em “acordos artificiais e provisórios [...]. 
Em contraste com a sensibilidade anterior, isso significava 
desligar a ordem da sociedade de qualquer ordem natural 

27. Estamos sensíveis, aqui, à ambiguidade e carga ideológica que o termo 
moderno possa comportar. Sobre tal matéria, reporte-se, dentre outros, a 
FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: política econômica e 
monarquia ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993.

e metafísica.” A emergência desse novo homem empalidece 
a ideia de submissão da política à força superior e natural. 
O conjunto de pensamentos manifestos (e o individualismo 
e o contratualismo daí decorrentes) “pôde dar origem a 
vários tipos de regime, por vezes, radicalmente diferentes 
quanto à maneira de entender as relações entre os cidadãos 
e o poder”. Essas mudanças tiveram dessemelhantes 
consequências temporal e espacialmente, conferindo, por 
um lado, legitimidade às monarquias absolutas (e também 
às demonstrações de despotismo esclarecido, em especial na 
segunda metade do Dezoito) e, por outro, àqueles governos 
em que o poder do príncipe deparava-se com limitações. 28

Embora sejam muitas e importantes as nuances do 
período no que tange às tradições religiosas, à cultura, geografia 
e estruturação da economia – em particular a transição feudal-
capitalista –, pode-se afirmar que alguns pensamentos foram 
correntes no mundo europeu da época, sendo que todos eles 
“têm em comum um traço fundamental que os aproxima: a 
passagem da transcendência à imanência”.29 Dentre esses 
preceitos teóricos, a noção de razão de Estado (incluindo suas 
reformulações e reinterpretações) fez-se presente no âmbito 
dos debates, assim como as reformulações do Tomismo, 
(levando-se em conta, inclusive, as críticas aos humanistas 
católicos, em particular, aquelas desenvolvidas pós Concílio de 
Trento) que caracterizaram o período. Destaca-se, igualmente, 
na recepção do pensamento político humanista, a importância 
da educação, o papel essencial das “virtudes”, o recurso ao 
direito positivo e à lei natural. De maneira geral, na Europa, a 
noção de liberdade – advinda das definições de nacionalidade 
e do fortalecimento da soberania interna – tomou corpo nas 

28. A esse respeito, ver, dentre outros, HESPANHA, Antônio Manuel. As 
culturas políticas em Portugal na época moderna. 25 dez. 2003.
29. FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: política econômica e 
monarquia ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 7.
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vozes de Marsílio de Pádua e Bartolo de Saxoferrato.30 “De 
outro lado, entra em cena a secularização da política, que se 
emancipa da teologia e do papado [...]”31. Na verdade, o campo 
religioso passara, naquele momento, por uma remodelagem, 
a qual acaba por contribuir para o seu fortalecimento.

Nesse dilatado ideário, devemos ter em mente as 
especificidades concernentes à realidade Ibérica. Certo 
“fechamento” ou estranhamento relativo às modificações 
mais substantivas operadas no campo da cultura, da política 
e da religião. Ademais, há de se ter em pauta, a força de 
uma cultura (tradição) católica desvinculada – pelo menos 
de maneira mais direta – da Reforma Protestante, o que 
contribuiu para o não apartamento efetivo entre os universos 
científico e religioso. É preciso, pois, sublinhar a existência de 
dois modelos da modernidade ocidental que se delinearam no 
continente Europeu e no mundo americano, dado o decurso 
da colonização32. 

Muito embora sejam notáveis tais diferenciações, 
percebemos, na Península Ibérica do início do século XVI, 

30. Para entendimento da pluralidade (concordâncias e embates) de visões 
respeitantes à política no período em questão, conferir: SKINNER, Quentin. As 
fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
António Manuel Hespanha e Ângela Barreto Xavier chamam a atenção para 
os diferentes paradigmas políticos da época, como a concepção corporativa 
da sociedade e o paradigma individualista. Esclarecem, ainda, a respeito do 
corporativismo da Segunda Escolástica, a política católica, o pensamento 
político curialista, o absolutismo providencialista e o absolutismo de raiz 
contratualista. Ver: HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. 
A representação da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (Dir.). História 
de Portugal: o antigo regime (1620-1807). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993. p. 
121-155. v. 4. 
31. FAORO, Raymundo. Existe um pensamento político brasileiro? Estudos 
Avançados, São Paulo, v. 1 n. 1., Oct./Dec. 1987.
32. Ver, dentre outras, a análise tecida por DOMINGUES, Beatriz Helena. O 
medieval e o moderno no mundo Ibérico e Ibero-Americano. São Paulo, Estudos 
Históricos, n. 20, 1997.

a emergência de “uma série de tratados sobre moralidade 
e os deveres dos funcionários régios”, em que “se exaltam 
a imparcialidade como virtudes essenciais à conduta dos 
indivíduos, no mesmo tempo em que se condenam os desvios 
e abusos.” Essas formulações encontravam sustentação no 
legado dos clássicos e na doutrina cristã e suas práticas, e 
possuíam o objetivo de cercear as impropriedades e excessos 
cometidos por aqueles que ocupavam cargos públicos.33 

Especificamente em relação ao Império Português, 
destaca-se sobre este aspecto, o Tacitismo, configurando-se 
em Portugal, muito possivelmente, como a mais importante 
corrente da política católica. Inspirado nas fontes cristãs e 
pagãs voltará sua atenção para a moderação e o cálculo na 
práxis política. Significa dizer que a doutrina defenderá uma 
combinação entre o cuidado para com a realidade e suas 
necessidades mais pragmáticas, enaltecendo, em simultâneo, 
o respeito pelo caráter sobrenatural da organização social e 
do poder. Desse modo, o Tacitismo caracterizar-se-ia, dentre 
outros fatores, por severa crítica ao pragmatismo amoral de 
Maquiavel e Bodin 34.

Some-se a isso, a existência de um pensamento político 
corporativo na realidade lusa que tem sua predominância, no 
entanto, até meados do século XVII. Para Ângela Barreto Xavier 
e António Manuel Hespanha, a ideia de “mediação popular é 
a mais comum na literatura portuguesa seiscentista”,35 sendo 
que o pensamento político corporativo se fortaleceria, dadas 

33. ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2017.
34. Ver: HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A 
representação da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (Dir.). História de 
Portugal: o antigo regime (1620-1807). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993. p. 121-
155. v. 4.
35. HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A representação 
da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (Dir.). História de Portugal: o antigo 
regime (1620-1807). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993. p. 121-155. p. 124. v. 4.
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as conjunturas, na segunda metade do século XVII, mormente 
por meio dos escritos de Velasco de Gouveia. De acordo com 
essa visão, a sociedade estruturar-se-ia nos moldes de uma 
lei natural e, no campo moral, haveria a sobrevalorização da 
ética em relação àquilo que é proveitoso e útil.36 

Mesmo em um universo plural – e por vezes ambíguo 
– de concepções, nota-se no Portugal do século XVII, o 
desenvolvimento de uma política voltada para as questões 
técnicas e táticas, o que não descarta, todavia, a existência 
de crítica, inclusive, ao Tacitismo, bem como às concepções 
“menos puritanas”. Percebe-se, então, a tensão existente entre 
um pensamento político característico da Contra-Reforma 
(integrista) – a reafirmação da proeminência do papado em 
relação aos poderes temporais, bem como os limites de sua 
influência devido ao Regalismo Ibérico.37 

Dada a amplitude do ideário político, é legítimo pensar 
que a retórica documental carrega valores preconizados e 
alardeados no período, como o reforço da moral e da virtude 
e a abominação dos abusos e da desonra no desempenho 
dos serviços prestados ao rei. Ainda que identifiquemos 
a autonomia dos poderes locais (particularmente a do 
intendente dos diamantes, conferida pelo Regimento 
Diamantino), verificamos, em paralelo, a soberania do 
Poder Central, revelada no uso de palavras e expressões, no 
acompanhamento permanente das situações vivenciadas na 

36. HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A representação 
da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (Dir.). História de Portugal: o 
antigo regime (1620-1807). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993. p. 121-155. p. 130. 
v.4.  Para os autores, há, nesta percepção, fortes críticas às ideias de Maquiavel 
e Bodin e em certos momentos a Tácito. 
37. Ver: HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A 
representação da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (Dir.). História de 
Portugal: o antigo regime (1620-1807). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993. p. 121-
155. v. 4.

Demarcação, na formulação de advertências e instruções e na 
tentativa de introjeção de ideias. Como dito, os documentos 
fazem menção aos abusos, às desordens e aos extravios, mas 
ressaltam, também, as medidas tomadas pelos administradores 
locais (orientados pelas autoridades reinóis) no sentido de se 
coibirem excessos e desregramentos. Daí a frequência dos 
elogios (estratégicos ou não) descortinando-nos diferenças 
importantes em relação ao momento anterior, isto é, à vigência 
dos contratos, o qual normalmente é referido pela Direção 
em Lisboa como fase de escandalosos descaminhos e grande 
usurpação.

Em nosso juízo, a Junta da Direção, enquanto 
mecanismo de representação política, ao estabelecer diálogo 
direto e ininterrupto com os administradores na Demarcação, 
minimizaria a compleição particularista do poder. Nesse 
sentido, num primeiro momento, pode-se inferir que a 
manutenção e reiteração dos dizeres das correspondências 
denunciam, certamente, o desrespeito as regras. Todavia, é 
preciso considerar que a continuidade da comunicação reforça 
determinados valores e princípios na dinâmica administrativa 
e demonstra a constante tentativa de controle do território por 
parte de Lisboa.

Uma questão de fundo perpassa, portanto, nossa 
análise. Não exatamente no sentido contrário a certa tendência 
historiográfica que realça a força e o poder das autoridades 
coloniais nos processos de negociação com a metrópole, 
mas, essencialmente, sobre a ênfase conferida à autonomia 
dos poderes locais. Quer-se dizer: aqui, a abordagem se 
distancia daquelas reflexões que assinalam a preeminência 
do autogoverno nos diferentes espaços coloniais. No caso 
específico do Distrito Diamantino, no período de vigência da 
Real Extração, este fenômeno parece-nos pouco defensável, 
dado o volume e o conteúdo dos manuscritos analisados, nos 
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quais se estampa a vigilância incontestada daquelas paragens 
pelos poderes do Centro (mesmo que isso não represente 
o completo êxito da Coroa em sua atuação). Cabe, então, 
realçar que a ideia de uma monarquia acéfala, com grande 
ênfase conferida aos laços de poder e às negociações não 
responde, de maneira satisfatória, à realidade da Demarcação. 
As redações desvelam, em suas linhas, as tentativas de 
fortalecimento da Coroa em suas conquistas, com vistas à 
manutenção do domínio, fazendo, para tanto, referência 
permanente aos documentos enviados e às ordens emitidas. 
Essas medidas de consolidação da soberania metropolitana 
tornam-se mais compreensíveis quando as relacionarmos 
com as características políticas do contexto.

Para tanto, faz-se mister sublinhar o significado 
das transformações e especificidades da chamada Época 
Pombalina, bem como seus desdobramentos, mesmo após a 
queda de Pombal. Durante o período, observa-se a existência do 
Absolutismo de Raiz Contratualista, inspirado, sobremodo, na 
Segunda Escolástica e marcado pela concepção individualista 
e voluntarista do poder. Para Xavier e Hespanha, o modelo 
individualista surge de maneira rápida e se espraia como 
pensamento essencial da política pombalina em meados do 
século XVIII38. 

Evidentemente não se devem reduzir os fundamentos 
políticos da Época aos feitos de Sebastião José de Carvalho 
e Melo, do mesmo modo, seria pouco prudente desprezar a 
importância de suas realizações. Interessa, portanto, destacar 
menos a figura de Carvalho e Melo e mais a existência de 
transformações basilares no período, as quais, em muito, 
extrapolaram as decisões de caráter econômico, forjando nova 

38. HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A representação 
da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (Dir.). História de Portugal: o 
antigo regime (1620-1807). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993. p. 121-155. v. 4.

realidade que se conecta com o momento posterior. Em outras 
palavras, “a se querer incluir o período pombalino em algo mais 
vasto, é muito mais lógico considerá-lo de uma perspectiva 
que culmina na Revolução Liberal de 1820.” Isso não significa 
defender que tenha sido precursor do Liberalismo, mas, 
apenas, ter o reconhecimento de que “sua prática política e 
ideológica abre novos caminhos [...]”39. 

Considere-se, ainda, sobre a Época Pombalina, que salvo 
raras exceções, é inconteste para os pesquisadores o perfil 
centralizador da política de Sebastião José de Carvalho e Melo, 
providências que, em última instância, corresponderam a uma 
descentralização burocrática, acarretando profunda mudança 
nas diretrizes governativas e administrativas do Império. Foi 
após o Terremoto de Lisboa (1755), que se deu uma verdadeira 
revolução política em Portugal, a qual “não só permitiu ao 
futuro marquês de Pombal fortalecer o seu poder pessoal”, 
como possibilitou o aumento “da esfera de intervenção do 
Estado, com a definitiva afirmação das secretarias de Estado 
enquanto centro da decisão política”40.                                                                           

39. FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: política econômica 
e monarquia ilustrada. São Paulo: Editora Ática, 1993. p. 125. Nesse contexto, 
as conjunturas políticas e sociais da segunda metade do Setecentos (com realce 
para o atentado contra D. José em 1758), teriam proporcionado o incremento 
do Regalismo num processo de sacralização da figura do monarca, sendo 
que quaisquer ataque (verbal ou físico) à sua pessoa seriam considerados 
sacrilégios. Apesar da divulgação e peso dessas argumentações, elas não 
passariam incólumes às críticas. Isso porque, em Portugal, tais formulações 
encontravam-se associadas ao providencialismo francês, fator que dificultava 
sua fundamentação de acordo com abordagem mais laicizada de razão social. 
Ver: HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A representação 
da sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (Dir.). História de Portugal: o 
antigo regime (1620-1807). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993. p. 121-155. v. 4. 
40. MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A Secretaria de Estado dos Negócios do Reino 
e a administração 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. 23-38. p. 33.
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Depois da queda de Pombal, as alterações ocorridas 
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”, processaram-se parcialmente e sem transformações 
estruturais em relação à realidade precedente. 

Nesse período, especialmente no que tange à região 
mineradora, há uma verdadeira profusão documental, 
quando se consolida na Capitania a organização político-
administrativa. O intenso processo de ocupação do 
território acabou por gerar, tanto o aumento da elaboração 
de documentos de cunho particular, como inventários e 
testamentos, quanto de documentos referentes à governação. 
Podemos afirmar que as transformações sociais motivaram 
os usos da escrita, mesmo de forma indireta41, compondo 
realidade mais ampla de valorização e utilização desse 
capital cultural no Império Português.42 No respeitante às 
práticas administrativas, constatamos o crescente número de 
escritos emanados do Reino para a Capitania. Assim sendo, 
as narrativas e notícias redigidas, que atravessaram oceanos 
entre os séculos XVI e XVIII, erigiram verdadeiros edifícios 
de papéis. A despeito dos modelos ou padrões tratadísticos, 
a memória construída, por meio desses manuscritos, era 
marcada por viés coloquial, aproximando-se da linguagem 

41. Referimo-nos, neste caso, à escrita mediada, isto é, a redação via ditado, 
concretizada por outras mãos. A esse respeito, ver: RACHI, Sílvia. Por mãos 
alheias: usos da escrita na sociedade colonial. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 
2016. 
42. Ver: MARQUILHAS, Rita. A faculdade das letras: leitura e escrita em Portugal 
no século XVII. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 2000.

falada43, ainda que a redação se encerre, tecnicamente, em 
um campo visual, tendo características peculiares e regras 
próprias. 

Enfim, dado empenho de racionalização e centralização 
política, coadunado ao reforço da dominação periférica, torna-
se patente a intensificação do diálogo entre o Poder Central 
e os agentes locais, materializado em documentos como 
ordens, instruções, portarias, cartas, ou seja, variada tipologia 
documental. Sob um aspecto, essas construções discursivas 
configuraram-se como resultado das representações e práticas 
governativas e, de outro, como elementos constitutivos da 
administração. No caso específico do Distrito Diamantino, das 
convenções retóricas à vivência das palavras, os alfarrábios 
desencobrem a atenção e vigilância permanentes de Lisboa 
em relação à realidade local, representadas por sucessiva 
comunicação. Ao viajarem imensidões, os manuscritos 
postularam crenças sobre a governança, demonstraram os 
princípios da política lusa e, ao mesmo tempo, reafirmaram 
a presença e o domínio do Estado Português em terras 
reluzentes.

43. MEGIANI, Ana Paula. Imprimir, regular, negociar, elementos para o estudo 
da relação entre Coroa, Santo Ofício e impressores no mundo português (1500-
1640). In: SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Júnia F.; BICALHO, Maria 
Fernanda (Org.). O governo dos povos. São Paulo: Alameda, 2009a. p. 131-151. 
(MEGIANI, 2009a e MEGIANI, 2009b); 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 transmissão da 
cultura letrada no mundo ibérico: séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 2009b. 
p. 165-185.
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O impacto da educação em 
contexto ameríndio frente 
às tendências da governação 
portuguesa no Brasil Colónia

O estudo da educação e da cultura escrita – campos 
naturais e obviamente permeáveis a todos esses processos 
de mudança – no período decorrente do séc. XVI ao XVIII 
incita ao repensar de uma extensa panóplia de fatores e 
consequências, com repercussão direta e/ou indireta nas 
sociedades. Não restam, ademais, dúvidas de que se trata 
de um período em que se assistiu a profundas alterações no 
panorama educativo e cultural português e brasileiro, mercê 
inclusivamente de correntes e influências que grassavam por 
diversos reinos europeus. Para melhor enquadrar esse debate 
no tema geral da presente publicação, optamos por incidir a 
discussão ao nível das políticas de imposição do português na 
América portuguesa.
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A educação dos ameríndios na América Portuguesa foi 
equacionada, desde os alvores da colonização do território, 
como uma prioridade. Efetivamente, a centralidade da 
formação catequética e em primeiras letras plasmara-se na 
própria documentação oficial, encontrando-se intimamente 
associada a uma estratégia de domínio das gentes e dos 
espaços. Sob a máscara da conquista espiritual, num momento 
crítico em que a Igreja Católica se empenhava em fazer 
frente a todo o tipo de heterodoxias e práticas “gentílicas” 
que ameaçavam o equilíbrio da orbis christianum, os efeitos 
de sucessivas políticas de intervenção em meio ameríndio 
tinham uma feição eminentemente mais pragmática. As 
estratégias de operacionalização desse ideal, comum a todo 
o tempo da colonização portuguesa, variaram, adaptaram-se 
às realidades e vicissitudes locais, mas também tiveram por 
norte as tendências dominantes no concernente aos estilos 
de governação, como vimos enfatizando desde as pesquisas 
empreendidas na investigação de doutoramento1. A este 
nível, consideramos três períodos estruturantes:

1. Reinado de D. João III (1521-1557)
2. Reinado de D. Pedro II (1683-1706)2

3. Reinado de D. José I (1750-1777)
O recorte sugerido é justificado pela forma como 

foram entendidos os benefícios da difusão do idioma luso, 
da educação, bem como, obviamente, da integração dos 
ameríndios na arquitetura econômica, social e cultural da 
colônia. 

1. LEITÃO, Ana (2012). Problemática assistencial, sociocultural e educativa nas 
aldeias e missões do Real Colégio de Olinda (séculos XVII e XVIII): contributos para 
a história indígena e do ensino do português no Brasil. [tese de doutoramento em 
História]. Lisboa: [Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa].
2. São ainda considerados eventos particularmente expressivos da sua 
governação enquanto regente (1667-1683).

Em termos latos, esses três momentos podem assumir-
se como representativos de três fases distintas, muito embora 
articuladas entre si: organização, consolidação/período 
dourado e declínio. Por outro lado, acompanham o modo 
como a educação, no geral, foi perspectivada ao longo de 
séculos, e, mais especificamente, como foi equacionado o 
papel da instrução nas línguas vernáculas em detrimento do 
latim.

Tomemos como ponto de partida a primeira fase 
sugerida: 

Com D. João III, assistimos ao primeiro marco de uma 
política oficial de intervenção na América portuguesa, com 
uma ação mais direta e concertada com respeito ao elemento 
dito “indígena”. A Coroa valeu-se de quase meio século de 
experiências advindas desde os primeiros contatos com os 
povos assistentes, à época, no litoral, e, paulatinamente, 
continuou a construir a sua percepção tanto sobre as dimensões 
daquela colônia, como da diversidade dos povos nativos. 

Tornara-se igualmente óbvio como a administração dos 
povos autóctones, pré-cabralinos, era uma questão premente 
e de complexa resolução. De fato, assiste-se a uma notória 
transformação na visão que o colono tinha do ameríndio 
brasileiro, com perda significativa do encantamento inicial. 
Para tal, muito contribuíram as experiências esporádicas 
de contato entre colonos e/ou missionários com grupos 
não-tupi, a tomada de consciência da povoação de tão 
dilatado espaço por via dos adentramentos que se vinham 
realizando, a necessidade de salvaguardar alianças perante 
a presença de outras potências europeias que perigavam o 
equilíbrio e a qualidade das relações entre os portugueses 
e estas comunidades, assim como a inconstância da sua 
disponibilidade enquanto recursos humanos em proveito da 
soberania portuguesa.



   ANA RITA LEITÃO    165164    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

Refletir sobre as representações discursivas dos 
ameríndios na centúria de quinhentos por diante3 impele-nos 
a entrever todo um quadro de contatos e tensões que, em certos 
casos, mascara dificuldades no relacionamento interétnico, 
reforça uma associação valorativa fortemente negativa ou 
uma condição de impreterível marginalidade4. A abordagem 
das construções identitárias, sobretudo no contato com os 
colonos europeus, tem entusiasmado diversos investigadores 
nas últimas décadas, respondendo à necessidade de renovar 
os estudos historiográficos e etnográficos desses povos sul-
americanos5. Entre defensores da causa ameríndia, apologistas 
da sua civilização – nomeadamente às mãos dos missionários – 
e olhares menos deslumbrados, vários têm sido os contributos, 
tanto ao nível da História como da Antropologia. Mas, até que 
ponto estaremos seguros de que a caracterização feita pelos 
europeus na época não foi contaminada pela visão de grupos 
ameríndios com os quais mantiveram contatos privilegiados 
em detrimento de outras etnias que lhes eram contrárias? 

3. Reportamo-nos aqui ao trabalho empreendido e apresentado sob forma 
de comunicação a 15 de outubro de 2009, intitulado “Representações léxico-
figurativas dos índios brasileiros - implicações identitárias e inter-étnicas 
no Brasil colonial” no COLÓQUIO-SEMINÁRIO IMAGÉTICA 2009 “A 
IMAGÉTICA DE UMA NOVA HUMANIDADE”, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.
4. CARMO, Cláudio Márcio do (2005), Relações lexicais, interdiscursividade e 
representação: o sincretismo e a questão racial em corpus de jornais e revistas brasileiras, 
[Tese de Doutoramento em Linguística Aplicada]. Belo Horizonte: UFMG, p. 9.
5. Destaquemos a obra coletiva CUNHA, Manuela Carneiro da. (Org.). História 
dos Índios do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992; de âmbito mais 
específico, a questão da identidade e cultura dos aldeamentos no Rio de Janeiro 
em Metamorfoses Indígenas, de Maria Regina Celestino de Almeida. Com John 
Monteiro, inaugura-se um outro olhar, a partir dos ameríndios e bandeirantes de 
São Paulo em MONTEIRO, John. (2001), Tupis, Tapuias e Historiadores: Estudos de 
História Indígena e do Indigenismo, [tese Concurso Livre Docência]. Campinas: 
[s.ed.], Agosto.; com Ronald Raminelli, assistimos a uma abordagem mais funda 
em RAMINELLI, Ronald. Imagens da Colonização: a representação do índio de 
Caminha a Vieira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

As leituras do europeu face aos povos ameríndios 
não surgem despojadas de conotações subjetivas, eivadas 
de estereótipos, deturpações e interferências várias. Assim 
como, tão pouco, não seguiram trajetórias lineares. Desde 
o século XVI se desenharam o que poderíamos designar 
por “metamorfoses do olhar”, de forma particularmente 
evidente: da conceção renascentista ao despontar da descrição 
naturalista, do fascínio pelo exótico e pelo novo à diabolização 
do ameríndio, as figurações conheceram, paulatinamente, 
diferentes formas de interpretar o outro. As experiências 
produzidas, quer por via de contatos privilegiados, quer por 
agentes da administração colonial, quer ainda através do 
desejo deliberado em satisfazer a curiosidade relativamente 
a uma alteridade exótica e “selvagem” – de que as viagens 
exploratórias constituem notável exemplo – suscitaram e 
inspiraram a construção da imagem do ameríndio brasileiro.

Quando o rei, no Regimento de 1548, regulamenta 
a criação de aldeias régias de índios, fazendo-as situar na 
periferia de núcleos populacionais de colonos, percebe-se 
existir um plano muito mais abrangente. Estava em causa a 
consolidação do labor que, por décadas, conquistou a confiança 
de algumas tribos, sendo, ademais, já conhecida a inconstância 
dos acordos celebrados. A manutenção da catequese cristã 
e do ensino dos rudimentos da língua portuguesa em 
semelhante contexto, mais do que uma necessidade, era uma 
urgência, concorrendo diretamente para a salvaguarda da 
pacificação daqueles povos, em estreito benefício da expansão 
demográfica e econômica das comunidades de colonos e 
consequente consolidação da soberania da Coroa portuguesa 
naquele vasto território ultramarino. 

Era muito mais do que um exercício de fixação da 
identidade nacional: estava em causa a sobrevivência da 
presença portuguesa. 
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O modelo de gestão dos povoados ameríndios 
preconizado pela política joanina teve os seus frutos. 
Se, por um lado, pressupunha uma sedentarização de 
grupos nômades e seminômades, por outro intensificou a 
miscigenação a ponto de deixarem de ser reconhecidos como 
povoados ameríndios6. De resto, a proximidade dos povoados 
dos nativos, além de propiciar um controle mais eficaz destas 
comunidades, também assegurava uma fonte de recursos 
laborais e militares colocados à disposição da administração 
portuguesa7. Naturalmente que para consolidar o domínio 
das pessoas e dos espaços, uma importante batalha precisava 
de ser ganha: a da comunicação. 

É bem conhecido o recurso que se fazia a intérpretes – os 
língua – e de como a sua disponibilidade era particularmente 
restrita. A diversidade de dialetos, por seu turno, obstava 
a uma rápida intervenção, antes ampliando a necessidade 
de aceder a novos intermediários. Mais do que nunca, os 
missionários eram preciosos elementos no terreno, muito 
por via da sua ação diplomática e de formação de novos 
intérpretes, do que unicamente em prol da expansão da fé 
cristã, tão recorrentemente usada como bandeira da Coroa.

Cumpre, ademais, sublinhar que o estabelecimento 
de qualquer ordem religiosa no Brasil acarretava, nos seus 

6. A diluição da presença ameríndia poderá, ainda assim, ser justificada noutros 
termos: pelo abandono efetivo, como forma de resistência; pelo cruzamento 
interétnico (nem sempre conforme aos princípios do matrimônio celebrado in 
facie ecclesiae); pelo estabelecimento de alianças contrárias aos portugueses.
7. Existiam outras implicações: a deslocação das comunidades ameríndias 
para fora das suas zonas de conforto, distanciando-as de uma localização 
original em favor de interesses que lhes eram inteiramente alheios, com forte 
condicionamento da sua subsistência; a intensificação dos contatos interétnicos, 
numa clara promoção de um cenário de aculturação no sentido colono-nativo, 
e não de uma realidade plenamente “multicultural”, como hoje a poderíamos 
definir; semelhante vizinhança previa um perigoso estreitar das relações, na 
medida em que a intensificação das interações obstava à salvaguarda das 
regras através das quais se deveria estabelecer o trato entre brancos e índios.

primórdios, uma importante obrigação, plasmada nos 
textos que presidiam à fundação das suas primeiras casas: 
a doutrinação dos ameríndios e a sua instrução em língua 
portuguesa. Se retomarmos a informação constante no 
Regimento de 1548, naquele mesmo parágrafo respeitante 
aos povoados ameríndios, D. João III fazia uma importante 
recomendação para o governo daquela colônia. Na verdade, 
encontramos aqui a raiz do que viria a ser perpetuado no texto 
da fundação de conventos e colégios no Brasil:

[…] E aos meninos, porque neles imprimirá melhor a 
doutrina, trabalhareis por dar ordem como se façam 
Cristãos, e que sejam ensinados e tirados da conversação 
dos gentios; e aos Capitães das outras Capitanias 
direis, de minha parte, que lhes agradecerei muito ter 
cada um cuidado de assim o fazer em sua Capitania; e 
os meninos estarão na povoação dos portugueses, e em 
seu ensino folgaria de se ter a maneira que vos disse.8 

Durante escassas décadas, o século XVI foi palco 
de um encantamento do europeu face ao exotismo dos 
povos e das paisagens sul-americanas. As primeiras 
representações de ameríndios na arte europeia surgiram, 
como reforça Brunetto, precisamente em Portugal9, então 
na dianteira da conquista de novos espaços. Da visão 
edênica dos primeiros contatos, encontramos admirável 
exemplo na Carta de Pero Vaz de Caminha, não apenas 
por ser o primeiro registo, mas pelo deslumbramento 
perante um mundo exótico, um “locus amoenus” povoado 
de seres à imagem das referências bíblicas da gênese da 

8. Arquivo Histórico Ultramarino, códice 112, fl. 9.
9. Carlos Javier Castro Brunetto, “La percepción del indio del Brasil en el arte 
colonial”. In BRUNETTO, Carlos Javier Castro (Coord.), Anchieta y los Pueblos 
Indígenas del Brasil. La Laguna: Concejalía de Cultura, 2004, p. 237-256. 
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existência humana. E essa foi a tendência até meados do 
século XVI, em que predominaram os contatos ao longo 
da costa com ameríndios da família tupi-guarani, os quais 
haviam recentemente conseguido o controlo sobre o litoral, 
graças a um elaborado sistema de alianças10, para além, 
naturalmente, da guerra feita a tribos contrárias, tendo 
estas, por sua vez, sido obrigadas a refugiar-se em inóspitas 
e despojadas zonas sertanejas. 

Com o desenvolvimento de uma política de expansão 
territorial rumo ao interior – mais acentuada no século XVII 
–, as comunidades que, outrora, se haviam refugiado nos 
sertões, passariam a ficar mais desprotegidas e sujeitas 
ao cativeiro, ao descimento e fixação forçados em outros 
locais e à inclusão nas tropas dos bandeirantes. E não só. 
Desde finais de quinhentos, a conotação dos ameríndios 
como seres bravos, rudes, brutos ou selvagens, tendeu a 
alcançar contornos típicos de uma visão estereotipada com 
a qual os colonos se escudavam – em proveito próprio. Os 
ameríndios, sobretudo os que mantiveram alianças com 
outros povos europeus, passariam a ser temidos pela sua 
força armada e pelo domínio de técnicas de emboscada num 
espaço de que eram profundos conhecedores, acrescendo o 
seu carácter inconstante, volátil e propenso a surpreender 
os brancos com atos traiçoeiros.

Mas não fora apenas pelo seu carácter combativo. 
O ameríndio não aldeado nas missões, aquele que não se 
submetia a uma ordem espiritual e temporal, prontamente 
passaria a ganhar denominações pejorativas como 
“bárbaro”, “selvagem”, “tapuia”. Alvo de cobiça, este índio 
– em geral não Tupi – era muitas vezes tornado cativo, 

10. John Monteiro, “Índios”. In SILVA, Maria Beatriz Nizza da (Coord.), 
Dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil. Lisboa: Verbo, 1994, 
p. 433.

cuja condição seria de certo modo legitimada pela noção 
de guerra justa, em particular em regiões do Nordeste, 
ávidas de mão de obra ameríndia como alternativa aos 
escravos africanos, que naquelas paragens dificilmente se 
poderia custear11. A sua resistência à adesão as forças do 
poder dominante acabaria por conduzir à legitimação, nem 
sempre pacífica e inteiramente aceita, de “guerras justas”, 
a derradeira estratégia na política de descimentos com que 
inclusivamente missionários pactuaram – franciscanos e 
jesuítas, pelo menos até certa altura12.

Nos trabalhos que têm por objeto a educação no Antigo 
Regime, centrados no período de setecentos, assistimos, 
não raro, a um recorrente debate em torno de fatos, 
conceitos e teses que acabam prefigurando lugares comuns: 
as ideias das Luzes e sua centralidade inabalável no plano 
educativo, subsidiária do exercício de um poder absoluto, 
materializado na aparente força das leis promulgadas, 
a forja de novas instituições e a reforma de outras já 
existentes, o significado da expulsão dos jesuítas, como 
sinônimo de expurgação dos males de um sistema educativo 
conservador e dogmático em favor da implementação de um 
“novo método”, o papel dos estrangeirados na renovação 
cultural e educativa portuguesa. Apesar da centralidade 
de semelhantes eventos e personagens, o diálogo com as 
fontes, as interações transdisciplinares e a focagem em 

11. Veja-se a este propósito, nomeadamente, PUNTONI, Pedro, A Guerra dos 
Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão do nordeste do Brasil, 
1650-1720. São Paulo: Hucitec, 2002, bem como MEDEIROS, Ricardo Pinto de. 
O descobrimento dos outros: povos indígenas do sertão nordestino no período 
colonial, [Tese de Doutoramento em História]. Recife: UFPE, 2000.
12. A propósito da dimensão, realidade e atuação das missões jesuítas 
nordestinas, consulte LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na 
colonização da Capitania do Rio Grande do Norte. Mossoró: Fundação Vingt-
Un Rosado/IHGB, 2003.



   ANA RITA LEITÃO    171170    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

diferentes perspetivas de análise requerem outro tanto tipo 
de problematizações que, tradicionalmente, não têm sido 
consideradas na historiografia luso-brasileira, não obstante 
a assinalável fertilidade de estudos e monografias.

Importa, ademais, salientar que saber ler e escrever 
não foi considerado de imediato e de forma generalizada, 
mesmo no reino, uma prerrogativa por parte do poder 
régio. Durante muito tempo a educação constituiu um 
privilégio de poucos, sobretudo dos mais endinheirados 
ou tendo em vista uma formação/preparação religiosa ou 
jurídica. Inicialmente, o ensino das primeiras letras era feito 
por mestres que se encontravam dispersos essencialmente 
por núcleos populacionais citadinos, na sua esmagadora 
maioria por iniciativa privada. Existiam, é certo, aulas 
de ler e escrever em certas instituições religiosas, mas 
tratava-se sobretudo de uma preparação para o sacerdócio 
ou para o ingresso numa dada ordem. Porém, quando os 
jesuítas surgem, em meados do século XVI, promovem 
uma autêntica revolução no panorama educativo, a 
par, obviamente, do apoio régio, estando D. João III 
particularmente interessado em reformar alguns aspectos 
da educação veiculada em Portugal, além de ambicionar 
transpor as fronteiras do território nacional, dotando a 
expansão da língua num instrumento de expansão da fé 
católica e de demonstração de domínio territorial. É nesse 
sentido que se inscreve o fato de a Coroa ter tomado a 
iniciativa de enviar mestres e cartinhas para as possessões 
ultramarinas da coroa portuguesa antes mesmo do século 
XVI. Com efeito, seguindo o movimento da expansão 
portuguesa, as primeiras notícias que conhecemos quanto 
a esse fato referem-se ao seu envio para África e mais tarde 
para a Índia, já no tempo de D. Manuel I.

Ponderemos outras noções na presente discussão: 
educação e cultura escrita, incluindo o meio ameríndio, 
apelam ao discernimento de condições e mecanismos de 
comunicação, de interação social, mas também de controle 
social (por via de instituições régias, judiciais, eclesiásticas, 
civis e militares…), de desenvolvimento civilizacional 
(derivando da moral cristã e da edificação do indivíduo 
para a civilização dos sujeitos, dispostos enquanto 
vassalos ao serviço do Rei, para promoção e progresso 
dos Estados) e consequente integração social (nos diversos 
planos estruturadores da sociedade colonial), da própria 
dimensão econômica e demográfica (cuja preponderância 
ou exiguidade determinariam a qualidade do acesso a 
bens e serviços, nomeadamente pela instalação de colégios, 
escolas e conventos), da coexistência com outros elementos 
de capital cultural (como a dimensão da rede assistencial 
laica e/ou religiosa, do acesso a instrumentos de formação 
e edificação pessoal, acadêmica, espiritual ou outra, como 
sejam mestres particulares, escolas de primeiras letras, 
colégios, universidades, tipografias, livrarias…) de acesso 
livre ou condicionado, sem esquecer a relevância e impacto 
da mediação cultural.

Ora, para compreendermos o período de governação 
de D. Pedro II, importa ter em mente o encadeamento 
dos principais acontecimentos que agitaram a centúria de 
seiscentos. É certo que no último quartel de quinhentos a 
colônia se encontrava num período de franco florescimento, 
materializado nas mais diversas áreas, desde a demografia, a 
expansão das atividades missionárias (com adentramentos 
mais expressivos no interior), a economia, crescimento este 
moderado e condicionado pela presença dos franceses em 
algumas regiões. Na primeira metade do século XVII, como 
é sabido, o Brasil foi palco de profundas metamorfoses. 
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Entre o clímax e o culminar da União Ibérica, a presença 
indesejada dos neerlandeses e o rescaldo da Restauração, 
somente no último quartel a paz (possível) trouxe seus 
benefícios. 

Período por excelência da conquista do interior, o 
último quartel do século XVII13  corresponde a uma fase 
particularmente intensa de combate aos grupos ameríndios 
de matriz não-Tupi14 que haviam prevalecido nas áreas 
sertanejas. De perfil essencialmente nômade e aguerrido, 
essas comunidades nativas estavam conscientes de 
que as alianças com os portugueses não lhes trariam os 
proveitos ambicionados – nomeadamente em termos de 
domínio territorial – e como, não raro, eram traiçoeiras 
nos seus princípios e propósitos. Os portugueses, por 
sua vez, esforçavam-se por favorecer o desenvolvimento 
local e regional – tanto na sua vertente econômica, como 
na demográfica – e garantir a pacificação dos territórios 
e caminhos, essencialmente em benefício da mineração, 
da proliferação de fazendas e da criação de gado 
vacum e cavalar. Por tudo isso, a rota de colisão estava 
definitivamente traçada.

É nesse contexto que se desenha a crucialidade da 
atividade missionária, em que cumpre destacar o papel 
de franciscanos e jesuítas. As suas missões volantes e a 
constituição de aldeias foram estrategicamente autorizadas 
pela Coroa e acompanhadas de perto pelos capitães-

13. Abarcando já a regência de D. Pedro II.
14. Evitando, desde há largo tempo, os contatos no litoral, de onde muitas 
haviam sido afastadas pelos avanços dos grupos Tupi, essas comunidades 
não tinham um histórico de (boas) relações com os portugueses. Eram-lhes 
contrários e mais ainda o eram face aos povos de matriz Tupi – com os quais 
não detinham qualquer familiaridade étnica ou linguística – mais próximos dos 
portugueses.

mores. A pacificação e a inclusão social de grupos 
ameríndios não-pacificados eram ideais conquistados de 
forma intermitente, pelo que se exigia uma presença mais 
constante de religiosos. Nessa linha, o plano comunicativo 
assumiu um significado cada vez mais diplomático. Por 
outro lado, ainda ao tempo da regência de D. Pedro II, 
cumpre salientar o significado da abolição do cativeiro de 
ameríndios pela Lei de 1 de abril de 1680 – muito embora, 
na realidade, fosse prática constante o seu aprisionamento 
arbitrário –, bem como, no ano seguinte, a criação de Junta 
de Missões em Pernambuco, Maranhão e no Rio de Janeiro 
por carta régia de 7 de março15 e o decreto do Regimento 
das Missões em 1686. Semelhantes medidas enfatizam 
a sensibilidade governativa com respeito às diferentes 
dinâmicas que, no terreno, potenciariam o florescimento 
da colônia, perspetivando, nessa linha, uma tutela que se 
pretendia concertada face à administração das comunidades 
ameríndias sedentarizadas e por sedentarizar, garantindo-
lhes condições para prosperarem pela determinação do 
número de léguas de terra a atribuir às missões e uma 
redefinição do poder temporal dos missionários sobre os 
ameríndios, fato que, em boa medida, correspondia aos 
apelos dos colonos e da administração local.

Em estreita observância das prerrogativas sublinhadas 
nos alvarás de fundação das suas casas no Brasil – 
assegurando a continuidade do apoio régio – o ensino de 
primeiras letras antecedeu em muito tempo a construção de 
colégios. Percebendo que para evangelizar os nativos havia 
primeiro que gerar condições favoráveis à comunicação 
com estes povos, os religiosos da Companhia de Jesus 
apostaram na instrução elementar. Se por um lado visavam 

15. LEITÃO, Ana (2012). Op cit., p. 193.
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a instrução dos “gentios”, os missionários viam no convívio 
com os “silvícolas” uma forma mais hábil de aproximação, 
evangelização e de conhecimento da sua língua. Não foi 
uma opção tardia, antes conscientemente tomada logo 
pelo primeiro provincial Manuel da Nóbrega: “Temos 
determinado ir viver com as Aldeas como estivermos mais 
assentados e seguros, e aprender com elles a lingoa, e i-los 
doctrinando pouco a pouco”16.

Ao invés de o português se oferecer como língua 
franca, como seria o esperado por parte da Coroa, os 
missionários preferiram optar por línguas gerais ou até 
mesmo por línguas mais expressivas em termos de número 
de falantes. A justificação dessa escolha em detrimento do 
ensino da língua portuguesa junto dos índios aldeados 
surge inevitavelmente associada ao fenômeno da expansão 
territorial. Confrontados com a babel linguística e cultural 
das áreas sertanejas e de caatinga17, os missionários tomaram 
consciência da extrema dificuldade em conseguir chegar a 
tantos grupos tão díspares e dispersos.

Ainda que a sua ação tenha sido posta em causa, é 
notória a sua importância no plano educativo, inclusivamente 
no que se refere ao ensino de línguas, tendo tido, ao longo 
de vários séculos, um papel central na divulgação do 
português e na sua convivência com as línguas e culturas 
maternas junto dos povos com que estabeleceram relações 
nos diversos territórios ultramarinos da Coroa portuguesa. 
Convém ainda frisar que o ensino veiculado nos colégios 
nada tinha a ver com o ensino das primeiras letras nas escolas 

16. Carta do Pe. Manuel da Nóbrega para o Pe. Simão Rodrigues. Bahia, de 10 
de Abril de 1549. apud LEITE, Serafim, S. J. Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: 
v. I. São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1954, p. 
112.
17. Ecossistema típico da região do semiárido nordestino.

de ler e escrever, sendo o ensino adaptado às características 
específicas do público-alvo e ao próprio contexto de 
intervenção missionária – tratando-se de missão volante 
ou estando já o grupo ameríndio estabelecido numa aldeia. 
Nestas últimas, as estratégias adotadas ter-se-ão inscrito 
num modelo pedagógico eclético, constituindo ainda hoje 
uma referência histórica determinante no plano da didática 
das línguas, em que é possível elencar o recurso ao teatro, 
à música e à dança como elementos aliciantes para uma 
educação de matriz europeia e cristã.

O uso da língua portuguesa na América portuguesa 
parecia estar ameaçado, porquanto limitado a uma 
minoria – os colonos – e com a forte concorrência do uso 
de línguas gerais – inclusive junto de população não 
ameríndia. Perante esse cenário, D. Pedro II emite uma 
série de medidas com vista, genericamente, ao controle do 
cativeiro de índios, ao favorecimento de uma sociedade 
assumidamente multicultural (com integração dos índios e 
índias e seu matrimônio com os brancos) e à promoção das 
missões – a que não foi alheia a criação de Juntas de Missões. 
Por Alvará de cerca de 26 de abril de 1688, determinou que 
se convertessem os gentios de todo o Brasil, atendendo 
aos benefícios decorrentes da sua inclusão na sociedade 
colonial pela sua liberdade e casamento com portugueses. 
Ainda assim, a sua visão não é inteiramente inovadora, na 
medida em que retoma políticas precedentes, com vista a 
tomar nova resolução para reavivar a força dessas leis e a 
sua efetiva aplicação.

Desse documento sobressai o seu interesse em termos 
de ocupação territorial, definição de limites e aumento de 
vassalos a seu serviço. Nesse quadro, a aprendizagem da 
língua portuguesa constituiu-se uma condição vital, o que 
levou o monarca a recordar aos missionários o teor dos 
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alvarás régios de fundação das suas casas naquela Colônia, 
pela obrigatoriedade de criarem escolas nas aldeias de índios 
e de aí ensinarem o idioma luso,

abolindosse o perniciozo abuzo de aplicarem estes 
só ao Conhecimento da Lingoa Geral do Brazil, e de 
os afastarem do que devem ter da Lingoa propria da 
Nação Dominante, e do seu Princepe, e senhor natural: 
abolindosse o perniciozo abuzo de aplicarem estes 
só ao Conhecimento da Lingoa Geral do Brazil, e de 
os afastarem do que devem ter da Lingoa propria da 
Nação Dominante, e do seu Princepe, e senhor natural.18 

Por seu turno, recorde-se, entre 1680 a 1752 registrou-
se o envio de grande número de casais a partir do Norte de 
Portugal e dos Açores rumo ao Maranhão, Pará e Ceará, fato 
que, perante a necessidade de povoar áreas demograficamente 
menos expressivas, potenciou a miscigenação das 
comunidades locais.19

Ainda no decurso desse reinado, deparamo-nos com 
outro testemunho da obrigatoriedade do uso da língua 
portuguesa nas missões ameríndias, muito particularmente 
no contexto do governo de Pernambuco. Num parecer que 
dirige ao então Governador Caetano de Mello e Castro, a 17 
de janeiro de 1698, pondera uma estratégia de doutrinação 
bilíngue. 

Havendo visto o que escrevestes pella Juncta das 
Missoins sobre a Resolução que se tomou na dessa 
Capitania para se procurar que os Indios reçebão 
a doutrinna em Lingua Portugueza. Me paresseu 
dizervos que a Doutrina dos Indios na Lingua 

18. Alvará do rei D. Pedro II sobre os índios. [Lisboa ?], [post] 26 de abril de 
1688. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU-ACL-CU-009, Cx. 7, Doc. 795.
19. LEITÃO, Ana (2012). Op cit., p. 369.

Portugueza, se emtende para que Doutrinados pella 
sua hajão de aprender a Portugueza, e continuar 
nella, fazendoce por este modo mais certos na 
mesma Doutrina, maes esquecidos da natural, e mais 
uteis para o meu servisso, ficando no arbitrio dos 
Missionarios o tempo comodo de os doutrinarem em 
huma, e outra lingua, e o cuidado de que a Doutrina 
que lhes derem se estabellessa e se lhes confirme na 
Lingua Portugueza.20

Assim, levados a usar com maior efetividade a língua 
de Estado, permanecendo sujeitos bilíngues/plurilíngues, 
favorecia-se a comunicação e a qualidade das relações, 
nomeadamente em termos laborais, serviço militar e nas 
interações a interpor em seu próprio interesse. 

Ao reportar-se explicitamente aos ameríndios 
aldeados, cumpre salientar um aspeto importante. Não raro, 
o investigador confronta-se com a alusão a catecúmenos, 
ameríndios catequizados ou cristianizados, cuja terminologia 
pressupõe, precisamente, a sua inclusão numa aldeia, 
estando sob administração espiritual e temporal de brancos. 
Em termos pictóricos, são geralmente representados pelo 
abandono da nudez (ao menos de forma parcial), assim como 
de grande parte dos adornos configuradores da sua filiação 
étnica – nomeadamente por meio de vestes brancas21. Poderão 

20. Parecer de D. Pedro II para Caetano de Mello de Castro. Lisboa, 17 de janeiro 
de 1698. Arquivo Geral da Universidade de Coimbra, VI-III-1-1-3 fls. 35f-35v.
21. Para efeitos de distinção de determinadas categorias sociais e denominações 
relativas ao fenômeno da miscigenação no espaço brasileiro, atenda-se às 
diversas entradas que compõem SILVA, Maria Beatriz Nizza da [coord.] (1994), 
Dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil. Lisboa: Verbo. Ao nível 
das representações pictóricas, veja-se uma análise comparada das obras de 
Eckhout no período da ocupação holandesa no Nordeste em CHICANGANA-
BAYONA, Yobenj Aucardo (2008), Os Tupis e os Tapuias de Eckhout: o declínio 
da imagem renascentista do índio. In Varia Historia, v. 24, n. 40, Belo Horizonte, 
jul./dez.
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ostentar alguma marca que ateste a incorporação de elementos 
culturais ou religiosos de matriz europeia22. 

Na centúria seguinte, a promoção do uso da língua 
portuguesa e, consequentemente, do desprestígio das práticas 
e discursos linguístico-culturais não-europeus conheceram 
força revigorada. Não obstante o longo período em que D. 
João V governou, no que tange à questão ameríndia a sua 
ação ficou marcada por claros retrocessos e incongruências. 
Efetivamente, é preciso aguardar pelo reinado de D. José para 
se assistir a uma vincada alteração do paradigma assistencial 
e de gestão da problemática desses povos nativos. Além 
do culminar da disputa pelo poder temporal e espiritual 
das aldeias missionadas, a reforma dos estudos surtiu um 
profundo impacto; ademais, empreendida no oportuno 
vazio deixado pela expulsão dos jesuítas do Reino e Império 
português, revestiu-se de um forte ideal civilizador. 

Apesar dos préstimos das aldeias e missões jesuítas, 
nomeadamente pelo notório sucesso de fixação de populações 
ameríndias seminômades e pacificação de grupos mais hostis, 
constituindo aldeias que chegavam a vários milhares de 
habitantes, os conflitos à escala local/regional e o choque com 
os interesses do Estado viriam, progressivamente, determinar 
o seu fim. 

Havia largas décadas que os missionários tendiam 
a assumir em vários contextos uma posição nem sempre 
conforme os ideais de colonização e expansão territorial. 
Perante a necessidade de deslocar os ameríndios aldeados para 
novas localizações, com a finalidade de fortalecer a segurança 
de territórios sertanejos e/ou fronteiriços, de contribuir 
ativamente para o desenvolvimento agropecuário ou ainda 
de povoar áreas mais desertificadas, os constrangimentos e 

22. Atenda-se, a este nível à representação pictórica constante em FRITZ, P. 
e Samuel, s.j., El Gran Rio Marañon o Amazonas, 1707. BNRJ, Cartografia, cota 
ARC.030.02.017.

renitência das populações ameríndias e dos seus missionários 
constituíam um sério entrave. 

Com o empenho do Estado em colocar aqueles povoados 
sob a tutela direta dos seus órgãos e em controlar todos os 
negócios naquela colônia, impunha-se um novo modelo 
de administração das aldeias, sobretudo das que detinham 
maior expressão demográfica e com maiores recursos. Daí 
que as aldeias jesuítas tenham sido um dos primeiros alvos 
no processo de renovação do contato e “civilização” dos 
ameríndios, conforme se determinava em várias leis emitidas 
por D. José I.

É certo que, com a expulsão da Companhia de Jesus, o 
conde de Oeiras, mais tarde Marquês de Pombal, encontrara 
a oportunidade para implementar o que na Europa ainda não 
se conseguira integralmente: um sistema de ensino público, 
inteiramente controlado pelo Estado. Criou-se, para o efeito, 
a Direcção ou Directoria dos Estudos Menores, liderada 
por D. Tomás de Almeida, sobrinho do 1º cardeal patriarca, 
seu homônimo. Sob a sua a tutela ficou a administração das 
aulas régias de latim, filosofia e retórica, assim como a oferta 
de estudos em primeiras letras, cujo impacto não tivera a 
expressão desejada. O fracasso de tamanho “projecto” ficara a 
dever-se, no geral, à falta de recursos, à burocracia implicada, 
gerando grandes hiatos na colocação de mestres e seus 
substitutos e a um inteiro desconhecimento das implicações 
da sua gestão numa escala tão vasta. 

Quanto à realidade luso-brasileira, cumpre sublinhar, 
como vem sendo aprofundado, que esta instituição não 
conseguiu acompanhar atempadamente os desenvolvimentos 
operados, pelo que, paulatinamente, o provimento das cadeiras 
vagas passaria a estar cada vez mais nas mãos dos municípios. 
Do distante Reino apenas se esperava a confirmação 
da contratação e o necessário pagamento dos salários 
competentes. Relativamente às escolas em funcionamento nas 
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vilas indígenas, por exemplo, a contratação de mestres estava 
inteiramente a cargo da Câmara Municipal da sua jurisdição, 
devendo-se prestar contas ao governo e ao bispo, no caso de 
Pernambuco.

No período de implementação do Directório dos Índios – 
nas suas várias versões e tempos de implementação – assumiu-
se com maior severidade a urgência da imposição da língua 
portuguesa. A pressão com vista à conversão de uma sociedade 
multilíngue em monolíngue denota não uma atenção focada 
em questões meramente linguísticas ou de comunicação, mas 
antes enfeudada à manutenção de uma identidade uniforme 
em toda a América portuguesa, impondo um ideal de 
“civilização” em tudo conforme padrões europeus. De resto, 
a imposição da condição de aldeado não havia significado, 
necessariamente, uma anulação dos símbolos culturais das 
etnias ameríndias.

Notámos como nas antigas sete missões sob a jurisdição 
do governo de Pernambuco, distribuídas pelo Rio Grande do 
Norte e Ceará, foram criadas duas escolas de ler e escrever, 
com separação de meninas e meninos. Poderíamos julgar que 
estavam em vantagem face aos povoados dos colonos. Na 
prática, cumpre ressalvar que nem sempre funcionaram nas 
devidas condições – o pagamento do famigerado subsídio 
literário era um forte entrave, as crianças rapidamente 
abandonavam os estudos para poderem assistir ao sustento 
das suas famílias, as situações de abuso e exploração eram 
crescentes. 

A associação propositada da educação em primeiras 
letras à catequese previa, de forma consciente, a formação 
moral do indivíduo, garante da gestão do sentir religioso, do 
respeito pelas hierarquias e da boa convivência em sociedade. 
No plano das comunidades integradas num novo modelo 
de administração com a aplicação do Diretório, viram-se 
obrigadas a uma substituição liminar dos agentes e modelos 

tradicionais de educação por outros fortemente controlados 
pelo Estado, onde o ensino é liminarmente reduzido a uma 
transmissão passiva de saberes alheios à sua cultura matricial. 
Processo impositivo de conversão cultural, linguística, mais 
do que simplesmente moral e religiosa, a instrução escolar 
não deixou de cumprir um papel central na afirmação da 
Coroa e da cultura de matriz europeia sobre o elemento 
ameríndio, marginalizado e na urgência de ser transformado, 
para felicidade dos vassalos e progresso do Reino.

Um conjunto singular de produções reunidas pelo 
governador Luís Diogo Lobo da Silva, à guarda no atual 
Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa)23, sugere um 
treinamento na competência de escrita, com excepcionais 
qualidades caligráficas. Por si só, demonstram a aquisição 
de técnicas motoras, mesmo em tão curto espaço de tempo 
desde a implementação do Diretório na jurisdição do governo 
de Pernambuco. Ali é possível observar um correto desenho 
da forma das letras e uma eficaz separação das palavras. 
Refletem ainda uma prática em tudo similar à alfabetização 
em contextos de língua materna, com recurso ao método 
silabário. 

Aparentemente, os mestres de meninos ameríndios 
empreenderam mais do que apenas uma competência de 
leitura e estas comunidades teriam saído beneficiadas. Pela 
composição desses trabalhos, entrevemos a manutenção 
de uma tradição já centenária à época, de que poderemos 
encontrar outros exemplos em tábuas alfabéticas ou mapas 
de letras acompanhados de textos devocionários ou de 

23. Anexadas ao OFÍCIO do governador da capitania de Pernambuco, Luís 
Diogo Lobo da Silva, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real. Recife, 6 de março de 1759. Acompanhavam três 
cópias do Diretório, assim como da Breve instrucçam para ensignar a Doutrina 
christãa, ler e escrever aos Meninos. AHU – Avulsos – Pernambuco, cx. 89, doc. 
7201, rolo 120.
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temática edificante24. O que esses trabalhos não desvendam 
é a competência técnica dos mestres – cuja escolha, afinal, 
denota uma estratégia de improviso, na medida em que eram 
simples soldados, ao passo que as mestras eram, na verdade, 
as suas esposas.

O significado do envio destes trabalhos autógrafos 
para o Conselho ultramarino em 1760 justificava tão somente 
a eficácia do novo plano colocado em marcha, reafirmando 
a eficácia do controle do ensino pelo Estado. Semelhantes 
produções ortográficas, através de uma escolha meticulosa 
entre os alunos que mais se assinalavam, pretendiam elogiar 
o labor das autoridades locais, desde o governador até os 
capitães das vilas ameríndias e mestres de primeiras letras. 
Ainda que, metodologicamente, as diferenças não fossem 
notórias, a mudança de paradigma25 parecia colher já os seus 
frutos. Em suma, o elemento crucial era não propriamente a 
instrução, mas a possibilidade que esta garantia de civilizar 
os ameríndios. Desse modo, desenhava-se na constituição de 
vilas régias a sua incorporação à sociedade luso-brasileira, 
garantindo uma sedentarização das comunidades ameríndias 
em harmonia com as estruturas sociais e econômicas que as 
rodeavam. Não era, portanto, o processo educativo que estava 
em destaque – mas simplesmente a concretização do ideal 
civilizador e de integração social de povos “silvícolas”.

Contudo, o ideal da incorporação dos ameríndios 
à sociedade luso-brasileira por via do uso exclusivo do 
português acarretou efeitos perversos. O ameríndio não 
abandonou a sua condição marginal e de subserviência aos 
brancos, deixado em situações de extrema precariedade. 

24. A esse nível, sublinhe-se a estrutura de hornebooks, battledores e até samplers 
(estes como exercício da técnica de bordar das meninas) na tradição escolar 
inglesa, que podemos encontrar equivalentes noutros espaços, tanto na europa 
como nos espaços ultramarinos onde a sua presença colonizadora se afirmou.
25. NÓVOA, António. Le Temps des Professeurs, v. I. Lisboa: INIC, 1987, p. 146.

Essa foi uma realidade notada nas zonas mais pobres do 
Brasil ainda em meados de oitocentos, onde a sobrevivência 
dos poucos que permaneceram em povoações tuteladas 
pelo governo local dependia precisamente do artesanato. 

A diluição da presença ameríndia acentuou-se, 
é certo, mas à custa do afastamento das suas matrizes 
culturais e linguísticas – a ponto de um sem número de 
línguas e dialetos terem se extinguido por completo. Não 
obstante a ambição das medidas educativas preconizadas 
no Directório, nem uma década se passou e seu fracasso já 
era notório: o pagamento dos mestres escasseava – como 
eram também escassas as possibilidades econômicas 
das comunidades para garantir o pagamento do exigido 
Subsídio Literário; sucediam-se os abusos dos diretores, 
usando os serviços dos ameríndios para benefício pessoal e 
sem atribuição qualquer de salário competente; o insucesso 
escolar era crescente, pois as famílias, perante a dificuldade 
da sua auto-subsistência, viam-se obrigadas a retirar 
os filhos das escolas para que começassem a trabalhar 
mesmo em idade infantil; surgiram vários casos em que 
as crianças eram alvo de abusos e até de tráfico infantil; e, 
consequentemente, somaram-se várias situações em que os 
ameríndios optaram por abandonar aquelas localidades. 

Desenhara-se, quase de imediato, o fracasso do 
projecto da política josefina e de seu ministro Pombal, com 
gravíssimas repercussões ainda bem visíveis no século XIX.

Conclusões

Como temos vindo assinalando, as próprias 
comunidades ameríndias não deixavam de nutrir um 
interesse particular pela aprendizagem da escrita, até 
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porque poderia ser utilizada em benefício dos contatos 
intra e extragrupais; traria consigo novas possibilidades de 
comunicação; conferia às suas línguas e culturas de origem 
um renovado estatuto; facilitaria o alcance de prestígio social 
e de uma condição mais equilibrada face aos “civilizados”; 
além de, ainda, poder ser entendida como uma mais-valia 
para a comunidade, pela transmissão dessas mesmas 
técnicas de leitura e escrita aos seus membros e em benefício 
do próprio registo das suas produções culturais.

Ademais, e adotando a perspetiva de David 
Olson26, é possível inferir que a criação e utilização de 
um sistema de escrita proporcionou novas formas de 
representação, pensamento e consciência, promovendo um 
salto qualitativo na própria configuração das sociedades 
ameríndias. Porém, a transplantação para as comunidades 
de modelos de educação distintos dos que empreendiam 
e o contato com um sistema de escrita teve consequências 
menos favoráveis, de acordo com os agentes, as estratégias 
e as intencionalidades que lhes presidiram. 

Perante a superlativação da língua do colonizador 
aquém e além-fronteiras, a implantação do ensino formal 
do português constituiu uma poderosa estratégia de 
adentramento cultural em meio ameríndio e uma declarada 
tentativa de erradicação de elementos configuradores da 
identidade ameríndia, com imposição de uma vivência 
etnocêntrica. À educação sobrepusera-se o ideal civilizador, 
e, ao invés de promover uma justa integração social, as 
fortes restrições impostas, o fim da gratuitidade do ensino, 
a intermitência da sua ação e a carência vocacional dos agentes 
da Coroa, viriam ditar a própria marginalização daquelas 

26. OLSON, David. What writing does to mind. In AMSEL, Eric; BYRNES, 
James (Ed.). Language, Literacy, and Cognitive Development. New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2002.  p. 153-165.

comunidades, cujo estigma prevaleceria ainda por largo 
tempo. 

E porque, ao falar de educação, nos situamos no 
universo da cultura escrita, tal acarreta a ponderação 
não apenas de habilidades complexas de leitura e escrita 
ou do letrado como sujeito com determinado status 
social, econômico e cultural. Efetivamente, impõe-se 
discernir sobre diferentes níveis, paradigmas, conceitos 
e dinâmicas: sobre diversos níveis de literacia, em que o 
desconhecimento de habilidades de leitura e/ou de escrita 
não comprometeram, necessariamente, o acesso à cultura 
escrita; sobre as materialidades da escrita e do escrito, na 
sua diversidade tipológica e de gênero; como a escrita se 
oferece enquanto um espaço de interatividade, ainda que 
nem sempre de maneira visível; sobre as condições de 
produção, divulgação, censura e receção; sobre interações 
formais e informais, com participação deliberada ou fortuita, 
de indivíduos e/ou instituições; sobre os efeitos sociais da 
alfabetização em sociedades/comunidades ágrafas e/ou 
multilíngues; sobre condições de frequência e impacto da 
escrita e do escrito no plano das interações humanas e da 
vida quotidiana; sobre a ponderação de práticas de leitura 
e escrita que desafiavam a ortodoxia católica e a sua ação 
de disciplinamento e controle social na Modernidade; entre 
tantos outros.

Trata-se, naturalmente, de uma preponderante 
e complexa linha de investigação, onde há muito a se 
produzir no que diz respeito, especificamente, ao caso dos 
ameríndios brasileiros e aos efeitos da alfabetização em 
contexto missionário.



A CENSURA E O VERNÁCULO 
PORTUGUÊS NO SÉCULO XVIII



   ANA CRISTINA ARAÚJO    189

Ana Cristina Araújo
Professora Associada com Agregação. Faculdade de Letras | Universidade 
de Coimbra. Centro de História da Sociedade e da Cultura | 
araujo.anacris@sapo.pt

Redes de leitura e 
compromissos linguísticos 
em Portugal no século XVIII 
e alvores do século XIX

Neste estudo questionamos os veículos e os códigos 
linguísticos que permitiram o contato direto com edições 
estrangeiras e a inserção destas no movimento das Luzes em 
Portugal. A abertura de campos lexicais na cultura portuguesa 
de Setecentos requereu a identificação do fluxo editorial de 
gramáticas e dicionários de línguas estrangeiras, sobretudo 
respeitantes ao idioma dos philosophes, o francês. 

Entre 1768 e 1777, 8,6% de todos os livros e impressos 
sujeitos a licença da Real Mesa Censória são traduções e destas 
cerca de 70% foram realizadas a partir de originais em língua 
francesa1. Apesar de não contabilizados acrescem a essa cifra 

1.  TAVARES, Rui. O Censor Iluminado. Ensaio sobre o Pombalismo e a Revolução 
Cultural do Século XVIII. Lisboa: Tinta da China, 2018, p. 477; 489.
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os títulos lidos no original, quer por concessão de licença de 
leitura, quer clandestinamente. 

Ao conectar o problema da divulgação com as condições 
de acesso efetivo aos livros de origem estrangeira, consentidos 
e proibidos, verificamos que a fase de maior concentração de 
edição de gramáticas e dicionários de idiomas estrangeiros em 
Portugal acompanha o primeiro grande surto de divulgação, 
na imprensa periódica, das novas ideias e correntes de opinião 
da Europa das Luzes. Por fim, ao alargar, pela via lexicográfica, 
o inventário das formas de acesso ao livro estrangeiro ficamos 
com uma ideia mais clara da complexidade das práticas da 
leitura em Portugal no século XVIII e inícios do século XIX 
– conforme documenta o Projeto de uma Sociedade tradutora e 
encarregada do melhoramento da arte de imprimir e de encadernar 
(1821) – e também com a nítida perceção de que o padrão 
da linguagem vernacular sofreu alterações motivadas pela 
vulgarização de galicismos, censurados e satirizados em 
jornais e composições de conhecidos autores. 

A Gazeta Litteraria (1761-1762) e o 
alargamento das redes de leitura

Dez anos após o início do reinado de D. José I, na 
sequência da expulsão da Companhia de Jesus do reino e 
domínios portugueses, surge, no Porto, a Gazeta Litteraria 
ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos, periódico 
fundado pelo cónego secular de S. João Evangelista, Bernardo 
de Lima, com a explícita proteção do governador e brigadeiro 
do Exército, João Almada de Melo2. 

2. ROSSI, Guiseppe Carlo. La ‘Gazeta Literaria’ del padre Francisco Bernardo de 
Lima (1761-1762). Napoli: Publicazioni della Sezione Romanza dell’ Istituto 
Universitario Orientale, 1963.

Aberta a uma pluralidade de leituras, a Gazeta Litteraria 
ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos transcende, 
como projeto, o seu literal desígnio de seleção e representação 
do movimento editorial das Luzes. É preciso entendê-la 
associada a outras formas e mecanismos de apropriação 
cultural, sendo nesse caso ter em conta a censura, a tradução 
e os processos legais de aquisição de edições estrangeiras. É 
ainda conveniente pensar na reciprocidade funcional que, a 
partir dela, se estabelece entre a imprensa e a biblioteca como 
lugar de destino do livro, ou seja, admitir a existência de um 
círculo de leitores que acompanha a divulgação e acede, de 
fato, ao livro3. 

Nas páginas da Gazeta Literaria ou Notícia Exacta dos 
Principaes Escriptos Modernos, a organização das notícias 
literárias e científicas era feita de molde a sugerir uma visão 
de conjunto do que em cada país da Europa se publicava. 
Esta grelha de leitura criava naturalmente um sistema de 
preferências, em que a questão do idioma tendia a ser, também 
ela, central na estratégia de constituição de “bibliotecas 
escolhidas... e livres farrapagem de que se compunham 
algumas famosas livrarias de Portugal”4.

Apesar de todas as prevenções, Voltaire é apresentado, 
na Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos 
Modernos, como um dos maiores maitres à penser do século. 
Em matéria de traduções sabe-se que a sua História de Carlos 
XII circula em versão portuguesa desde 1739, ainda que 
o estilo e a visão da História que dela decorre contrarie o 

3. Retomamos e atualizamos neste texto alguns dados apresentados em 
ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de. Modalidades de leitura das Luzes no 
tempo de Pombal. Revista de História. Porto: Universidade do Porto, v. X, 1990, 
p. 105-128.
4. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos, conforme 
análysis, que delles fazem os melhores criticos, e diaristas da Europa, obra periódica... 
por Francisco Bernardo de Lima, v. 1, 1761, “Discurso Preliminar”, p. 7 inum.



   ANA CRISTINA ARAÚJO    193192    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

cânone imposto pela Academia Real da História5. O mesmo 
poderíamos dizer dos Elementos de História de Vallemont que 
se publicam em Lisboa entre 1734 e 1749. Mais surpreendente 
é a notícia dada em 1759 por um contemporâneo, bibliófilo 
e censor do Desembargo do Paço, Diogo Barbosa Machado 
(Bibliotheca Lusitana, História Crítica e Cronologica, tomo IV, p. 
608-609) da tradução das Cartas Morais, de Pope por Henrique 
José de Carvalho e Moura e simultaneamente, a atribuição 
a Manuel Pinto de Vilalobos da tradução de extratos da 
Enciclopédia das Artes e Ciências, talvez a de Chambers, cujo 
privilégio do livreiro Le Breton obtém em França, em 1745. 
Alguns anos mais tarde, em 1769, António Teixeira assina 
a versão portuguesa, em verso solto, do poema filosófico 
intitulado Ensaio sobre o Homem, de Pope6. 

Esse pequeno e significativo conjunto de traduções 
revela um marcado interesse por edições francesas e inglesas 
em ascensão, provavelmente, no início da década de sessenta, 
a avaliar pela importância que lhes atribui o jornal de Bernardo 
de Lima: 

Preferimos estas duas a todas as mais nações, porque 
à primeira [França] se deve a generalidade e extensão 
da literatura pelas excelentes obras originais que tem 
servido de modelo aos bons escritores que querem 
exceder no gosto, na boa disposição, método e ordem 
das matérias em todos os assuntos assim úteis como 
agradáveis; e à segunda (Inglaterra) se deve uma 

5. MOTA, Isabel Ferreira da. A Academia Real da História. Os intelectuais, 
o poder cultural e o poder monárquico no século XVIII. Coimbra: Edições 
MinervaCoimbra, 2003.
6. Essa obra, que compendia o essencial da filosofia deísta de Pope, foi reeditada, 
em Lisboa, em 1817. A nova edição Rollandiana foi feita por Francisco Baptista 
de Oliveira Mesquita, o Mechas, homem muito ligado ao comércio do livro e a 
quem se deve também a criação de um gabinete de leitura na capital. Conhece-
se ainda outra edição portuguesa da mesma obra de Pope, publicada em 
Londres nos inícios do século XIX.

infinidade de descobrimentos nas ciências sólidas e 
ainda nas mais abstratas e uma feliz ousadia e elevação 
de pensamentos na maior parte das belas artes7.

Nas páginas deste moderno periódico literário português 
ressoa, bem alto, o lema de que “Um estrangeiro que nos é útil 
deve ser nosso compatriota, assim como o é de todo o mundo 
o homem sábio”8, lema indispensável à consagração universal 
da República das Letras no século XVIII.

O jornal principia com um “Discurso Preliminar”, 
concebido à semelhança do Discours Priliminaire de d’Alembert 
na Enciclopédie, publicado dez anos antes. Mais do que no estilo 
de construção, o preâmbulo da Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta 
dos Principaes Escriptos Modernos denuncia um horizonte de 
preocupações inspirado também no enciclopedismo. Por isso, 
no mesmo “Discurso Preliminar”,  se elogiam e recomendam 
as “coleções e métodos” que, em matéria de ciências e artes, 
“universalizam e facilitam o conhecimento”9.

Mas a valorização explícita do enciclopedismo nem 
sempre correspondeu a um plano sistemático de divulgação 
das novidades vindas de França. Sendo mesmo de assinalar, 
ao longo do curto período de publicação da Gazeta Litteraria 
ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos (de Julho 
de 1761 a Junho de 1762), uma progressiva e evidente 
retração das páginas consagradas à literatura estrangeira e, 
consequentemente, o avolumar de referências de obras de 
autores portugueses. É impossível não ver nessa tendência 
para o fechamento do jornal às novidades provenientes de 

7. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 1761, 
“Discurso Preliminar”, p. 6 inum.
8. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 1761, 
“Discurso Preliminar”, p. 4 inum.
9. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 1761, 
“Discurso Preliminar”, p. 4 inum.
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editores estrangeiros, um dos possíveis sinais do gradual 
cerco exercido pela censura à política editorial gizada por 
Bernardo de Lima.

Contra a censura prévia e em 
defesa da opinião pública 

Em outubro de 1761, três meses depois do início da 
publicação, surge, em adição à Gazeta Litteraria ou Notícia 
Exacta dos Principaes Escriptos Modernos,  uma nota que chama 
a atenção para a censura que ocultamente se exercia sobre o 
jornal. Nessa nota o editor esclarecia que: 

O respeito e obediência que o autor deve ter a quem 
o pode mandar, o põe na precisa obrigação de não 
acrescentar nem diminuir cousa alguma do original que 
oferece para licenças. E como por erro ou simplicidade se 
deixaram de imprimir os dois extractos seguintes se vê 
o autor precisado a advertir que suposto o original não 
cabia daqui por diante nas duas folhas [...] não deseja 
se suprima cousa alguma, que mereça o beneplácito 
dos tribunais superiores... 10.

 A folha avulsa tardiamente vinda a lume tratava de duas 
obras. A primeira versava sobre o Discurso inaugural de Física e 
Medicina sobre os sabores e o gosto apresentada à Universidade de 
Leiden e editada por Samuel Luchtmans. A segunda versava 
matéria bem mais controversa, isto é, expunha e analisava os 
fundamentos dos pietistas e quietistas na Holanda através 
de uma Carta sobre a origem e opiniões de seita dos sérios. A sua 

10. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 275, sublinhado nosso. 

divulgação abria a possibilidade de um confronto, no plano 
teológico e dogmático, entre o protestantismo, excluído de 
qualquer discussão aberta em Portugal, e o catolicismo. 
Expunham-se em cinco pontos as principais orientações 
daquela corrente religiosa, com realce para a doutrina da graça 
divina, e concluía-se  pela “necessidade que têm os teólogos 
de conhecer as heresias modernas para as combater”11.

 Conforme prometia Bernardo de Lima, a polêmica 
ameaçava arrastar-se:

para outro lugar reservamos mostrar, conforme o 
espírito da Igreja, a ignorância, ou simplicidade 12 dos que 
não querem que se sabia que há heresias no mundo 
[...] Dizemos isto porque teremos ocasião de falar em 
algumas que devem saber os teólogos para lhes darem 
a resposta e não para se isentarem disto com o pretexto 
de que escrupulizam que as saiba o povo13. 

No plano dos princípios, essa atitude comportava a 
desvalorização do interdito, a superioridade da crítica e o 
privilégio da informação. E parece também claro que esse 
discurso era dirigido contra um outro, oculto e silencioso, o 
da censura. 

Poucos meses depois, em junho de 1762, a Gazeta Litteraria 
ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos aproveitava 
a sua última edição para responder a todas as diatribes que 
lhe eram movidas, produzindo então o primeiro documento 
público em favor da liberdade de imprensa em Portugal. 

11. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, v. 1, 1761, p. 277.
12. Registe-se a repetição desta última expressão, utilizada anteriormente para 
caracterizar o procedimento dos censores.
13. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 278. 
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Utilizava, para o efeito, o comentário à obra de Fr. 
Manuel da Epifânia, Verdadeiro Método de Pregar. Retomava 
e adaptava às letras portuguesas a célebre polêmica do bom 
senso e do bom gosto que, na França, tinha sido manifesto 
de modernidade. Contrariava as conceções expressas na obra 
em apreço e remetia o leitor para “os escritos de Hutcheson, 
Wagner, Hume, d’Alembert, Kaimis, Gerard, Burke e 
Montesquieu na sua dissertação sobre o bom gosto” que 
preferia à de Voltaire, “comumente consultada em Portugal 
para este fim”14.

Mas quando se discute a ideia, expressa por Frei Manuel 
da Epifânia, da utilidade da censura, Bernardo de Lima 
exprime, com clareza, o estado de espírito do homem de letras 
apostado na divulgação das Luzes e que pugna pela liberdade 
de pensamento e pela livre expressão da opinião pública. 
Escrevendo para o público Bernardo de Lima, sem medo da 
censura, expunha assim o seu pensamento:  

 
A menor reflexão neste ponto nos faz conhecer  a 
necessidade de haver em uma nação culta homens 
que pesem o merecimento das obras, só depois de 
impressas, mas não antes der se imprimirem [...]. Esta 
ideia de haver juízes que possam condenar, antes de 
imprimirem as obras que parecem ser contra a razão 
sem ofenderem a Religião e o Estado, é coisa que nos 
nossos tempos não tem lembrado a nenhuma das 
nações polidas [...]. Que mal pode resultar ao Estado 
ou à Religião de que se imprima uma obra medíocre, 
havendo críticos judiciosos que mostrem os seus 
defeitos? O crítico dá, e deve dar as suas razões e o 
criticado deve responder, se lhe parecer e quando as 

14. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 2, 
1762, p. 144.

razões são evidentes e claras, os mesmos estúpidos as 
percebem15. 

Com esses argumentos, contrapunha ao tribunal da 
censura o tribunal da opinião pública na convicção de que 
nada “deveria coarctar a judiciosa liberdade de mostrar cada 
um ao público o que discorre” muito menos um juiz “com o 
pretexto das regras ditadas pela boa razão”16.

Os exemplos da Inglaterra, França, Alemanha e Itália 
permitiam-lhe, também, formar um juízo mais amplo neste 
domínio: 

Todos os homens de letras que estenderem a sua vista 
mais além dos Pirinéus, confessarão que não havendo 
a liberdade de pesar o merecimento das obras, 
será impossível saber-se, e que não veremos senão 
desordem e confusão em todas as ciências e artes17.

Comportava aquela apreciação, que culminava num 
público labéu ao Marquês de Pombal, um juízo inevitavelmente 
negativo sobre a cultura nacional. Por isso, sob a influência 
clara de Montesquieu, Bernardo de Lima exclamava:

Não é preciso ser grande político para conhecer as 
consequências que costumam resultar disto em uma 
nação ignorante, basta olhar para o estado actual de 
todos os povos do mundo, onde vemos que a nação 

15. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 2, 
1762, p. 147.
16. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 2, 
1762, p. 147.
17. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 2, 
1762, p. 147.
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menos culta é a que conhece menos os seus interesses e 
que se precipita nas maiores infelicidades18. 

Como se comprova, a liberdade de imprensa é 
apresentada como um ideal indispensável à expansão das 
ideais e promessas de emancipação das Luzes. No contexto 
em que é defendida na Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos 
Principaes Escriptos Modernos a liberdade de imprensa não 
acarreta qualquer desígnio de mudança política. Ela encarna 
tão-só uma legítima aspiração filosófica de aperfeiçoamento 
do governo da monarquia esclarecida. Sem adivinhar o curso 
da evolução das ideias subjacentes à formulação constitucional 
de outros direitos fundamentais, posteriores à Revolução 
Francesa19, o editor da Gazeta Litteraria limitava-se, portanto, a 
constatar que “nunca as guerras literárias fizeram revoluções 
em estado algum do mundo”. 

18. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 2. 
1762, p. 149. Mas Bernardo de Lima fazia também depender “o pouco conceito 
da nossa literatura na Europa” do fato de “os portugueses serem demasiados 
sensíveis a qualquer exame das suas obras, ordinariamente elogiadas em 
termos verdadeiramente Asiáticos, confundindo-se muitas vezes o elogio de 
um grande autor com o do escritor da mais ínfima classe” Idem, ibidem, v. 1, 
1761, “Discurso Preliminar”, p. 6 inum.
19. Deve assinalar-se que no extrato da obra de G. Wallace, A System of the 
Principles of the Law of Scotland, Bernardo de Lima discute a noção de lei e 
disserta sobre a origem das Instituições Civis. Confronta as teses de Wallace 
com as de Pufendorf e Montesquieu, Esprit des Lois. Aceita, porém, com reserva, 
a ideia de um Estado de direito. “O direito que cada um tem é a sua propriedade 
e por isso, seria obrigada a lei, em segundo lugar, a estabelecer os direitos dos 
homens, assim como as infracções que se lhes pudessem fazer”. E acrescenta — 
“Parece que a segurança de propriedade é o fim imediato da Legislação, mas 
seria necessário olhar também para mais objectos... Desta sorte achar-se-ia a lei 
obrigada a atender miudamente para todos os interesses do género humano...” 
Gazeta Literaria, v. 1, 1761, p. 328-329.

Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos

Gravura 1 - Folha de rosto da Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos 
Principaes Escriptos Modernos, conforme análysis, que delles fazem os 

melhores criticos, e diaristas da Europa, obra periódica ..., 
por Francisco Bernardo de Lima (1761-1762)
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Durante um ano, entre grande variedade de notícias, 
a Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos 
Modernos produziu mais de cem extratos de obras, dezenove 
dos quais traduzidos de outras publicações periódicas 
estrangeiras. 

Essa cifra era considerada modesta dado o montante 
de edições anuais estimadas por Bernardo de Lima. Admitia 
então a partir de fontes de informação seguras, que as 
tipografias europeias publicavam mais de 6000 livros por ano.

A existência de correspondentes regulares e o contato 
direto com os principais centros de impressão da Europa, que 
garantiam a extensão do livro a Portugal, sobretudo do livro 
proibido, estavam, por conseguinte, no centro da atividade de 
divulgação de Bernardo de Lima.

É significativo que num artigo intitulado “Breve 
digressão sobre literatura Suíça” um  dos principais tópicos 
seja a notícia dos mais importantes repertórios autores suíços, 
o de Johann Jacob Leu, bem como de inúmeros catálogos de 
livros disponíveis20.

A inclusão de Bernardo de Lima no circuito do 
livro europeu inscreve-se também num sistema aberto, 
e, provavelmente, em expansão, do mercado exportador 
alimentado por grandes casas impressoras como a Société 
Typographique de Neuchâtel, Grosse, Cramer, Grasset, De 
Tournes e Bousquet21. 

20. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1 
1761, p. 191-192.
21. BONNANT, Georges. “Les libraires du Portugal au XVIII e siècle vus a 
travers leur relations d’affaires avec leurs fornisseurs de Genève, Lausanne et 
Neuchâtel”. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. Coimbra, 1969, X, 57-58, p. 87-
93; Idem, “L’Imprimerie à Genève du XVe au XVIIIe siècle et le commerce des 
libraires genevois avec le Portugal”. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. Coimbra, 
1956, II, n. 5, p. 1-16; DARNTON, Robert. The Business of Enlightenement: 
publishing history of Encylopédie, 1775-1800. Cambridge: Belknap Press, 1979. 

Nesse aspeto, é surpreendente a relação que a Gazeta 
Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos 
estabelece com a imprensa periódica europeia. São de tal modo 
vastos os conhecimentos e contatos do editor do periódico 
portuense com o jornalismo literário do continente, que ele 
mesmo chega a ridicularizar os eruditos que, em Portugal, se 
julgavam informados lendo apenas as Memórias de Trevoux, 
as Actas Literárias de Leipzig e o Journal des Savants. Todas as 
referências ordenadas de títulos de jornais filosóficos e literários 
que Bernardo de Lima oferece aos seus leitores representam 
não só uma resposta aos seus detratores mas, sobretudo, uma 
demonstração cabal do cosmopolitismo do periódico portuense. 

Isto nos obriga mostrar-lhes, todas as vezes que 
quiserem, não só as obras sobreditas, mas os diários 
seguintes, trazendo quem lhos traduza nos lugares que 
lhes parecem, não se fiando na nossa tradução, para 
assim se desenganarem a quem pertence a glória de fazer 
os extractos, que até compusemos em beneficio deles. 
Vejam para este fim a Revista do mês, a Revista crítica, a 
Revista imparcial, as Memórias fiéis dos livros novos, o 
Registo anual, o Diário de Verdun, o Mercúrio galante, 
o Ano literário, as Cartas hebdomadárias sobre o mais 
novo que há na literatura de Frederico Nicolai de Berlim, 
o Diário dos doutos combinado com as Memórias de 
Trevoux, o Diário do Commercio, o Diário Económico, 
o Diário de Vandermond, a História literária de Itália 
de Módena, o Ensaio crítico da literatura corrente 
estrangeira de Modena, o Médico ou Efemérides 
da Medicina de Hamburgo, o Diário estrangeiro de 
Arnaud, o Diário enciclopédico de Copenhague, o Diário 
dinamarquês de Busching, o Magazino sueco de Klein, 
o Mercúrio literário de Dinamarca, o Diário estrangeiro 
de Berne, a Biblioteca filosófica de Windhern, o Diário 
dos doutos de Hamburgo, as Cartas sobre os escritos 
Modernos, os Anais tipográficos, a Biblioteca germânica 
de Samuel Formey, o Observador Literário, o Magazino 
Hamburgo de Kaestner, as Novidades importantes ou 
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Extractos das obras modernas o Diário da Sociedade 
real das ciências de Goettingen, etc.22. 

À Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos 
Modernos se deve também o primeiro processo de subscrição 
pública de livros em Portugal. A obra inicialmente anunciada 
foi a Nova História da Inglaterra de Guilherme Rider, publicação 
iniciada nesse ano de 1761, “em quatorze pequenos volumes 
de algibeira”23. É também seguro que o jornal português foi 
conhecido e lido no estrangeiro. Da lista dos cerca de 200 
assinantes para o ano de 1762, 13,7% eram estrangeiros. 
Saliente-se ainda a existência nas páginas da Gazeta Litteraria 
portuense de uma seção reservada à correspondência dos 
leitores24. Curiosamente, em 1762, um correspondente do 
jornal assinalava que, em Portugal, um livro ou papel impresso 
“servia para se ler em uma povoação inteira”25.

Do elenco de novidades literárias e filosóficas 
sobressaem nas páginas desse periódico literário os temas 
ligados à religião, à moral, à política, ao direito natural e à 
economia. No domínio da crença são divulgadas ideias dos 
materialistas, deístas, pietistas e uma súmula de princípios 
de teologia racional. O deísmo, apesar dos “seus argumentos 
mais claros e convincentes”26, é considerado num quadro de 
controvérsia religiosa. Num ponto crucial da filosofia deísta, a 
adesão de Bernardo de Lima parece ser explícita: 

“A existência de um ente supremo, árbitro soberano de 
todas as coisas é uma das primeiras verdades de que se sente 
movida e afetada a criatura inteligente que quer fazer uso da 
sua razão”27.

É portanto à luz da razão que se discute o deísmo de 
Bayle e se refutam os princípios de Espinosa e do materialismo 

27. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 4.

moderno de La Mettrie, d’Holbach e de Helvécio28. 
Curiosamente, o jornal publica uma notícia da obra L’Esprit29, 
acompanhada pela refutação pública que Helvécio escreveu 
após a sua condenação pelo parlamento de Paris, em 175930.

Paralelamente, os progressos das ciências e das artes são 
analisados por meio de atas de Academias e outras obras sobre 
engenhos e descobertas. O interesse pela História Natural é 
uma constante. Num outro plano, expõem-se alguns princípios 
do moderno direito natural e novas formulações doutrinais de 
cunho contratualista. Nesse campo os autores mais referidos 
são Hobbes, Pufendorf, Barbeirac, Vattel e Wolff. A lei das gentes 
ou princípios da lei da Natureza de Vattel (na versão inglesa de 
Richardson, 1760) é tratada em confronto com outros textos 
jusnaturalistas, com clareza e ao longo de doze páginas31. Mas o 
enunciado dos princípios fundamentais da sociedade civil surge, 
de forma ainda mais desenvolvida, a propósito da apresentação 
das Instituições Políticas do barão de Bielfield. A respeito dessa 
obra aponta-se para a importância da legislação em matéria de 
liberdade política, liberdade de imprensa e tolerância civil32. 

28. Gazeta Literaria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos...,  v. I, 
1761, p. 155-160.
29. Gazeta Literaria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos...,  v. 1, 
1761, p. 161-162.
30. Na apresentação diz-se: “O ruído que tem feito este livro nos obriga a dar 
notícia de obrigação que temos de dar notícias das obras mais célebres; mas sendo 
ele tão pernicioso, que até tem feito prevaricar alguma da nossa mocidade que não 
conhece os fundamentos da nossa religião, servirá de contraveneno às perigosas 
máximas desta obra e mesmo arrependimento do  autor...”, Idem, ibidem.  
31. Gazeta Literaria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 163-174; Cf. “Ensaios sobre diversos assuntos de política e moral”, 
Idem, ibidem, v. 1, 1761, p. 304-310.
32. Gazeta Literaria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v.1, 1761, 
p. 52-61;  ldem, ibidem, 26. v. l, 176, p. 407-410. O tema da liberdade natural 
do homen serve de ponto de partida à discussão das teses antiesclavagistas 
também extratadas, Vide Two Dialogues on man Trade, Idem, ibidem, v.1, p. 337-
339, e A System of the Principles of Law..., Idem, ibidem, v.1, 1761, p. 327-336.
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Nesse contexto ressaltam também as referências ao pensamento 
de Montesquieu, citado avulsamente, mas sempre de forma 
breve, entre outras questões, sobre a formulação do poder 
legislativo e a origem da lei33.

Na economia, e de acordo com a doutrina fisiocrática, 
a agricultura é considerada a primeira e a mais importante 
fonte de riqueza das Nações. As diretrizes expostas são 
tributárias de Quesnay e Mirabeau34. Da França chegam 
igualmente notícias de constituição de sociedades econômicas 
para o melhoramento da agricultura35.  A voga das sociedades 
de província promotoras de conhecimentos úteis, a que se 
associavam frequentemente gabinetes de Física, de História 
Natural e de Química, comportava o elogio de um novo 
modelo de sociabilização cultural, assente na expansão de um 
tipo homo academicus, experimentado e versado em estudos 
de observação no terreno, expedições, e inventos práticos. 
Daí o eco das novas descobertas e aplicações da eletricidade36 

33. Gazeta Literaria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 176; Idem, ibidem, 20, v. 1, 1761, p. 321; Idem, ibidem, v. 1, 176l, p. 331; 
Idem, ibidem, 26, v. 1, 1761, p. 407-408.
34. Vide sobretudo o artigo intitulado Da Utilidade e Necessidade da Ciência da 
Agricultura, Idem, ibidem, v. 1, 1761, p. 365-374.
35. É interessante a forma como introduz o assunto: “Os Físicos e Naturalistas 
não têm cessado de trabalhar para a instrução dos Lavradores e Artífices, mas 
como a natural rusticidade destes lhes não deixava compreender inteiramente 
os documentos dos Filósofos, recorreram estes, auxiliados pelos grandes 
ao expediente de erigir academias que distribuam prémios aos que melhor 
executarem o que se lhes ensina”, Idem, ibidem, p. 371. A esta notícia deverá 
juntar-se a da conclusão, em maio de 1761, do “Mapa Geral de França levantado 
e tirado geometricamente”, logo divulgada em setembro do mesmo ano, Idem, 
ibidem, v. 1, 1761, p. 203.
36. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 24; Idem, ibidem, v. 1, 1761. p. 403-404; Idem, ibidem, v. 1, 1761, p. 204.  

do cobre37, da cultura do bicho da seda38, das mais recentes 
observações meteorológicas39, transporte de sementes40, 
cálculos de erosão dos terrenos e de elevação e profundidade 
do mar.

Enfim, as páginas da Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta 
dos Principaes Escriptos Modernos abrem-se às mais recentes 
novidades literárias e domínios do saber41. Com grande 
sentido de atualidade, em Novembro de 1761, noticiava-se 
a apresentação à Academia Real de Paris, dos oitavo e nono 
volumes da História Natural de Buffon, ocorrida em maio 
desse mesmo ano42.

37. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 205.
38. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 21-23.
39. Reflexões sobre a utilidade das observações meteorológicas, de João Noppen para os 
annos de 1746, 1747 e 1748, Idem, 25, v.1, 1761, p. 405-406.
40.Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 
1761, p. 24.
41. The Natural History of Iceland..., in Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos 
Principaes Escriptos Modernos..., v. 1, 1761, p. 43-98; Exame Histórico e Físico 
da suposta diminuição de água e da aumentação da terra, Idem, ibidem, p. 99-114. 
Tratado sobre a geração dos metais por terramotos, Idem, ibidem, p. 115-116; Altura 
das Montanhas dos Alpes tomada com  barómetro, Idem, ibidem, p. 208-210: Biblioteca  
de João Daniel Denso, Idem, ibidem, p. 192-194; História Natural da Noruega, Idem, 
ibidem, p. 259-270, para além de outras referências.
42. a Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos ..., v. 1, 
1761, p. 324.
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Privilégios de leitura e exame de livros 

No contato e apreensão de obras de filósofos, como 
Voltaire, Helvécio, Montesquieu, d’Alembert e outros 
publicistas e literatos ingleses, alemães e italianos referenciados 
na Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos 
Modernos influiu extraordinariamente a censura, ela própria 
portadora de uma contra-leitura das mesmas obras. Interditas 
de circular legalmente, muitas delas, colocadas no Índice da 
Real Mesa Censória, foram objeto de autorização especial de 
leitura, o que por certo teria acontecido com o padre Bernardo 
de Lima43. De um modo geral, eram possuídas por leitores 
doutos e insuspeitos como, por exemplo, o oratoriano do 
Porto, padre José Duarte, que guardava o Oráculo dos Novos 
Filósofos para esclarecer, como ele mesmo afirma, a obra de 
Voltaire dada à estampa em 1760, na cidade de Berna44. 

O procedimento de licença de leitura, abonatório de 
quem lia, sendo parte integrante do processo da censura 

43. Até cerca de 1753, as licenças de leitura de livros proibidos pelo Index 
Romano eram concedidas pelo Papa, através da Sagrada Congregação do Santo 
Ofício, por períodos de cinco anos, renováveis. A partir de 1761, o governo, 
ao pretender secularizar a censura, desloca o exame dos livros para a alçada 
régia. Pouco depois, essa função foi atribuída à Real Mesa Censória, instituída  
em 8 de maio de 1768. A  competência para fiscalizar e atribuir licenças de 
leitura e posse de obras defesas, “com moderação e cautela” a pessoas doutas e 
prudentes, é consagrava no título IX do Regimento daquele tribunal e em edital 
de 10 de julho de 1769. Sobre o assunto, ver MARTINS, Maria Teresa Payan. A 
Censura Literária em Portugal nos séculos XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian- FCT, p. 773-778. 
44. RAMOS, Luís Oliveira. O Porto e as origens do Liberalismo (Subsídios e 
Observações). Porto: Publicações da Câmara Municipal do Porto, 1980, p. 23. 
Ver ainda do mesmo autor, A aquisição de livros proibidos nos fins do século XVIII. 
Separata da Revista da Faculdade de Letras do Porto - Série História, 1974.

anterior e posterior à criação da Real Mesa Censória (1768)45 
contribui para delimitar o espaço social de acesso ao livro 
interdito, essencialmente ocupado pelo clero e nobreza, 
diversificando, a prazo, códigos, práticas e opções de leitura 
desses grupos sociais.

Por isso, ao compulsar-se lista de assinantes da Gazeta 
Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos 
para 1762 não se estranhará o fato de dois terços dos nomes 
ali inscritos serem nobres e eclesiásticos, tendência que ainda 
prevalece na lista dos cerca de 500 subscritores do Jornal 
Encyclopédico, em 1789. Paralelamente, não restam também 
dúvidas sobre a presença de avultado número de obras 
proibidas de autores famosos em diversas bibliotecas do clero 
e da nobreza46.

45. Ver os casos e as situações de concessão extraordinária de licença para 
possuir e ler livros defesos que são sinalizados por Teresa Payan Martins. 
A título ilustrativo retenha-se que, em 1775, os livreiros e mercadores de 
livros estabelecidos no país, “tanto portugueses como estrangeiros”,  “foram 
formalmente informados da ordem do Presidente da Real Mesa Censória de 
que ‘deveriam mandar tirar licença a esse Régio Tribunal para poderem vender 
livros proibidos àquelas pessoas que a tivessem legítima, e que não o fazendo 
não poderiam nem deveriam vender os Dicionários de Bayle [...]”. “Compreende-
se, assim, que nenhuma restrição tenha sido imposta à entrega dos exemplares 
do Dictionnaire de Bayle, comprados no estrangeiro quer por João Baptista 
Reycend quer por João José Bertrand e filhos, e chegados à Alfândega de Lisboa, 
em 1766. As relações dos livros relativas à mercadoria dos caixões de livros 
vindos de França, pertencentes àqueles mercadores de livros, devidamente 
licenciados para negociarem em obras defesas, foram analisadas pela Real 
Mesa Censória e delas consta o despacho: ‘Entreguem-se. – Bispo Presidente’”, 
MARTINS, Maria Teresa Payan. A Censura Literária em Portugal nos séculos XVII 
e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian- FCT, p. 369-371. 
46. ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e Problemas. 
Lisboa: Livros Horizonte, 2003, p. 71-91; RAMOS, Luís Oliveira. Sob o signo das 
Luzes. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda. 1988; RODRIGUES, Manuel 
Augusto. A Biblioteca e bens de Universidade da Mitra de Coimbra. Coimbra: 
Publicação do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1984. 
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A um tempo marginal, a cultura Luzes tendeu a ser 
legal por privilégio. Nesse contexto, compreende-se melhor a 
indicação assinalada em 1759 por Teófilo Cardoso da Silveira 
a Verney, da existência de dicionários filosóficos, de Pierre 
Bayle e Voltaire, em mais de 600 bibliotecas portuguesas47. 
No meio universitário é igualmente relevante a confissão do 
acadêmico e erudito João Pedro Ribeiro, após a reforma da 
Universidade de Coimbra de 1772, ele assegura que a lista 
oficial de livros proibidos servia para os professores e alunos 
fazerem as suas encomendas de livros48.

Portanto teria sido nos círculos tradicionais da cultura 
letrada, próximos da corte e da universidade, em academias 
e em algumas casas religiosas de oratorianos, franciscanos e 
beneditinos, que vingou, numa primeira fase, o movimento de 
introdução dos autores modernos de filosofia natural e moral em 
Portugal. Esse aspecto apenas confirma a posição de vantagem 
cultural de nobres e eclesiásticos na sociedade portuguesa. 

Enunciada a questão do originário protagonismo social e 
cultural das Luzes em Portugal, toma-se necessário repensar o 
alcance da censura enquanto prática disciplinar e modalidade 
de leitura e revalorizar novos indicadores, como a imprensa 
periódica e outros meios de acesso e divulgação que, não 
tendo imediatamente uma intenção doutrinal, franquearam e 
prepararam a leitura do livro estrangeiro.

Em relação à censura, particularmente durante o período 
pombalino, é importante referir o papel dos censores ou 
deputados da Real Mesa Censória, qualificados literariamente 

47. CIDADE, Hernâni Cidade. Lições de Cultura e Literatura Portuguesas. 
Coimbra: Atlântida, 1968, v. 2, p. 351.
48. RAMOS, Luís Oliveira. A aquisição de livros proibidos...cit., p. 7; LOUREIRO, 
José Pinto. Livreiros e livrarias de Coimbra. Arquivo Coimbrão, v. XII, 1954, p. 
69-171. Esse autor indica os livreiros acusados, em 1765, de venderem livros 
proibidos: Beaux, (que tinha o privilégio de venda nessa cidade da Gazeta 
Literaria),  Giniaux, Manuel Ferreira Jordão, Luís Seco Ferreira e António 
Simões Ferreira. 

para o ofício de exame e apreciação crítica das obras submetidas 
a aprovação desse tribunal. Segundo o Regimento da Real 
Mesa Censória, o Presidente distinguia-se por ser um 

‘Varão dos mais sábios e autorizados’ deste Reino 
e nele concorreriam ‘as qualidades de erudito nas 
Letras Sagradas e Humanas; prudente, zeloso do 
argumento da Religião e do Estado e bem instruído nos 
Direitos do Sacerdócio e do Império’. Os deputados 
seriam de diferentes profissões e estados, ‘pela maior 
parte, Doutores, Lentes ou Opositores às cadeiras da 
Universidade de Coimbra [...] para poderem formar 
bom juízo da grande variedade de livros que deveriam 
examinar sobre todo o género de assuntos e teriam 
notícia das línguas mortas e vivas, principalmente 
daquelas Nações que têm enriquecido mais com os 
seus escritos a República das Letras’49.

Ilustrados em História, Direito, Literatura Universal, 
Filosofia, Lógica, Crítica e Hermenêutica deviam revelar, no 
exercício das suas funções, e nos termos do mesmo Regimento, 
“uma louvável probidade, muita prudência e madureza de 
juízo, grande amor pela justiça, uma total imparcialidade 
e um zelo ardentíssimo do aumento da Religião e do bem 
público da Pátria”50. Podiam ter ou não algumas afinidades de 
pensamento com autores ilustrados estrangeiros, mas, acima 
de tudo, não deixavam de ser porta-vozes do reformismo 
iluminista pombalino. De qualquer modo, na qualidade de 
censores eram obrigados a ler e dar parecer sobre milhares de 
edições propostas para impressão em Portugal. Examinavam, 
filtravam, emendavam e proibiam toda a sorte de obras. 

49. MARTINS, Maria Teresa Payan. A Censura Literária em Portugal nos séculos 
XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian-FCT, p. 48. 
50. MARTINS, Maria Teresa Payan. A Censura Literária em Portugal nos séculos 
XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian-FCT, p. 48.
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Os títulos anteriormente examinados e os impressos de 
uso corrente, considerados sem importância, eram apenas 
submetidos a exame simples, que podia validar ou não licenças 
de impressão atribuídas em anos antecedentes. As novidades 
literárias e as primeiras submissões à Mesa deviam sujeitar-
se à averiguação ponderada, por vários deputados, “ dos 
merecimentos, utilidade e pureza da doutrina dos livros”, 
ou seja, ficavam sujeitas a exame formal. Essas eram as duas 
modalidades previstas de apreciação de impressos no interior do 
tribunal. A título excepcional, o Regimento previa que “sempre 
que se verificasse a inexistência na Mesa ‘de professores dos 
Idiomas, Artes ou Ciências’ de que tratassem os livros e obras 
que se pretendiam imprimir, seriam ‘nomeados por portarias 
do tribunal censores e informantes das respetivas faculdades, 
que a ele mandariam os seus pareceres em carta fechada”51. 
Fica pois evidente que o domínio de idiomas estrangeiros era 
uma questão fundamental no trabalho dos censores.

Compromissos linguísticos: gramáticas e 
dicionários de idiomas estrangeiros

A uma escala mais ampla, a tradução converteu-se 
numa palavra-chave, passando a constituir um procedimento 
indispensável nas comunidades de leitura e de escrita no 
século XVIII. Os campos literário e filosófico alimentaram 
o fluxo de traduções manuscritas e impressas de grandes 
autores mas também de textos considerados menores, escritos 
sobretudo em francês e inglês. A tradução e adaptação de 

51. MARTINS, Maria Teresa Payan. A Censura Literária em Portugal nos séculos 
XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian-FCT, p. 49.

textos foi ainda responsável por produções híbridas em que 
se misturavam, tradução, passagens da autoria do tradutor, 
plágio e comentários de outros autores sobre a totalidade ou 
sobre um excurso específico do impresso que era objeto de 
tratamento. 

A função do interprete e do intermediário cultural, a 
questão da originalidade autoral e a voga de novos gêneros 
e produções no campo da literatura impressa remetem assim  
para a importância das traduções no século das Luzes52. 
Ferramenta indispensável de leitura, a tradução ilumina, 
sem dúvida, as escolhas de leitores anônimos munidos de 
conhecimentos lexicográficos e gramaticais. A generalização 
de dicionários e de gramáticas de línguas estrangeiras deriva, 
subsidiariamente, da modernização de programas educativos 
impostos por novas instituições culturais.  

A partir de 1768, a Real Tipografia Régia, criada nesse 
ano, passou a assegurar a publicação de tais livros para uso das 
classes do Colégio dos Nobres. Alargando o inquérito a outras 
casas impressoras, verifica-se que, no período compreendido 
entre a década de trinta e finais dos anos setenta do século 
XVIII, a produção de gramáticas e dicionários de línguas 
vernáculas europeias, com destaque para o idioma francês 
aumentou consideravelmente. 

Em consonância com essa tendência, Martinho de 
Mendonça de Pina e Proença afirmava, em 1734, que “a língua 
francesa é tão comum hoje nas cortes vulgares que não deve 

52. Sobre o tema e respetivo aparato metodológico e crítico, ver CHARLES, 
Shelly. Traduire au dix-huitième siècle” In. MALLINSON, Jonathan (ed.). 
The Eighteenth Century Now: boundaries and perspectives. Oxford: Voltaire 
Foundation, SVEC, 2005:10, p. 133-147. No domínio da cultura portuguesa ver 
RODRIGUES, A. A. Gonçalves. A Tradução em Portugal. Tentativa de resenha 
cronológica das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil 
de 1495 a 1950. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, v. 1, 1992.
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faltar o seu conhecimento menino bem educado”53. Pouco 
depois, a aprendizagem das línguas modernas, especialmente 
o italiano e o francês, era igualmente sustentada, com vigor, 
por Luís António Verney54. Culminando um processo difícil 
de travar, no início da década de sessenta, a Gazeta Litteraria 
ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos advertia que 
“para se decidir do merecimento das obras dos grandes homens 
é necessário saber fundamentalmente, e fazer-se senhor das 
matérias que eles tratam, e conhecer perfeitamente as línguas 
em que estão escritas” realçando, em seguida, a supremacia 
das produções francesas e inglesas, cujas “excelentes obras 
originais” excedem todas as outras “no gosto e utilidade das 
matérias... método, ordem... e infinidade de descobrimentos 
nas ciências”55.

Apreciando em pormenor o movimento de vulgarização 
das línguas modernas no século XVIII, verifica-se que a 
moderna tradição de estudos filológicos no domínio das 
línguas vulgares remonta a Rafael Bluteau, autor do célebre 

53. Joaquim Ferreira Gomes. Martinho de Mendonça e a sua obra pedagógica. Com 
edição crítica dos Apontamentos para a Educação de Hum Menino Nobre. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, p. 266-267. O livro de Martinho de Mendonça 
mereceu a atenção de Bernardo de Lima que começa por analisá-lo nesses 
termos: “A natureza do homem sendo mais inclinada para à maldade que para 
a virtude, tem a educação muitas vezes o poder de vencer aqueles perversos 
intentos que nos inspira a natureza inculta e de fazer útil cidadão aquele que 
infelizmente abandonado a ela seria um nocivo monstro. Logo grandes elogios 
merecem aqueles que empregam as suas fadigas e estudos a apontar as regras 
para nos aperfeiçoarmos”. Gazeta Litteraria, v. 13, 1761. p. 195-196. 
54. Luís António Verney. Verdadeiro Método de Estudar, edição organizada 
por António Salgado Júnior, Sá da Costa, ed.,  v. 1, p. 272-274. Sobre o autor 
ver ANDRADE, António Alberto de. Vernei e a cultura do seu tempo. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1966.
55. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos, 1761, 
v. 1, p. 1-2. Note-se que o parecer do censor do Desembargo do Paço, Diogo 
Barbosa Machado, salienta esse aspeto referindo-se ao editor da gazeta nesses 
termos: “nela se admita ser autor igualmente perito nas línguas mais polidas 
da Europa”.

Vocabulário Portuguez e Latino (1712-1728).  Deve-se, no 
entanto, ao teatino Luís Caetano de Lima, a elaboração de 
uma Grammatica Franceza, ou Arte para Apprender o Francez, por 
meyo da Lingua Portugueza, regulado pelas notas e refflexoens da 
Academia de França (1710), particularmente crítica em relação 
à rudimentar Arte da Lingua franceza portugueza, impressa 
em 1700, e ao Essai de la Grammaire Portugaise e e Françoise, 
aparecido em 1705. Também autor de uma gramática de 
italiano, impressa em 1734 e reimpressa em 1756 e 1784 , foi 
com a Grammatica Franceza que o padre Caetano de Lima 
adquiriu maior notoriedade, pois esta logo registou três 
impressões sucessivas até 1733, uma delas na Haia em 1712,  
voltando ainda a reimprimir-se em 175656. 

Paralelamente, em Coimbra, vinha à luz a Arte de 
Grammatica para aprender a lingua franceza por meio da portugueza 
(1761), de José Arcangelo Jovenna, autor igualmente de uma 
Ortographia franceza recoppilada em regras abreviadas e faceis para 
a percepção dos principiantes. Ainda em Coimbra, Bartolomeu 
Álvaro da Silva fazia imprimir, em 1764, a Colecção de palavras 
familiares portuguesas, francezas e latinas e britânicas com uma 
breve instrucção para receber e ainda falar o francez. 
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Gravura 2 - Folha de rosto da Grammatica Franceza, ou Arte para Apprender 
o Francez, por meyo da Lingua Portugueza, regulado pelas notas e refflexoens da 

Academia de França, de Luís Caetano de Lima (3ª edição)

No Porto publicava-se, entretanto, o Mestre francez: 
ou Novo Methodo para aprender a lingua franceza por meio da 
portugueza, de Francisco Clamopin Durand, da qual se fizeram 
duas edições, em 1767 e 1771. O êxito dessa obra foi grande. 
Na década seguinte, a oficina de Simão Tadeu Ferreira, em 
Lisboa, recuperou as licenças para imprimir o Mestre Francez, 
depois da fraude editorial de que fora acusado Francisco 
Clamopin Durand ao publicar, em 1774, com a fausse-adresse 
de Barcelona, o  Diccionario Francez Portuguez, sem ordem 
da Real Mesa Censória57. Tratava-se, na realidade, de uma 
contrafação do Dictionnaire Français & Portugais / plus complet 
/ que tous ceux qui ont parû / jusqu’à present / pour línstruction 
de la jeunesse portugaise, editado em 1769 por George Rey & 
Compagnie, pelo que foram  apreendidos 200 exemplares da 
obra ilegalmente impressa no Porto por Francisco Clamopin 
Durand. A edição legal desse dicionário destinava-se à 
“estudiosa mocidade portuguesa”. Segundo o requerimento 
apresentado por George Rey à Real Mesa Censória, o editor 
pretendia concorrer para que os jovens aprendessem “com 
mais facilidade uma lingoa que hoje pode chamar-se Universal 
e possue tantos Thesouros literários”58. 

Preparando o terreno para o bom negócio de livraria, 
publicou-se também, em 1766, o Novo e Facilimo Methodo de 
Grammatica Franceza e Portugue a recopilada dos melhores auctores 
que escreveram Artes e Ortografias, com a indicação de ter sido 
impressa em Trevoux “por um genio amante dos progressos 
dos estudiosos d’este idioma”. Apesar de anônimo, esse 
compêndio foi atribuído a ex-crúzio, secularizado e residente 
na Inglaterra, João Jacinto de Magalhães, autor igualmente do 
Novo Epitome de Grammática Grega de Porto Real.

57. MARTINS, Maria Teresa Payan. A Censura Literária em Portugal nos séculos 
XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian-FCT, p. 553-554.
58. ANTT- Real Mesa Censória, Caixa 358, doc. 4103.
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No século XVIII, mais do que uma moda, o ciclo de 
vulgarização e abertura ao idioma dos philosophes decorria 
tanto de exigências de relacionamento diplomático da corte, 
como dos interesses e das expectativas culturais e econômicas 
das elites urbanas. Daí que, em 1758, tenha sido editado por 
Jean Joseph Bertrand o Diccionario de Linguas Portugueza e 
Franceza de José Marques, o primeiro do gênero em Portugal, 
saindo o segundo volume em 1764, com o epíteto de Novo 
Diccionario, da officina Patriarcal de Francisco Luís Ameno. 

Gravura 3 - Folha de rosto do Novo Diccionario das Linguas Portugueza e 
Franceza do padre José Marques, tomo II, (1764)

Correspondendo a imperiosa necessidade de 
comunicação em matéria de negócios e não só com membros 
da feitoria inglesa, os portugueses começaram por dispor 
logo nos inícios do século de uma compilação de linguagem 
intitulada: A Compleat Account of the Portugueze Language. Being 
a copious Dictionary of English with portugueze, and with english 
(1701). Contudo, apesar da numerosa comunidade britânica 
estabelecida em Lisboa, Porto e Setúbal, não teve a iniciativa 
imediatas réplicas. Decorridos sessenta anos, aparece a 
Grammatica ingleza ordenada em portuguez, na qual se explicam 
clara e brevemente as regras fundamentais, e as mais proprias para 
falar puramente aquela lingoa, de Carlos Bernardo da Silva Teles 
de Menezes. Esse livro, juntamente com as lexicografias em 
inglês publicadas anteriormente, mereceram, em 1762, duras 
críticas, preferindo-se então o recurso aos dicionários ingleses 
de Boyer e especialmente ao de Johnson:

As gramáticas que até agora tem aparecido em 
português para se aprender inglês são compostas 
por quem não sabia bem a nossa língua, e de pouco 
servem pelo seu mau método e demasiada concisão. 
O dicionário inglês e português que se compôs há 
sessenta anos, pouco mais ou menos, é o pior é o mais 
indigno que temos encontrado, porque além de mil 
defeitos que não apontaremos por conta da brevidade, 
não chega a ter a décima parte dos vocábulos ingleses. 
Os que presumem poder conseguir mais algum 
adiantamento, julgam que as gramáticas francesas que 
ensinam o inglês e o dicionário de Boyer, ainda depois 
de correcto, é defeituosíssimo a respeito do excelente 
dicionário de Johnson. Mas ainda supondo que as 
gramáticas francesas fossem completas, é certo, que 
não se pode conhecer sem um grande uso a construção 
inglesa que é muito diversa da nossa e da francesa59.

59. Gazeta Litteraria ou Notícia Exacta dos Principaes Escriptos Modernos..., v. 2, 
1762, p. 65-66.
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Mais tarde, em 1773, António Vieira Transtagano, publica 
um Dictionary of Portuguese and English Languages, várias 
vezes reimpresso até meados do século XIX60. Entretanto, a 
falta de um bom suporte para o ensino dessa língua veio a ser 
colmatada com o aparecimento, em 1779, da Nova Grammatica 
de Lingua Ingleza/ ou/ A Arte de Fallar e Escrever com propriedade 
e correcção o Idioma Inglêz de Agostinho Nery da Silva. Esse 
instrumento linguístico, publicado pela Régia Oficina 
Tipográfica, tinha como principais destinatários os alunos do 
Colégio dos Nobres mas acabou por ser  adotada no ensino da 
língua inglesa até 1832.

No mercado surgem mais publicações idênticas, uma 
delas atribuída ao médico português residente em Londres, 
Jacob de Castro Sarmento, Grammatica lusitano-anglica, ou 
portugueza  publicada, em 1777, por Manoel Coelho Amado 
e outra obra do gênero da autoria de André Jacob, mação 
britânico e membro da loja Virtude, em Lisboa.

Crescendo a presença de tropas inglesas em território 
português, no rescaldo das Invasões Francesas, surge, em 1814, 
o curioso Mestre de Inglez ou Nova Grammatica de Lingua Ingleza, 
por hum sistema original, sem dependência de mestre, atribuído a 
Francisco Paula Jakú e impresso na Nova Imprensa da Viúva 
Neves & Filhos. 

O êxito editorial de obras congêneres sobre a língua 
francesa e inglesa, no último quartel do século XVIII, reflete 
a aceleração do ritmo de trocas culturais com esses países. 
No final da década setenta vem a público o Novo Diccionario 
Francez-Portuguez composto sobre os melhores diccionarios 
illustrados com termos facultativos das sciencias e artes liberaes e 
mecanicas (1778) de Miguel Tibério Pedegage Brandão Ivo. No 

60. Convertido ao protestantismo e vivendo em Londres, António Vieira 
Transtagano publicou também nesta cidade, o Dictionary of Portuguese and 
English Languages in two parts: Portuguese and English and English and Portuguese, 
em 1794. 

ano seguinte, Vicente Bastos Teixeira dá ao prelo o primeiro 
tomo do Dictionnaire moderne du idiome françois expliqué en 
portugais, supostamente publicado em Lisboa. Em 1784 o 
Nouveau Dictionnaire Français – Portugais aprece com a 
estranha chancela de Simon Thaddée Ferreire, ou seja, com 
indicação afrancesada de uma velha oficina tipográfica de 
Lisboa.

O interesse que animava essa sucessão de publicações 
transcende a mera curiosidade linguística. O alargamento de 
horizonte filológico comportava um nível de comprometimento 
cultural, raramente tido em conta, e que Joaquim José da Costa 
e Sá, professor régio de língua latina e familiar de Frei Manuel 
do Cenáculo, revela de forma emblemática ao recuperar, em 
parte, as famosas tábuas da Encyclopédie na edição revista e 
aumentada do Diccionario de linguas franceza e portugueza, 
composto pelo capitão Manuel de Sousa, cujos dois tomos 
saíram, inicialmente, da Oficina de Simão Tadeu Ferreira, 
em 1784. O parecer da censura do “Dictionnaire Français 
Portugais compôsé par le capitaine Emmanuel de Souza mis 
en ordre et augmenté par Joachim Josph da Costa Sá, séconde 
edition revue, corrigée augmentée de tous les mots adoptés 
dans la langue française” (reimpresso em 1811) foi, portanto, 
favorável à indicação expressa pelos editores: 

damos segunda vez à luz o Dictionnaire Français 
Portugais que compusera o capitão Manuel de Sousa 
e depois ordenara, corrigira e adicionara Joaquim Jose 
da Costa Sá [...] convidamos o Doutor Vicente Pedro 
Nolasco da Cunha [...] para corrigir e melhorar em 
tudo que possível fosse a antiga edição. Preencheu elle 
os nossos desejos, porquanto vemos que lançando mão 
do Dictionnaire que a Academia Francesa publicara 
em 1802 e que fora augmentado de mais de vinte mil 
artigos sobre os da edição de 1762 delle extraiu todos 
quantos faltavam no Dictionario em que trabalhava 
pelo que passara a consultar tosos os dictionários mais 
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acreditados da Europa, tanto geraes da língua como 
facultativos e particulares das sciencias, Artes e Oficios 
e delles recolhera todos os termos técnicos e próprios 
de cada uma dellas”61.

Subsidiariamente, outros indicadores apontam para a 
especialização dos dicionários. De finais de século em diante, 
a complexidade da linguagem técnica e científica exigia a 
elaboração de instrumentos de consulta para específicos 
campos de saber. A título de exemplo, mencione-se o Novo 
Dicionario Francez-Portuguez: composto segundo os mais célebres 
Diccionários e Enriquecido de muitos termo de Medicina, de 
Anatomia, de Cirurgia, de Farmacia, de Quimica, de História 
Natural, de Botanica, de Mathematica, de Marinha e de todas as 
outras Artes e Sciencias (1786). 

A utilidade dos dicionários está inequivocamente 
associada à expansão e especialização do universo de leitura. 
Nesse contexto, é relevante a indicação fornecida por Adrien 
Balbi sobre o volume de traduções legais efetuadas entre 
1801 e 1819. Nesse período, para um valor estimado de 1766 
títulos publicados em Portugal, são apontadas 428 traduções. 
Por outro lado, o autor do Essai Statistique du Royaume du 
Portugal calcula que as importações de livros estrangeiros em 
Portugal, entre 1772 e 1820 tenha atingido o seu ponto mais 
alto nos anos imediatos à reforma pombalina da universidade, 
evoluindo com altos e baixos até às vésperas da revolução 
liberal. Segundo o mesmo autor, em 1818, numa conjuntura 
econômica recessiva, o reino pagava 180 000 francos anuais 
ao exterior para sustentar a venda de edições estrangeiras no 
comércio de livraria. Destes, 140 000 francos destinavam-se 
a cobrir a importação de livros franceses, sendo o restante, 

61. ANTT- Real Mesa Censória, Caixa 358, doc. 4109.

40 000 francos, aplicados na compra de edições inglesas, 
italianas e de outras línguas62. 

Gravura 4 - Folha de rosto do Dictionnaire Français / & Portugais / plus complet 
/ que tous ceux qui ont parû / jusqu’à present / pour l’instruction de la jeunesse 

portugaise, editado, em 1769, por George Rey & Compagnie

62. Adrien Balbi, Essai Statistique du Royaume du Portugal et D’Algarve, compare 
aux autres États de l’Europe. Paris: Chez Rey et Gravier Libraires, 1822, t. 2, p. 
100-103.
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O Projeto de uma Sociedade tradutora e 
encarregada do melhoramento da arte de 
imprimir e de encadernar (1821) 

A crescente presença de edições estrangeiras em 
bibliotecas portuguesas e a necessidade sentida por um 
número crescente de letrados justificam a criação, em 1821, 
da Sociedade tradutora encarregada do melhoramento da arte de 
imprimir e de encadernar. O projeto dessa associação consta 
de uma petição impressa na Typographia Rollandiana e 
apresentada “à approvação do Soberano Congresso” pelos 
bacharéis Francisco Luiz de Gouvêa Pimenta e Ignacio 
Antonio da Fonseca Benevides. O documento em questão 
encontra-se divido em três capítulos, a saber: “Fórma, e fins 
da sociedade, e relações dos socios entre si”; “Relações entre a 
sociedade e os assinantes” e “Meios que a sociedade supplica 
para entrar em exercicio, e poder prosperar”. Esses capítulos 
são antecedidos por um breve introito sobre o estado precário 
da tradução pública e da impressão tipográfica no “Reino 
Unido de Portugal Brasil e Algarves” (1815-1822). A defesa da 
exequibilidade do projeto substancia a petição apresentada às 
Cortes para a aprovação. O documento encerra com a menção 
dos nomes dos seis sócios, do censor, e do caixa e impressor.

Os autores do documento manifestam o propósito de 
vulgarizar “gradualmente entre toda a classe de pessoas, que 
habitaõ o territorio do reino unido, as versões em linguagem 
portugueza das obras escriptas pelos sabios dos outros paizes, 
que incessantemente se applicaõ a este genero de trabalho 
litterario” 63.

63. Esse folheto encontra-se duplicado em duas compilações de Miscelâneas da 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra: na 134, nº 2510, e na 325, nº 5308. 
Foi também transcrito por Jorge Peixoto, “Para a história do livro em Portugal. 
Sociedade tradutora e encarregada da arte de imprimir e de encadernar – 
Lisboa, 1821”. Revista Portuguesa de História, t. XIV, 1970, p. 237-246.

A sociedade, composta inicialmente por seis homens de 
letras64, tinha como missão, entre outros objetivos, a tradução 
para português das obras que “parecerem mais uteis á Naçaõ, 
e que gozarem da estima das pessoas instruídas.” 65 Devia 
imprimir, por sua conta e sob a sua supervisão, as traduções 
levadas a cabo pelos sócios, bem como aquelas que, pelo seu 
valor intrínseco, achava por bem solicitar “a pessoas de fóra”. 
Comprometia-se, igualmente, a reimprimir alguns clássicos 
da literatura portuguesa, cujas edições estavam esgotadas ou 
corriam em edições de fraca qualidade.

Nesse ponto, especifica-se que a sociedade se obriga, 
“com todo o desvelo”, a cuidar do aspeto gráfico e do seu 
rigor literário das suas edições, procurando aproximar-se 
dos padrões a que nesse campo caracterizam “as nações mais 
cultas e industriosas”.

O Projeto da Sociedade tradutora inclui a referência a um 
censor ou examinador, escolhido “d’entre os seus membros”, a 
quem cabia cotejar as diversas edições dos clássicos a imprimir, 
bem como orientar o trabalho das restantes publicações. Tinha 
também como função o minucioso exame das traduções. 
Estas eram realizadas por um tradutor qualificado, ficando a 
introdução de correções a cargo do censor. No capítulo das 
emendas à tradução admite-se que se não houver concórdia 
entre as partes valerá o que for determinado pela maioria 
dos sócios da Sociedade tradutora. Para o exame gramatical 

64. Os membros da Sociedade indicados são: Francisco Luiz de Gouvea 
Pimenta, Bacharel formado em Leis; Ignacio Antonio da Fonseca Benevides, 
Bacharel formado em Medicina; Leonel Tavares Cabral, Bacharel formado em 
Leis; Joaõ Aleixo Paes, Bacharel formado em Canones; Joaquim Alves Maria 
Sinval, Bacharel formado em Leis e redator do jornal liberal o Astro da Lusitânia; 
Joaquim Jozé Fernandes, Bacharel formado em Medicina; para Censor é 
indicado o nome de Pedro Jozé de Figueiredo, Sócio da Academia das Sciencias; 
e para Caixa e impressor o nome de Juliaõ Rolland. 
65. Projecto de uma Sociedade Traductora, Encarregada do Melhoramento da Arte de 
Imprimir, e de Encadernar, Lisboa, Typographia Rollandiana, 1821, p. 3.
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e ortográfico das obras, a sociedade designava um outro 
sócio “para rever as provas, vigiar sobre a boa e uniforme 
orthographia fazer emendar ou evitar os erros typographicos 
e propor [...] todos os meios para que se consiga a maior 
perfeição, e beleza nas edições, e encadernações”66.

Os livros da Sociedade tradutora, sujeitos a escrutínio 
público, deviam sair da oficina de “um impressor de 
probidade, inteligente e activo, com fundos e estabelecimentos 
taes que mereça a confiança”67 do maior número de leitores. A 
casa impressora escolhida tinha créditos firmados no campo 
da tradução e adaptação de obras estrangeiras, referimo-nos 
à Tipografia Rolland68. Para todos os efeitos, era considerada, 
“quanto a interesses ou perdas” como qualquer outro sócio, 
auferindo ainda assim uma remuneração, ou seja, “um premio 
das obras impressas na sua officina” de valor a acordar. 

Ao tipógrafo ou impressor era atribuído um duplo papel. 
A ele competia a escolha e compra do papel, a encadernação 
e o regular funcionamento dos prelos. Por outro lado, e num 
contexto mais alargado, cabia-lhe também a regulação da 
venda dos livros; a entrega aos assinantes das obras que se 
forem dando à estampa; a supervisão em relação a tudo o 
mais que possibilitasse o bom funcionamento da sociedade e 

66. Projecto de uma Sociedade Traductora, Encarregada do Melhoramento da Arte de 
Imprimir, e de Encadernar, Lisboa, Typographia Rollandiana, 1821, p. 4.
67. Projecto de uma Sociedade Traductora, Encarregada do Melhoramento da Arte de 
Imprimir, e de Encadernar, Lisboa, Typographia Rollandiana, 1821, p. 4.
68. A Tipografia Rollandiana é responsável pela tradução de grandes autores 
franceses antes e depois da revolução de 1820, com destaque para La Fontaine, 
Voltaire e Rousseau e de conhecidos autores ingleses como Milton, Jonathan 
Swift e, entre outros, Walter Scott. A primeira tradução portuguesa de D. 
Quixote de Miguel Cervantes deve-se também à Tipografia Rollandiana. Para 
além de edições autorais, a mesma casa impressora e livreira editou anualmente 
a Miscellanea Curiosa e Proveitosa: ou Compilação tirada das melhores Obras das 
Nações Estrangeiras (1779-1815), O Viajante Universal (1798-1815), traduzido a 
partir da edição castelhana de Laporte, composto por 51 volumes, e o Theatro 
Estrangeiro e Peculio de Recreio, conjunto expressivo de novelas traduzidas.

a contabilidade, assumindo, em toda a extensão, as funções de 
caixa da sociedade.

Num ponto que parece assumir uma relevância 
superlativa, a sociedade propunha-se supervisionar de perto 
o trabalho de encadernação levado a cabo pelo impressor, 
reclamando dispor para o efeito de uma “oficina por sua 
conta”.

Só aos sócios cabia o poder de admissão de novos 
membros e só a eles respeitava tudo quanto fosse “relativo aos 
objectos soceais”. Os proponentes dessa agremiação dirigiam-
se assim ao público leitor, especialmente aos amantes do 
progresso das artes e das ciências, propondo-se melhorar, 
com nova maquinaria, a impressão e encadernação de livros, 
divulgar os autores clássicos portugueses, traduzir para 
português obras estrangeiras e baixar os preços de venda, por 
subscrição prévia, das edições. 

A Sociedade, que ignoramos se chegou a funcionar 
ou não, comprometia-se a publicar volumes de 300 a 400 
páginas, em papel de fábricas portuguesas de boa qualidade, 
ao preço de 960 Réis por volume. Para melhor satisfazer os 
seus propósitos, pretendia importar matrizes da França e 
estabelecer uma fundição de letra no país.

A sociedade previa que no espaço de dois anos se 
publicassem todas as obras começadas a imprimir, recebendo 
os assinantes moradores de Lisboa, Porto e Coimbra os livros 
em suas casas. A cota dos assinantes, no valor de 4.800 Réis, 
cobria os custos de impressão de cinco volumes. À margem 
das assinaturas, cada volume encadernado e publicado pela 
sociedade poderia ser adquirido no mercado por 1.440 Réis.

O modelo desta sociedade, provavelmente inspirado em 
outras associações congéneres europeias, permite-nos destacar 
a importância conferida à tradução de edições estrangeiras 
na transição do século XVIII para o século XIX e avaliar, ao 
mesmo tempo, o apego ao cânone literário nacional. 



   ANA CRISTINA ARAÚJO    227226    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

Nesse contexto acrescente-se que os instrumentos 
lexicográficos publicados no período para os binómios 
português-francês português-inglês, português-italiano 
– fundamentais para a atividade da Sociedade tradutora – 
não deixam de estar também relacionados com a febre de 
galicismos que atinge a língua portuguesa no final do século 
XVIII, moda que o poeta Filinto Elísio e outros autores 
denunciam, apontando os “bastardos” e “bordalengos” 
“francesismos” comuns no discurso e na fala de burgueses, 
damas e cavalheiros, residentes nas cidades de Lisboa, Porto 
e Coimbra.

De fato, a linguagem vernacular foi acolhendo expressivas 
novidades vocabulares motivadas pela vulgarização de 
galicismos, censurados por alguns literatos, como vimos, e 
satirizados por outros autores, como José Daniel Rodrigues 
da Costa. Nas páginas do jornal humorístico Almocreve das 
Petas, de autoria deste jornalista, encontra-se, para o ano de 
1819, na seção de Avisos, um curioso anúncio a um dicionário, 
com entradas de inglês-português, holandês-português, e 
turco-português69. O anúncio explora um segmento editorial 
em crescimento nos negócios de livraria da época e introduz 
a questão da moda das línguas estrangeiras com uma 
paródia provocada pela cacofonia da leitura em voz alta de 
frases anedóticas, cuja fonética fornece a chave da suposta 
tradução das mesmas. Apesar do riso, a leitura convoca o 
reconhecimento de palavras foneticamente ajustadas aos 
idiomas referenciados. Esse pequeno apontamento final, 
apesar do seu caráter satírico, reflete bem, pensamos nós, o real 

69. COSTA, José Daniel Rodrigues da, Almocreve das Petas ou Moral disfarçada, 
para correção das miudezas da vida, 2. ed., 1819, CXIII, p. 7-8. Sobre os mecanismos 
retóricos e alcance social desse periódico, ver FERREIRA, João Pedro Rosa. 
Castigar a Rir. O humor na imprensa periódica em Portugal (1797-1835). Tese 
de doutoramento em História e Teoria das Ideias apresentada à FCSH da 
Universidade Nova de Lisboa, 2018, 2 v.  

impacto que teve a questão das línguas estrangeiras na vida 
e na cultura das grandes cidades portuguesas, de meados do 
século XVIII em diante, processo que culmina na apresentação, 
em 1821, às cortes liberais, do Projeto da Sociedade tradutora 
encarregada do melhoramento da arte de imprimir e de encadernar.

Gravura 5 – Um Dicionário Humorístico de Línguas, José Daniel 
Rodrigues da Costa, Almocreve das Petas ou Moral disfarçada, 
para correção das miudezas da vida, 2. ed., 1819, CXIII, p. 7-8
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A censura e o 
vernáculo português 
no século XVIII:
O “y”, o artigo e as ortografias

A censura pode ser vista, durante todo o Antigo 
Regime, como um exercício fundamental do poder, de modo 
íntimo e particular quando relacionada ao mundo dos livros 
e escritos, já que significava controle sobre comportamentos 
e práticas refletidos, sustentados ou estimulados pelos 
livros.1 Isso também se aplica aos locais onde o Iluminismo 
se desenvolveu sob o controle do Estado, como em Portugal 
e Espanha.2 Contudo, proibir ou permitir um livro envolvia 

1. JOSTOCK, I.  La censure negociée: le contrôle du livre a Genève, 1560-1625. 
Genebra: Livrarie Droz, 2007. p. 10-11.
2. GOMÉZ, F. R. Con privilegio: la exclusiva de edición del libro antigo español. 
Revista General de Información y Documentación, v. 11, p. 163-200, 2001; ABREU, 
Márcia. O controle à publicação de livros nos séculos XVIII e XIX: uma outra visão 
da censura. Fênix Revista de História e Estudos Culturais, ano VI, v. 6. n. 3, out.-dez., 
2007; ABREU, Márcia. A liberdade e o erro: a ação da censura luso-brasileira (1769-
1834). Fênix Revista de História e Estudos Culturais, ano IV, v. 4. n. 4, jul.-set., 2009.  
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um procedimento complexo de “permanente superação das 
omissões e desactualização do próprio index; é o exercício de 
um poder onde as lacunas legislativas obrigam os agentes 
censórios a regerem-se por critérios subjectivos, condicionados, 
não raro, pela conjuntura política, social e económica […]”.3 
O exemplo mais famoso desse exercício foi, provavelmente, 
a censura oficial francesa sob Malesherbes, que permitiu a 
crítica literária de modo livre, mas limitou o ataque aberto à 
religião católica e à monarquia.4

Em Portugal, na segunda metade do século XVIII, os 
censores também se preocupavam em proteger a Coroa e a 
Igreja, mas desenvolviam um papel bastante mais complexo 
que envolvia o controle sobre o sistema educacional criado 
pelo Marquês de Pombal para substituir a estrutura jesuítica 
existente antes da expulsão dos inacianos dos domínios 
portugueses em 1759. Essa preocupação educacional talvez 
seja uma das matrizes da preocupação semelhante que 
eles demonstravam quanto à pureza da língua e a debates 
relacionados ao tema.5 

As manifestações dos censores eram feitas através 
de manuscritos lidos em reuniões da Real Mesa Censória 
(R.M.C.). Esses textos, em geral pareceres sobre os livros 
originais ou traduções apresentadas para análise, com 
pedidos de licença para impressão (ou circulação, no caso de 
livros impressos fora do reino), trazem as representações que 
os diversos censores construíram de aspectos fundamentais 
da organização social e política do século XVIII, incluindo 
aí debates sobre a religião católica (expurgada tanto do 

3. MARTINS, Maria Tereza E. Payan. A censura literária em Portugal nos séculos 
XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. p. 135.
4. NEGRONI, Barbara. Lectures interdites: le travail des censeurs au XVIII e 
siècle (1723-1774). Paris: Albin Michel, 1995.
5. TAVARES, Rui. Le censeur éclairé (Portugal 1768-1777). Diss. Paris, EHESS, 
2014. p. 188.

protestantismo quanto do jesuitismo), sobre aspectos do 
poder real, da organização do Império, bem como sobre 
estilos literários, padrões ortográficos e gramaticais. Variando 
de meras notas burocráticas – poucas linhas expressando 
se o livro em questão poderia ser impresso – até tratados 
inteiros sobre os assuntos em discussão, às vezes maiores que 
o trabalho original,6 esses escritos eram a palavra final sobre 
a publicação ou circulação de quaisquer livros, definindo-os 
como dignos ou indignos de “verem a luz pública”7.

O corpo dos censores que compuseram a Real Mesa 
Censória a partir de 1768, incluía pessoas de diferentes 
profissões, “pela maior parte, Doutores, Lentes ou Opositores 
às Cadeiras da Universidade de Coimbra”, que deveriam saber 
todos os aspectos da história (sagrada, da nação, etc.), direito 
(canônico, civil, etc.) e ter “suficiente instrução nas disciplinas 
filosóficas e da erudição sagrada e profana, cultivando muito 
especialmente a Lógica, a Crítica e a Hermeneutica” para 
poder exercer um julgamento adequado dos autores das obras 
que teriam que ler e censurar.8 Embora o foco da maior parte 
dos estudos sobre a censura e os censores da R.M.C. tenham se 
debruçado sobre o universo das proibições – quais livros foram 
efetivamente proibidos, e como circularam, com autorizações 
especiais ou clandestinamente – interessa também o que Rui 
Tavares  chama de “censura normal”, inspirado na ideia de 
“ciência normal” de Thomas Kuhn, ou seja, “os elementos 
que os censores utilizaram normal e continuamente em seu 
trabalho”.9 Nesse ponto, podemos pensar que os censores 
exerceram diversos papéis para além da sanha proibitória que 
o olhar contemporâneo vê retrospectivamente. Ou seja, como 
seus pares franceses, os censores portugueses da R.M.C. podem 

6. Idem, p. 432.
7. Idem, p. 15.
8. MARTINS, op. cit., p. 61.
9. TAVARES, op. cit., p. 181.
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ser vistos a partir de uma ótica positiva, pois frequentemente 
forneciam “um endosso real do livro e um convite oficial para 
sua leitura [...]. Longe de parecer sentinelas ideológicos, os 
censores escreviam como homens de letras, e seus relatórios 
podiam ser considerados uma forma de literatura”10.

No que tocava às ações cotidianas vistas na ótica da 
“censura normal”, os censores demonstraram um cuidado 
frequente e especial com as questões de ortografia e gramática. 
O frei Joaquim de Santa Anna e Silva, por exemplo, analisando, 
em fevereiro de 1771, o Discours sur l’histoire universelle de 
Bossuet traduzido em português, criticava a ortografia do 
tradutor, que escolhera suprimir o “h” em muitas palavras, 
e não utilizar letra maiúscula após um ponto final, “[…] e 
outros usos similhantes a estes, os quaes não pode por em 
estabelecimento hum, ou outro particular contra o commum 
da sua Nação inteira”,11 fazendo com que o censor lembrasse 
seus pares que a R.M.C. pretendera discutir a questão de 
uma ortografia padrão, mas não o fizera até aquele momento, 
manifestando um sintoma do “voluntarismo cultural do 
pombalismo e de seu objetivo de homogeinização”.12

Poucos meses depois do chamamento de frei Joaquim 
de Santa Anna, um caso específico da relação entre censura 
e padronização da língua vernácula pode ser visto em um 
conjunto de oito censuras, escritas entre maio e agosto de 1771, 
por seis censores (inclusive frei Joaquim de Santa Anna), sobre 
dois livros de gramática: o “Resumo da grammatica da lingua 
portuguesa” (doravante referido como Resumo, por concisão) 
e o “Breve tratado da orthografia, para os que não frequentam os 
estudos, ou dialogos sobre as mais principaes regras da orthografia, 

10. DARNTON, Robert. Censores em ação: como os Estados influenciaram a 
literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 26-28.
11. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Real Mesa Censória, cx. 7, n. 13, 18 
fev. 1771.
12. TAVARES, op. cit., p. 187.

uteis para o povo menos instruido, accrescentado com hum dialogo 
da prozodia portugueza” (doravante mencionado como Breve 
tratado). Chama a atenção o número de pareceres produzidos 
pelos censores sobre esses livros, além do fato de que, em pelo 
menos uma das censuras, ambos os livros foram vistos em 
conjunto, indicando que o debate, iniciado em 6 de maio de 
1771 pelo Frei Luís do Monte Carmelo e uma semana depois 
por Frei Francisco de Santa Anna, assumiu o tom de uma 
discussão unificada sobre ortografia e ortodoxia gramatical.

Iniciemos pelos autores e livros que suscitaram tanto 
debate. Antonio José dos Reis Lobato publicara, no ano 
anterior (1770), o livro no qual pretendeu resumir a Arte da 
Grammatica da Lingua Portuguesa (doravante, denominado 
Arte). Essa obra foi, sem dúvida, importante para a discussão 
sobre o vernáculo nacional, a julgar pela sua sistemática 
reedição, incluindo uma segunda edição pela Typografia Régia 
no mesmo ano do debate, e um ano após a primeira edição. 
O livro contou com, pelo menos, mais duas edições no século 
XVIII (1778 e 1797) e cerca de uma vintena de reedições e 
reimpressões até 1869 (ver Tabela 1), incluindo uma edição 
impressa no Rio de Janeiro em 1830 e outra em Paris em 1837 e 
ainda, uma edição crítica pela Academia das Ciências, em 2000. 
Some-se a isso o fato da obra ter sido declarada obrigatória 
(por decreto real de 30 de setembro de 1770) para os estudos 
dos fundamentos da gramática portuguesa.13 Contudo, não 
nos foi possível localizar nenhuma edição ou exemplar do 
Resumo, levando-nos a crer que ele não tenha sido impresso 
após as discussões da R.M.C. – ou, caso tenha sido impresso, 
não compartilhou do sucesso da obra que pretendia resumir 

13. KEMMLER, Rolf. Ensino da ortografia, cursos de língua e discussão de normas 
no Portugal dos séculos XVIII e XIX: a “Academia orthografica portugueza”. 
Revista de Letras- UTAD, v. 7, n. 1, p. 13-33, 1997, p. 17; LUPETTI, Monica. A 
gramática racionalista em Portugal no século XVIII. s./d / s./l. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/5735587/A_gram%C3%A1tica_racionalista_em_
Portugal_no_s%C3%A9culo_XVIII>. Acesso em: 26 jan. 2018, p. 6.
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e não teve nenhum exemplar sobrevivente nos atuais acervos 
das bibliotecas nacionais do Brasil, de Portugal e da França, 
nem na British Library ou na Library of Congress ou nas bases de 
livros digitalizados na rede mundial de computadores.

Sobre o autor Antonio José dos Reis Lobato há pouca 
informação. O Diccionario Bibliographico Portuguez de 
Innocencio Silva,14 no verbete respectivo, além de não fazer 
menção ao Resumo, mas somente à Arte, diz que Lobato fora 
“Cavalleiro da Ordem de Christo, Bacharel (provavelmente 
na faculdade de Leis) pela Univ. de Coimbra, etc.” e continua: 
“[a]inda ignoro a sua naturalidade e nascimento, bem como a 
data precisa do seu obito. Pude apenas colligir que falecera nos 
primeiros annos do corrente seculo, havendo quasi a certeza 
de que já era morto em 1804”. Silva listou duas obras escritas 
por Lobato: a Arte... e um Elogio ao Ill.mo e Ex.mo sr. Sebastião 
José de Carvalho e Mello, Marquez de Pombal, etc., também 
publicado em 1771, pela Regia Officina Typografica, e também 
com diversas reedições no fim do século XVIII e ao longo do 
século XIX. É esse segundo livro que dá força ao argumento 
levantado por Carlos da Costa Assunção afirmando que, com 
base em levantamento documental e pela comparação entre 
os estilos de escrita sobre gramática, Reis Lobato era um 
pseudônimo de António Pereira de Figueiredo,15 pensador 
jansenista português,16 “ideólogo” do pombalismo que se 
dedicou à tradução da Bíblia, foi censor da R.M.C., autor de 
estudos sobre gramática latina e portuguesa e de opúsculos 
sobre o ensino de latim e empenhou-se na defesa do regime 

14. SILVA, Innocencio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez. Tomo 
I. Lisboa: Imprensa Nacional, 1858, p. 175.
15. ASSUNÇÃO, Carlos da Costa. Uma leitura da introdução da gramática de 
Reis Lobato. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, v. 14, p. 165-
181, 1997, p. 167.
16. SANTOS, Cândido dos. O jansenismo em Portugal. Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Porto, 2007, p. 27-37.

implantado por José Sebastião de Carvalho, pois “graças a 
sua competência como latinista, a sua robusta capacidade de 
trabalho, e certamente também à sua vontade de participar, 
António Pereira tornou-se um dos principais candidatos ao 
papel de intelectual do regime”.17

Sobre o Breve Tratado, a primeira edição encontrada é de 
1769, publicada sob pseudônimo,18 com uma segunda edição 
em 1770 e mais cinco edições lisboetas, entre 1778 e 1815 (ver 
Tabela 2). Em seu Diccionario Bibliográfico, Innocencio Silva 
apresentou o autor, João Pinheiro Freire da Cunha, como 
“professor de Gramatica Latina e Portugueza em Lisboa, 
sua patria” e fundador, em 1772 (quiçá em função do debate 
gerado em torno do seu livro), de uma “sociedade com o 
titulo de Academia Orthographica, que durou por mais de 
trinta annos, e d’ella existe memoria em alguns trabalhos 
impressos”.19 Em 1769, ele publicou o Dialogo em que se trata 
do vicio do jogo, e dos gravissimos damnos, de que he cauza, para 
correcção dos jogadores, mas a maior parte de suas publicações 
foi sobre gramática e ortografia, com obras sobre conjugações, 
concordância e métrica poética, além de alguns livros de 
poesia próprios, como a Genealogia paperifera, ou verdadeira 
arvore da geração do Ilmo Sr. D. Papel que ele publicou em 1811, 
ano provável de sua morte. Kemmler descreveu Freire da 
Cunha como aluno da Universidade de Coimbra na década 
de 1750, quando já havia sido ordenado padre, e aprovado 
como professor de latim e português na década seguinte.20 

Esses dois livros, relacionados a um esforço pela 
criação de um “método simplificado para o estudo da língua 
portuguesa” que acompanhou o trabalho dos gramáticos do 

17. TAVARES, op. cit., p. 231-243.
18. KEMMLER, op. cit., p. 28.
19. SILVA, Innocencio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez. 
Tomo IV. Lisboa: Imprensa Nacional, 1860, p. 21.
20. Idem, p. 18.
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século XVIII foram o centro das atenções dos censores naquela 
primavera e verão de 1771.21

O longo debate foi iniciado pelo parecer do Frei Luis do 
Monte Carmelo sobre o Resumo. Considerado, privadamente, 
por outros censores como tedioso,22 Monte Carmelo era um 
censor especializado em questões linguísticas e ortográficas, 
autor de um Compêndio de orthografia, publicado em 1767,23 e 
responsável por “78 relatórios de censura para a Real Mesa 
Censória sob Pombal, entre junho de 1768 e dezembro de 
1776”.24 Nessa censura, bastante longa para os padrões de 
todos os censores, Monte Carmelo iniciou com um resumo da 
obra, utilizando-se do próprio autor: 

O Assumpto deste Autor, como elle na Introdução 
ou Prologo se-explicou, consiste em dar huá perfeita 
e necessaria noticia da Syntaxe Portugueza e dos 
Rudimentos p.a ella necessarios, como tambem da 
Orthografia; para que todas as pessoas, principalmente 
as que servem a Republica no Foro, Tribunaes e 
Secretarias saibão com toda a perfeição fallar, e escrever 
o Portuguez idioma.25

O Censor seguiu, demonstrando como o autor do Resumo 
defendia que a ortografia latina deveria servir de modelo 
à portuguesa, “de sorte que sempre insinua justamente, 
que a Orthografia Portugueza deve seguir a Latina, quanto 

21. MOURA, Teresa Maria Teixeira de. As ideias linguísticas portuguesas no século 
XVIII. Centro de estudos em Letras/Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Vila Real, 2012, p. 472.
22. TAVARES, op. cit., p. 320.
23. KEMMLER, Rolf. Para uma melhor compreensão da história da gramática 
em Portugal: a gramaticografia portuguesa à luz da gramaticografia latino-
portuguesa nos séculos XV a XIX. Veredas 19 (Santiago de Compostela), p. 145-
176, 2013, p. 151.
24. TAVARES, op. cit., p. 319-320.
25. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 42, 6 maio 1771.

permittem as diversas propriedades, que nestes Idiomas se-
conhecem.”

Quando passou à crítica do livro, Monte Carmelo 
discutiu com o autor do Resumo as partes componentes 
da oração em português (nove, segundo Lobato), os casos 
relacionados com os artigos, e sua relação com as matrizes 
latinas. Aprofundando a crítica, Monte Carmelo debateu a 
forma como Lobato explanou as conjugações verbais, e chegou 
a sua crítica mais contundente, sobre a definição de sintaxe 
apresentada no Resumo, como a perfeita composição das 
partes da oração entre si. Para o censor, “Esta difinição não he 
boa porque excede o Definido. Syntaxe he huá construcção, ou 
composição de partes, a qual pode ser perfeita, ou imperfeita; 
e por isso ninguém até agora definio, que a Syntaxe he perfeita 
composição.” Finalmente, o censor indicou a ausência da letra 
Z no item específico sobre ortografia, e apontou para o fato de 
que o autor não atingiu o objetivo expresso na introdução do 
Resumo, qual fosse, permitir que “Homens do Foro, Tribunaes, 
e Secretarios possão fallar, e escrever com perfeição os 
Vocábulos Portuguezes”.26 A conclusão de Monte Carmelo foi 
pela devolução da obra ao autor para que fosse corrigida “ou 
fique já Supprimida”. Após a leitura do parecer na reunião 
da Real Mesa Censória, anotou-se que concordavam com a 
decisão do relator os deputados adjuntos Francisco Xavier 
de Santa Anna e Antonio Pereira de Figueiredo – quem, a 
aceitarmos a tese de Assunção era o próprio autor do texto.27

Noutro texto, Monte Carmelo analisou a obra de João 
Pinheiro Freire da Cunha, que pedia licença para publicar 
a terceira edição – ampliada – do Breve tratado, o qual o 
censor julgou necessário analisar por inteiro, e não somente 
os acréscimos, principalmente porque o autor não indicou, 

26. Idem. Grifos originais.
27. ASSUNÇÃO, op. cit. p. 167.
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como deveria, que modificava partes do texto já autorizado 
nessa nova versão.28 Uma dessas modificações introduzidas 
pelo autor era a afirmação de que a oração em português era 
composta por oito partes, e não as nove preconizadas por 
Lobato (deixando de fora o artigo), e o censor reagiu a isso, 
questionando-se, e aos outros censores, se o papel da R.M.C. 
incluia “o permittir dizer a cada hum o que quiser em materias 
Literarias” e inventar regras “como cada hum excogitar”:

Eu quero omittir agora a infidelidade (se a houve) deste 
novo additamento; e advirto somente que este Regio 
Professor he contrário nessa Regra ao Erudito Bacharel 
Lobato, cujo Tratado censurei na Conferencia passada; 
porque este decidio não serem oito, mas nove as Partes 
da Oração Portugueza.

Monte Carmelo partiu então para uma defesa do Breve 
tratado no tocante a essa opção, elencando as páginas e os 
casos em que os dois trabalhos se diferenciam, favorecendo 
o Breve tratado sobre o Resumo por uma página inteira do 
manuscrito. Seguem-se as censuras sobre os novos acréscimos 
ao livro – o debate sobre acentos no diálogo sobre prosódia, 
com a conclusão de que não deveria estar incluída nesta obra, 
mas em outra parte que as “luzes incomparáveis” do autor 
indicariam. Aqui. O censor criticou a ausência de regras 
claras sobre a prosódia, pois “[q]uanto a materia permitte; 
fez catalogos tão superfluos, e tão confusos, que na minha 
opinião mais servem para halucinar os Estudantes, do que 
p.a os instruir nesta parte da Grammatica com sufficiente 
clareza” e aproveitou para manifestar sua confusão quanto 
a uma potencial padronização ortográfica – demandada pela 
coroa – pois, se por um lado, ambos os autores fazem parte da 
estrutura de ensino criada por Pombal (“hum para ensinar a 

28. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 102, 1771.

Grammatica Latina, e o outro para ensinar a Portugueza”), por 
outro, os censores e a R.M.C. não eram obrigados a adotar nem 
um, nem outro, em sua totalidade, particularmente porque 
Monte Carmelo considerava que o  Breve tratado continha 
confusões e contradições. Como resultado dessa confusão, o 
censor apelava aos colegas para dirimir suas dúvidas:

Pelo que eu justamente me-resigno na amplissima 
capacidade, sabio e prudente zelo dos Senhores 
Adjuntos, e dos outros Senhores Deputados, que 
certamente nestes inferiores assumptos, tão vários e 
impertinentes como pouco importantes, hão de julgar, 
como costumão, o que for conveniente.

A conclusão do parecer é quase um post script sobre a 
regra relativa à pronúncia longa dos “Nomes Portuguezes, 
derivados da Lingua Grega, nos quaes se escreve Ypsilon”, 
de onde infere que as pronúnicas devem ser “Acolýtho, 
Anonýmo, Apocrýpho” em vez de “Acólytho, Anónymo, 
Apócrypho”. E o censor (e gramático, cabe lembrar) Monte 
Carmelo apelou novamente aos outros censores, porque “[...] 
se esta consequencia não he legitima; eu já disse alguãs vezes, 
que não comprehendo taes Regras; e por isso devo resignar-
me no prudentissimo voto dos senhores adjuntos.”

A censura cronologicamente imediata a estas foi do 
Breve tratado, escrita pelo frei Francisco Xavier de Santa 
Anna, que indicou a oposição fundamental entre o Resumo 
e o Breve tratado e, revertendo parcialmente seu apoio à 
censura de Monte Carmelo, afirmou que “como hum e outro 
tem fundamentos e authoridade, em que se estribem, julgo 
que a ambos se deve conceder a licença que pertendem”.29 O 
argumento para essa mudança de opinião era pluralista, pois, 
para o censor, a diversidade de opiniões estava no cerne do 
“adiantamento literário”:

29. ANTT. RMC. Cx. 7. n. 45, 13 maio 1771.



CLAÚDIO DENIPOTI    241240    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

Pelo contrario, depois que se rompeo este grilhão, e 
se deixou a cada hum o campo livre de julgar o que 
entendesse, sabem todos o augmento que as sciencias 
tem tido: o que se prova com evidencia, sem sairmos 
da Arte de que tratamos, pois hé certo que ainda 
conservariamos os erros que ensinava a Arte do Sr. 
Manoel Alvares, se algum juizo igualmente douto, q. 
livre, não tomasse a liberdade de mostrar que o eram. 
Nem de se permittir o dizer cada hum o que sente, se 
segue que com isto se lhe dá liberdade de dizer o que 
quizer, especialmente quando se funda em razoens 
solidas, como no cazo presente.

Comparando os autores por suas oposições (um dizia 
haver oito partes na oração, o outro, nove; um afirmava que o 
artigo tinha declinação própria, etc.), Santa Anna elencou as 
proposições de cada obra de acordo com a relevância que via 
nelas, mas, ao fim do parecer, apresentou o que considerava 
serem os principais problemas da obra de Freire da Cunha 
(que, afinal, era a que ele estava analisando). Primeiro, havia 
o fato do autor não seguir o exemplo das gramáticas latinas 
para explicar suas regras (coisa que fez Lobato) e, segundo, 
a afirmação de “a letra ypsilon hé desnecessaria nas palavras 
Portuguezas.” Frei Francisco de Santa Anna julgava que 
a existência do “y” era facilmente justificável, “que para 
uzarmos della temos a maior e mais indispensavel obrigação 
qual hé a que nos impoem o Nosso Augusto e Sabio Monarcha, 
uzando sempre dela, na sua Real Firma”, enfatizando as 
consequências políticas da discussão ortográfica.30 Para Santa 
Anna, eliminando-se as normas relativas à letra “y” que, em 
sua visão, beiravam a lesa-majestade, o trabalho poderia ser 
impresso.

O mesmo censor redigiu a censura do Resumo, pois 
“o Ex.mo e R.mo Snr prezidente ordenou que depois de eu 

30. TAVARES, op. cit. p. 467.

proceder ao seu exame, desse por extenso o meu voto”31 
Datada de dois dias depois da censura anterior, a leitura dos 
dois pareceres nos leva a crer em uma análise simultânea 
das obras, e também neste texto, que Santa Anna se negou 
a endossar a supressão da obra de Lobato recomendada 
por Monte Carmelo por acreditar que os erros ortográficos 
(paradoxalmente) do manuscrito dever-se-iam “attribuir a 
descuido do Amanuense”! O censor continuou justificando 
(ao paroxismo de uma defesa) os diversos pontos negativos 
indicados na primeira censura, ou a partir da base inspiradora 
de Lobato (a gramática latina), ou em comparação a outras 
gramáticas que partiam de pressupostos semelhantes no 
tocante à estrutura da oração “como a Hespanhola do D. 
Francisco de La Torre y Ocon, as Francezas de Port-Royal e 
Restaut, a Italiana de Lourenço Franciosin e a Ingleza de John 
Stevem.” A última justificação referia-se à natureza da obra, 
pois desculpava a pouca quantidade de regras – que o censor 
reconhecia – pela intenção do autor “que se propôz, foi dar 
um resumo da Grammatica, e não huma Arte extensa”. Ele 
concluiu afirmando ratificar “o voto que já dei sobre este 
assumpto. Isto he se conceda Licença para que se imprima 
esta Obra, corrigindosse a Orthografia”, esquecendo-se da 
recomendação de supressão contida no parecer de Monte 
Carmelo. 

O texto seguinte foi redigido (a 27 de junho) por frei 
Joaquim de Santa Anna, cuja visão da censura era uma 
vigilância constante sobre a instrução em Portugal, e que 
acreditava “caber ao censor preservar a comunidade contra 
a utilização de critérios ortográficos individuais, e à Real 
Mesa Censória, o de ‘deliberar sobre o assunto’ ortográfico”.32 
Esse censor foi instado a mediar diversas disputas geradas 

31. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 46, 15 maio 1771.
32. TAVARES, op. cit., p. 188.
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nas censuras anteriores. Em primeiro lugar, o debate sobre o 
Resumo implicava uma revisão da decisão anterior da Mesa 
sobre o livro original – a Gramática, de Reis Lobato. Tendo 
sido o autor do parecer original, Joaquim de Santa Anna 
deixou claro que censurar o Resumo implicaria em minar a 
autoridade da R.M.C., que aprovou e “solenimente” autorizou 
a Gramática com “huma Ley do nosso soberano! E quanto 
perderia de authoridade a Ley; de respeito a Meza, de credito 
os censores”.33 Após elogiar a censura “muito douta e muito 
cheia de erudição” do Frei Luís do Monte Carmelo, Joaquim de 
Santa Anna demonstrou a sutileza da censura ao afirmar que as 
questões relativas à língua portuguesa podiam ser justificadas 
quanto a usos distintos “por ser a de hum assumpto, em q 
cada hum abundando em sua doutrina, pode bem legitimar 
o seo juizo”. Após minimizar as críticas sobre a ortografia 
utilizada no Resumo (culpa do amanuense, mas “este defeito 
positivamente se emenda, não pondo-o eu em despacho por 
decencia do autor, mas fazendo-o advertir da incoherencia 
para que a impressão proceda ajustada com as suas regras”), 
o censor passou uma boa dezena de páginas manuscritas a 
debater, mais com outros censores que o antecederam nos 
pareceres, do que com o autor do trabalho, sobre o número 
de partes da oração portuguesa, sobre os casos do artigo, em 
comparação ao latim e ao francês, recorrendo, novamente, 
ao argumento (salomônico?) de uma certa diversidade como 
base do pensamento científico:

Em materia, q pertença a qualquer sciencia, Arte ou 
Lingoa, he livre a cada hum dos Professores, q aborda 
esta sua doutrina com o soccorro de alguã razão; daqui 
vem que os mesmos theologos se dividem no numero 
das sciencias, e dos decretos divinos, e os filosofos se 
embatem pelo numero das Figuras silogisticas, das 

33. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 53, 27 jun. 1771.

cauzas, e das leis [?]. E sem lançarmos a fouce fora da 
nossa ceara, eu proponho hum bom exemplo, dizem 
commumente os gramaticos latinos, que os cazos nos 
Nomes são seis, e não falta author, q diga, são sete, 
porq. elles acrescentam o cazo, a q chamaõ Affectivo, 
ou Instrumental: Logo do mesmo modo posto q outros 
reduzam a oito as partes da Oração Portuguesa, 
como he o Professor João Pin.ro Freire da Cunha, não 
[ileg.] se reprehender a Regra do Bacharel Lobato, 
accrescentando a nona parte á sobred.a oração, que he 
o Artigo.

Depois disso, uma nova reiteração de que o Resumo 
fosse aprovado (com a ressalva de que se “emende o sobredito 
resumo na orthografia”) fechou a única intervenção deste 
censor no debate, argumentando principalmente que fazia 
essa recomendação porque a obra que se resumia já havia sido 
aprovada pela R.M.C. e fora adotada como principal método 
de ensino da língua portuguesa através de lei. 

O parecer seguinte, feito na mesma data, debruçou-se 
sobre o Breve tratado, esclarecendo que se tratava de acréscimos 
feitos na forma de cinco novos “diálogos”, somados, de acordo 
com o censor, aos nove originais aprovados pela R.M.C. em 
novembro de 1770 (o que não esclarece quando a primeira 
edição, de 1769, foi autorizada).34 O censor tentou apaziguar 
os debates com uma proposta pluralista de ciência, indicando 
que o Breve tratado tinha poucos pontos de divergência com 
a Arte de Lobato e, mesmo nesses pontos, a divergência 
era saudável, pois “cada hum discorre segundo as suas 
luzes, seguros em suas differentes Regras, e principios, e 
munido com respeitaveis authoridades. Esta liberdade de 
pensar, quando vai socorrida de razões e authores, e não 
leva o reprehensivel espirito de sustentar facções violentas, 
e perniciosas, he innocente, honesta, e util” pois permite o 

34. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 54, 27 jun. 1771.
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avanço das “sciencias, [d]as Artes e [d]as Lingoas”. Para 
ilustrar sua defesa do pluralismo, o censor citou exemplos 
retirados das “Nações illuminadas”, tanto em relação ao latim, 
quanto às línguas nacionais “muitas vezes com incoherencia 
de Regras, e de Principios, sem q sejão reprehensiveis pelos 
Sabios”. Mesmo assim, o censor registrou diversas críticas ao 
Breve tratado, falando detalhadamente sobre algumas omissões 
– variações de dicções portuguesas, por exemplo – cometidas 
por Freire da Cunha na composição de sua obra, chegando, 
eventualmente, ao debate sobre o uso do “y”:

 O mesmo Author não condena absolutam.te a letra y; 
diz sim q não he necessaria em palavras Portuguezas; e 
referindo-se ao dialogo 4, affirma q a sobred.ta letra se 
admite por uso, e naõ por necessidade, o que he certo 
pois só há necessid.e de uso della nas palavras q se 
orinigao do grego. Daqui vem, q do y se usa nas palavras 
Rey, por mero uso e não por necessidade, porq. se pode 
escrever com i vogal. Mons. De la Fouche não approva 
o uso do y para dos [sic.] nomes derivados da Lingoa 
Grega, e he de parecer q se escrevão com o sobredito i 
vogal as palavras Roi, Loi, Lui.  Não reprovemos pois o 
Author neste lugar, q falla pela boca de outros sabios. 
Deve contudo ser emendado em dizer, q nas palavras 
Portuguezas, em q se encontra o sobred.o y grego, 
sempre tem a pronuncia longa. He fal evident.e esta 
regra generalissima, como bem adverte, e sabiam.te 
prova o Sr. Fr. Luiz do Monte Carmelo.

E o censor enfatiza que, ao discutir se as partes da oração 
incluíam ou não o artigo (se as partes da oração eram oito, 
ou nove), o autor do Breve tratado “quis muito de proposito 
[...] contradizer, e reprovar o estabelecim.to do Bacharel 
Lobato”, o que não poderia ser permitido pela R.M.C., pois 
isso se caracterizaria como um ataque a algo aprovado pela 
Mesa e sancionado pelo Rei. Porém, se essas duas passagens 

fossem excluídas, o censor concordava em conceder a licença 
solicitada.

Apesar das posições pluralistas, é visível, nos vários 
pareceres, o desconforto gerado pela discordância entre as 
obras de Freire da Cunha e Lobato em função da aprovação 
e da sanção real, na forma de lei, dada à Arte (e agora 
solicitada para o Resumo), que, em um certo sentido, “limitava 
consideravelmente a circulação de outras obras da mesma 
natureza”.35 Contudo, também se percebe que há relutância em 
adotar uma posição excludente, que defina uma única regra 
ortográfica à qual não pode haver oposição ou alternativa.36 
Como expressou Joaquim de Santa Anna, em mais um 
parecer sobre o tema: “A Arte de Lobato ainda agora nasce, e 
S. Magde. a approva para o uso publico, e a sua impugnação 
presentemente pode suscitar facções biliosas e violentas, e ser 
perniciosa à publica utilidade”.37

A síntese das posições começou a ser delineada pelo Frei 
Francisco de São Bento, em um parecer de 5 de julho. Com 
uma abertura fortemente pluralista, ele afirmou sempre ter 
defendido “a opinião de liberd[ad]e de pensar, e de se permitir 
o q cada hum quizere [sic.] imprimir não sendo contra a 
Religião ou contra o Estado, porq[ue] estou persuadido de ser 
este o meyo do progresso da literatura, de se augmentarem os 
estudos e de se achar a ver[da]de a exemplo de toda a Europa 
sabia assim a persuade”.38 Para este censor, foi preciso que 
alguém desafiasse as “doutrinas estabelecidas” para que as 
luzes se ampliassem, e esse processo não poderia ser detido 
para que as luzes, as artes e as ciências pudessem “subir a 
maior perfeição”, pois “He pois certo q impedir escreverse 

35. LUPETTI, op. cit. p. 7.
36. TAVARES, op. cit. p. 464.
37. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 55, 1771. apud TAVARES, 2014. p. 464.
38. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 59, 5 jul. 1771. 
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couza algua contra o estabelecido nas aulas, he impedir o 
progresso das ciencias e das artes e assentar q estas chegarão 
a perfeição a q podiam chegar.” Para ilustrar seu argumento, 
São Bento busca em outros gramáticos suas teorias sobre o 
uso do “y”:

o P. Bento Pereira na sua Arte diz q o ypsilon he vogal 
imperfeita propria da nossa lingua. O Madureira nega 
isso e ensina q so se deve usar nas palavras de origem 
grega, e assim exclue este y dos nomes Pay Rey, Ley, 
nos quais se acha introduzida pelo costume. Enfim, he 
tanta a varied.e na orthografia, com fundam.tos tão 
pouco fixos, que o celebre Barbadinho p.a obviar a isto 
estabeleceo a regra de se escrever como se pronuncia 
como meio unico de acertar nesta materia, e se escrever 
certo com facilid.e;

Esclarecendo preferir a versão do Verdadeiro Método 
de estudar para a ortografia, Frei Francisco de São Bento 
entendeu serem impossíveis as demandas de correção em 
ambas as obras – ou, ao menos, de coerência entre elas, pois 
“qual he o que escreveo da orthografia da nossa Lingua q 
concorde com outro?” Para este censor, estabelecer uma única 
regra parece “hua prezunção intoleravel”, e a pluralidade – se 
não trouxer nenhum prejuízo à religião ou ao Estado – tem 
grande utilidade (conceito fundamental para a censura e para 
o pombalismo). Nesse sentido, o artigo fazer parte ou não da 
oração, os exemplos de acentuação, ou o “y” ser supérfluo, não 
devem ser razão da proibição, e concordando com algumas 
das correções sugeridas pelos outros censores, deu parecer 
favorável à impressão de ambas as obras, coincidindo com 
a ideia de que as gramáticas deveriam ser “essencialmente 
normativas e descritivas” com a função de “fixar as regras da 
língua portuguesa a partir do uso. 39

39. MOURA, op. cit. p. 473.

A nota final foi dada por Frei Francisco de Sá em 12 
de agosto, na forma de uma reprimenda geral aos censores 
que o antecederam nos pareceres, por considerar que “estas 
minucias não são dignas do nosso cansaço; nem de se 
fatigarem nellas aquelles talentos, de q a Providencia confiou 
os mais importantes interesses da Religião e do Estado.”40 No 
processo de chamar a atenção de seus colegas da R.M.C. sobre 
a mesquinharia do debate, Sá definiu o que considerava ser as 
funções dos censores:

Quer D.os, quer S. Mag.e, querem os seus 
Providentissimos ministros, q vigiemos cuidadozamente 
sobre os Livros e Papeis q se fazem publicos, p.a qe se 
não introduzam ou erros na Doutrina, ou perjuizos na 
Republica; querem q empenhemos a authorid.e de hum 
Rei poderosissimo p.a se conservar intacto o depozito 
da fé; p.a q a disciplina se naõ corrompa com escrittos 
inficionados; p.a q. os costumes se mantenhão na sua 
pureza; ou por dizer tudo de huma vez, p,a q. os vasallos 
se não desviem da sugeição q. devem a hum Monarcha, 
em cuja consideração não entra menos a observancia 
do q pertence a D.os, q do q pertence a Cezar. Esta he 
Snrs a nossa obra.am. isto o q nos faz respeitar como 
hum braço de S. Mag.e. q vibra igualmente a penna e a 
espada, p.a sustentar as gravissimas utilidades da Igreja 
e da nação Portugueza. 

Nesse sentido, os debates sobre a quantidade de partes 
da oração (oito ou nove), o vocativo do artigo, o “I” agudo 
ou grave, etc., eram desnecessários, pois os censores deveriam 
unicamente ver se o livro sob sua análise “tem algua coiza, 
q seja perjudicial á Republica, contra a Religião ou contra o 
Estado”. Se isso não acontecesse, eles não deveriam se deter 
sobre os detalhes da obra, não importando para a R.M.C. 
as divergências entre os autores – e sendo desnecessário 

40. ANTT. RMC, Cx. 7, n. 68, 12 ago. 1771.
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“fazer apologias a huns, ou invectivas contra os outros”. Ele 
manteve em mente a pluralidade de pensamento já sinalizada 
por outros censores para indicar que a R.M.C. não exercia 
um papel dogmático sobre o conhecimento científico, “[q]
uando alias he certo que nada faz apurar tanto as sciencias, 
e as artes como a diversid.e de pareceres.” A conclusão – e 
o fim do debate – de Francisco de Sá foi que ambos os livros 
recebessem as licenças solicitadas por não conterem nada 
que justificasse, nos termos por ele definidos acima, que lhes 
fossem negadas, mantendo, contudo as ressalvas de outros 
censores de que Lobato deveria revisar a ortografia (do 
amanuense, naturalmente) e que Freire da Cunha eliminasse a 
regra sobre a pronúncia das palavras em Y, pois “[s]eria huma 
novidade estranha, e insolente na nossa Lingoa pronunciar 
sempre o Y com accento agudo, e seria desdoiro do Estado 
consentir estas puerilid.es e corrigido tudo assim, tudo julgo 
q se pode permittir”. 

Confrontados com essa verborragia, cumpre 
perguntarmo-nos o porquê de tantos pareceres terem sido 
redigidos sobre o tema, especialmente em função da forte 
conotação negativa atribuída à mútua discordância pelos 
próprios censores. Há que se manter em mente que as 
contradições apontadas acima “eram presentes na maioria 
das gramáticas do período em questão”.41 Nos poucos 
debates ocorridos entre os censores (como este, ou o debate 
simultâneo sobre superstição e poder das palavras), é possível 
vermos como eles construíam suas identidades e seu próprio 
papel como censores e letrados.42 Inicialmente há a questão, 

41. CARVALHO, Pedro Eduardo Andrade. Minas de Babel: padrões ortográficos 
e alterações burocráticas na Câmara de Mariana entre 1824 e 1853. Dissertação. 
Mestrado em História. UFOP. Mariana, 2012, p. 93-94; LUPETTI, op. cit. p. 7.
42. TAVARES, Rui. Uma teologia da recepção? Os censores (em desacordo) 
contra a superstição. Portugal, 1770-1771. Lusitania Sacra. 2a Série, T. XV, p. 
211-238, 2003, p. 215.

colocada pela própria disciplina, da gramática ser tratada 
como ciência, ou como arte, “significando arte a faculdade 
de prescrever regras e preceitos para fazer com correcção as 
coisas”.43 Some-se a isso as posições adotadas pelos autores 
em questão, como Lobato (que evidentemente percebia a 
disciplina como Arte, pois acreditava que cabia à relação entre 
razão e natureza para descobrir a gramática)44, defensor de 
um “eixo mais etimológico” buscando nas formas latinas as 
matrizes ortográficas portuguesas e Freire da Cunha adepto de 
um “eixo mais fonético”, que defendia a “institucionalização 
de regras que respeitem a especificidade interna do 
português”, conforme defendeu Verney no Verdadeiro 
Método.45 Claramente, os censores – ou, pelo menos, Frei Luis 
do Monte Carmelo e Francisco Xavier de Santana – que, em 
outra ocasião recomendou a supressão de um livro por conter 
“gramática verneiana”46  – pelo primeiro eixo, e Frei Francisco 
de São Bento pelo segundo – tomaram posições iniciais, 
estabelecendo os termos essenciais do debate. Contudo, 
foram tomadas de posição não muito firmes, pois ao longo da 
sua ação censória, esses mesmos indivíduos com seus colegas 
da R.M.C., se empenharam em combater “os dois extremos 
dessa problemática”, mandando corrigir livros escritos tanto 
na “ortografia verneiana” quando aqueles considerados por 
demais arcaicos.47

Nessa visão dicotômica, e presumindo a correção da 
tese de Assunção sobre a verdadeira identidade do bacharel 

43. ASSUNÇÃO, op. cit. p. 178.
44. Ver CARVALHO, op. cit., p. 93-94.
45. TAVARES, Le censeur... p. 456.
46. TAVARES, Rui. A Real Mesa Censória e a demanda de uniformidade. In: 
MATEUS, Maria Helena Mira. Caminhos do português: exposição comemorativa 
do Ano Europeu das Línguas: catálogo. Lisboa. Biblioteca Nacional, p. 119-125, 
2001, p. 126.
47. TAVARES, Le censeur... p. 456.
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Lobato, é possível averiguar o lado assumido por Antônio 
Pereira de Figueiredo nesse debate, a partir dos seus 
pareceres para a R.M.C. Censurando, em 1772, a tradução 
que o Capitão Manoel de Souza fizera de Fanni (conto inglês), 
Figueiredo hesitou em apontar defeitos na tradução, exceto 
um:

Que he o uzo ou affectação de certas palavras 
antiquadas, como acatar por rejeitar; depolitadamente 
[?] por de proposito; sob por debaixo; e a remissão 
dos artigos o, a, os. as, que imitando [?] aos nossos 
Escritores do seculo XVI e ainda do XVII, reflexamente 
deixa no tinteiro.48

 
Com relação à tradução da Analyze do Santo Evangelho 

segundo a ordem historica da concordancia do oratoriano Michel 
Mauduit, feita pelo padre Custodio da Silva Barboza, 
Figueiredo foi mais incisivo no tocante à ortografia, esperando 
que “huã obra deste porte e desta utilidade, cahisse em 
mãos mais polidas do que parecem ser as deste Traductor”, 
cuja ortografia “sobre má he pessima”, com um texto cheio 
de galicismos, como a palavra “[e]ntretenimento, palavra 
adaptada do Francez entretien pelos Hespanhoes; mas que eu 
n’ao sei se entre nós terá por si algum hum uzo ou Author[...]”.49 
Noutro caso, ele recomendou a supressão de um livro devido 
a sua “ortografia bárbara”.

O grande número de censuras desse debate é ao mesmo 
tempo sintoma e resultado da preocupação que os censores 
(e, por extensão, a R.M.C. e a Coroa) tinham com a gramática 
e, particularmente, com a ortografia. Isso também se aplicava 
aos gramáticos, na composição de seus livros, que buscavam 
(segundo Monte Carmello, duplamente gramático e censor) 

48. ANTT. RMC, Cx. 8, n. 8, 23 mar. 1772.
49. ANTT. RMC, Cx. 8, n. 26, 10 maio 1772.

escrever “conforme as Regras inventadas, ou estabelecidas 
pelo ufo dos Chefes, ou Eruditos”.50

Muitas das censuras, como as de Antonio Pereira de 
Figueiredo, mencionam explicitamente “erros ortográficos” 
ou razões formais e de estilo como o motivo de supressão ou 
emendas.51 Essa preocupação é o que caracterizava a censura 
pombalina como legislativa (“alguém cujo papel é o de reduzir 
a confusão e excesso de proposições a regras universalmente 
válidas ou, no caso do idioma, à ‘verdadeira natureza’ da 
língua portuguesa”),52 colocando censores e gramáticos 
também em funções mediadoras na relação cognitiva que 
buscava estabelecer a “boa língua portuguesa”.53 Essa foi 
uma estratégia outorgada aos censores pela Coroa, mas que 
possuía limites, e acabou por mostrar a “irrealidade das 
pretensões da censura”, forçando os censores, frequentemente, 
a “abandonar sua posição doutrinária e recuar para uma 
posição estritamente defensiva”.54 

À pergunta se esse debate teve algum efeito em 
estabelecer uma norma da ortografia vernácula, as respostas 
também não são conclusivas, mesmo porque é importante 
considerar que nenhuma dessas discussões deveria se tornar 
pública, uma vez que todo o processo censório era secreto, 
e amparado pela ideia desse segredo.55 Embora a Arte tenha 
prosseguido em reedições ao longo do século XIX, isso 
também ocorreu com o Breve tratado, em menos edições e 
por um período menor, sem esquecermos da “militância” de 

50. CARVALHO, op. cit. p. 83-84.
51. 25%, de acordo com TAVARES, A Real Mesa Censória e a demanda de 
uniformidade, p. 125.
52. Idem, p. 127.
53. CARVALHO, op. cit. p. 84.
54. TAVARES, Le censeur... p. 321; 465.
55. Idem, p. 152.
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Freire da Cunha e sua Academia Orthografica.56 Os censores, 
ao fim, cederam mais às pressões políticas internas do que ao 
empenho legislador, ao se recusar a reforçar um modelo e não 
o outro, correndo o risco de contradizer a si mesmos ou de 
ofender o rei pela ausência do y.57

Tabela 1 – Edições da Arte da Grammatica da Lingua Portuguesa, de Antonio 
José dos Reis Lobato

Edição/ 
Impressão Ano Cidade Editor

1a 1770 Lisboa Regia Officina Typográfica
2a 1771 Lisboa Typografia Regia
3a 1778 ??? ???
4a 1797 Lisboa Regia Officina Typográfica
5a ??? ??? ???
6a 1802 ??? ???
7a 1805 ??? ???
8a 1807 Lisboa Impressão Regia
9a ??? ??? ???
10a 1812 ??? ???
11a 18[??] Lisboa Officina de Antonio Rodrigues Galhardo
12a 1814 Lisboa Nova Impressão da Viuva Neves e Filhos
13a ??? ??? ???
14a 1815 Lisboa Nova Impressão da Viuva Neves e Filhos
15a 1816 Lisboa Officina de Simão Thaddeo Ferreira
16a 1817 Lisboa Nova Impressão da Viuva Neves e Filhos

Nova 1822 Lisboa Simão Thaddeo Ferreira
Nova 1823 Lisboa Impressao de Alcobia
Nova 1824 Lisboa Rollandiana
Nova 1825 Lisboa Typ. de M. P. de Lacerda

Nova 1830 Rio de 
Janeiro Typ. Imperial e Nacional

1a de Paris 1837 Paris Livraria Portuguesa de J. P. Aillaud
Nova 1838 ???? ????
Nova 1841 Lisboa Rollandiana
Nova 1848 Lisboa Typ de José Baptista Morando
Nova 1849 Lisboa Rollandiana
Nova 1852 Lisboa Typ de José Baptista Morando

??? 1856 Paris Viuva J. P. Aillaud, Moulon e Cia.
??? 1866 Margão Na Typ. do Ultramar
??? 1869 Margão Na Typ. do Ultramar

Edição 
crítica 2000 Lisboa Academia das Ciências

Fonte: Biblioteca Nacional – Portugal; Biblioteca Nacional – Brasil; British 
Library online catalogue; Library of Congress on line catalogue; Bibliotheque 

Nationale de France.

Tabela 2 – Edições do Breve tractado de orthographia para os que não frequentaram 
os estudos [...], de João Pinheiro Freire da Cunha

Edição/ 
Impressão Ano Cidade Editor

1a 1769 Lisboa Off. de José da Silva Nazareth
2a 1770 Lisboa Off. de Joseph da Silva Nazareth
3a 1778 Lisboa Offic. de Francisco Sabino dos Santos
4a 1792 Lisboa Off. de Antonio Gomes
5a 1813 Lisboa Typ. Lacerdina
6a 1814 Lisboa Imp. da viuva Neves & Filhos
7a 1815 Lisboa Typ. Lacerdina

Fonte: LUSODAT, Bases de dados sobre história da ciência, da medicina e da 
técnica em Portugal e Brasil, do Renascimento até 1900. Grupo de História 

e Teoria da Ciência. Disponível em: <http://www.ghtc.usp.br/server/
Lusodat/pri/05/pri05077.htm>. Acesso em: 6 maio 2017.
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Memória e discurso nas 
Ciências da Linguagem

Este capítulo apresenta parte dos resultados obtidos 
por meio do projeto de pesquisa “Produção de sentidos e 
significação na história: memória e discurso nas Ciências 
da Linguagem”1. Para formular as questões de pesquisa 
e poder apresentar esse programa de estudos, reunimos 
alguns apontamentos e algumas reflexões sobre a questão de 
linguagem, na tentativa de compreender o funcionamento 

1. Este projeto de pesquisa desenvolveu-se junto ao Departamento de Letras 
Vernáculas e Cássicas, da Universidade Estadual de Londrina – UEL, e 
envolveu estudantes de graduação e pós-graduação, principalmente os alunos 
dos cursos de Letras - Português e de Mestrado e Doutorado do Programa de 
Estudos da Linguagem, entre os anos de 2015 e 2018. Está, portanto, concluído, 
e os resultados apresentados aqui são parciais e tratam de considerações 
teóricas iniciais, que funcionaram para nós como abertura a um outro campo 
de pesquisas.
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da significação, quando se promove um deslocamento nos 
modos de pensar/conceber o fazer científico em Ciências da 
Linguagem. A grande questão para nós foi verificar como 
se dá a representação nesse lugar, isto é, como se constrói a 
textualidade produzida por novas posições de sujeito.

Ao longo da realização do projeto, compreendemos 
que a relação entre o estabelecimento das Ciências da 
Linguagem não foi feito de forma pacífica e envolveu 
diferentes personagens cujas opiniões foram divergentes. 
Tais personagens trabalharam para o estabelecimento de 
uma ciência linguística de forma diferente promovendo 
deslocamentos distintos e levando tais estudos para direções 
diferentes também. 

No final do século XIX e início do século XX, muitos 
estudiosos se debruçaram sobre a questão de que faltava 
cientificidade aos estudos linguísticos. A filosofia da 
linguagem concentrava suas pesquisas na instauração de uma 
ciência linguística com método, objeto e objetivos próprios. 
Desse mirante, observamos Ferdinand Saussure e os adeptos 
do estruturalismo linguístico buscando pensar a linguagem 
enquanto ciência, sendo a publicação do livro Curso de 
Linguística Geral, o marco central desse período. Estamos 
diante de uma ciência positivista das línguas, a qual procura 
mostrar uma forma própria de compreender a própria ciência. 
Como Saussure propõe um estudo imanente da língua, 
relacionando-a a organização interna dos seus elementos, 
vislumbramos nesses fatos a construção de discursos para 
época que foram assumidos e difundidos largamente durante 
o século XX. Realizamos estudos acerca do que foi dito sobre a 
formação da linguística moderna e como isso instituiu novos 
discursos para a ciência da linguagem a partir do final do 
século XIX. Esse estudo possibilitou tirar os fatos desse período 
da evidência a fim de compreender melhor os acontecimentos 
do momento em que se buscava estabelecer a cientificidade 
dos estudos da linguagem.

A partir das leituras realizadas, vimos que durante 
o século XIX, os estudos histórico-comparativos se 
desenvolveram fortemente com autores como F. Bopp e W. 
Jones que realizavam comparações das línguas grega, latina, 
persa, germânica, dentre outras na busca por semelhanças 
entre elas, traçando um parentesco. Desse modo, o momento 
foi marcado fortemente pelas ideias comparatistas e os 
estudos históricos da linguagem realizados por esse grupo. As 
últimas décadas do século XIX foram marcadas por um novo 
espírito teórico nos estudos da linguagem. O contato com o 
positivismo filosófico de Comte (1798-1857) trouxe novos 
ares para os estudiosos da língua que “[...] engajam-se numa 
forte crítica dos pressupostos filosóficos e metafísicos ainda 
persistentes nos trabalhos de seus predecessores imediatos.”2. 
Nesse sentido, inicia-se uma fase de contestação aos estudos 
histórico-comparatistas que se fazia na época e um novo 
espírito científico impregna estudiosos como Herman Paul e 
K. Brugman, que começam a criticar o que se vinha fazendo até 
então. Os chamados neo-gramáticos marcam o surgimento de 
uma nova geração de pesquisadores que atacam certas teses 
dos estudos comparatistas vigentes.  “Hostis às concepções 
românticas do século que chega ao fim, eles acentuam, antes 
de mais nada, a regularidade das leis fonéticas, apoiando seus 
trabalhos nos princípios do positivismo”3. O objetivo é propor 
a cientificidade na linguagem. Em consequência, os estudos 
sobre a língua enfrentam uma crise de fundamentos que os 
levam a buscar novos horizontes. 

O estabelecimento da cientificidade na linguagem já 
havia sido iniciado na Alemanha com Schleicher, que buscava 
estabelecer uma ciência linguística. No entanto, o grupo 
dos neogramáticos ataca, inclusive, as ideias de Schleicher, 

2. PAVEAU M. A.; SARFATI, G. E. As grandes teorias da Linguística: da 
gramática comparada à pragmática. São Carlos: Claraluz, 2006. p. 25.
3. PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 25.
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sobretudo o postulado de uma língua-mãe e a concepção 
evolucionista das línguas baseada no darwinismo. Desse 
modo, 

Essa crítica preconiza o desenvolvimento de uma 
reflexão metodológica mais ampla, de tal modo que 
seja capaz de emancipar a pesquisa lingüística em 
relação às assunções do historicismo e do naturalismo.4

Os princípios neogramáticos procuram superar o 
comparatismo e o também naturalismo, uma vez que 
concordavam que a análise da língua não deveria se limitar à 
descrição ou constatação das mudanças ocorridas entre dois 
ou mais estados da língua que eram parentes. Eles defendiam 
que a análise da língua deveria ceder lugar a explicações 
positivas das causas que levavam as mudanças observadas. 
Nesse sentido, os neogramáticos “[...] atribuem as mudanças 
lingüísticas a ações mecânicas inteiramente necessárias, em 
relação às quais a vontade humana não conta em nada.”5 
Inspirados pelos ideais positivistas, o grupo defendia que 
a língua não podia ser comparada a um organismo vivo 
– concepção de língua naturalista –, por causa do falante. 
O falante é recrutado para auxiliar na compreensão da 
analogia. A partir disso, concebe-se que mudança linguística, 
de natureza mecânica e articulatória, tinha o falante como 
centro, uma vez que ele, tomando como base, por analogia, 
outros elementos da língua com igual semelhança, produzia 
alterações frequentemente sonoras. 

Os positivistas em linguística pregam o primado do oral 
sobre o escrito, produzindo teses dentre as quais focalizavam 
a importância das leis fonéticas. Isso resultou em uma 
reviravolta nas orientações e hábitos teóricos dos estudos que 

4. PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 26.
5. PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 28.

se fazia no final do século XIX. A revista Pesquisas morfológicas, 
criada em 1878, foi o principal veículo de divulgação das teses 
da escola em formação na busca pela disseminação das leis 
fonéticas e suas regularidades. Ao eleger os sons como objeto 
de suas investigações, os neogramáticos buscavam ultrapassar 
o estudo das línguas por meio da escrita que se fazia com a 
vertente histórico-comparatista, rompendo com uma grande 
tradição gramatical antiga.

Trata-se, aqui, de uma verdadeira ruptura teórica em 
relação à tradição gramatical herdada da Antiguidade. 
A gramática é primeiramente constituída como 
ciência do gramema, valorizando, assim, a análise das 
línguas por meio de suas atestações escritas (de onde 
as valorizações sucessivas dos diferentes patrimônios 
literários e a definição normativa dos usos em referência 
à língua dos “grandes escritores”).6 

Hermann Paul publica em 1880 Princípios do devir da 
linguagem, um livro que pode ser considerado uma síntese das 
concepções da escola neogramática. Nele, Paul aborda questões 
como a impressão psíquica das sonoridades, as imagens 
memoriais que os sons são capazes de trazer. A discussão 
sobre a impressão psíquica das sonoridades resulta naquilo 
que Saussure reconhecerá no CLG como a imagem acústica do 
significante, lembram Paveau e Sarfati (2006). Nesse sentido, 
os cursos de Saussure na Universidade de Genebra são uma 
reflexão do momento vivido naquela época. Sobre o assunto, 
Faraco (2016) afirma que nas últimas décadas do século XIX 
o mundo acadêmico já havia percebido a possibilidade de se 
constituir uma linguística geral não histórica. A questão em 
foco era a busca pela natureza e função da linguagem e qual 
era o estatuto da linguística:

6. PAVEUA; SARFATI, 2006, p. 33.
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Os lingüistas importantes, aqueles que propuseram e 
que sustentaram os modelos teóricos, foram obrigados 
a explicitar suas reflexões em relação a três grandes 
problemas: a função e a natureza da linguagem, o 
estatuto da ciência da lingüística. 

A função da linguagem é o problema que recebe as 
primeiras teorizações e vem da filosofia. Rousseau, em 1781, 
ao publicar o Essai sur l’origine des langues, defende que a 
linguagem foi criada para a expressão de sentimentos e, 
mais tarde, pouco a pouco, torna-se um meio de expressão 
das necessidades. Para Paveau e Sarfati (2006), as teses de 
Rousseau influenciaram a filosofia da linguagem, sobretudo 
na Alemanha, onde autores como Herder, Hegel e Schleicher 
se posicionaram e fizeram considerações sobre a função da 
linguagem. 

Em relação à questão da natureza da linguagem, Paveau 
e Sarfati (2006) lembram que entre o começo do século até 
o momento da crítica neogramática, tem-se o historicismo 
filosófico, que busca respaldo nas formulações naturalistas. 
Essa é a primeira fase de formação da ciência linguística: 
uma fase marcada pela concepção de língua como organismo 
vivo. Com a chegada dos ideais positivistas tal concepção é 
substituída. A partir desse momento, a noção de representação 
do pensamento – defendida desde os tempos de Aristóteles – 
imputada à língua é modificada para uma função comunicativa, 
mudando a visão da natureza da linguagem. É importante 
ressaltar que, apesar de serem negadas e substituídas pelos 
neogramáticos, as ideias naturalistas preparam o terreno 
na busca de solucionar as questões que preocupavam os 
estudiosos da época. 

A lingüística positivista toma emprestado ainda do 
naturalismo uma parte de suas referências conceituais 
(a ideia da lei fonética aparece como um analogon da 

noção de lei física) [...]. Considerada a impulsão que 
ela recebe, desde seus começos, do romantismo, do 
historicismo e do organiscimo, a lingüística defini-se, 
por longo tempo, como uma ciência natural (o ponto 
forte dessa conceitualização remete a Schleicher). 
A emergência gradual do positivismo autoriza a 
tematização de uma metodologia mais rigorosa.7

Em busca desse método mais rigoroso, a linguística 
coloca em pauta os fundamentos científicos da gramática 
comparada ao questionar sua prática. Os estudos históricos 
foram ofuscados por esse espírito positivista na época. 

Em busca de ‘novas’ verdades: as 
contribuições de William Whitney

O americano William Whitney, ao publicar o livro Life 
and Growth of Language (1875), concentrou-se nas questões 
estruturais e nas leis gerais que regiam a linguagem, 
enfatizando o social e não o histórico. Este gesto teórico 
marcou a virada de pensamento nos estudos da linguagem. 
O programa de pesquisa de Whitney procurava definir 
a linguística, deixando muito claro o que era e o que não 
era linguística, de forma a definir seus limites. Sua visão 
de ciência linguística “constrói-se sobre a recusa tanto da 
metafísica quanto do mentalismo (psicologismo).”8 O projeto 
de Whitney é estudar a língua pela língua, um cuidado formal 
que valoriza o estudo da língua como tal. Mesmo tendo se 
formado pela gramática comparada, o americano reconhece 
que esses objetivos excedem as concepções que estão em vigor 

7. PAVEAU; SARFATI, 2006,  p. 35.
8. PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 38.



MARIÂNGELA PECCIOLI GALLI JOANILHO E DAIANY BONÁCIO    263262    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

na época, dizendo, desta forma, que é preciso transpor os 
modelos atuais, os mesmos que o formou. 

 A faculdade de linguagem para Whitney tem 
uma propriedade específica. Ele defende que nós temos a 
capacidade da linguagem, mas não temos a língua, porque ela 
é uma atividade coletiva que se constrói no sujeito ao longo 
de sua vivência.  Isso caracteriza a língua como uma atividade 
histórico-cultural. Nesse sentido, a linguagem é coletiva, 
histórica, dinâmica e capaz de inovar-se. 

Whitney, ao discutir sobre a função social da língua, 
rompe com a tradição comparatista da época. Para o autor, a 
linguagem é colocada como um instrumento de comunicação 
e a necessidade de se comunicar é uma função social da 
língua. Whitney a considera como uma instituição, na qual os 
seus signos são simultaneamente convencionais e arbitrários. 
Também vem desse autor a ideia de que temos outras formas 
de expressão, como os gestos, a entonação, dentre outros, 
que auxiliam a linguagem ordinária. Para Paveau e Sarfati9, 
“é patente que, nesses pontos fundamentais, Saussure [...] 
continua profundamente devedor de algumas de suas 
teses fundamentais à reflexão predecessora de Whitney.” 
A formulação língua enquanto uma instituição social e outras 
teorizações de Whitney agradaram Saussure e serviu de 
inspiração para o CLG: “Encontraremos essa maneira de 
proceder no Cours de linguistique générale [...] (PAVEAU; 
SARFATI, 2006, p.37).” Nesse sentido, a concepção de língua 
enquanto um sistema organizado foi um traço fundamental 
para a constituição da linguística estrutural no decorrer do 
século XX. As ideias de Whitney foram centrais na construção 
da linguística saussuriana. O linguista genebrino encontra um 
estudioso que compartilha de suas inquietações. 

9. 2006, p. 41.

Saussure e o corte epistemológico

 Faraco (2016), ao discorrer sobre a história em que 
esteve envolvido Saussure, informa que os primeiros estudos 
realizados por ele foram no comparativismo. Saussure, antes 
de ser professor de linguística geral e ministrar os três cursos 
dessa matéria entre 1907 e 1911, já havia sido professor de 
linguística histórico-comparativa. Esses três cursos vieram 
de encontro ao que se buscava na época: “a percepção da 
possibilidade de uma linguística geral não histórica [...]”10. 
Sobre isso, Ilari afirma que, ao defender que o objeto da 
pesquisa linguística deveria ser a regra do jogo, Saussure  
aponta para um tipo de pesquisa que provocou mudanças no 
modo como se via a língua. Nesse sentido, no momento em 
que os textos eram produzidos  

[...] o sistema lingüístico oferecia aos usuários da língua 
determinadas possibilidades (sintáticas, semânticas, 
fonéticas, ortográficas), e de que esse modo de ser do 
sistema é que permitiu dar às mensagens determinadas 
formas e determinadas interpretações (ILARI, 2007, p. 
58).11 

A partir daí, temos que a publicação do CLG foi o 
instrumento que a linguística moderna precisava para teorizar 
as ideias de Saussure:

[...] o CLG, constitui, no entanto, o que se pode 
chamar de “corte epistemológico”, isto é, uma maneira 
radicalmente diferente de considerar os fatos da 

10. FARACO, C. A.  Linguística Histórica: Uma Introdução ao Estudo da 
História das Línguas. São Paulo: Parábola, 2006. p. 10.
11. ILARI, R. O Estruturalismo Lingüístico: alguns caminhos. In: MUSSALIN, 
F., BENTES, A. C. (Org.). Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos. 
Volume 3, 3 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
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linguagem. O trabalho de Saussure instaura, com 
efeito, uma ruptura com a lingüística comparatista 
de sua época, propondo uma abordagem não 
histórica, descritiva e sistemática (dir-se-à, mais tarde, 
“estrutural”).12

Em um primeiro momento, a recepção do CLG 
foi limitada a poucos comentários: “A nova geração 
de sincronistas só aos poucos foi ocupando o espaço 
acadêmico na área dos estudos linguísticos”13. Dez anos 
depois de sua publicação, informa Faraco (2016), novos 
ares começam a recuperar as ideias do CLG e os linguístas, 
já não tão influenciados pela visão histórica-comparativa, 
começam a se interessar pela visão sistêmica e sincrônica 
da língua. É o caso da criação do Círculo Linguístico de 
Praga, em 1926, com autores como Jakobson e Trubetzkoy. 
Neste, o CLG é lido a partir de uma visão sistêmica e passa 
a inspirar as bases da fonologia estrutural encabeçada por 
esses autores. A fonologia, fruto do que se produziu nesse 
círculo, foi  “[...] a disciplina motriz do desenvolvimento 
de um estruturalismo de inspiração saussuriana na Europa 
[...]”14 (PUECH, 2016, p. 20). A fórmula língua como sistema 
de Saussure e as noções de oposição e valor aparecem muito 
fortes na definição da fonologia do Círculo Linguístico de 
Praga. Com esse impulso dado pelos estudiosos de Praga, 
a concepção de língua como um sistema de valores começa 

12. PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 62.
13. Estudos pré-saussurianos. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. (Org.) 
Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos, v. 3, 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. p. 27.
14. PUECH, C. O “discurso”, as heranças e os destinos de Saussure na França. 
In: CRUZ, M. A; PIOVEZANI, C.; TESTENOIRE, P-Y. (Org.). Saussure, o texto 
e o discurso – cem anos de heranças e recepções. São Paulo: Parábola Editorial, 
2016.

a circular e o CLG é visto como um texto teórico a ser 
considerado.

Em 1931, Hjelmslev e Bröndal criaram o Círculo 
Linguístico de Copenhague explorando essa visão sistêmica 
da língua. Na mesma época, o CLG foi traduzido em várias 
línguas e as ideias de Saussure começam a se difundir e 
formar o verdadeiro de uma época: 

O ‘efeito Saussure’ (para usar aqui a expressão de 
Claudine Normand, 2009 [2000]: 169) se multiplicava, 
e a linguística estrutural era já assumida no contexto 
acadêmico da França, como a ciência-piloto das ciências 
humanas e socias pelo suposto status de cientificidade 
que alcançara.15

A partir de 1960, já no interior do que se propôs chamar 
de corrente estruturalista16, outras disciplinas se inspiram 
no CLG. O seu modelo estrutural, por servir de fonte de 
inspiração para muitas teorias que surgiram durante o corrente 
século, deu a Saussure o título de pai do estruturalismo. O 
desejo era estudar a estrutura geral da língua em sua forma 
estática, em seu funcionamento sincrônico, diferentemente 
da linguística evolutiva e histórica que vinha se fazendo. 
Esse espírito de constituir uma ciência que se ocupasse 
da natureza da linguagem, suas condições gerais de vida 
encontram em Saussure a figura que irá reunir todos esses 
discursos que estavam sob o regime de dispersão (Foucault). 
Além disso, durante os estudos comparativos, Faraco (2007, 
p. 31) lembra que a noção de imanência –  “[...] a idéia de que 
fatos lingüísticos são condicionados só e apenas por fatos 

15. FARACO, 2016, p. 16.
16. Segundo Paveau e Sarfati (2006, p. 64), Saussure: “[...] não fala de ‘estrutura’, 
por exemplo, mas de ‘sistema’, o termo estruturalismo somente aparece por 
volta de 1928 [...]”.
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lingüísticos” – já havia sido praticada nos estudos das leis 
de Grimm e Verner, as quais tratavam “[...] da mutação das 
consoantes oclusivas no ramo germânico das línguas indo-
européias [...]”17. Para Faraco (2007), essa prática de análise 
já era realizada na tradição histórica do século XX e aplicada 
pelo próprio Saussure em Mémoir, preparando as bases para o 
corte saussuriano.

Sobre essa tentativa de mudança de terreno, Mercer 
(2016) informa que Hermann Paul já havia percebido que 
era necessário pensar uma ciência da língua voltada para os 
princípios gerais que regiam o funcionamento das línguas 
quando publicou, em 1880, os Prinzipien der Sprachgeschichte. 
Entretanto, salienta Mercer (2016), a tentativa de Paul estava 
impregnada pelo trabalho da linguística histórica, que limitava 
seus estudos na verificação da evolução das línguas. Podemos 
citar ainda essa vontade da verdade que contaminava a época 
no projeto de uma ciência pensado pelos naturalistas franceses 
liderados por A. Scheleicher. 

O fato é que o paradigma estrutural que funcionou 
como o discurso verdadeiro da época no início do século 
XX foi atribuído a Saussure. Na França, por exemplo, conta 
Puech (2016), as ideias saussurianas estão presentes em todos 
os setores das ciências humanas, sociais e na filosofia, dando a 
ele o título de “[...] ‘fundador do estruturalismo’, para o bem e 
para o mal” (PUECH, 2016, p. 13). Segundo Puech (2016, p. 14) 
“[...] a noção de ‘estrutura’ gozava então de um prestígio sem 
igual [...]”. Tal qual ocorreu em outros lugares, esse prestígio 
não foi conseguido imediatamente quando da publicação 
do CLG, que logo em seguida de seu lançamento não foi 
considerado como um livro fundamental pela comunidade 
francesa, mostrando que o verdadeiro de uma época não foi 
instantâneo.

17.  FARACO, 2007, p. 30.

Passados alguns anos, essa fase de recusa e resistência 
foi cedendo lugar ao reconhecimento do método estrutural 
saussuriano, que passa a influenciar não só os estudos da 
linguagem, mas também estudos da antropologia, psicánalise, 
filosofia, semiótica, etc. Ao serem citadas e discutidas 
em diferentes áreas, as ideias saussurianas tiveram sua 
publicidade garantida.

Antes ainda, é preciso lembrar que a década de 1960 
conheceria na França uma nova onda de inspiração 
saussuriana que alcançaria uma retomada da teoria do 
signo e da semiologia (concebida por Saussure como 
uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da 
vida social), alimentando análises do cinema, das artes, 
da moda e alcançando a literatura. Longe, portanto, da 
linguística propriamente dita. (...) O “efeito Saussure” 
continuou, portanto,  avançando pelas décadas de 1960 
e 1970, cada vez mais longe, porém, da ciência da qual 
ele, segundo o discurso dominante, era ‘pai’.18

Como vimos, o estruturalismo cresceu de tal forma que 
não houve espaço para a ciência linguística proposta pelos 
naturalistas. O conceito de língua enquanto um organismo 
vivo proposto pelas teorias linguísticas naturalistas foi 
amplamente criticado por autores como W. Whitney, uma 
figura considerada especialista na área, o que interditou e 
apagou os conceitos naturalistas.

Um estudo paralelo: a teoria naturalista

Ao realizamos estudos sobre as teorias naturalistas vimos 
que ela tratou de incorporar a teoria transformista de Charles 

18. FARACO, 2016, p. 18.
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Darwin aos estudos da filosofia da linguagem. Ao longo da 
história da linguística, o naturalismo não despertou muito 
interesse nos estudiosos da língua/linguagem, relegando a tal 
teoria certo anonimato. Houve um forte duelo entre a concepção 
de língua enquanto um organismo vivo, que cresce e evolui, 
semelhante aos seres vivos, defendida pelos naturalistas 
de um lado e, de outro lado, a língua enquanto um sistema 
estruturado, com leis internas que regem a organização dos 
elementos defendida por Saussure e seus contemporâneos. 
Estamos diante de um modo de significação dos sentidos da 
linguagem e das línguas naturais que produz deslocamentos 
interessantes para a distribuição de palavras e a configuração 
dos sentidos sobre/de a língua. Como Saussure propõe um 
estudo imanente da língua, relacionando-a a organização 
interna dos seus elementos, não se dá valor aos estudos 
naturalistas realizados paralelamente e até anteriormente as 
ideias saussurianas na busca pela cientificidade da linguística. 
A partir das leituras realizadas, notamos que o naturalismo já 
se debruçava sobre a ciência da linguagem tal qual Ferdinand 
de Saussure.

O primeiro a aplicar os conceitos de Darwin aos estudos 
da língua foi o professor universitário Augusto Schleicher. O 
referido professor, em um livro datado de 1860 (Die Sprache 
dentsche), aplicou as leis do transformismo na glote. O 
naturalismo, além de conceber a língua como um organismo 
vivo,  ainda a via como independente de seus falantes, com 
existência própria. O naturalismo objetivava formar uma 
ciência da linguagem, pautada nas premissas do botânico 
britânico Charles Darwin, aproximando as ideias naturalistas 
dos estudos linguísticos. 

Este estudo que realizamos auxilia na compreensão 
da constituição da ciência linguística, quando uma história 
paralela a que ficou famosa – a de Saussure – também estava 
em construção. Vemos relações entre o sujeito, a ciência e o 

Estado, marcando vozes de um tempo em que se relaciona 
progresso, instrução e civilidade.  O contexto epistemológico 
que se apresenta a partir das leituras realizadas traz um 
pensamento científico sobre a linguagem sendo desenvolvido; 
buscamos, portanto, compreender esta etapa epistemológica 
na constituição da disciplina Linguística por meio da 
compreensão das metáforas que formulam dois conceitos: a 
língua enquanto um organismo vivo e a língua enquanto um 
sistema articulado e convencionado de signos.

A tentativa naturalista de formar uma ciência da 
linguagem não foi aceita com tranquilidade pela comunidade 
científica da época. No século XIX, os estudos histórico-
comparativos se desenvolveram fortemente, com autores como 
F. Bopp, W. Jones, dentre outros, que realizam comparações 
das línguas gregas, latinas, persas, germânicas, na busca por 
semelhanças entre elas, traçando um parentesco. Desse modo, 
o momento é marcado fortemente pelas ideias comparatistas. 
Em meados do referido século, os estudos histórico-
comparativos se deparam com uma orientação naturalista 
com a publicação da obra de A. Schleicher e não a recebem 
sem resistência. O aluno de F. Bopp, Max-Müller, publica 
alguns artigos que combatem a teoria darwiniana no tocante 
à filosofia da linguagem. Focando mais especificamente em 
Max-Müller, vimos que ele discute a questão com bastante 
ironia e sarcasmo quando questiona o que se sabe sobre a vida 
interior do molusco, mostrando que é discrente da inteligência 
dos animais. A partir da crítica de Max Müller, vislumbramos 
uma luta entre ciências, um combate que se inicia em relação 
aos conceitos naturalistas sendo aplicados à linguística, uma 
vez que Müller se pronuncia “energicamente contra a theoria 
de Darwin, particularmente na philosophia da linguagem”19.  

19. RIALLE, J. G. O transformismo em linguística. Jornal A Província de São 
Paulo, 1875.
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A crítica de Max-Müller ao naturalismo está fundada em 
acusar as ideias de Schleicher de materialistas:

Este modo de considerar a linguistica como um 
ramo da historia natural fez naturalmente com que 
Schleicher fosse accusado de materialismo por esses 
metaphysicos que não se podem resolver a considerar 
o homem sinão fóra do universo, do qual é entretanto 
parte integrante, por mais que digam  ou façam.20 

A fim de dar maior credibilidade aos estudos 
naturalistas, Rialle (1875) enumera uma série de argumentos 
a favor da adesão à teoria transformista de Darwin nos 
estudos da filosofia da linguagem. Ele menciona o fato de o 
linguista americano William Whitney (1827-1894), mesmo não 
pertencendo à escola transformista, ter publicado um artigo 
(Darwinism and language en North american Review), no qual 
rebate afirmações como as de Max-Müller (de que não existe 
pensamento sem linguagem, defendendo que a linguagem é 
a condição do pensamento) e daqueles que buscam anular os 
estudos intelectuais dos animais com o pretexto de que eles 
não possuem capacidade de generalização ou abstração, e 
que o interior dos animais é completamente fechado, de que 
não temos certeza se eles apreciam o sabor dos alimentos, 
dentre outros argumentos. No entender de Whitney citado 
por Rialle “um cão conhece perfeitamente o que é um homem, 
não o confunde nunca com qualquer outra creatura, sabe o 
que delle póde receiar ou esperar, etc.”21, comprovando que os 
animais possuem a capacidade de abstração e generalização 
que Max-Müller nega. Fica claro no texto que, para Whitney 
e Rialle, essa faculdade não é exclusividade dos humanos 
e o que a diferencia entre a nossa e a dos animais é o grau 

20. RIALLE, 1875.
21. RIALLE, 1875.

de desenvolvimento, sobretudo porque nós temos a língua 
como prova conclusiva de nossa faculdade intelectual. 

Rialle (1875) traz alguns exemplos e estudiosos para 
comprovar a ideia transformista de que a linguagem humana 
se desenvolveu, foi evoluindo com o passar do tempo, tal qual 
outros elementos naturais. É certo que os transformacionistas 
creem que a linguagem humana é fruto de um desenvolvimento, 
de uma evolução, bem como ocorre com outros elementos do 
corpo humano. É o caso do exemplo de Dr. Onimus que Rialle 
cita, o qual revela que a fala é bastante parecida com o ato de 
caminhar: começa tímido, limitado e gradativamente torna-
se mais regular e coordenado. Fica claro no texto de Rialle 
que, para os transformistas, a fala não é uma faculdade inata e 
completa no homem, mas algo adquirido com a evolução, com 
o desenvolvimento gradual desta capacidade e a prova disso é 
que o homem já foi um ser mudo, que apenas balbuciava sons. 
O tempo que o homem possui linguagem articulada é curto, 
se pensado na história da humanidade. Ademais, os exemplos 
e autores que Rialle apresenta, provam que no início não 
havia uma grande diferença entre os homens e seus vizinhos 
— os macacos. O homem desenvolveu-se gradualmente, 
aperfeiçoando sua faculdade da linguagem; enquanto o isso, o 
macaco não realizou progressos por não ter tido a capacidade 
de iniciar tal faculdade. Na luta pela sobrevivência, explica 
Rialle, os homens aperfeiçoaram a linguagem na busca pela 
eliminação dos inferiores imediatos, seus adversários.  

A partir dos estudos que realizamos,  percebemos que 
muitos estudiosos da época não reconheceram essa concepção 
de eliminação de espécies na luta pela sobrevivência no que 
se refere à linguagem. É o caso do já citado linguista alemão 
Max-Müller, que nega a aplicação da teoria transformista 
na ciência da linguagem. O referido autor reconhece que a 
faculdade da fala foi uma barreira que os animais não foram 
capazes de transpor e isso pode ser visto como uma verdade 
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incontestável. Entretanto, tal fato não foi suficiente para que 
ele aderisse às ideias naturalistas, preferindo dedicar-se à 
filosofia comparativa e aos estudos do sânscrito iniciados por 
Frans Bopp22, do qual foi aluno. 

O cenário de anonimato ou falta de interesse pelo 
naturalismo mudou com a chegada do linguista alemão 
Schleicher. Esse estudioso, influenciado pelo evolucionismo 
científico de Darwin, levou os estudos da linguagem a refletir 
sobre o método comparatista, marcando uma mudança nos 
estudos que a gramática comparada desenvolvia até então. Tais 
inovações trazidas pelo alemão propôs que se ultrapassasse 
o método da gramática comparada, de modo a superar as 
correspondências interlinguísticas e a reconstituição dos 
intervalos que separavam duas línguas, comparadas por 
seu parentesco. Além de sugerir essa ruptura metodológica, 
Schleicher ainda refuta a ideia comparatista de que o sânscrito 
era a língua-mãe de todas as línguas europeias. Para o 
pensador alemão, o indo-europeu deveria ser considerado a 
língua primitiva. Com essa hipótese, ao buscar reconstruir o 
indo-europeu primitivo, ele estabelece um método científico: 
o esquema da árvore genealógica. 

Ao que tudo indica, essas ações de Schleicher já buscavam 
o estatuto da ciência da linguagem, que até então não se tinha. 
No cenário da época, o estudo da linguagem realizado era 
fortemente marcado pelo método comparativo e não se tinha 
uma ciência específica sobre os estudos da língua. Esse era o 
ponto a se chegar: o estabelecimento de uma ciência linguística 
para superar os estudos comparativos tão difundidos e 
realizados até então. Sobre o assunto, Paveau e Sarfati (2006, p. 
21) revelam que para Schleicher “a cientificidade da linguística 
resulta de seu pertencimento às ciências naturais (dado ao 
próprio fato da natureza orgânica da linguagem)”, evidenciado 

22. Frans Bopp foi um dos criadores da gramática comparada.

que o linguista alemão reconhecia a linguagem como sendo 
pertencente a uma ciência natural, tal qual outras ciências 
naturais. Filiar-se às teorias naturalistas é negar muitos dos 
estudos que se vinha fazendo até então. Schleicher acreditava 
que a linguagem sofria modificações constantes, sendo o fruto 
de uma criação contínua, tal qual ocorre com outras áreas 
vitais, que estão em constante desenvolvimento. O nascimento 
e o desenvolvimento da linguagem, para o estudioso alemão, 
ocorreriam paralelamente ao desenvolvimento do cérebro e 
os órgãos da palavra.

Nesse cenário, Rialle (1875) faz menção ao médico e 
anatomista francês Paul Broca, o qual descobre o centro do 
uso da palavra no cérebro, na região do lobo frontal. Essa 
descoberta foi importante para a época, pois mostrava o local 
que se desenvolvia a linguagem articulada nos seres humanos. 
Tal informação não foi ignorada por Schleicher e forçou os 
linguistas a considerarem os estudos da anatomia comparativa. 
Desse modo, os postulados naturalistas alavancaram os 
pensamentos científicos sobre a língua na época. Sobre esse 
assunto, Paveau e Sarfati (2006,  p. 21) revelam que  Schleicher  
já buscava subdividir a ciência da linguagem.

A ciência lingüística [...] subdividir-se-á, então, em 
teoria do fonetismo [...], em teoria da forma das 
palavras – ou morfologia –, em teoria da função – 
teoria funcional –, e em teoria da estrutura das frases 
– a sintaxe. Cada uma dessas partes da ciência pode, 
por sua vez, dirigir-se à totalidade da linguagem, seja a 
algum segmento mais ou menos extenso. 

Após ler essa citação de Schleicher, somos levados 
a pensar que a linguística — tal qual a conhecemos, 
desenvolvida nos círculos linguísticos, o qual focou em 
estabelecer os princípios formais (via estruturalismo e 
gerativismo), fornecendo grande desenvolvimento para a 
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fonologia, morfologia e sintaxe — já estava sendo esboçada 
com os estudos naturalistas da época: Schleicher na Alemanha 
e Julien Girard de Rialle na França. A referida citação nos leva 
a concluir também que as afirmações de Schleicher iniciaram 
as discussões sobre as divisões necessárias que a linguística 
precisava fazer para se estabelecer enquanto uma ciência. 
Ademais, Rialle (1875) afirma em seu artigo que a influência 
de Schleicher e sua teoria dos estados de evolução linguística 
foi duradoura, primeiro na Alemanha, depois na França, onde 
a difusão do seu pensamento coincidiu com a introdução 
do comparatismo. O pensamento de Schleicher na França 
impulsionou o nascimento da escola francesa naturalista. 

Rialle (1875) busca mostrar que, tal qual Darwin restaurou 
nas espécies animais, é perfeitamente possível reconstituir 
árvores genealógicas para as línguas. Rialle refere-se à famosa 
ideia de Darwin sobre a língua-mãe, um conceito naturalista 
que mostra claramente a transferência das árvores genealógicas 
aplicadas as espécies animais e serviu para compreender a 
questão das línguas primitivas. Sobre esse assunto, buscamos 
respaldo em Faraco (2006). O autor nos informa que alguns 
estudiosos faziam um trabalho com classificações das línguas 
humanas utilizando critérios de parentesco, classificação esta 
chamada de genética ou genealógica. O pensamento girava 
em torno da ideia de que um grupo de línguas tinha, no 
passado, uma língua ancestral comum. Nesse sentido, “os 
linguistas reúnem as línguas em famílias e subfamílias ou 
grupos ou subgrupos”23. O autor exemplifica essa prática 
científica trazendo que o português  pertence ao subgrupo 
românico, o russo pertence ao subgrupo eslavo, o inglês 
pertence ao subgrupo germânico e todas essas línguas 
pertencem à família indo-europeia, uma vez que fazem parte 
do mesmo antigo estado da língua.  Nesse sentido, buscava-

23. FARACO, 2006, p. 169

se agrupar as línguas por critérios estruturais, características 
que elas partilhavam no que se refere à organização interna. 
Tomava-se como critério a organização morfológica das 
línguas, estabelecendo classificações tipológicas (como língua 
flexional, isolante, aglutinante, polissintética). A respeito 
dessa questão, Charlier24 afirma que:

[…] Uns, considerando as línguas como organismos 
naturais que nascem, vivem e morrem, procuram 
estabelecer as leis a que estas existências estão 
submetidas, com o mesmo rigor das leis da física ou da 
química. Outros definem com precisão os critérios que 
permitem classificar as línguas em tipos, por exemplo 
em línguas “isolantes” (as palavras são invariáveis e 
justapostas, as relações que mantêm entre si são indicadas 
pela sua ordem e por palavras gramaticais; por exemplo, 
em chinês, algumas palavras apenas têm um sentido 
global e não têm categoria gramatical, sendo o seu lugar 
na frase que as faz perceber como nome, verbo, etc., 
com o sentido de, por exemplo, “altura”, “subir”, etc.), 
línguas “aglutinantes” (as palavras são compostas por 
várias “sub-palavras” aglutinadas, cada uma das quais 
exprime uma noção ou uma relação gramatical; por 
exemplo, em turco, “a minha rosa” é expresso por “rosa 
+ feminino + singular + mim”) e línguas “flexivas” (as 
palavras têm desinências, modificações da sua forma, 
que marcam simultaneamente várias noções e relações 
gramaticais; por exemplo, em latim, caso + número + 
gênero = 1 desinência).

Esse modo de pensar a história das línguas hoje está 
abandonado, informa Faraco (2006); entretanto, deixa como 
herança a ideia de compreender as mudanças, partindo dos 
critérios estruturais e tipológicos.

24. CHARLIER, F. D. Bases de Análise Linguística. Lisboa: Edições Almedina, 
1981. p. 30.
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Avanços teóricos e conclusões iniciais

A partir do que foi visto neste estudo, é possível afirmar 
que estamos diante de uma história da linguagem e das línguas 
naturais que produz sentidos relevantes para as Ciências da 
Linguagem; contudo, ficaram encobertas pelo sucesso que 
fizeram as ideias de Saussure. Questões como a concepção de 
língua independente do falante, ideias contrárias ao que os 
comparatistas vinham fazendo, a busca pelo estudo do estado 
da língua, dentre outros pontos, já haviam sido discutidas 
pelos naturalistas. No entanto, a definição de língua enquanto 
um sistema, de Saussure, sobrepôs-se sobre a língua enquanto 
um organismo vivo, do naturalismo.

O naturalista francês Julien Girard de Rialle defendeu 
arduamente o transformismo em linguística, acreditando ser 
o caminho para a ciência da língua. As palavras que ele se 
valia para defender o naturalismo, voltadas para áreas como 
a botânica e a biologia (evolução, raça, espécie, racionalidade, 
criaturas, ancestral, articulação, reino animal, anatomia, 
organismos, dentre outras) evidenciam claramente uma 
ideologia naturalista sendo difundida. Para defendê-la, Rialle 
vale-se de vários argumentos de autoridades, como Whitney, 
a fim de mostrar que a cientificidade da linguagem seria 
encontrada ao seguir as ideias darwnistas.

Mas, para pôr termo a esta longa digressão, assentemos 
como certo que o sr. Whitney considera as observações 
de Darwin acerca da linguagem como perfeitamente 
sérias e scientifica, ao passo que o sr. Max Muller não 
quer reconhecer a este sinão o merito e a honra “de ter 
limpado a cavalhariças de Augias da infinidade das 
especies, de ter explicado pela acção lenta das causas 
naturaes muitos phenomenos que á primeira vista 

parecia exigirem uma intervenção creadora, directa e 
especial”.25 

A nosso ver, este caminho silenciado pela História em 
detrimento das ideias saussurianas, indicava outro lugar 
para a fundação de uma ciência linguística, pautada nos 
ideias naturalistas e uma concepção de língua bem diferente 
da imanentista na qual oficialmente tem-se difundido. Isso 
mostra uma grande insatisfação dos estudiosos da língua em 
ter que buscar recursos em outras ciências, como a lógica, 
a filosofia, por não ter a sua ciência própria. Rialle está tão 
convicto de que este seria o caminho, que chega a afirmar que 
seria impossível duvidar da definição de Schleicher sobre a 
língua:

A linguagem é a manifestação, apprehensivel  pelo 
ouvido, da actividade de um complexo de condições 
materiaes na formação do cérebro e dos órgans da 
palavra com seus nervos, ossos, musculos, etc. O 
principio material da linguagem e suas variedades, 
certamente não está ainda demonstrado; mas tambem, 
que se saiba, ainda não se comprehendeu um exacto 
comparativo dos organs da palavra nos povos que 
fallam idiomas diversos. É possível, talvez mesmo 
provavel, que semelhante estado não chegasse a 
resultado algum satisfatório; entretanto, não ficaria 
de modo algum abalada a convicção da existencia das 
condições corporaes e materiaes da linguagem. (Veber 
Die Bedeutung der Sprache / Ur morrer NaturgescMchte 
des Menschen, p. 8; um folheto na 12ª, Weimar, H Böhlau, 
editor, 1865).26

E ele continua a trazer as ideias “irrefutáveis” de 
Schleicher:

25. RIALLE, 1875, p. 293.
26. RIALLE, 1875.
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... Acho desnecessário refutar a theoria segundo a 
qual a linguagem é invenção de um indivíduo, ou 
essa outra que a dá como comunicada do exterior 
ao homem.  A linguagem, que no curto periodo de 
vida historica actual do homem, vemos subjeita a 
modificações incessantes, não é, a nosso vêr, sinão o 
producto de uma transformação contínua, segundo 
certas leis vitaes que podemos expôr em characteres 
essenciaes. A concepção do princípio material da 
linguagem na constituição do corpo humano prende-
se a do nascimento e desenvolvimento da linguagem 
paralelas ao desenvolvimento do cérebro e organs da 
palavra (loc. Cit.).27

Para Rialle, afirmações como as apresentadas forçaram 
os linguistas a observar a anatomia da linguagem e observar 
a antropologia, mesmo que para criticar, como foi o caso de 
Max Müller. Rialle ainda menciona Bateman, defendendo que 
a posição do estudioso é lamentável:

E de resto, a unica cousa que extractamos da brochura 
do sr. Bateman, cuja argumentação centra o darwinismo 
é deploravelmente fraca, e que julga tê-lo refutado 
proclamando que a linguagem estabelece entre homem 
e os animais uma barreira consideravel, uma differença, 
não só de grau, mas também de especie. Resalvando a 
definição da palavra especie, observaremos que não há  
nisso novidade alguma, pois actualmente a maior parte 
dos linguistas e anthropologistas, qualquer que seja a 
eschola a que pertençam, reconhecem na faculdade 
da linguagem articulada o unico ou o  principal 
characteristico humano.28

27. RIALLE, 1875, p. 20-21.
28. RIALLE, 1875.

A partir da leitura do texto de Rialle, percebemos 
alguns pontos de contato entre as ideias de Saussure e as 
concepções naturalistas que gostaríamos de salientar. Dentre 
eles: a) estabelecer uma cientificidade para os estudos da 
linguagem, com métodos e teoria próprios e b) conceber a 
língua independente do falante. Sobre isso, Faraco (2006, p. 
71) revela que:

Os linguistas, em geral, têm tratado a língua como 
um objeto autônomo, seja de natureza física (um 
organismo vivo, como em Schleicher, no século XIX; 
ou como um sistema biologicamente determinado, 
como vieram a defini-lo os lingüistas gerativistas no 
século XX). Seja de natureza formal (um todo que 
se basta a si mesmo, como entre os estruturalistas). 
Da mesma forma, a mudança tem sido vista como 
motivada por fatores físicos (as mudanças se dariam 
por razões de conforto anatômico ou fisiológico; 
por economia de esforço muscular) ou imanentes 
(as mudanças se dariam por razões de equilíbrio e 
reequilíbrio interno do sistema; ou, nos termos de 
Martinet, por razões da economia da língua). Trata-se 
a língua, em todas essas perspectivas como se ela não 
tivesse falantes. [...] No geral, os falantes concretos 
estão excluídos das teorias. 

- Schleicher e os naturalistas radicalizam com o que se 
vinha fazendo até então, no tocante às práticas comparatistas, 
aos estudos históricos da língua. Saussure também.

- O naturalismo, com o trabalho de Schleicher, ao 
desenvolver o esquema evolucionista-historicista, procura 
estudar o desenvolvimento da língua, diferenciando os 
estados da língua e sua evolução. O autor defende uma teoria 
dos estados da evolução linguística. Vemos nisso, um embrião 
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dos estudos sincrônicos propostos por Saussure, o qual coloca 
o estudo histórico em uma posição secundária29.

O naturalismo, com sua vontade de construir uma 
ciência linguística, trouxe várias inspirações para Saussure 
e aos estudiosos da época e isso não é dito nos manuais 
de linguística. O naturalismo é pouco difundido. Com as 
reflexões apresentadas neste estudo, não buscamos observar 
quem estava certo ou errado em relação à definição da língua 
e da ciência linguística. Buscamos compreender como cada 
grupo fornece explicações, evidências para construir o campo 
da linguística. É fato que os sentidos construídos em torno 
de Saussure sobre a fundação da ciência linguística não são 
os únicos. O estruturalismo não foi a única via para o estudo 
da língua enquanto ciência. No entanto, ao longo da história, 
as ideias saussurianas tornaram-se um lugar comum:  ao 
se falar da fundação da linguística, não se foge do mestre 
genebrino, criando uma representação de verdade, de um 
real exclusivo para a História. Nesse sentido, o estruturalismo 
cria um discurso fechado da constituição da linguística 
enquanto ciência, instituindo o logicamente estabilizado, 
como bem esclarece Pêcheux em seu livro Discurso: estrutura 
e acontecimento. O estruturalismo saussuriano nos deixou 
como herança uma concepção de língua, que tempos mais 
tarde foi revisitada e reformulada por áreas como a Análise 
do Discurso e a Pragmática, por exemplo. Saussure foi esse 
marco necessário, um discurso dominante necessário para que 

29. Diferentemente das vertentes históricas anteriores, a gramática ou linguística 
histórico-comparativa parte de uma concepção diacrônica da língua, buscando 
explicar como as línguas e os sistemas que a elas subjazem evoluíram. Além 
disso, as gramáticas históricas configuram-se como a primeira tentativa de 
conferir ao estudo da linguagem um tratamento científico, realizando estudos 
sistemáticos, a fim de obter informações acerca das alterações ocorridas nas 
línguas indo-europeias. Isso confere à linguística histórico-comparativa um 
poder heurístico sobre a língua que nenhuma corrente teórica preocupada com 
as questões da linguagem havia conseguido até então.

a língua cessasse de buscar em outras áreas, como a filosofia, 
explicações e pudesse figurar enquanto uma ciência autônoma. 
No entanto, não significa que o que Saussure falava e o que foi 
difundido fossem o único real. O naturalismo mostra que há 
outros reais em jogo. 

Julgamos que os estudos naturalistas fazem parte de 
uma etapa epistemológica na disciplinarização da linguística; 
torná-la uma disciplina, uma ciência autônoma, passou 
também pelo naturalismo, um pensamento bem diferente 
ao que se vinha propondo na época. Buscamos, por fim, 
compreender o funcionamento da significação quando se 
promove um deslocamento nos modos de pensar/conceber 
o fazer científico nas ciências da linguagem. O interessante é 
pensar como se deu a designação de língua/linguística longe 
dos estudos estruturalistas para inscrever o sentido em outro 
campo: o naturalismo, escola linguística naturalista ou de 
uma ciência positiva das línguas. 

Outro ponto interessante que os estudos realizados 
nessa pesquisa mostraram foi que não foi de forma abrupta 
que Saussure começou a pensar o estudo sistêmico da língua. 
Em toda a sua carreira, o linguista genebrino esteve envolto 
à questão de compreender a língua enquanto um sistema, 
como se dava a sua organização. Ao publicar o livro Mémoir 
sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-
européenes, Saussure propõe um novo sistema, com quatro 
tipos de vogais “a”. Ao trazer a noção de sistema, o referido 
estudioso não se limita ao estudo dessa vogal de forma isolada; 
ele busca um sistema de vogais. Na tentativa de apresentar 
um método de delimitação das vogais, Saussure trata da 
questão da identidade, ele se refere aos fonemas enquanto 
elementos relacionais e opositivos e também traz a noção de 
negação. Além disso, é possível encontrar no livro citado a 
noção de signo. Tal noção é referenciada em Mémoir como 
unidades, entidades, evidenciando que Saussure já estava à 
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procura de formular esta noção. Isso mostra como a passagem 
do Saussure comparatista para o Saussure sistêmico não foi 
linear.  O movimento de passagem do Saussure filólogo para 
o Saussure linguista dá-se por uma insatisfação com o método 
comparatista desenvolvido na época. Acerca dessa discussão, 
encontramos respaldo em Silveira30, o qual revela que: 

O que notamos, ao recorrer a essas passagens do Mémoir 
para cernir o movimento de Saussure da gramática 
comparativa à lingüística geral, é que ainda que não seja 
possível identificar um caminho claro das leis fonéticas 
em direção à noção de sistema não há dúvida quanto 
ao reconhecimento, por Saussure, da necessidade 
de uma mudança de metodologia. Ou melhor, que 
a própria metodologia que leva ao estabelecimento 
das leis fonéticas pode dar visibilidade a um 
sistema. Sistema esse a ser apreendido por uma outra 
metodologia.

Ademais, a noção de signo apresentada no CLG mostra 
resquícios de seus estudos dentro da gramática comparada. 
Em nossa compreensão, o CLG é um livro povoado de 
interdiscursos, que não são trabalhados nos manuais de 
linguística: 

[...] a visão da língua como sistema é antiga: presente 
em Aristóteles, elaborada pelos estóicos, ela atinge seu 
ponto alto na gramática especulativa do século XII. A 
noção de sistema não é, portanto, nova no momento 
em que Saussure ministra seus cursos; mas o que ele 
inaugura é a idéia de que as unidades da língua são 
definíveis, não pela sua descrição isolada e diacrônica 
(conforme os métodos de seus predecessores), mas 
pelo seu lugar e suas relações no interior do sistema. 

30. SILVEIRA, E. As marcas do movimento de Saussure na fundação da 
lingüística. Campinas: Mercado de Letras; FAPESP, 2007. p. 54.

As unidades da língua não têm nenhuma característica 
própria, fora das relações que elas entretêm com as 
outras, relações definidas por Saussure como oposições 
negativas.31

 Para Faraco (2007), essa prática de análise já era 
realizada na tradição histórica do século XX e aplicada pelo 
próprio Saussure em Mémoir, preparando as bases para o 
corte saussuriano. Ilari (2007, p. 66-67), sobre isso lembra que: 

Seria um equívoco pensar que os estudiosos da língua 
anteriores a  Saussure nunca pensaram em descrever o 
estágio a que uma determinada língua tinha chegado 
em algum momento de sua história (sincronia), 
ou imaginar que eles não trabalharam nunca com 
alguma noção de sistema, limitando-se a considerar 
as mudanças que a língua sofre ao longo do tempo 
(diacronia). Mas o ensinamento de Saussure, que 
valorizava na língua tudo aquilo que é sistemático, e 
declarava que a diacronia só se interessa por formas 
isoladas, acabou por dar aos estudos sincrônicos uma 
posição de primeiro plano, uma posição de vanguarda 
científica. Verifica-se, assim, que as gerações posteriores 
a Saussure não só aceitaram o desafio de descrever as 
línguas estudadas mediante cortes ‘sincrônicos’, mas 
também começaram a interessar-se por línguas difíceis 
de abordar de um ponto de vista histórico, pela total 
ausência de documentos escritos.

A partir de tudo que foi trazido, julgamos que uma 
proposta coerente seria a repensar a disciplina de Linguística 
que se propõe nas universidades, uma vez que mostrar 
Saussure de forma transparente e como um único e exclusivo 
fundador da ciência linguística é resumir, é generalizar 
demais os fatos que permeiam essa fundação. Houve um 

31. PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 77.
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embate teórico que os manuais de linguística e os cursos de 
Letras não expõem e nem, é claro, explicitam. Julgamos que 
um passo produtivo para o futuro seria uma tradução do livro 
de Saussure para o português para que se incorporem tais 
ideias aos estudos da Linguística. 

CULTURA E EDUCAÇÃO 
NAS LUZES PORTUGUESAS – 
ABORDAGENS CONCEITUAIS
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Decifrando palavras:
um vocabulário de cultura 
e educação no contexto das 
Luzes portuguesas

Com o objetivo de alcançar uma melhor compreensão 
das sociedades ibéricas e iberoamericanas no contexto da 
Ilustração, diversos integrantes do Grupo de Pesquisa Cultura 
e Educação nos Impérios Ibéricos (CEIbero) investigam os usos 
e os significados que foram conferidos a determinadas palavras 
por sujeitos pertencentes à cultura escrita daquelas sociedades. 
Em vista desse objetivo, trabalhamos com a hipótese de que o 
vocabulário de uma determinada sociedade permite acesso à 
“realidade histórica” dessa mesma sociedade.1 Nesse sentido, 

1. Francisco Ortega, em estudo sobre as transformações de sentido da palavra 
“colônia”, indicou que sua preocupação foi a de “aclarar o que entendiam 
os atores do período ao enunciá-la”. ORTEGA, Francisco. Ni nación ni parte 
integral: “colonia”, de vocablo a concepto en el siglo XVIII iberoamericano. 
Prismas, n. 15, p. 11-29, 2011, p. 12.
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Nuria Soriano Muñoz, ao analisar o termo imparcialidade no 
âmbito da Ilustração espanhola, aponta para a “importância 
social” do vocabulário do “século das Luzes”, indicando que o 
estudo de “conceitos característicos” de uma época, “além de 
propor novas perspectivas para compreender os problemas 
históricos, permite ao historiador traçar laços de coesão 
social entre os grupos que os utilizavam com um mesmo 
significado”.2 Não obstante utilizarmos alguns procedimentos 
metodológicos da Begriffsgeschichte para o nosso estudo, 
não pretendemos realizar uma “história dos conceitos” (das 
palavras, neste caso), nos termos propostos por Reinhart 
Koselleck, ou seja, nosso propósito não é o de produzir, em 
sentido estrito, as histórias de um conjunto de palavras, 
expondo e discutindo “a estratificação” dos seus significados 
em diferentes épocas;3 pretendemos, sim, “estudar a história 
dos usos que se dava a essas palavras nas argumentações” 
que estavam sendo elaboradas pelos sujeitos que viviam nos 
contextos em foco.4 Como poderá ser verificado nas páginas 
seguintes, nesta tarefa coletiva estamos nos beneficiando de 
inúmeros trabalhos que têm preocupações semelhantes às 
nossas, o que, por certo, mostra a relevância deste tipo de 
estudo.

§

2. SORIANO MUÑOZ, Nuria. Detrás de las palabras: usos políticos del 
concepto de “imparcialidad” y su función en la construcción de la historia de 
América en la Ilustración española. História da Historiografia, n. 27, p. 202-225, 
2018, p. 203-204.
3. Ver KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos 
tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006, p. 97-118.
4. “Éste es quizá un circunloquio para decir, una vez más, que a mi juicio la 
tarea propiamente histórica no consiste en estudiar las historias de las palabras, 
sino en estudiar la historia de los usos que se daba a esas palabras en la 
argumentación en diferentes épocas”. SEBASTIÁN, Javier Fernández. Historia 
intelectual y acción política: retórica, libertad y republicanismo. Una entrevista 
com Quentin Skinner. Historia y Política, n. 16, p. 237-258, 2006, p. 250.

Método, ciência, censura, civil, civilização, letrado, 
curioso, curiosidade, útil, utilidade, instrução, educação,5 
são palavras que, entre outras, ocupam significativo espaço 
na documentação do século XVIII português,6 aparecendo 
na legislação em geral, em papeis administrativos de várias 
instâncias, em papeis privados, na produção intelectual de 
cunho moral e político, dentre outras espécies de materiais 
manuscritos ou impressos. Conhecemos os significados atuais 
destas palavras e as utilizamos em nossa linguagem cotidiana 
ou em situações mais especializadas, demonstrando que 
possuímos uma relativa segurança ao empregá-las; isso quer 
dizer que, no geral, sabemos o que elas, hoje, significam. Mas, 
ainda que seja possível estabelecer o momento no qual elas 
ingressaram em nosso léxico, ou seja, no repertório dos termos 
que fazem parte da nossa língua (a portuguesa), nem sempre 
é fácil determinar os seus usos e significados pretéritos. Como 
indicado, não trabalhamos, em sentido estrito, com a “evolução 
semântica” das palavras acima mencionadas (e de outras), 
ou seja, não as estamos estudando exclusivamente em uma 
perspectiva diacrônica, buscando verificar as transformações 
dos seus sentidos no tempo,7 ainda que tais mudanças também 
sejam consideradas por nós.

5.  Entre outras, essas palavras estão sendo trabalhadas por diferentes integrantes 
do CEIbero. Neste livro, o leitor irá encontrar os trabalhos de Eduardo Teixeira 
de Carvalho Júnior, sobre o uso da palavra método, especialmente em sua 
dimensão política, e de Verona Campos Segantini e Marta Eloisa Melgaço 
Neves, que abordam a noção de ciência no contexto das Luzes.
6. Até 2017, o recorte espacial do Grupo de Pesquisa Cultura e Educação nos 
Impérios Ibéricos circunscrevia-se ao reino de Portugal e seus territórios na 
América. Mas, desde o início de 2018, buscamos alargar esse recorte, incluindo, 
além de outros territórios sob domínio luso, espaços da América espanhola e 
a Espanha. Mas, até o momento, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos 
em torno desse léxico dão conta, exclusivamente, dos contextos português e 
luso-americano.
7. Ver SILVESTRE, João Paulo. A língua iluminada: antologia do vocabulário de 
Rafael Bluteau. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2013, p. 17.
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Dada a ocorrência de transformações de significados no 
decorrer do tempo, nós, historiadores, enfrentamos de modo 
recorrente a tarefa de saber que sentido determinada palavra 
possuía no momento em que foi inscrita no documento 
com o qual estamos trabalhando; quer dizer, sempre nos 
defrontamos (ou devíamos nos defrontar) com a tarefa de 
saber o que o autor do documento que está sendo interpretado 
estava querendo dizer ao empregar determinada palavra. 
Por exemplo, o que significava moderno para um teólogo 
do Papado, no século XV. Nelson Mello e Souza, ao abordar 
a trajetória semântica da palavra “moderno” (e de termos 
dela derivados), indica que, até o século XVII, ela detinha 
um “caráter negativo”, sendo utilizada para designar os 
“defensores de heresias”, ou os “críticos do Papado”. Mas, “a 
partir do século XVIII”, a palavra moderno consolidou uma 
inflexão positiva, que vinha sendo construída desde o século 
anterior. Moderno passou a possuir um “sentido de ruptura 
em relação ao passado dogmático”, e a palavra foi utilizada 
para designar uma época histórica “muito melhor em relação 
a tudo que existira”.8 Uma mesma palavra e dois significados 
completamente distintos, os quais só podem ser alcançados se 
considerarmos os seus contextos de utilização.

Situação semelhante ocorreu com a palavra tirania. 
Jonathan Israel, ao tratar do contexto político inglês face 
às ideias do “Iluminismo radical” e das “revoluções” do 
século XVIII, mostra que “a palavra e o conceito de ‘tirania’ 
tiveram seus significados claramente modificados ao serem 
utilizados pela política europeia e pela alta cultura na década 
de 1760 e 1770”. A mudança de significado estaria ligada a 
transformações relacionadas ao exercício do poder régio: no 
lugar de se considerar que os soberanos “eram livres para 
agir como quisessem”, passou-se a considerar que “nenhum 

8. SOUZA, Nelson Mello e. Modernidade: desacertos de um consenso. Campinas: 
Editora da Unicamp, 1994, p. 24-26.

governante tinha o direito de fazer qualquer coisa que não 
fosse para o bem da sociedade”. Nessa visão, “a tirania estava 
praticamente em todo lugar”, significando tudo aquilo que 
não fizesse parte “do melhor interesse do povo” e, como tal, 
deveria ser combatida de todas as formas possíveis. Antes dessa 
acepção, a palavra tirania era empregada para designar o uso 
de “regras legalmente irrestritas que violavam procedimentos 
constitucionais previamente estabelecidos”, restringindo 
“privilégios e direitos legalmente definidos, especialmente os 
dos nobres, clérigos e corporações da cidade”, o que conferia 
ampla liberdade aos soberanos, “desde que observassem 
as leis fundamentais de seus reinos”.9 Novamente, se nos 
interessar saber o que a palavra tirania significava para aquele 
que a empregou em dado documento, precisamos determinar 
o contexto de sua utilização, na medida em que seu utilizador 
poderia estar querendo expressar algo distinto daquilo que 
acreditamos que ele quis manifestar. O risco maior, aliás, seria 
o de atribuir ao termo tirania e a outros os sentidos que, hoje, 
damos a tais palavras.

Ainda nessa direção, Melvin Richter, em determinada 
ocasião, fez alguns comentários sobre o termo “comparação”. 
Trata-se de uma situação que merece ser apresentada aqui, 
especialmente por causa de seu enfoque metodológico, que 
utiliza de pressupostos da História dos conceitos alemã (a 
Begriffsgeschichte). O interesse de Richter era o de saber “se 
o significado de ‘comparação’ nos dias de hoje é o mesmo 
daquele do século XVIII”. Seu questionamento tinha como 
hipótese considerar que “as pessoas tendem a supor que este 
é um conceito transparente, que é relativamente estático, e 
que as pessoas no século XVIII, na medida em que também 
praticavam a comparação, estavam fazendo quase as mesmas 
perguntas que hoje fazemos”. A partir dessa indagação, Richter 

9. ISRAEL, Jonathan. A revolução das Luzes: o Iluminismo radical e as origens 
intelectuais da democracia moderna. São Paulo: EDIPRO, 2013, p. 90-92.
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procurou, na Enciclopédia, algum vestígio sobre a definição do 
termo. A entrada “comparação” aparecia em dois registros: 
“um desses verbetes pertencia ao ramo da retórica” e o outro 
“estava classificado como filosófico-lógico”.

Tratava-se de uma teoria filosófica da “comparação”, 
que havia sido adaptada do Essay on Human 
Understanding de John Locke, em que esse autor 
classifica a “comparação” como uma das operações 
básicas da mente humana. Isso me deu uma 
compreensão inteiramente diferente daquilo que as 
pessoas no século XVIII estavam fazendo quando 
diziam que comparavam.10

Partindo destes comentários iniciais, vou discutir 
alguns pontos da abordagem que estamos construindo 
para o estudo proposto, avançando para o exercício de sua 
aplicação, apresentando algumas considerações sobre o uso 
da palavra civilização (e de termos derivados) pela cultura 
letrada portuguesa da segunda metade do século XVIII. 
Com essa abordagem, desejamos promover uma necessária 
proximidade metodológica entre as investigações que vêm 
sendo desenvolvidas pelos integrantes do CEIbero. Em 
linhas gerais, desejamos identificar os significados que certas 
palavras detinham nos contextos em que foram utilizadas, 
uma tarefa que, além de estar voltada à decifrar o significado 
de palavras (algumas delas em desuso, nos dias atuais), 
também irá propiciar uma melhor compreensão da sociedade 
em que tais significados foram construídos.

§

10. FERES Júnior, João; OIENI, Vicente. Entrevista com Melvin Richter (junho 
de 2004). In: JASMIN, Marcelo Gantus; FERES Júnior, João (Org.). História dos 
conceitos: debates e perspectivas. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Edições Loyola; 
IUPERJ, 2006, p. 111-124. p. 122.

Não obstante as ressalvas já apresentadas, o ponto 
de partida da abordagem proposta deriva de alguns 
procedimentos metodológicos da História dos conceitos alemã 
(a Begriffsgeschichte), conforme preconizada por Reinhart 
Koselleck. Mesmo considerando a distinção que Koselleck faz 
entre palavra e conceito,11 suas proposições permitem pensar 
na possibilidade de se construir a história de palavras, assim 
como de conceitos, indicando ainda que “o sentido de uma 
palavra pode ser determinado pelo seu uso”.12 Esse aspecto 
é essencial para a abordagem proposta e, nesse sentido em 
especial, também estou levando em conta alguns enunciados 
do chamado “nominalismo radical” de Ludwig Wittgenstein, 
apesar das evidentes diferenças entre as posições dele e as 
de Koselleck, em vista dos interesses de um e de outro. A 
propósito das ideias de Wittgenstein, Marcos Bagno defende 
que “não há possibilidade de experiência-conhecimento 
fora da linguagem, que nos constitui. O conceito-palavra, 
isto é, o signo, é uma forma de vida (Lebensform) decorrente 
da atividade (Tätigkeit) daqueles que a empregam”.13 Pode-
se dizer que Bagno utiliza-se de outras palavras para dizer 
o mesmo que o padre Rafael Bluteau enunciou no início do 
século XVIII, no Prólogo de seu Vocabulário português e latino, 
acerca da relação entre as palavras e os seus usos:

Para o uso das palavras, não há autores mais graves 
que os mestres do ofício de que são as palavras. Que 
querias? Que para palavras próprias do ofício do 

11. Segundo Koselleck, “todo conceito se prende a uma palavra, mas nem 
toda palavra é um conceito social e político”, na medida em que estes últimos 
“contêm uma exigência concreta de generalização, ao mesmo tempo em que 
são sempre polissêmicos”. KOSELLECK, Futuro passado..., p. 108.
12. Ibid., p. 109.
13. BAGNO, Marcos. Quanto cabe num conceito? Breve excurso etimológico. 
In: HARDY-VALLÉE, Benoit. Que é um conceito? São Paulo: Parábola, 2013, p. 
121-127. p. 127.
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Sangrador ou Barbeiro, puxasse por autoridades da 
Arte de reinar de Parada, ou do Autor da Brachilogia dos 
Princípios?  [...] Não me arrependo do tempo que levou 
esta curiosidade: sem exemplos de autores, cada dia se 
formaria dúvidas sobre o significado e uso de muitas 
das palavras deste Vocabulário.14

Vê-se que, apesar das peculiaridades de cada uma 
das posições apontadas acima, existe uma congruência em 
relação à importância de se considerar o uso dado às palavras 
quando o interesse é decifrar o sentido que lhes é conferido. 
A propósito, Elias José Palti redigiu um interessante 
trabalho sobre os usos das palavras “pueblo” (singular) e 
“pueblos” (plural), durante as Cortes de Cádiz (1810-1814), 
por espanhóis europeus e americanos, procurando mostrar, 
em linhas gerais, como ocorreu uma inversão nos sentidos 
atribuídos àqueles dois termos pelos grupos que disputavam 
suas posições naquele contexto; assim, pueblo aparecia ligado 
a uma concepção moderna de nacionalidade, expressa 
por um conceito de nação única e indivisível, como estava 
sendo defendida pelos liberais espanhóis.15 No entanto, as 
“novidades introduzidas em Cádiz” encontravam uma forte 
resistência dos representantes das “províncias ultramarinas”, 
que manifestavam “uma conjunção de modernidade política 
e arcaísmo social que se expressa na hibridez da linguagem 
política que superpõe referências culturais modernas a 
categorias e valores que remetem claramente a imaginários 

14. BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez e latino. Coimbra: no Collegio das 
Artes da Companhia de Jesu, 1712, [Tomo 1], Prólogo [ao Leitor pseudocrítico], 
s/p. Itálicos no original.
15. A discussão construída por Palti está apoiada em argumentos teóricos 
propostos por John Pocock e Quentin Skinner para o estudo de mudanças 
conceituais, indicando que ambos entendem a necessidade das “novidades 
linguísticas” serem legitimadas pelas “linguagens pré-existentes”, permitindo, 
assim, a compreensão dos novos sentidos por aqueles que partilham do mesmo 
vocabulário.

tradicionais”.16 Assim, os colonos americanos defendiam uma 
concepção de soberania assentada na noção de pueblos, que 
implicava considerar as diferentes formas de agrupamentos 
sociais na definição de uma nacionalidade.17

Retomemos, porém, a discussão de certos procedimentos 
concernentes à abordagem da História dos conceitos alemã, os 
quais podem ajudar nesta proposta de busca pela compreensão 
do sentido que determinados sujeitos atribuíam às palavras 
que utilizavam. Conforme Koselleck, caso queiramos articular 
a carga semântica de dados conceitos (ou palavras) a uma 
realidade histórica, é necessário atender uma “exigência 
metodológica mínima”: procurar “compreender os conflitos 
sociais e políticos do passado por meio das delimitações 
conceituais e da interpretação dos usos da linguagem feitos 
pelos contemporâneos de então”.18 Ressalve-se, entretanto, 
que, como já deixei indicado anteriormente, o objetivo não é o 
de produzir uma história de conceitos (ou de palavras) cujos 
significados elaborados em determinada época chegaram 
até nós, participando da construção de nossa modernidade, 
como na proposta defendida por Koselleck.19 Contudo, parece 
interessante considerar que 

16. PALTI, Elías José. Temporalidade e refutabilidade dos conceitos políticos. In: 
FERES Júnior, João; JASMIN, Marcelo (Org.). História dos conceitos: diálogos 
transatlânticos. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Ed. Loyola; IUPERJ, 2007, p. 59-76, 
p. 63.
17. PALTI, Historia de ideas...
18. KOSELLECK, Futuro passado..., p. 103.
19. O resultado da história dos conceitos praticada por Reinhart Koselleck foi 
apresentado na monumental obra “Conceitos históricos fundamentais: um 
léxico histórico da linguagem política e social na Alemanha”, publicada em 
8 volumes, entre 1972 e 1997, dirigida por Koselleck, Otto Brunner e Werner 
Conze. Para outras informações, consultar KOSELLECK, Reinhart. Uma 
resposta aos comentários sobre o Geschichtliche Grundbegriffe. In: JASMIN, 
Marcelo G.; FERES Jr., João (org.). História dos conceitos: debates e perspectivas. 
Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Loyola; Iuperj, 2006, p. 97-109; e RICHTER, 
Melvin. Avaliando um clássico contemporâneo: o Geschichtliche Grundbegriffe e 
a atividade acadêmica futura. In: JASMIN; FERES Jr., Op. cit., p. 39-53.
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A história dos conceitos é, em primeiro lugar, um 
método especializado da crítica de fontes que atenta 
para o emprego de termos relevantes do ponto de vista 
social e político e que analisa com particular empenho 
expressões fundamentais de conteúdo social ou político. 
É evidente que uma análise histórica dos respectivos 
conceitos deve remeter não só à história da língua, mas 
também a dados da história social, pois toda semântica 
se relaciona a conteúdos que ultrapassam a dimensão 
linguística.20

Do que foi exposto acima, e conforme Sandro 
Chignola, percebe-se que a História dos conceitos alemã 
requer a elaboração de “uma teoria geral” que oriente as 
operações necessárias para se capturar “o sentido geral do 
desenvolvimento diacrônico do vocabulário político e social” 
de uma sociedade.21 Nesse aspecto, como já indicado, a 
Begriffsgeschichte propõe uma ação retrospectiva, que busca 
compreender como se formaram os significados de conceitos 
sociais e políticos atualmente em uso; assim, “a partir da 
investigação de significados passados, tanto a história dos 
termos quanto a dos conceitos conduz à fixação desses 
significados sob a nossa perspectiva contemporânea”.22 De 
nossa parte, a “teoria geral” da abordagem que está sendo 
proposta considera que, à medida que “as palavras também 

20. KOSELLECK, Futuro passado..., p. 103.
21. CHIGNOLA, Sandro. Diferencia y Repetición. Otto Brunner, Reinhart 
Koselleck, la historia conceptual. Conceptos Históricos, n. 1, p. 18-38, 2015, p. 34.
22. KOSELLECK, Futuro passado..., p. 104. Ver ainda KOSELLECK, Reinhart. 
Historia conceptual. In: KOSELLECK, Reinhart. Historias de conceptos: estúdios 
sobre semántica y pragmática del lenguage político e social. Madrid: Editorial 
Trota, 2012, p. 45-48.

são atos”23, seus significados são produzidos pelos que delas 
se utilizam em contextos determinados24.

Seguindo com alguns comentários acerca dos aspectos 
metodológicos da História dos conceitos alemã, Mario Molano 
Vega afirma que para empregá-la é preciso levar em conta 
“quem fala, em que contexto e com qual intencionalidade”.25 
Além dessa recomendação – que, sem dúvida, deve ser 
observada – parece-me necessário agregar a ela três tarefas, 
que Daniel Little considera essenciais para a obtenção de bons 
resultados com essa metodologia: “[1] identificar os conceitos 
que são, ou possíveis, ou necessários em caracterizar a história; 
[2] localizar esses conceitos dentro de um contexto de discursos 
e conflitos sociais e políticos do período temporal; e [3] avaliar 
criticamente vários desses conceitos pela sua utilidade na 
análise histórica”. Daniel Little, enfim, destaca que a proposta 
metodológica da Begriffsgeschichte encaminha-se na direção de 
“uma tentativa rigorosa de descobrir os significados e usos 
desses conceitos em seus contextos históricos”.26 Como se 

23. Em estudo sobre Hobbes, Quentin Skinner considera que “para entender e 
interpretar seus textos, sugiro que precisamos reconhecer a força da máxima 
segundo a qual palavras também são atos”, referindo-se às proposições de 
Wittgenstein. E acrescenta: “precisamos nos colocar em uma posição que 
nos permita captar que tipo de intervenção os textos de Hobbes podem ter 
constituído”. SKINNER, Quentin. Hobbes e a liberdade republicana. São Paulo: 
Editora Unesp, 2010, p, 14-15.
24. Como enunciou Bluteau, no Prólogo de seu Vocabulario portuguez e latino: 
“Para o uso das palavras, não há autores mais graves que os mestres do ofício 
de que são as palavras”.
25. MOLANO VEGA, Mario Alejandro. Reinhart Koselleck, Historias de 
conceptos. Conceptos Históricos, n. 1, p. 162-181, 2015, p. 170.
26. LITTLE, Daniel. Filosofia da História. Tradução de Thomaz Victor Conti. 
In: ZALTA, E. N. (Ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2016 
ed. [s.l.] Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016, p. 15-16. URL 
<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/history>Versão PDF, 
Disponível em: <https://www. researchgate.net/publication/316793270 >. 
Acesso em: 11 maio 2017.
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percebe, essas orientações apontam para a possibilidade de 
decifrar os significados de determinadas palavras em seus 
contextos de utilização e de buscar uma melhor compreensão 
da sociedade em que as mesmas foram utilizadas, sem que, 
necessariamente, seja adotada uma análise exclusivamente 
diacrônica das palavras inscritas nos documentos que estão 
sendo consultados.

Ainda no que se refere a procedimentos metodológicos, 
Koselleck propõe a estratégia de se realizar, conjuntamente, 
um “estudo de todos os significados de um termo, palavra 
ou conceito” (análise semasiológica) e um “estudo de todos 
os nomes ou termos para a mesma coisa ou conceito” (análise 
onomasiológica).27 Significa dizer que devemos estar atentos 
para os distintos significados de uma determinada palavra e, 
ao mesmo tempo, para aqueles outros termos ou expressões 
que são utilizados em substituição a ela.28 Neste aspecto em 
particular, a estratégia de buscar, nos mesmos contextos 
linguísticos, termos opostos àqueles de que interessa 
apreender seus significados também pode mostrar-se bastante 
proveitosa para a elucidação dos sentidos conferidos às 
palavras,29 como se pode ver, por exemplo, na confrontação de 

27. KOSELLECK, Uma resposta..., op. cit., p. 103.
28. Conforme Koselleck, “a investigação de um conceito não deve ser 
conduzida exclusivamente do ponto de vista semasiológico, restringindo-se 
aos significados das palavras e às suas modificações. Uma história dos conceitos 
deve sempre considerar os resultados obtidos a partir da investigação histórica 
do ponto de vista espiritual/intelectual e material; acima de tudo, a história dos 
conceitos deve alternar entre a abordagem semasiológica e a onomasiológica. 
Isso significa que ela deve registrar as diferentes designações para os fatos 
(idênticos?), de forma que seja possível explicar o processo de cunhagem dessas 
designações em conceito. KOSELLECK, Futuro passado..., p. 111. 
29. Fátima Ferreira, em estudo sobre o conceito de ordem, refere-se a “uma 
tendência antiga na semântica do vocábulo: a sua contraposição dicotômica a 
um vocábulo oposto, em um percurso que passa pela oposição à desordem, à 
anarquia e à revolução”. FERREIRA, Fátima Sá e Melo. O conceito de ordem 
em Portugal (séculos XVIII e XIX). Tempo, n. 31, p. 21-33, 2011. p. 33.

termos utilizados para designar a “incivilidade” daqueles que 
se quer “cristianizar e civilizar”: palavras como “gentilidade” 
e “barbaridade” e expressões como “abomináveis costumes 
do paganismo” e “ignorância e rusticidade”, dentre muitas 
outras, como encontrado no Diretório que se deve observar nas 
povoações dos índios do Pará e Maranhão (1758),30 mostram o(s) 
sentido(s) que estava(m) sendo atribuído(s) à palavra civilizar.

A outra orientação metodológica que contribui para 
a abordagem que está sendo proposta para o trabalho de 
identificar os significados que certas palavras detinham nos 
contextos em que estavam sendo utilizadas é aquela, como já 
indicado, elaborada por Quentin Skinner. Em linhas gerais, 
Marcos Antônio Lopes aponta que a metodologia de Skinner 
fundamenta-se na “relação texto/contexto” e nas noções de 
“intencionalidade autoral”, “atos do discurso” e “vocabulário 
normativo de uma época”.31 O chamado contextualismo 
linguístico considera, portanto, essencial “levar em conta o 
contexto intelectual” em que os textos foram concebidos, o 
que significa analisar “a natureza e os limites do vocabulário 
normativo disponível em qualquer época dada”.32

Como apontado, a abordagem de Skinner está assentada 
na identificação da “intenção” que um autor teve quando 
realizou um ato linguístico, ou seja, um proferimento: o que 
o autor quis dizer com aquilo que disse (para nós, trata-se 
de averiguar o que um certo autor quis manifestar quando 

30. Ver Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão 
(1758) apud SILVA, António Delgado da. Collecção da Legislação Portugueza desde 
a última Compilação das Ordenações: Legislação de 1750 a 1762. Lisboa: Typografia 
Maigrense, 1830, p. 541-564.
31. LOPES, Marcos Antônio. Para ler os clássicos do pensamento político: um guia 
historiográfico. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 16.
32. SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996, p. 10. Ver também: SKINNER, Quentin. Visões da 
política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005; e, SKINNER, Quentin. 
Hobbes e a liberdade republicana. São Paulo: Editora Unesp, 2010.
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utilizou dada palavra).33 Para identificar essa intenção é 
essencial a reconstrução do contexto de produção (e de 
utilização) de um vocabulário determinado, responsável 
pela expressão das ideias que o autor quer comunicar.34 
Assim, torna-se necessário situar os textos que estão sendo 
analisados no contexto intelectual e linguístico da época com 
a qual se trabalha; conforme Pierre Rosanvallon, esse tipo de 
abordagem requer que o historiador volte sua atenção para 
uma multiplicidade de documentos, capazes de descortinar 
a “mentalidade de uma época”.35 Nesse sentido, para se 
entender um dado texto, ou melhor, os significados das 
palavras nele contidas é preciso considerar que elas estão 
sendo endereçadas a um público contemporâneo àquele que 
fez uso delas. Ou seja, as palavras utilizadas em um texto 
estarão sendo recebidas por leitores que conhecem os seus 
significados. Aliás, como já indicado, para Quentin Skinner 
“as novidades linguísticas sempre devem legitimar-se de 
acordo com as linguagens pré-existentes”, para permitir que 
os novos significados sejam “compreensíveis e articuláveis 
dentro do vocabulário disponível”.36

33. Ver SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Contextos e conceitos: o 
historiador em seu tempo. Anais do II Congresso Internacional de História UEPG-
UNICENTRO. Ponta Grossa: UEPG, p. 1-10, 2015.
34. Nos termos de Skinner, a intenção será alcançada por intermédio da 
identificação da ‘força ilocutória’ que o autor imprimiu (ou quis imprimir) ao seu 
texto (que é a expressão de sua intenção). “A forma como Austin normalmente 
coloca a questão é dizer que quando “entendemos” a força ilocutória de uma 
afirmação isso significa compreender aquilo que seu autor ‘estava a fazer’ ao 
exprimir-se daquela maneira”. SKINNER, Visões da política..., p. 139.
35. Para Rosanvallon, ao lado de obras canônicas, o historiador do pensamento 
político deve voltar sua “atenção às obras literárias, à imprensa e aos 
movimentos de opinião, panfletos e discursos parlamentares, emblemas e 
signos”. ROSANVALLON, Pierre. Por uma história filosófica do político. In: 
ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, p. 
37-63, p. 45.
36. PALTI, Historia de ideas..., p. 336.

Civilizar, civilidade, civilização: 
o que isso quer dizer?

Reitera-se, portanto, que, para nos aproximarmos de 
palavras cujos significados interessa conhecer, é necessário 
considerar as temporalidades e relações que conferiram 
tais significados àquelas palavras. É o que mostra, por 
exemplo, Jean Starobinski na discussão que construiu sobre 
a palavra “civilização”, abordando o processo de alteração 
de seu significado. Anteriormente, ela era empregada 
exclusivamente no âmbito jurídico, com o significado de 
transformar uma ação criminal em civil; ao final do século 
XVIII, a mesma palavra passou a ser utilizada para designar 
um processo de refinamento dos costumes, ou o de um estado 
de desenvolvimento de uma sociedade. Este novo significado 
conferido à palavra foi dicionarizado, na França, a partir de 
1771.37

Apesar dos novos significados da palavra civilização 
terem sido construídos durante a Ilustração, ela não aparece 
como entrada na Enciclopédia, que traz, entretanto, alguns 
termos derivados da raiz latina civ-, como civilizar (civiliser) 
e civilidade (civilité). O primeiro termo é definido apenas em 
seu sentido jurídico, o mesmo de civilização, ou seja, o de 
converter um processo criminal em civil; civilidade aparece 
com seus quase sinônimos, polidez (politesse) e afabilidade 
(affabilité), com o sentido de exercitar boas maneiras no 
convívio social,38 um significado próximo àquele de civilização 

37. Ver STAROBINSKI, Jean. La palabra “civilización”. Prismas n. 3, p. 9-36, 
1999.
38. Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, etc., 
eds. Denis Diderot and Jean le Rond d’Alembert. University of Chicago: ARTFL 
Encyclopédie Project (Autumn 2017 Edition), Robert Morrissey and Glenn Roe 
(ed.), v. 3, p. 496-497. Disponível em: <http://encyclopedie.uchicago.edu/>.
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como um processo de refinamento de costumes. Veja-se que 
esse processo de ressignificação de um termo é semelhante aos 
casos anteriormente indicados sobre as alterações de sentido 
das palavras moderno e tirania, que estão relacionadas às 
mudanças políticas e sociais que estavam ocorrendo no século 
XVIII europeu.

Uma renovada atenção tem sido dada ao conceito 
civilização, como mostra o Projeto Iberoamericano de História 
Conceitual (Iberconceptos), que propôs a realização de 
estudos sobre ele em dez países diferentes (Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai e 
Venezuela), além de áreas do Caribe e da América Central.39 
Contudo, esse termo e os significados a ele atribuídos já 
haviam despertado o interesse de diversos estudiosos, como 
Lucien Febvre, Fernand Braudel, Norbert Elias, entre outros.

O galês Raymond Williams abordou a palavra civilização 
em seu livro Keywords, publicado em 1976, mencionando que 
ela só apareceu “no dicionário de Ash de 1775”, ocasião em 
que foi definida como um processo de melhoramento e como 
um “estado de ordem e refinamento sociais, especialmente 
em um deliberado contraste social ou histórico com barbárie”. 
Para Williams, esse “novo sentido de civilização”, que surge 
no século XVIII, “é uma combinação específica das ideias de 
um processo e de uma condição consumada”. Sua definição 
estaria sustentada “pelo espírito geral da Ilustração, com 
sua ênfase no autodesenvolvimento humano secular e 
progressivo”. Williams também ressalta que, ao final daquele 
século, “a associação de civilização com o refinamento dos 

39. Ver FERES Júnior, João. O conceito de civilização: uma análise transversal. 
In: FERES Júnior, João (Org.). Léxico da história dos conceitos políticos do Brasil. 2. 
ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014, p. 423-454.

modos era comum tanto em inglês como em francês”;40 o que 
também foi apontado por Starobinski para o caso francês. 

Quentin Skinner, ao elaborar uma crítica ao livro Keywords 
de Williams, desenvolveu algumas considerações acerca das 
“palavras-chave que utilizamos para descrever e avaliar o 
mundo social”, procurando apresentar o “tipo de metodologia 
que seria necessário desenvolver de forma a utilizarmos o 
nosso vocabulário social como pontos de referência para 
uma maior compreensão do nosso mundo social”, inclusive 
de seus processos de mudança. Nessa orientação, conforme 
Skinner, as palavras-chave (ou conceitos) são essenciais para 
a construção dos contextos sociais em que os autores com os 
quais se está trabalhando estão imersos.41

Mais recentemente, civilização e termos correlatos 
também foram objeto de atenção de Luís Filipe Silvério Lima, 
que publicou, em 2012, um estudo dos “usos, significados 
e tensões” dessa palavra em dicionários portugueses, 
“parcialmente inspirado” na abordagem da História dos 
conceitos alemã (a Begriffsgeschichte). Silvério Lima destaca 
a importância das “academias lusitanas que se formavam 
desde finais do séc. XVII” para o estabelecimento de um léxico 
português, mas aponta que os “dicionários portugueses da 
segunda metade do séc. XVIII continuavam sem a entrada 
civilização, àquele momento um neologismo”. O termo só 
apareceria na quarta edição do dicionário de Antonio de 
Morais Silva, publicada em 1831.42

40. WILLIAMS, Raymond. Palabras clave. Um vocabulário de la cultura y la 
sociedade. 1. reimp. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003, p. 59-60.
41. SKINNER, Visões da política..., p. 221 e 240. Trata-se de um artigo 
originalmente publicado em 1979, sob o título The Idea of a Cultural Lexicon 
(Essays in Criticism, n. 29, p. 205-224, 1979).
42. LIMA, Luís Filipe Silvério. Civil, civilidade, civilizar, civilização: usos, 
significados e tensões nos dicionários de língua portuguesa (1562-1831). 
Almanack, n. 3, p. 66-81, 2012, p. 71 e 76.
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De fato, no início do século XVIII, o padre Rafael Bluteau 
não registrou a palavra em seu já referido Vocabulário, anotando 
apenas os termos civil e civilidade. O primeiro era empregado 
para se referir “a coisa concernente a cidadãos, à sociedade e 
à vida humana”; mas civil também podia ser utilizado para 
designar uma pessoa grosseira ou rústica. A palavra civilidade 
aparecia com um significado próximo a esta última acepção 
de civil, denotando “descortesia, grosseria, rusticidade”.43 
Bluteau explicou que essa palavra parecia derivar do “latim 
civilitas, mas em sentido contrário”, indicando ainda que 
“civilidade e civil em português é contraditório de civilitas e de 
civilis no latim”.44

Antonio de Morais Silva, que publicou a primeira edição 
de seu Dicionário da língua portuguesa no final do século XVIII 
(1789), também não registrou a palavra civilização naquela 
ocasião. Aparecem, contudo, os verbetes civil e civilidade 
e, em relação ao último, indica que “hoje, significa cortesia, 
urbanidade”.45 Essa observação e a ausência da entrada 
civilização talvez possa ser explicada por seu objetivo 
ter sido o de, então, apresentar uma versão “reformada e 
acrescentada” do Vocabulário de Bluteau. Contudo, a palavra 
civilização e termos correlatos já estavam sendo utilizados, 
na segunda metade do século XVIII, ao menos no âmbito 
da administração régia, como pode ser visto na Instrução 
expedida ao governador e capitão-general da capitania de 
Goiás, José de Almeida de Vasconcelos, em 1º de outubro de 

43. Apesar do estranhamento suscitado pela definição apresentada por Bluteau, 
não busquei, para o momento, maiores informações sobre o abonamento de tal 
sentido, bem como da utilização dessas palavras por outros autores daquela 
época. Fica como um trabalho a ser realizado.
44. BLUTEAU, Vocabulario... [Tomo 2], 1712, p. 331-332.
45. SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza composto pelo 
padre D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva 
natural do Rio de Janeiro. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1789, v. 1, p. 277.

1771, na qual são encontradas várias ocorrências do termo 
civilização, sempre associado ao processo de conversão das 
populações indígenas aos costumes ocidentais.46

Civilização e outros termos derivados da raiz latina 
civ-, porém, não foram utilizados de modo recorrente por 
autores de tratados políticos ou morais. Na maior parte, 
quando se quer expressar o estado moral de uma sociedade, 
“urbanidade”, “decoro” ou “polido” são as palavras 
escolhidas, sendo empregadas com sentido próximo ao 
de civilização. Em 6 de junho de 1775, foi inaugurada, na 
praça do Comércio, em Lisboa, a estátua equestre do rei D. 
José; a data coincidia com o seu aniversário de 61 anos. Foi 
uma ocasião para celebrar as “providências” que haviam 
propiciado a desejada “regeneração” de Portugal, levando 
aquele pequeno reino a um novo estado de “opulência”, uma 
característica de qualquer “nação culta”.47 Nesse contexto de 
comemorações, o oratoriano Antonio Pereira de Figueiredo, 
um dos teóricos do pombalismo, publicou um texto no qual 
destacava o “decoro” e a “decência” demonstrados pela 
população lisboeta, comportamentos (segundo seu ponto de 
vista) motivados pelas reformas educacionais empreendidas 
naquele reinado. Nos 58 parágrafos de seu texto, em que 
elaborou um “paralelo” entre as realizações de D. José e as 
de Cesar Augusto, primeiro imperador de Roma, Pereira de 

46. PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 465. Cópia da Instrução 
de Governo passada a José de Almeida de Vasconcelos, em 1º de outubro de 
1771, anexa à de D. Luís da Cunha de Menezes, datada de 6 de fevereiro de 
1777.
47. Ver MELO, Sebastião José de Carvalho e. Observações secretíssimas 
do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, na ocasião da 
inauguração da Estátua Equestre no dia 6 de junho de 1775, e entregues por 
ele mesmo oito dias depois ao senhor rei D. José I. In: MELO, Sebastião José de 
Carvalho e. Memórias secretíssimas do marquês de Pombal e outros escritos. Mem 
Martins: Publicações Europa-América, s/d, p. 245-252. Ver também SANTOS, 
Antonio Cesar de Almeida. Luzes em Portugal: do terremoto à inauguração da 
estátua equestre do Reformador. Topoi, n. 22, p. 75-95, 2011.
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Figueiredo utilizou as palavras “civil” e “civilidade” apenas 
uma vez cada:

Por esmalte de tantas Obras e Instituições 
importantíssimas, introduziu Augusto na sua Corte 
umas tão nobres ideias e uma tão cuidadosa prática do 
que chamamos Urbanidade e Decoro, que o Romano era 
sinônimo do Civil, do Grave, do Polido. [...] Entre nós, 
por semelhante modo, quem compara a idade presente 
com a de nossos Pais, que diferença não observa de 
Costumes e até de Linguagem? Hoje, envergonham-
se os Fidalgos moços dos frívolos divertimentos e 
ridículos galanteios, que há trinta ou quarenta anos 
levavam o melhor tempo aos velhos. Os Filhos dos 
Nobres Negociantes, os da mesma Plebe, não cedem 
na civilidade da Educação aos da Primeira Nobreza.48

Seguindo com as festividades alusivas às realizações 
do reinado de D. José, foi celebrada, em 1776, a reconstrução 
da Vila Real de Santo Antonio, no Algarve. Dessa vez, as 
homenagens coincidiram com a data de aniversário do 
marquês de Pombal (13 de maio), e o juiz de fora da cidade 
de Faro tornou público um discurso em que destacava a 
situação de adiantamento da agricultura, do comércio e 
das manufaturas e o crescimento das “Artes e Ciências”, 
destacando que “esta universal e venturosa Metamorfose não 
é obra de muitos séculos, é prontíssimo efeito de poucos anos”. 
Apesar de não aparecer nenhum termo derivado do radical 
latino civ- nos 21 parágrafos do referido texto, é possível 
encontrar sintagmas que foram utilizados para expressar um 
estado de desenvolvimento e de refinamento dos costumes de 
uma dada sociedade:

48. FIGUEIREDO, Antonio Pereira. Parallelo de Augusto Cesar e de Dom José, 
o Magnânino rey de Portugal. Lisboa: Regia Officina Typográfica, 1775, p. 26 
[itálicos no original].

Nos séculos iluminados não é a força, mas a Razão 
que domina. A observância das Leis não se firma 
tanto no poder, que as estabelece, como na voluntária 
obediência de quem as observa. A doçura dos costumes, 
a polícia e urbanidade de uma Nação atrai as outras 
ao seu Comércio, e daqui começa a refluir a riqueza e 
opulência para o Tesouro Público, a abundância e os 
prazeres para a sociedade.49

Na legislação portuguesa, era corrente a referência 
às demais cortes e nações “polidas” da Europa, quando 
se pretendia designar um estado de prosperidade e de 
“tranquilidade pública” obtidas por intermédio de ações 
formuladas pelos seus soberanos. As “nações polidas” eram 
também chamadas de “cristãs” ou de “civilizadas”, conforme 
se pode observar na Lei de 18 de agosto de 1769, que ficou 
conhecida por “Lei da Boa Razão”:

[...] boa razão que se funda nas outras Regras que, de 
universal consentimento, estabeleceu o Direito das 
Gentes para a direção e governo de todas as Nações 
civilizadas; ou aquela boa razão que se estabelece nas 
Leis Políticas, Econômicas, Mercantis e Marítimas 
que as mesmas Nações Cristãs têm promulgado 
com manifestas utilidades do sossego público, do 
estabelecimento da reputação e do aumento dos 
cabedais dos Povos, que com as disciplinas destas sábias 
e proveitosas Leis vivem felizes à sombra dos Tronos e 
debaixo dos auspícios dos seus respectivos monarcas e 
Príncipes Soberanos. [...] se recorra antes, em casos de 
necessidade, ao subsídio próximo das sobreditas Leis 
das Nações Cristãs, iluminadas e polidas [...].50

49. EXPOSIÇÃO DAS FESTIVIDADES CELEBRADAS NA REEDIFICADA 
VILLA REAL DE SANTO ANTONIO [...] JUNTA-SE O SERMÃO [...] E O 
ELOGIO [ao] SENHOR MARQUEZ DE POMBAL. Lisboa: Regia Officina 
Typografica, 1776.
50. Apud SILVA, Collecção... [Legislação de 1763 a 1774], 1829, p. 411 [itálicos 
no original].
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Como já mencionado, foi só na quarta edição (1831) do 
Dicionário de Morais Silva que a entrada civilização apareceu, 
significando o “ato de civilizar”, ou o “estado do povo 
civilizado”. Nessa edição também são apresentados o verbo 
“civilizar”, com o sentido de “fazer civil o povo, a nação, os 
costumes”, e a palavra “civilizado”, definida apenas como 
sendo o particípio passado do verbo civilizar.51 Em relação 
ao termo civilizado, o Diccionario da Lingua Portugueza, de 
Bernardo de Lima e Melo Bacellar, publicado em 1783, o 
associa, assim como outras palavras derivadas do radical civ-, 
ao sentido de urbano (civilis), sendo utilizado para expressar 
que um sujeito é “polido”, “da cidade”.52

O interessante é que, nos dicionários de Bluteau e 
de Morais Silva, o termo “polido” não é empregado para 
adjetivar nações, povos ou estados. Seu uso está referido ao 
trabalho com materiais “que a Arte sabe polir”, como os metais 
e mármores,53 e a “homens polidos”, com os significados 
de sujeito “urbano” (que se comporta com urbanidade) ou 
“civilizado”. Em Antonio de Moraes Silva, entretanto, aparece 
o sintagma “povo civilizado”, entendido como aquele em que 
“reinam as leis”; por sua vez, um povo é “polido, quando, 
em suas ações, mostra urbanidade, elegância e apurado 
gosto”. Estas definições (povo civilizado, povo polido) 
não se encontram na entrada civilizado, ou polido, mas 
em “policiado”, e o significado está abonado pelo seguinte 
comentário: “os Gregos começaram a civilizar-se antes de 

51. SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza. 4. ed. Lisboa: 
Impressão Regia, 1831, v. 1, p. 395.
52. BACELLAR, Bernardo de Lima e Melo. Diccionario da Lingua Portugueza em 
que se acharão dobradas palavras do que traz Bluteau e todos os mais diccionaristas 
juntos... Lisboa: Off. de Jozé de Aquino Bulhoens, 1783, p. 107 e 552.
53. Ver BLUTEAU, Vocabulario... [Tomo 6], 1720, p. 575.

Licurgo e Sólon; policiaram-se no século desses dois célebres 
legisladores, e poliram-se no século de Péricles”.54

Apesar de sua ausência nos dicionários55, a palavra 
civilização, como comentado acima, foi empregada na 
administração portuguesa de meados do século XVIII, 
especialmente em relação à população indígena. Luís Filipe 
Silvério Lima menciona que identificou o termo, “de modo 
recorrente”, no Diretório que se deve observar nas povoações dos 
índios do Pará e Maranhão (1758), documento que trazia normas 
“para civilizar e cuidar da civilidade dos selvagens”.56 João 
Feres Júnior e Maria Elisa Noronha de Sá indicam que o texto 
do Diretório, cujo autor foi o governador do Estado do Grão-
Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado57, 

54. SILVA, Diccionario..., 1831, v. 2, p. 482. A citação utilizada no Dicionário 
foi retirada da obra Ensaio sobre alguns sinónimos da língua portuguesa, do Frei 
Francisco de São Luiz [Cardeal Saraiva], publicada em 1821.
55. Conforme Melvin Richter, a História dos conceitos alemã recomenda que 
as pesquisas se iniciem “com a leitura de enciclopédias, léxicos e dicionários 
do período do qual se está tratando”. RICHTER, op. cit., p. 122. Não obstante 
considerar válida essa indicação, e ainda que esteja utilizando argumentos 
que têm como base a presença ou a ausência de determinados termos em 
dicionários, compartilho da ressalva apresentada por Francisco Ortega, que 
considera que “apesar da continuidade de acepções admitidas em dicionários 
de época constituírem uma evidência importante, ela não é concludente. 
Os dicionários são fontes pouco indicadas para explorar alterações e 
transformações semânticas, em especial aquelas que tem relação com temas 
proibidos”. ORTEGA, op. cit., p. 14.
56. LIMA, op. cit., p. 81.
57. Em carta ao governador da capitania do Maranhão, datada de 25 de maio 
de 1757, Francisco Xavier de Mendonça Furtado informa “remeto a V. Sª. o 
Diretório que fiz para se governarem as novas Vilas e Lugares, cujas ordens V. 
Sª. pode aí mandar observar quanto o permitir o país”. Apud MENDONÇA, 
Marcos Carneiro de. A Amazônia na era pombalina: correspondência do 
governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado (1751-1759). 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2005, 
t. 3, p. 272.
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apresenta, em seus 95 parágrafos, “termos derivados da raiz 
civil- 27 vezes”.58

Porém, já em 1751, a Instrução de governo recebida pelo 
mesmo Mendonça Furtado ordenava que ele deveria fazer 
com que os missionários do Estado do Grão-Pará e Maranhão 
praticassem com os índios de suas missões o mesmo que os 
jesuítas dos territórios castelhanos faziam, “que cuidam em 
civilizá-los e serem mais capazes de servirem ao público”. 
Em sentido semelhante, na mesma Instrução, era exigido 
que os missionários trabalhassem para “polirem, ensinarem 
e doutrinarem os índios”, quer dizer, que os civilizassem.59 
A lei de liberdade dos índios do Grão-Pará e Maranhão, de 6 
de junho de 1755, mencionava que, até aquele momento, não 
se havia “civilizado os índios daquele Estado, desterrando-se 
dele a barbaridade e o gentilismo, e propagando-se a doutrina 
cristã”, o que, então, deveria ser feito. O objetivo básico dessa 
legislação, conforme enunciado, era o de assegurar a posse e 
a prosperidade da região, sendo necessário, para isso, que os 
religiosos instruíssem “os ditos índios na fé e os conservem 
nela”, o que não seria alcançado “se não for pelo próprio e 
eficaz meio de se civilizarem estes índios”.60

O já mencionado Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
após retornar a Portugal, ocupou o cargo de Secretário de 
estado dos negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, 
entre 1760 e 1769. Em Instrução dirigida ao Conde da Cunha, 

vice-rei do Estado do Brasil, Mendonça Furtado argumentava 
que

a restituição da liberdade e civilização dos mesmos 
índios são, no Brasil, as mais poderosas, ou as únicas 

58. FERES Júnior, João; SÁ, Maria Elisa Noronha de. Civilização. In: FERES 
Júnior, João (Org.). Léxico..., p. 209-231, p. 213.
59. Apud MENDONÇA, A Amazônia..., t. 1, p. 72-73 e 75.
60. Apud SILVA, Collecção... [Legislação de 1750 a 1762], 1830, p. 369.

armas com que podemos defender e ampliar os 
domínios desse vastíssimo continente. [...] Vossa 
Excelência promova estes utilíssimos estabelecimentos 
de índios livres e congregados em povoações civis, 
com toda aquela eficácia que a possibilidade lhe puder 
permitir.61

Nessa manifestação de Mendonça Furtado verifica-se que 
a palavra civilização está sendo empregada com um sentido 
próximo àquele de conferir o estatuto civil a algo (ou alguém) 
que detinha outra situação anteriormente: a civilização dos 
índios dar-se-ia com a formação de “povoações civis”, nas 
quais os indígenas seriam instalados, em substituição às 
missões administradas por religiosos. Tratava-se de tornar 
civil a condição de uma população que antes estava sob a 
tutela de alguma ordem religiosa. Essa disposição foi reiterada 
em diversas Instruções encaminhadas aos governadores de 
capitania, na segunda metade do século XVIII.62

Verifica-se que a palavra civilização, nestes casos, e 
especialmente no contexto em que está sendo empregada, 

61. PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 566. Instruções de 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado ao Conde da Cunha, de 26 de janeiro 
de 1765. Apud SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Para viverem juntos em 
povoações bem estabelecidas: um estudo da ação urbanística pombalina. Curitiba, 
1999. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Paraná, f. 167.
62. Junto com a Instrução passada ao Conde da Cunha, seguiram cópias de 
diversos documentos que haviam sido enviados anteriormente a oficiais régios 
que tratavam da civilização dos índios: além de uma cópia impressa do Diretório 
que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão (1758), seguiram, 
entre outros documentos, parágrafos de Instrução passada a Gomes Freire de 
Andrade, de 21 de setembro de 1751, que dispunha “sobre a necessidade de 
prover a segurança dos territórios do Brasil, com a civilização dos índios”; 
alvará sobre a administração das povoações dos índios no Brasil, de 8 de maio 
de 1758, que ampliava o alcance de alvarás anteriores, de 15 de maio de 1553, 
de 7 de fevereiro de 1755 e de 6 de julho de 1755; alvará que estendia a vigência 
do Diretório para o Estado do Brasil, de 18 de outubro de 1758, devendo os 
governadores observar “tudo o que fosse aplicável às diferentes aldeias dos 
sertões de cada uma das referidas capitanias”.
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expressa o significado de “ato de civilizar”, como consta 
na edição de 1831 do dicionário de Morais Silva e, desde as 
últimas décadas do século XVIII, em dicionários franceses e 
ingleses. A outra definição, a de “estado do povo civilizado”, é 
encontrada para outra palavra; a mencionada lei de liberdade 
dos índios, de 6 de junho de 1755, também fazia referência ao 
que os “povos civilizados e polidos” praticavam,63 tratando-
se de modelos que deveriam ser imitados, pois eram regidos 
“por leis e em conformidade com a polícia e cortesia”.64 A lei 
de 28 de junho de 1759, que privou os jesuítas de suas escolas, 
também fazia referência às “outras nações civilizadas”.65 
Aliás, importante considerar aqui que a palavra ‘outras’ pode 
indicar, ou melhor, indica que os legisladores portugueses 
entendiam que Portugal fazia parte dessas nações civilizadas, 
ou “polidas”.

§

Espero que estes breves comentários sobre a utilização 
da palavra civilização, e de termos a ela correlatos, pela 
administração portuguesa de meados do século XVIII tenham 
mostrado a pertinência de estudos sobre os significados 
das palavras presentes na documentação que consultamos. 
Percebe-se, por exemplo, que os seus sentidos devem ser 
buscados considerando-se o contexto social e linguístico 
em que aparecem, bem como as condições em que estão 
sendo utilizadas. Nesse sentido, civilizar os indígenas 
brasileiros não era apenas catequizá-los, instruí-los e torná-
los polidos; a intenção era transformá-los em súditos da coroa 
portuguesa. Como vemos, torna-se necessário considerar as 

63. Apud SILVA, Collecção... [Legislação de 1750 a 1762], 1830, p. 376.
64. FERES Júnior, O conceito de civilização..., op. cit., p. 434.
65. Apud SILVA, Collecção... [Legislação de 1750 a 1762], 1830, p. 674-675.

temporalidades e as relações que produziram os sentidos 
de tais palavras, identificando quem as utiliza, em que 
contexto e com qual finalidade, conforme foi indicado por 
Molano Vega,66 a quem já se fez referência. Poderemos, assim, 
elucidar os usos e os significados de palavras que constituem 
os vocabulários de sociedades historicamente situadas, o 
que também irá propiciar uma melhor compreensão destas 
mesmas sociedades.67

66. Conforme suas palavras: “Quiénes hablan, en qué contexto y con qué 
intencionalidad, son preguntas básicas que el investigador de los conceptos 
deberá tener em cuenta”. MOLANO VEGA, op. cit., p. 170.
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A dimensão política do 
conceito de método no 
século XVIII português

Este capítulo é baseado na comunicação apresentada no 
IV Colóquio do grupo de pesquisa Cultura e Educação nos 
Impérios Ibéricos (CEIbero) no qual participei compondo a 
mesa intitulada “Cultura e Educação nas Luzes portuguesas: 
abordagens conceituais”. Foi uma oportunidade de rever 
algumas questões teóricas da minha tese de doutorado 
e também refletir sobre a proposta do grupo CEIbero de 
elaborar um glossário para auxiliar em um mapeamento tanto 
de ideias como de práticas educativas no universo da cultura 
e educação dos impérios ibéricos. 

Minha tese teve como objeto principal pensar a 
centralidade do conceito de método como um dos traços 
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fundamentais do Iluminismo Português1. O que faço aqui é 
um recorte mais específico, procurando focalizar a articulação 
entre a abordagem teórica utilizada com as fontes, refiro-me 
principalmente sobre as abordagens de Reinhart Koselleck 
e Quentin Skinner. Conforme sublinha Javier Fernández 
Sebástian, parto da premissa wittgensteiniana de que “somente 
o uso determina o sentido da palavra”.2Depois de uma breve 
introdução teórica, o texto segue em três eixos principais. 
Primeiramente,apresento alguns aspectos da vida e da obra 
de Luís António Verney, considerado um dos principais 
representantes do Iluminismo em Portugal. Em seguida, uma 
discussão acerca das reações e críticas feitas a sua obra, para 
então analisar como suas ideias foram apropriadas mais tarde 
no contexto das Reformas Pombalinas da Educação. O fio 
condutor dessa análise é apontar de que maneira o conceito 
de método foi utilizado nesses três contextos distintos. 

Conceito: ideia-chave, termo-chave ou 
palavras-chave?

Diante das mudanças que se operavam na Europa das 
Luzes, em que novas ideias vinham sendo utilizadas em 
diferentes contextos intelectuais da Europa, destaco a maneira 
como o conceito de método marcou o contexto intelectual 
português do século XVIII. Conforme definiu Koselleck, todo 

1. Cf.CARVALHO JUNIOR, Eduardo Teixeira de. O método em Verney e o 
Iluminismo em Portugal. Curitiba, 2015. 229f. Tese (Doutorado em História) – 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015.
2. Cf. SEBASTIÁN, Javier Fernández. Textos, conceptos y discursos políticos en 
perspectiva histórica.  Ayer, n.53, 2004,p. 131-151. Javier Fernández Sebastián é 
um dos idealizadores do dicionário de conceitos políticos e sociais da Espanha 
do século XIX e XX.  

conceito é uma palavra, mas nem toda palavra é um conceito.3 
Determinadas palavras, como estado, sociedade, liberdade, 
são palavras que possuem uma história, são palavras que 
passaram por certo grau de teorização/abstração. Mas 
também são palavras que passam a ser utilizadas para definir 
diferentes posicionamentos ideológicos, ou seja, os agentes 
sociais passam a utilizá-las com diferentes propósitos visando 
atingir objetivos políticos.É sobre a dimensão política do 
conceito de método que procuro discutir neste texto.

Seguindo alguns princípios da abordagem de Quentin 
Skinner, penso que é possível definir um conceito como uma 
ideia-chave.4Considero uma ideia-chave, termo-chave ou 
palavra-chave, uma palavra utilizada de forma recorrente 
em determinado contexto para descrever e avaliar uma 
determinada realidade social, podendo ser aplicada, em 
muitos casos, quando está em jogo propostas mais amplas 
de transformação cultural e de mudanças sociais. Pretendo 
avaliar em que medida o método foi uma ideia-chave no 
contexto específico português. Nesse sentido, procuro 
fazer também um exercício teórico, de aplicação de alguns 
princípios e pressupostos utilizados nas novas abordagens da 
história das ideias e dos conceitos. 

Em certa medida, o século XVIII português foi marcado 
pelo choque entre dois mundos, um baseado na cultura 
escolástica e outro na filosofia moderna. Assim como apontou 
Pedro Calafate, o iluminismo, ao mesmo tempo que se 
afirma como um projeto é também um antiescolasticismo.5Na 
historiografia portuguesa é muito comum apontar as 

3. KOSELLECK, R. Uma História dos Conceitos: problemas teóricos e práticos. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.5, n.10, 1992, p.134-146.
4. Para um maior aprofundamento sobre as relações entre “ideia-chave” e 
“conceito” ver: SKINNER, Quentin. A Ideia de um Léxico Cultural. In:Visões da 
política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005.p.221-244.
5. CALAFATE, Pedro. História do Pensamento filosófico português, op. cit., p.29.
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Reformas Pombalinas como um momento central do 
processo de modernização do Estado e de diversos setores da 
sociedade portuguesa no século XVIII, com destaque para a 
Educação. Dentre as diversas interpretações possíveis sobre 
as Reformas Pombalinas, podemos destacar a presença de 
um discurso construído pela necessidade de demarcar uma 
virada política e delimitar uma ruptura com um passado 
tradicional, representado sobretudo, pelos jesuítas e demais 
seguidores da cultura escolástica. Tentarei apontar como a 
palavra “método” assume nesse discurso uma importância 
fundamental como termo demarcador, e como serviu para 
opor duas grandes correntes ideológicas que marcaram 
a mentalidade portuguesa do século XVIII, a saber, uma 
corrente progressista identificada com as “luzes” e outra mais  
conservadora de matriz escolástico-jesuíta. 

Verney: o oráculo das reformas 
pombalinas?

Luis Antonio Verney é considerado pela historiografia 
um dos principais representantes do Iluminismo em Portugal.
Verney viveu a maior parte de sua vida na Itália ocupando o 
cargo de arcediago de Évora. Depois de publicar o Verdadeiro 
Método de Estudar, em 1746, publicou alguns compêndios em 
latim, a Lógica(1751), Metafísica (1753) e a Física (1758).No 
período pombalino trabalhou como secretário da Legação 
de Portugal em Roma, cargo que o levou a cair em desgraça 
devido a desentendimentos com o primo de Pombal (Francisco 
de Almada e Mendonça). Na Itália fez contatos com filósofos 
como Ludovico Antonio Muratori e Antonio Genovesi. 
Acabou sendo expulso de Roma por Pombal passando a viver 

em algumas cidades italianas, período em que redigiu uma 
série de cartas.

Apesar de ser um iluminista, Verney considerava 
a Inquisição necessária em Portugal, conforme escreveu 
em Carta escrita a Muratori de Roma em dezembro de 
1745:“a fim de conter as populações e evitar que elas, por 
superstição ou leviandade de espírito, caiam em doutrinas 
absurdas”. Segundo ele, não se tratava de mera crueldade, 
mas de um Tribunal necessário para os portugueses.6Esse 
posicionamento favorável à Inquisição afastava Verney da 
mentalidade iluminista europeia, mas por outro lado, o 
aproximava das questões específicas do contexto português, 
o que considerava medidas necessárias “proporcionadas 
ao estilo de Portugal”. Para Verney o estado de atraso da 
cultura portuguesa explicava-se pela permanência do método 
escolástico (método tradicional), utilizado nas instituições de 
ensino administradas pelos jesuítas.

Logo após a expulsão, no Alvará de Reforma dos Estudos 
de 28 de junho de 1759, os jesuítas são apontados como 
conspiradores e responsáveis por todo o atraso de Portugal 
perante a Europa. Além disso, de acordo com esse Alvará, 
os jesuítas teriam utilizado um método de ensino prejudicial 
para enfraquecer os portugueses e melhor dominá-los. Uma 
vez no controle dos jesuítas, os colégios entraram em estado 
de decadência devido às desordens e aos “erros de método”. 
De acordo com o Alvará os jesuítas resistiram “com suas 
maquinações” sem: 

6. Para uma análise mais detalhada ver: CARVALHO JUNIOR, Eduardo 
Teixeira de. O método em Verney e o Iluminismo em Portugal. Curitiba, 2015. Tese 
(Doutorado em História), 229f. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 
p.57.
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[...] cederem, nem à invencível força do exemplo dos 
maiores Homens 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.7 (grifo nosso)

Acredito que podemos deduzir que um dos varões 
apontados nesse Alvará é Luis António Verney, corroborando 
as teses de uma provável influência de suas ideias nas 
reformas promovidas pelo Marquês de Pombal.Contudo, 
antes da publicação do Verdadeiro Método de Estudar, Martinho 
de Mendonça de Pina e Proença– que publicou em 1733 
Apontamentos para a educação de um menino nobre –já criticava o 
método de ensino praticado em Portugal. Talvez as polêmicas 
sobre o “Método” possam ser o ponto culminante de um 
debate que já vinha ocorrendo nos bastidores, mas que não 
havia se tornado público. As “polêmicas do verdadeiro 
método” iniciam-se logo após a sua publicação em 1746 – pois 
já em 1748, dois anos após a primeira edição do Verdadeiro 
Método de Estudar, o jesuíta José de Araújo publicou uma das 
primeiras críticas a Verney em sua obra intitulada “Reflexões 
Apologéticas ao Verdadeiro Método de Estudar” – e se 
prolongam por mais de uma década, perdendo a sua vitalidade 
com a expulsão dos jesuítas, em 1759. As polêmicas em torno 
do Verdadeiro Método de Estudar envolveram principalmente 
a participação de escritores portugueses, projetando-se para 

7. Alvará de Reforma dos Estudos de 28 de junho de 1759. In: Coleção da Legislação 
Portuguesa 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.

além de Portugal, atingindo também o reino da Espanha.8

A grande polêmica entre a filosofia escolástica e a 
filosofia moderna emergiu realmente com o Verdadeiro Método 
de Estudar, um programa de ensino, mas também um manifesto 
político contra o sistema de ensino praticado em Portugal. 
Depois de publicada, a obra foi apreendida pela Inquisição 
portuguesa, mas mesmo assim circulou clandestinamente no 
ambiente intelectual português. O responsável pela publicação 
de uma das edições do Verdadeiro Método de Estudar,datada 
de 1751, o Padre Doutor Manuel de Santa Marta Teixeira, ao 
ser inquirido pelo tribunal, se defendeu argumentando que o 
interesse comercial da obra havia prevalecido sobre as ideias 
e os princípios defendidos por ela. Informou aos inquisidores 
que havia imprimido oitocentas cópias do livro devido à boa 
procura no mercado de livros de Portugal e do estrangeiro. 

[...] mandara dar ao prelo sem as ditas licenças os 
tomos do Novo Método de Estudar, que lhe parece seria o 
número de oitocentos, a qual impressão mandou fazer 
por ver a grande estimação que tinham nesta Corte e 
que os Estrangeiros vendiam alguns por alto preço e 
se querer, por este modo, utilizar do lucro e produto 
deles, sem que tivesse outro algum fim mais do que o 
que acaba de dizer. 9

8. O jesuíta José Francisco de Isla y Rojo, também conhecido 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 ignorantes”. A obra do Padre Isla teve uma boa recepção até ser 
proibida pela Inquisição em 1760. Não deixou de usar também de ironia para 
apontar os exageros de Verney: “Pois até que ele veio ao mundo, não sabíamos 
nem gramática, nem lógica, nem física, nem teologia, nem jurisprudência, nem 
cânones, nem medicina, e ainda mais, não sabíamos nem ler nem escrever”. 
Cf. ISLA, José Francisco de. Fray Gerundio de Campazas. Madrid: Imprenta de 
Gabriel Ramírez, 1758. Disponível em: <http://goo.gl/GWLpXy>. Acesso em: 
30 nov. 2018.
9. MARTINS, Teresa Payan. Verdadeiro Método de Estudar. Revista do IEEE 
América Latina, v. 9, p.1-22, 1997.p.18.
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A obra é constituída por dezesseis cartas publicadas 
em dois volumes que abordavam quase todas as disciplinas 
vigentes na época (Língua Portuguesa, Gramática, Latinidade, 
Línguas Orientais, Retórica, Poesia, Lógica, Metafísica, 
Física, Ética, Medicina, Direito e Teologia) apresentando um 
conjunto de conhecimentos muito amplo, nos moldes do 
enciclopedismo.10 Sem contribuir com ideias originais, a obra 
de Verney acusava o estado de atraso da cultura portuguesa 
e propunha uma reforma do sistema de ensino português 
chamando a atenção para a importância de filósofos modernos 
como Descartes, Newton e Locke.  

Ao longo da obra,Verney utiliza a palavra método em 
diversos sentidos, desde o que ensinar até como ensinar. Por 
exemplo, antes de iniciar um assunto, Verney defendia a 
necessidade de apresentar uma breve história sobre o mesmo, 
além disso, considerava fundamental um intercâmbio de 
conhecimentos entre as nações. Do ponto de vista filosófico, 
Verney segue o método newtoniano, que além de fio condutor 
de toda a obra, foi utilizado por ele para fazer oposição ao 
modelo de filosofia vigente nas universidades e escolas 
portuguesas da época. Verney defendia uma ampla reforma 
do sistema educacional português, que pudesse formar um 
novo tipo de homem , capaz de entender “os interesses dos 
Príncipes” para poder aconselhá-los, “premeditar um projeto 

10. Edição organizada pelo professor Salgado Junior, dividida em 5 volumes.O 
volume I, intitulado Estudos Linguísticos, contém a Carta I (Introdução); Carta 
II (Língua Portuguesa); Carta III (Gramática Latina) e Carta IV (Latinidade). O 
volume II, intitulado Estudos Literários, contém a Carta V (Línguas Orientais); 
Carta VI (Retórica) e Carta VII (Poesia). O volume III, Estudos Filosóficos, 
contém a Carta VIII (Lógica); Carta IX (Metafísica); Carta X (Física) e a Carta 
XI (Ética). O volume IV, Estudos Médicos, Jurídicos e Teológicos, contém a 
Carta XII (Medicina); Carta XIII (Direito Civil) e Carta XIV (Teologia). Por 
fim, o volume V, intitulado Estudos Canônicos, Regulamentação – Sinopse, 
é constituído pela Carta XV (Direito Canônico); Carta XVI (Regulamentação 
geral dos Estudos). Cf. VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar. 
Lisboa: Livraria Sá da Costa – Editora, 1950.

avantajoso” e “estipular um contrato útil” ao Estado.11 Para 
livrar a sociedade portuguesa do que considerava um estado 
de “atraso” e “decadência”,considerava essencial persuadir 
os seguidores da escolástica a mudar de método.12

O Verdadeiro Método de Estudar parte de uma situação 
hipotética, Verney cria um ato de correspondência entre um 
remetente e um destinatário fictício:

Certo Religioso da Universidade de Coimbra, homem 
mui douto, como mostra nas suas cartas, pediu a um 
Religioso Italiano, seu amigo, que vivia em Lisboa, 
que lhe desse algumas instruções, em todo o gênero 
de estudos.13

O que estava fazendo Verney ao escrever o Verdadeiro 
Método de Estudar? Por que o publicou? O Verdadeiro Método 
de Estudar estaria inserido em um ato comunicacional com 
vistas a cumprir com um determinado objetivo, como propõe 
que pensemos Quentin Skinner? Skinner chama de “força 
ilocutória” a forma específica com que os autores fazem uso 
da linguagem, utilizando-se, por exemplo, de ironia, ênfase, 
exagero. Os atos ilocutórios correspondem a um determinado 
uso da linguagem com finalidades específicas, como por 
exemplo, para prometer, alertar, informar. Assim, quando 
entendemos a força ilocutória de uma afirmação isso significa 
compreender aquilo que o seu autor estava a fazer ao exprimir-
se daquela maneira. Em nosso caso, por exemplo, quando 
Verney aborda sobre o estado da Medicina em Portugal, 
ironicamente, afirma que a situação portuguesa tem “uma 

11. VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar. Lisboa: Livraria Sá da 
Costa – Editora, 1950. v.IV, p.132.
12. Ibid., p.287.
13. VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar. Lisboa: Livraria Sá da 
Costa – Editora, 1950. v.I, p.1-2.
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aparência de comédia” e o desconhecimento da Anatomia era 
tal que tanto fazia eleger para Cirurgião-mor um médico ou 
um sapateiro.14

O estilo irônico e provocativo usado por Verney no 
Verdadeiro Método de Estudar contribuiu significativamente 
para a enorme repercussão de sua obra.15 Talvez os exageros, 
e um certo tom radical na maneira como criticava autores 
portugueses como Vieira e Camões, tenham contribuído para 
que Verney atingisse seus objetivos de chamar a atenção e 
provocar a ira dos jesuítas, que tomaram a obra como uma sátira 
feita para ofender a glória e o crédito da nação portuguesa. O 
jesuíta José de Araújo nas Reflexões Apologéticasa obra intitulada 
Verdadeiro Método de Estudar acusava Verney de ter produzido 
“uma sátira descomedida”.16

Contudo, no final de sua vida,Verney se mostrava 
desiludido com sua situação. Lamentava que as coisas não 
aconteceram como esperava e por isso estava frustrado e 
ressentido,conforme podemos perceber em uma carta escrita 
no final de sua vida ao Padre Joaquim de Foyos, em 1786:

Eu sim tive ao princípio particular ordem da Corte de 
iluminar a nossa 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, 

14. Ibid., p.22.
15. Sobre o aspecto irônico e satírico da obra de Verney ver: CARDOSO, 
Patrícia Domingos Woolley Cardoso.Os Jesuítas diante de ‘O Verdadeiro Método 
de Estudar’:conflitos políticos e de idéiasnos setecentos português (C. 1740-1760). 
Niterói, 2004. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2004. 
16. ARAÚJO, José de. Reflexões Apologéticas a obra intitulada Verdadeiro Método de 
Estudar. Valência: Na oficina de Antonio Balle, 1748, p.2.

e outras pessoas, as quais sempre embasaram para 
adular os jesuítas, que sempre me perseguiram com 
ódio imortal.17

De fato, como citado acima por Verney, ele talvez tenha 
sido considerado um dos principais inimigos dos jesuítas. 
Logo após a publicação do Verdadeiro Método de Estudar foram 
divulgados uma série de panfletos contra sua obra, o que ficou 
conhecido pelas polêmicas do “verdadeiro método”. 

Reações e críticas ao Verdadeiro Método de 
Estudar

Os inimigos de Verney demonstravam desprezo pela 
filosofia moderna por esta se dedicar ao que chamavam de 
questões frívolas e superficiais. Questionavam o valor das 
experiências científicas, referindo-se a elas como uma “moda” 
estrangeira e argumentavam que os adeptos da filosofia 
moderna seguiam uma moda passageira. Vale lembrar que, 
de forma geral, a Companhia de Jesus seguia as normas e 
diretrizes da Ratio Studiorum, a qual recomendava evitar 
a diversidade de opiniões que pudessem por em risco a 
estabilidade da Ordem. Verney, por outro lado, criticava 
o apego dos jesuítas aos doutores, como Tomás de Aquino, 
Duns Scoto, Santo Agostinho, entre outros.  Segundo o jesuíta 
José de Araújo, a filosofia moderna acabava tendo uma boa 
aceitação por parte da juventude pelos seguintes motivos: 
“Primeira, por serem livros de estrangeiros, cujas modas 

17.  32 Carta de Roma, fevereiro de 1786, ao P. Joaquim de Foyos, da Congregação 
do Oratório. In: MONCADA, Luis Cabral de. Um Iluminista Português do Século 
XVIII: Luís Antonio Verney, op. cit., p.146-147. Na transcrição dos textos das 
fontes utilizadas nesta tese optou-se pela atualização ortográfica (grifo nosso).
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têm grande saída entre nós [...]”.18 Segundo, que sem “animo 
para se cansarem nos estudos” e “vendo que as ciências são 
muito mais largas, que a vida”, “aplicam-se com muito gosto 
a estes livrinhos”. E a terceira, acusa a moda das experiências 
científicas como movidas por uma idiota curiosidade, que 
“pasmão os aprendizes e dão a cousa por provada”.19

Em outra publicação, o padre Francisco Duarte, advertia 
sobre a “cega estimação com que alguns atendem aos que 
tem peregrinado em reinos estrangeiros”.20 De acordo com 
ele, chamava-se “moda” toda a necessidade de se saber 
a notícia das “novas invenções que aparecem em outros 
reinos, e da variedade, que reina na música, arquitetura, 
vestido, e em tudo o mais”.21 Ao contrário das mudanças de 
método defendidas por Verney, Francisco Duarte trata com 
saudosismo uma época em que a medicina operava milagres, 
conforme podemos observar na sua Iluminação Apologética:

Ditosos tempos aqueles, em que Portugal tinha 
médicos, que nem sabião a Descartes o nome, nem 
que em França houvesse Gassendo, ou Newton em 
Inglaterra, e em cujas livrarias não entrava livro 
francês, ou estava perpetramente 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.22

Na carta de apresentação da obra Reflexões Apologéticas,de 
José de Araújo, publicada com o pseudônimo Frei Arsênio 

18. ARAÚJO, José de. Reflexões Apologeticas, op. cit., p.7.
19. Ibid., p.7-8.
20. DUARTE, Francisco. Iluminação Apologética. Sevilha: Imprensa de Antonio 
Buccaferro, 1749, p.7.
21. Ibid., 57.
22. DUARTE, Francisco. Iluminação Apologética, op. cit., parte II, p.103-104. 

da Piedade, o problema principal levantado nas polêmicas é 
apresentado de forma sucinta:

Apareceu nesta corte uma obra dividida em várias 
cartas, com o título, Verdadeiro Método de Estudar, 
intentando seu autor por debaixo de um zelo tão 
fingido, como o nome, persuadir aos portugueses 
um novo modo para aprender, e ensinar as Ciências, 
que ordinariamente se praticam, e refutar o que até 
agora por tantos Mestres insignes, e que chegaram a 
ser grandes entre os maiores, se tem praticado neste 
Reino.23

Em respostas as críticas de José de Araújo, Verney 
argumentava que ao contrário de ser um inimigo, escrevia 
para defender a glória da nação. “Escrevo esta carta por 
zelo da glória da nossa Religião, e da nossa Nação, que vejo 
injuriadas com esta Apologia, que tendes publicado contra o 
Novo Método”24(grifo nosso).

Outro jesuíta, o Padre Francisco Duarte publicou uma 
obra intitulada Retrato de Mortecor em 1749. Para Duarte, 
um dos maiores insultos cometidos por Verney foi ter 
desqualificado o sistema de ensino praticado na Universidade 
de Coimbra: 

[...] no conceito do Barbadinho não valem os portugueses 
coisa alguma, 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.25 (grifo nosso)

23. Reflexões Apologéticas, Carta de apresentação, p.ii.
24. VERNEY, Resposta as Reflexões Apologéticas, p.6.
25. DUARTE, Francisco. Retrato de Mortecor. Sevilha: Imprensa de Antonio 
Buccaferro, 1749. p.29.
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Além disso, Francisco Duarte advertia sobre a “cega 
estimação com que alguns atendem aos que tem peregrinado 
em reinos estrangeiros”.26 De acordo com ele, chamava-se 
“moda” toda a necessidade de se saber notícia das “novas 
invenções que aparecem em outros reinos, e da variedade, 
que reina na música, arquitetura, vestido, e em tudo o mais”.27 
Seguindo esse argumento, José de Araújo, em outra obra 
intitulada Conversação Familiar (1750), procurou desacreditar a 
utilidade do novo método, afirmando que “são estes métodos 
excelentes para cavaleiros, que não tem mais obrigação de 
estudos, que a sua louvável curiosidade”.28

Outros autores procuraram uma posição intermediária 
em relação às polêmicas, como foi o caso de Francisco de 
Pina e Melo. Na sua Resposta Compulsória, além de defender 
um certo relativismo epistemológico, aponta para o caráter 
histórico do conhecimento, conforme podemos observar na 
seguinte passagem: 

São as artes, e as ciências como as ondas; que em 
sucessivo movimento umas vezes se enrolam , outras se 
encapelam, outras se quebram: E até se parecem na sua 
mesma inconstância, pois não só mudam de método, 
mas de climas: Passaram dos Egípcios para os Gregos: 
dos Gregos para os Romanos: dos Romanos para os 
Árabes, hoje se estendem pela Itália, pela França, e 
pela Grã Bretanha, como se fosse portátil o trono de 
Minerva. Desta sorte é que vão fugindo, e sucedendo 
uns a outros instantes; e esta é a mesma mobilidade, 
que tem a vida, os costumes, os gostos, e os conceitos 
dos homens.29 (grifo nosso)

26. DUARTE, Francisco. Iluminação Apologética. Sevilha: Imprensa de Antonio 
Buccaferro, 1749, p.7.
27. Ibidem. 
28. ARAÚJO, José de. Conversação Familiar, op. cit., p.292.
29. PINA e MELO, Francisco de. Resposta Compulsória, op. cit., p.30.

A “batalha intelectual” entre Verney e seus críticos 
acabou resultando em uma polarização entre inimigos e 
defensores da nação. E como se sabe, os jesuítas perderam a 
batalha. Assim, é possível sugerir que depois das “batalhas” 
travadas no campo das ideias contra o método jesuítico, 
desencadeou-se um conjunto de ações políticas que julgaram 
os perdedores e os condenaram à expulsão. 

O método no discurso pombalino

Em 1767, Pombal manda circular um importante 
documento intitulado Dedução Cronológica e Analítica30, redigido 
para defender e legitimar o poder exclusivo do rei de Portugal 
perante todos os demais corpos do reino, principalmente 
voltado para atacar a “Companhia dita de Jesus”. Trata-se 
de um balanço histórico abarcando desde o momento que os 
jesuítas teriam se “apoderado” da monarquia, provocando 
a “decadência do florescente e glorioso estado”, até a sua 
expulsão, no ano de 1759. Portanto, há uma interpretação 
histórica por trás do discurso da Dedução Cronológica. Nesse 
documento, os jesuítas são acusados de terem destruído 
todo o reino (comércio e a agricultura)31 por meio de seus 
“escolásticos sofismas” e “subterfúgios” para “enganar aos 
homens doutos”. 

30. Deducção Chronologica e Analytica.Parte Primeira, na qual se manifestão pela 
successiva 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.
31. Deducção Chronologica, op. cit., p.ii.
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Na Dedução Cronológica, o Verdadeiro Método de Estudar 
e seu autor são citados como exemplo de uma importante 
iniciativa para tentar libertar Portugal daquele “estado de 
atraso e de ignorância” que se encontrava a nação portuguesa. 
Verney é reverenciado como:

[...] o iluminado Zeloso, que despertou 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.32 (grifo nosso)

Esse lugar dado a Verney e a sua obra reforça nossas 
suspeitas de que ele já era considerado uma referência 
importante no Alvará de Estudos de junho de 1759. Mas, o mais 
importante a destacar aqui é um status de herói conferido 
a ele, como um dos primeiros a lutar contra as forças que 
mantinham o reino português em um “estado de ignorância”. 
Ao relatar na Dedução Cronológica que a publicação do 
Verdadeiro Método de Estudar provocou uma “sublevação 
contra os estudos jesuíticos”, Verney é lembrado como aquele 
que tentou “iluminar” a nação denunciando o atraso em que se 
encontrava por conta do método jesuítico. O autor do método 
usou de todo artifício para “extirpar toda a peste imaculada” 
pelos jesuítas.33 Contudo, conforme é relatado na Dedução 
Cronológica, Verneysofreu forte reação de seus inimigos:

Os Jesuítas por uma parte estimulados contra ele: por 
outra parte assustados a vista do grande fruto, que ele 
fazia, Iluminando a Nação: e pela outra parte vendo, 
que por consequência do referido, virão a perder 
todo o credito, e reputação da literatura, que com 
tantas maquinações se tinham apropriado: puseram 

32. Ibid., p.496.
33. Ibid., p.497.

em campo os seus costumados estratagemas, para 
vencerem esta grande batalha.34

De acordo com a Dedução Cronológica, os inimigos 
da nação contra-atacaram com a obra publicada em 1748 
pelo jesuíta José de Araújo, “que disfarçado com o nome de 
Frei Arsenio da Piedade”, intitulada Reflexões Apologéticas, 
procurou de forma caluniosa acusar o autor do método de 
ter cometido heresia.35Porém, ainda conforme era relatado 
na Dedução, o “iluminado” autor não se acomodou e não se 
deixou abalar, saindo com suas Respostas as Reflexões no ano 
de 1748. No entanto, seus inimigos não desistiram de atacar 
aquele “solido método” com suas “frívolas impugnações” e 
“pueris investidas”, publicando uma série de outros escritos, 
como o Retrato de Mortecor e a Conversação Familiar, porém 
só serviram para tornar cada vez mais claras e “solidas” as 
“razões” com que o “zeloso e bem instruído autor do método 
clamava desde Roma pela reforma dos estudos”. E assim:

[...] entraram as luzes que deixaram patentes aos olhos 
de todo o mundo imparcial os erros, e prejuízos do 
confuso, e nunca perceptível Metodo chamado Jesuítico 
e a utilidade do outro solido, claro, e breve Método 
pelos mesmos jesuítas debalde impugnados.36(itálico 
no original)

Verney enviou uma carta para Pombal, datada de 
novembro de 1767, fazendo um elogio a Dedução Cronológica 
e a todo o sistema político pombalino, a sua execução e, em 
especial, ao afastamento da Companhia de Jesus:

34. Ibid., p.497.
35. Ibid., p.497.
36. Ibid., p.499.
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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 executou. V. E. ensinou às 
outras Cortes da Europa a verdadeira Lógica, com que 
se deve argumentar concludentemente com os Socios, 
que são poucas palavras, e obras eficazes.37

Depois de feitas as considerações da Dedução Cronológica, 
foi escrita uma carta, mais tarde registrada na Secretaria dos 
Negócios do Reino, em que o Rei, aponta para o estado de 
ruína e decadência do ensino em Portugal, desde que os 
“denominados jesuítas, depois de haverem arruinado os 
estudos menores”, passaram a destruir os outros estudos 
maiores com a finalidade de levar o reino de Portugal para 
“as trevas da ignorância”.38 Para reparar os “danos” e os 
“estragos”, o Rei resolve instituir uma “junta de providencia 
literária” para que fosse feito um levantamento de todos os 
prejuízos causados pelos jesuítas nas escolas de Portugal. 

Examinando com toda a exatidão as causas delas: 
Ponderando os meios, que se considerassem mais 
próprios para a restauração dos estudos 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 inteiramente 
preparadas: se lhe consultasse o que parecesse a 
respeito de tudo sobredito.39 (grifo nosso)

37. Carta de Verney a Pombal enviada de Pisa em novembro de 1767. Cf. 
ANDRADE, António Alberto Banha de. Vernei e a cultura de seu tempo,op. 
cit.,p.623-624. 
38. Compendio, op. cit., p.II.
39. Ibid., p.VIII.

O resultado desse trabalho foi publicado no Compendio 
Histórico 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 “envenenado”, 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, ordenar a elaboração de novos estatutos.40 Nesse 
documento, argumenta-se que os jesuítas “arrancaram das 
mãos dos Reitores, e Diretores daquela infeliz Universidade 
todo o governo dela” para produzir uma total “destruição de 
todas as leis, regras, e métodos”.41

No caso do Direito, por exemplo, o Compendio Histórico 
aponta que todas as leis estavam escritas em Latim e a falta 
de conhecimento da língua arruinou esta ciência, tudo 
devido ao “mau método, e grande desordem dos estudos 
de latinidade nas escolas jesuíticas”.42Assim como defendia 
Verney, o Compendio Histórico aponta que os estragos nas 
instituições de ensino de Portugal começavam pelas escolas 
menores, pois os alunos se matriculavam na universidade 
sem os conhecimentos básicos necessários. Faltava aos 
estudantes um bom conhecimento do latim, da retórica, da 
lógica e, principalmente, de toda a chamada “boa filosofia” 
ou “filosofia moderna”, que vinha sendo praticada em outros 
reinos desde que os filósofos “subjugaram Aristóteles” e 
passaram a filosofar de uma maneira diferente, fazendo 
surgir grandes autores, como “Bacon, Descartes, Gassendo, 
Galileu, Pascal, Newton, Torriceli , Leibniz”, entre outros. 
Esses autores deram uma “nova face” às ciências, lançando 

40. Ibid., p.295.
41. Ibid., p.VIII.
42. Ibid., p.145.
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os verdadeiros fundamentos da física, tornando possível 
a invenção de instrumentos e máquinas que combateram 
fortemente as bases da filosofia Aristotélica.43

O Compendio Histórico indica que os jesuítas “usaram 
de malicia” proibindo o método sintético – que de acordo 
com a definição verneyana, tratava-se do método voltado 
para facilitar o ensino das matérias44 – “para impedir o 
aproveitamento dos alunos”.45 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.46

O “novo método”, baseado nos princípios da filosofia 
moderna, voltado para facilitar o ensino das matérias, é 
recomendado no Compendio Histórico para ser aplicado em 
todas as disciplinas, inclusive nas Ciências Teológicas, pois “só 
o dito método é o mais capaz, e adequado para restituir não 
apenas aos Teólogos, mas a todas as disciplinas, o espírito de 
exatidão, e de ordem”.47 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 impotente, sob as trevas da ignorância.

43. Ibid., p.162.
44. Cf. Verdadeiro Método de Estudar, v.III, p.105.
45. Compendio, op. cit., p.XI.
46. Ibid., p.XIII.
47. Ibid., p.50.

A partir dos relatórios apresentados ao Rei no Compendio 
Histórico, foi ordenado a elaboração dos novos estatutos da 
Universidade de Coimbra. Depois de revisar as minutas e os 
originais, o Rei declarou na Carta de Roboração dos Estatutos 
da Universidade de Coimbra,de 28 de agosto de 1772, que 
D. José “por graça de Deus”, “Rei e Senhor Soberano, que 
na temporalidade não reconhece na Terra Superior; como 
protetor da sobredita Universidade”, aprova os novos 
estatutos contendo todas as disposições sobre a organização 
e o funcionamento de todos os cursos da universidade. Por 
meio de um ato fundante, o rei reafirma sua autoridade 
política: os livros estavam “conformes em tudo com aquela 
minha resolução”, e muito “acomodados ao bem, e aumento 
da sobredita Universidade; e muito úteis para os progressos 
das Ciências, e Artes que nela se devem ensinar”.48 Os 
Estatutos foram transformados em monumentos históricos, 
pois representavam um novo começo, um restabelecimento 
do corpo monárquico. 49 O trecho abaixo é bastante exemplar 
e conclui toda uma construção que tem como um de seus 
pontos de partida as ideias apresentadas no Verdadeiro Método 
de Estudar, de Luis António Verney:

Sou servido abolir, e desterrar não somente da 
Universidade, mas de todas as Escolas públicas, e 
particulares, Seculares, e Regulares de todos os Meus 

48. Estatutos da Universidade de Coimbra compilados debaixo da immediata e suprema 
inspecção d’el-Rei D. José I pela Junta de Providencia Litteraria  ultimamente roborados 
por sua magestade na sua Lei de 28 de Agosto deste presente anno. Lisboa: Na Regia 
OfficinaTypografica, 1772, v. I, p.VII.
49. Conforme destaca Pereira e Cruz, os novos estatutos da Universidade de 
Coimbra apresentavam 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 ficaram 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. Revista de História Regional, 14(1), p.14-15, 2009, p.25.
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reinos, e domínios, a Filosofia Escolástica, emanada 
das Lições frívolas, e capciosas dos Árabes, debaixo de 
qualquer nome, ou título, com que ela seja denominada: 
entendendo-se sempre por Escolástica toda aquela, que 
se compuser de questões quodlibeticas, metafísicas, 
abstratas, e inúteis, com sofismas intermináveis se 
disputam pela afirmativa, e pela negativa; semelhantes 
as que escreveram os Comentadores de Aristóteles 
em qualquer das Seitas, em que se dividiram. E os 
que contravierem a esta disposição, além de serem 
considerados como inimigos do Bem Público; e de 
incorrerem no Meu Real Desagrado; serão para sempre 
suspensos de ensinar, não somente a Filosofia, mas 
outra qualquer Arte, ou Ciência, e inábeis para obterem 
emprego, ou oficio algum dos que se costumam dar às 
pessoas de Letras.50

Com essas palavras, o Rei concluiu um processo de 
mudança político e cultural que já vinha sendo gestado na 
primeira metade do século XVIII. D. Luís da Cunha, Martinho 
de Mendonça de Pina e Proença, Ribeiro Sanches, e sobretudo 
Luis António Verney, de diferentes maneiras, contribuíram 
para a construção da ideia de atraso da cultura portuguesa,  
e acreditavam poder fazer Portugal voltar aos seus tempos 
de glória por meio de reformas.51Conforme foi analisado, Luís 
António Verney, ao publicar o Verdadeiro Método de Estudar, 
em 1746, tinha como objetivo livrar a sociedade portuguesa 
do que considerava um estado de “atraso” e “decadência” por 
meio de uma ampla reforma do sistema educacional. 

50. Estatutos, v.III, p.3-4.
51. CF. CAVALHO JR, Eduardo Teixeira de Carvalho. A ideia de atraso e o 
papel da educação na modernização portuguesa da segunda metade do século 
XVIII. e-hum, Belo Horizonte, v.5, n.2, p.25-44. 2012.

Considerações finais

O reformismo, enquanto expressão do Iluminismo 
português, implicava em uma ampla renovação cultural 
representada por um conjunto de ideias utilizadas visando 
aperfeiçoar o sistema administrativo e de controle do 
Estado, cujas diretrizes, usando uma expressão de Gertrude 
Himmelfarb, revelam como os portugueses “confrontaram o 
mundo moderno”.52

Enquanto alguns jesuítas argumentavam que as ideias 
contrárias à filosofia escolástica também contrariavam a 
Igreja Católica, Verney defendia que não havia conflito entre 
a filosofia moderna e os dogmas da igreja. Afinal de contas, 
de acordo com seu sistema de ideias, o método da filosofia 
moderna também deveria dirigir o conhecimento da Teologia. 
Os inimigos de Verney procuraram defender aquilo que 
consideravam ser o melhor para Portugal: manter a tradição 
e a pureza do catolicismo. Os críticos do “novo método” 
buscavam defender as ideias dos doutores da escolástica, 
como Tomás de Aquino e Duns Escoto, autores que vinham 
se impondo há séculos como autoridades. Por isso não havia 
razão para abandonar seus doutores e incorporar aquelas 
ideias, as quais julgavam efêmeras como as modas – pois 
haviam aparecido em um intervalo relativamente curto de 
tempo, entre os séculos XVI e XVII.

É notável a maneira como o discurso pombalino fez uso 
das ideias de Verney, porém em um outro contexto e com 
outra intenção. O Compendio Histórico e a Dedução Cronológica 
situaram historicamente o Verdadeiro Método de Estudar como 
uma ruptura, um “despertador” da cultura portuguesa, 
inaugurando a interpretação que seria reiterada mais tarde 

52. HIMMELFARB, Gertrude. Os caminhos para a modernidade: os Iluminismos 
britânico, francês e americano. São Paulo: Realizações Editora, 2011, p.36.
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pela historiografia.Para Silva Dias, por exemplo, a obra de 
Verney teve o mesmo papel do discurso cartesiano na França. 
53 Para Cabral de Moncada, Verney “foi o ponto mais elevado 
de articulação de Portugal com a Europa culta na época do 
Iluminismo”.54 De forma geral, a maioria dos trabalhos sobre 
História das Ideias e do pensamento português no século 
XVIII conferem um lugar de importância a Verney. 55

Para uma melhor compreensão do ambiente de ideias 
de Portugal no século XVIII, procurei levar em conta algumas 
contribuições de Quentin Skinner,para quem, se queremos 
realmente entender o significado de uma ideia, devemos 
analisá-la dentro de seu contexto intelectual de produção. O 
historiador das ideias deve procurar captar os variados usos 
que diferentes autores, de uma mesma época, fazem de um 
determinado vocabulário de ideias para representar o mundo 
à sua volta.

Outro aspecto importante da abordagem “contextualista” 
de Skinner é o campo de ação dos pensadores no momento 
em que escreveram suas ideias, conforme ressalta Falcon:

Desenvolvendo sua análise, Skinner sublinha um fato 
para ele essencial: os conceitos ou as “ideias” não se 
esgotam uma vez (re)conhecido o seu significado; é 
necessário saber quem os maneja e com quais objetivos, 
o que só é possível através do (re)conhecimento dos 
vocabulários políticos e sociais da respectiva época 
ou período histórico, a fim de que seja possível situar 

53. Cf. DIAS, José Sebastião da Silva. Portugal e a Cultura Europeia, op. cit., p.204.
54. Cf. MONCADA, Luís Cabral de. Um Iluminista português do século XVIII: 
Luís António Verney, op. cit., p. 130.
55. Cf. FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: política econômica 
e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 1982; ARAÚJO, Ana Cristina de. A 
Cultura das Luzes em Portugal: temas e problemas. Lisboa: Livros Horizonte, 2003; 
CALAFATE, Pedro. História do Pensamento filosófico português. Lisboa: Editorial 
Caminho AS, 2001. v.III; MAXWELL, Kenneth. O Marquês de Pombal:paradoxo 
do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.  

os “textos” no seu campo específico de “ação” ou de 
atividade intelectual.56

Ao analisar as fontes é possível observar que a palavra 
método aparece com muita frequência, sendo utilizada para 
balizar o debate entre dois projetos diferentes: um mais 
voltado para a manutenção das tradições e outro favorável 
a uma mudança. Tendo isso em vista, e conforme propõe 
Skinner, parti do princípio que as ideias emergem dentro 
de disputas ideológicas e podem ser utilizadas para se 
defender determinadas posições em diferentes contextos 
sociais. Mais do que uma discussão acerca do significado 
da palavra método, procurei compreender os diferentes 
usos dessa ideia no contexto intelectual português.Procurei 
demonstrar como a ideia de método em Verney articulava-
se com um amplo conjunto de mudanças que transcendiam 
o aspecto educacional, constituindo-se como uma ampla 
renovação cultural. Assim, o alcance referencial da palavra 
método extrapola seu sentido epistemológico e pedagógico, 
servindo como palavra-chave para colocar em perspectiva 
novas diretrizes e novos rumos para a sociedade portuguesa 
do século XVIII.

56. FALCON, Francisco C. História das idéias:pluralidade disciplinar e 
conceitual. Da história das idéias à história intelectual e/ou cultural. In: 
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.).Domínios da história: 
ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.97.
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Artes, Ciência, 
filosofia natural:
universidades, estatutos, 
instruções e museus segunda 
metade do século XVIII

Este texto1 parte dos interesses de pesquisas que se 
delinearam em torno da problemática da história das coleções, 
dos gabinetes e museus de história natural no século XVIII. 
Objeto este que, pouco a pouco, foi se alargando incluindo 
temas adjacentes, como a articulação que se estabeleceu entre 
a administração portuguesa e as ciências naturais e filosóficas, 
a reforma universitária de 1772 e a formação de naturalistas 
luso-brasileiros, a elaboração e a circulação de textos que 
delineavam interesses, concepções e práticas que decorriam 
da observação da natureza. 

1. Este texto é desdobramento das reflexões construídas no âmbito das 
pesquisas “Ilustração e produção de documentos científicos e administrativos 
na Capitania de Minas Gerais” e “Ilustração e escrita científica: dissertações, 
instruções, memórias e manuais de história natural em circulação nos séculos 
XVIII e XIX”, com apoio da Fapemig e CNPq respectivamente. 
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Nesse processo de investigação foi necessária a atenção 
aos usos – e transformações – de algumas expressões. A 
primeira preocupação esteve relacionada ao emprego das 
designações “gabinetes” e “museus” para referenciar espaços 
de colecionamento e exibição de amostras e espécimes 
coligidas. Percebe-se como memórias, instruções, verbetes 
produzidos a partir da segunda metade do século XVIII que 
“museu” vai se fixando, e que “gabinetes” passa a designar 
um outro regime de visualidade e de prática colecionista, de 
caráter privado. Depois também buscou-se compreender como 
a palavra “ciência” é empregada em determinados textos, 
como os sentidos se deslocam, como passa a ser adjetivada, 
associada às ideias de método e ordenamento. 

Para isso, partiu-se de um conjunto de fontes produzidas 
por Domingos Vandelli (1735-1816), naturalista italiano que 
se fixa em Portugal, e também pelo círculo de produção do 
conhecimento que envolvia não só naturalistas, estudantes de 
Coimbra, agentes da administração portuguesa, mas também 
naturalistas reconhecidos, como Carlos Lineu.

Círculo também constituído não apenas por esses 
correspondentes diretos, mas por outros que faziam 
circular suas ideias em textos, por exemplo, nos verbetes da 
Encyclopedie. Dessa forma, seria possível compreender o ateliê 
de pensamento de Vandelli, considerando que embora seja 
um personagem bastante explorado pela historiografia, ainda 
há espaços para algumas reflexões. Uma delas é a trajetória de 
Vandelli ainda em Pádua, cidade de nascimento e formação, 
percebendo as conexões com uma família que participava 
de uma renovação das ciências na Itália, suas conexões com 
professores e com instituições do Studio Patavino, como Horto 

Botânico e o gabinete de história natural. Como observa  Julião 
et al.2,

É sobretudo nesse momento de formação que se 
insere em redes de sociabilidades que envolviam 
as universidades, coleções, museus e sujeitos 
na produção do conhecimento, em uma Europa 
contagiada pelo ideário das luzes” Neste ambiente 
Vandelli compreende que os museus, àquele tempo, 
seriam fundamentais para fortalecimento da filosofia 
natural, tanto na perspectiva do ensino e da formação 
de naturalistas, quanto como espaço que permitia as 
operações intelectuais necessárias ao conhecimento 
das produções da natureza. 

Embora as pesquisas realizadas nos arquivos 
institucionais da Universidade de  Pádua tenham permito 
acessar textos pouco presentes nos arquivos em Portugal, 
pouca coisa ainda é possível aferir sobre as circunstâncias 
que fizeram Vandelli transferir-se para Lisboa. Mais dúvidas 
se colocaram e ainda estão em aberto. Chegou a Lisboa em 
1764 e foi responsável pela instalação e direção dos museus 
de história natural e jardim botânico da Ajuda em Lisboa 

2. JULIÃO, Letícia, NEVES, Marta E. Melgaço. SEGANTINI. Verona C. 
Domingos Vandelli: mediador de dois mundos. In: POSSAMAI, Zita; FARIAS, 
Ana Carolina Gelmini (Org.). Anais do Museu Histórico Nacional. Dossiê: Museus, 
sujeitos e itinerários. v. 50, 2018. 
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(1768-1810) e da Universidade de Coimbra (1772-1791).3 
Mas, ampliando o problema, torna-se fundamental 

compreender a estrutura da Universidade na qual Vandelli 
havia se formado, buscando com isso perseguir a hipótese 
de certa concepção de conhecimento e a relevância dada à 
filosofia natural, tenham inspirado o projeto que se estabelece 
em Coimbra. Nessa direção, percebe-se a complexidade de um 
ambiente universitário que comportava espaços adjacentes 
e auxiliares ao ensino ou à ciência experimental: gabinete 
de história natural, teatro anatômico, specola, observatório 
astronônico, horto botânico, etc. 

Parte-se portanto, desse conjunto de questionamentos que 
aparecem no manejo das fontes e na produção historiográfica 
e que são fertilizados pela iniciativa de se construir, no âmbito 
do CEIbero coletivamente e colaborativamente, um Glossário 
com termos, ideias, palavras que circulavam nos Impérios 
Ibéricos. Os exercícios conceituais que serão feitos nesse 
texto refletem, portanto, um desenho inicial e provisório, 
provocado e orientado pelas questões cuidadosas sempre 

3. Aparentemente, sua vinda a Lisboa seria para a docência no Colégio dos 
Nobres, mas permaneceu por quatro anos sem exercícios de funções oficiais. 
Nas correspondências de Pombal evidencia-se a relação estabelecida com 
Jacopo Facciolati, professor de lógica da Universidade de Pádua pedindo-lhe 
sugestões para a reforma da Universidade. O nome de Vandelli apareceria 
entre os nomes indicados pelo reitor para a docência no Colégio dos Nobres. 
Em 1768 Vandelli é nomeado como diretor do Jardim Botânico da Ajuda e 
com isso organiza-se uma “rede internacional de contatos científicos” com 
museus públicos, naturalistas e colecionadores privados. Vale ressaltar que 
Vandelli era discípulo e correspondente de Linneu. BRIGOLA, João. Domenico 
Agostino Vandelli: um Naturalista italiano a serviço de Portugal e do Brasil. In: 
CAMARGO-MORO, Fernanda de. et al. O gabinete de curiosidades de Domenico 
Vandelli. Rio de Janeiro: Dante, 2008. p. 41-52.

lembradas por Santos4: “quem a utiliza? em que contexto? 
com que finalidade?” 

Arte, ciência e natureza: 

Um primeiro exercício conceitual tornou-se necessário 
a partir da constatação de que Vandelli havia recebido laurea 
de Filosofia e Medicina pelo Colégio Veneto na Faculdade 
de Artes, em 1756. Delineava-se portanto, um desafio que 
buscasse perceber como aconteceu esse deslocamento da 
designação de Artes para Filosofia ou Ciências para nomeação 
de faculdades e ou de conhecimentos. Como aponta Raymond 
Willians5 Arte e Ciência possuíam empregos intercambiáveis 
quando buscava-se descrever um corpo ou ramo específico 
do conhecimento ou habilidades. Para perceber como se dá 
esse deslocamento ou cambiamento de sentidos e a fixação de 
uma determinada terminologia, é necessário, por vezes, criar 
associações, percebendo usos, presenças, ausências, etc. 

Em relação às Artes é preciso colocar como um possível 
contraste ou par de análise o termo natureza. Essa dicotomia 
é colocada em suspeição em Bacon (1561-1626): “a seu ver,  
a separação entre arte e natureza era um equívoco que limitava o 
avanço do empreendimento científico”6. Para isso, questionava a 
concepção de que as artes humanas não seriam então apenas 

4. SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Decifrando palavras – vocabulário de 
cultura e educação dos Impérios Ibéricos no contexto das Luzes. In: LAGE, Ana 
Cristina Pereira (Org.). Caderno de Resumos do IV Colóquio Cultura e Educação na 
América Portuguesa. Diamantina, UFVJM, 2018. 
5. WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave:  um vocabulário de cultura e 
sociedade. São Paulo: Boitempo, 2007 461 p.
6. OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Francis Bacon e a fundamentação da ciência 
como tecnologia. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p.125. 
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imitação, modelagem ou complementariedade da natureza. 
Para Oliveira7,

A ideia de que a arte humana é dependente e auxiliar 
da natureza é um lugar comum na tradição filosófica. 
Dependente porque, além de imitar as funções, 
processos e aparência do mundo natural, a arte toma 
suas leis e princípios da natureza, além de fazer uso de 
seu material. 

A arte humana é vista como auxiliar da natureza, na 
medida em que coopera com o processo natural, ajudando-o a 
manter seu desenvolvimento normal, bem como preenchendo 
suas deficiências no que diz respeito ao estado natural do 
homem e seu ambiente. 

Superando essa perspectiva Bacon propõe uma 
reformulação da ideia da arte como transformação da 
natureza. A observação da natureza é um aspecto importante, 
mas não se restringe à imitação.  À arte caberia resolver, alterar 
a natureza. Bacon define três estágios ou formas da natureza: 
livre, errática (deformidades, anomalias, monstruosidades) 
e atada (artificialmente transformada). Particularmente, esta 
última, seria “moldada e feita como se fosse nova pela arte e 
mãos dos homens”8. 

Ele também propunha como desdobramento dessa 
reforma do conhecimento que possibilitaria o desenvolvimento 
da ciência experimental, calcada na possibilidade de recriar 
a natureza para fins humanos, mudanças na concepção de 
ensino. Em 1594, Bacon em um discurso de encerramento 
letivo das faculdades de direito, defende o estabelecimento de 
instituições que contribuíram com o avanço do conhecimento: 

7. OLIVEIRA, 2010, p. 129.
8. OLIVEIRA, 2010, p. 136.

Uma grande biblioteca (...); um jardim botânico e um 
zoológico; um museu com a coleção de tudo o que 
já se havia produzido pelo engenho humano; e um 
laboratório, equipado com moinhos, instrumentos e 
fornos.9 

Propõe um projeto de reforma nas universidades 
que passaria a sediar a pesquisa e aliar artes liberais e artes 
mecânicas. Essas considerações sobre Bacon e como se delineia 
a filosofia natural permitem agora problematizar mudanças 
nas designações e formas de organizar o conhecimento, 
estabelecendo também possibilidades de comparação.

Outro exercício também importante nessa discussão 
seria localizar a história natural na topografia do conhecimento 
proposta no projeto enciclopédico, ao longo da segunda 
metade do século XVIII. Em Bacon o conhecimento estava 
subdivido a partir das “três faculdades da mente”: história 
(memória), imaginação (poesia) e razão (filosofia). Esta forma 
estaria plasmada no projeto de ordenação do conhecimento 
de Diderot e d’Alembert, que propunham como derivação da 
história a “eclesiástica, civil/literária e a natural”10. Contudo, 
as ramificações e derivações os distinguiam na importância 
atribuída a cada história. A história eclesiástica na Encyclopédie 
apresentava poucas ramificações enquanto a história natural 
assumia outra visagem para os enciclopedistas. De um “ramo 
deficiente” na árvore baconiana passaria a ocupar “uma 
vasta área da árvore enciclopédica e constituíam a parte mais 
extensa e original da Encyclpédie em si”11. Se, como derivação 
da história, a “história natural” marcaria o trabalho do 
homem derivando-a nos “usos da natureza” e na sequência da 

9. OLIVEIRA, 2010, p. 205.
10. DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e outros episódios da história 
cultural francesa. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. p. 256.
11. DARNTON, 1986, p. 256.
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ramificação em “artes, ofícios, manufaturas”, esta também 
apareceria posicionada no ramo da razão/filosofia. Botânica, 
Mineralogia e Zoologia apareciam como ramificações da física 
(filosofia natural), derivada, por sua vez, do conhecimento ou 
ciência da natureza12.

No bojo dessas discussões podemos colocar em 
comparação o verbete “historia natural” da Encyclopedie, 
escrito por Louis Jean Marie Daubenton (1716-1800)13, e o texto 
Memória sobre a utilidade dos Muzeos d’Historia Natural14, escrito 
por Domingos Vandelli. Ambos enfatizam o alargamento da 
história natural e mesmo a definição desta como “história do 
mundo”. Mas é interessante como por esses textos é possível 
perceber algumas hierarquizações que se estabelecem com 
o uso das designações Artes e Ciências: “a história natural se 
dividiu em vários gêneros de Ciências, as quais muitas vezes se 
confundem. A Anatomia, Medicina, economia, e muitas Artes são 
ramos desta vasta Ciência, que se divide em Zoologia, Botânica e 
Mineralogia”15. 

12. DARNTON, 1986; SALSANO, Alfredo. Enciclopédia. In: Enciclopédia 
Einaudi: Conhecimento. Porto: Imprensa Nacional, Casa da Moeda. 2000. p. 
369-432. v. 41. 
13. DAUBENTON, Louis Jean Marie. Histoire naturelle. In: Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, t. VIII, p. 225-230.
14. Esse texto faz parte do manuscrito Memorias sobre a utilidade dos Jardins 
Botanicos, e Muzeus d’História Natural. Para Brigola (2003), apesar de não ser 
datada a Memória sobre os Museus deve ter sido redigida entre os anos de 
1785 e 1788. Essa afirmativa se deve à assinatura de Vandelli acompanhada 
pela designação “Da Sociedade Real d’Agricultura de Paris”, aceito como 
sócio dessa agremiação em 1785. A consulta desse manuscrito foi realizada na 
Biblioteca da Academia de Ciências de Lisboa (cota: 143/2, série vermelha). 
Também consultamos a transcrição de Brigola (2003) e CARDOSO, José Luis 
(Coord.). Memórias de História Natural. Porto: Porto Editora, 2003. 112 p. 
15. VANDELLI, Domingos. Memórias Sobre a utilidade dos Jardins Botânicos e 
Museus d’História Natural, 1788. BACL - Série Vermelha – Cota: Vermelho 
143(2).

Filosofia, artes e sciencias nos novos 
Estatutos:

Se caracteriza como relevante a reflexão sobre pontos de 
interseção entre o projeto conformado para a Universidade 
de Coimbra e as transformações na concepção de ensino e 
de ciência experimentadas na Universidade de Pádua em 
um período análogo, já que temos nessas instituições e nesse 
tempo a possibilidade de refletir sobre a trajetória de formação 
de naturalistas, como Vandelli e os desdobramentos que 
se observam a partir da relevância dada à filosofia natural. 
Temos por hipótese que um certo “modelo” de Universidade, 
sobretudo relativo à estrutura auxiliar de ensino e produção do 
conhecimento, que incluía horto botânico, gabinete de história 
natural, laboratórios de física experimental e química, dentre 
outros, tenha sido mobilizado na concepção da Universidade 
de Coimbra. 

Desde o século XVI o Studio Patavino conformava-se 
como espaço de cultivo das ciências. O Horto Botânico ou 
“Giargino dei Semplici” foi instituído em 1545 pelo Senado 
da Republica de Veneza, o primeiro documentado da Europa. 
Em 1592 Galileu Galilei é chamado a Pádua e introduz 
o método experimental que revoluciona o pensamento 
científico. Giovanni Poleni, será o fundador no ensino de 
física ou filosofia experimental e cria o “teatro de filosofia 
experimental”, em 1739. Scipione Maffei propunha de 1715 a 
instituição do ensino de química, com respectivo laboratório 
e uma cátedra de Física. Em 1767 se dá o início da construção 
do observatório astronômico.

Em 1761 propõe-se uma Reforma da Universidade de 
Pádua com base nas sugestões de Simone Stratico que tentava 
compreender a decadência do Studio Patavino. A decadência 
era atribuída à multiplicação de universidades na Europa e 
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à estrutura medieval da universidade. A reforma propunha 
introduzir o uso do italiano e não somente o latim e aumentava 
o número de cátedras cientificas. A reforma impactaria, 
sobretudo, na introdução de um novo ensinamento das 
ciências e da medicina. 

Vandelli conviveu com professores da Universidade 
de Pádua dentre esses Vallisneri Antonio Junior (1708-1777), 
primeiro docente da cátedra de História Natural instituída 
pelos Reformadores do Studio Patavino, em 1759. Vallisneri 
Junior dedicou-se à coleção constituída por seu pai, a qual 
foi doada ao Studio Patavino, após a sua morte.16 Essa coleção, 
instalada no Palazzo del Bò, transforma-se em laboratório 
para o ensino de história natural e provavelmente o primeiro 
museu anexo à uma universidade17. “Em sua trajetória na 
Itália, Vandelli se inseriu em uma rede de sociabilidade científica, 
envolvendo contatos com universidades e com naturalistas europeus 
eminentes. A partir de 1759, passou a se corresponder com Carlos 
Lineu, atividade que manteve até a morte do naturalista sueco, em 
1773”18. 

Vandelli também se dedicou, ainda na Itália à 
constituição de coleção significativa registrada no Conspectus 
Musei Dominici Vandelli, que será posteriormente transferida 
à Coimbra, integrando os primeiros núcleos de coleções do 
gabinete da Universidade. Vale também marcar o trânsito de 
professores, recém-egressos e funcionários da Universidade 
de Pádua para Coimbra. 

16. NEGRO, Del Piero (Org.). Dizionario biográfico dei docenti e degli studenti 
dell’Università di Padova. Padova: Editora da Universidade de Padua, 2015.
17. TURCHETTO, Margherita. Antonio Vallisneri Junior (1708-1777) in: 
TURCHETTO, Margherita; NICOLOSI, Paola. Storie di tartarughe e di papi. 
Padova: Università di Padova e Canova editora, 2008.
18. JULIÃO et al., 2018.

Gestados pelo Marquês de Pombal, envolvendo a Junta 
da Providência Literária19  designada para a redação dos novos 
Estatutos da Universidade de Coimbra de 177220, incidiria 
sobre conteúdos e métodos de ensino. Marcaria sobretudo, 
transformações na concepção de ciência. Expressão disso foi 
a criação dos “Cursos das Ciências Naturais e Filosóficas”, 
regulados no III Livro dos Estatutos, que incluía as Faculdades 
de Medicina,

 
Matemática e Filosofia21. É interessante observar 

como no estatuto há a coexistência dos termos artes e ciências. 
No título dos Estatutos já se evidencia o emprego que será feito 
das expressões: “para a restauração das sciencias e artes liberais 
nestes reinos, e todos seus domínios ultimamente roborados”.

Para além de regular o funcionamento dos Cursos 
Médico, Matemático e Filosófico os Estatutos também 
buscavam conceituar e definir o escopo desses saberes. Se há 
uma mudança que se efetivava criando novas hierarquias, 
como a subordinação da medicina aos “cursos de ciências 
naturais e filosóficas” e a criação das faculdades de Filosofia 
e Matemática, tornava-se fundamental acordar como tal 

19. Sobre a composição da Junta e a colaboração de Domingos Vandelli, ver 
FERREIRA, Gustavo Oliveira. A Ciência como estratégia Social: as atividades 
científicas de Domingos Vandelli nas Redes Clientelares de Portugal 1764-
1788. In: ARAÚJO, Ana Cristina; FONSECA, Fernando Taveira da (Coord.). 
A Universidade Pombalina: Ciência, Território e Coleções Científicas. Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. (p. 140, 190).  
20. Ver: PEREIRA, M. R. M.; CRUZ, A. L. R. B. da. Ciência e memória: 
aspectos da reforma da Universidade de Coimbra de 1772. Revista de 
História Regional, v. 14, p. 7-48, 2009. UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 
Estatutos da Universidade de Coimbra 1772. Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1972. v. 3.
21. BRIGOLA, João Carlos Pires. Colecções, gabinetes e museus em Portugal no 
século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 614 p.; BOTO, 
Carlota. O Curso de Medicina da Universidade Pombalina: ciência e pedagogia 
no Iluminismo português. In: FONSECA, Thaís Nívia de Lima. (Org.). As 
Reformas Pombalinas no Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2011. p. 11-48.
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mudança, na perspectiva do conhecimento, se desdobrava no 
ensino e no ofício de médicos, matemáticos e naturalistas. 

É interessante notar como há uma certa instabilidade 
no emprego de expressões como filosofia, sciencias, sciencias 
filosóficas, sciencias naturais e filosofia natural. Primeiramente 
o texto regulador observa que as “Sciencias da Razão” formariam 
o corpo da Filosofia. Na sequência o termo “Sciencias 
Filosóficas” foi mobilizado para representar a importância do 
cultivo destas na Universidade e como eram fundamentais 
como “princípios” que orientavam determinados ramos dos 
Estudos Teológicos e Jurídicos (Teologia Natural e Direito 
Natural).  Na sequência parece se firmar a hierarquia entre 
Filosofia e as ramificações das ciências:  “Por outra parte é 
notório, que a mesma Filosofia contem muitas outras Sciencias; 
principalmente as Naturaes, que são de grande importância, tanto 
para si mesmas, como pelo influxo, que tem sobre as Artes; as quais 
de qualquer modo que trabalhem sobre a matéria, dependem dos 
princípios da Filosofia Natural; e do progresso dela dependem o seu 
adiantamento, e perfeição.” Mas além de propor essa organização 
entre Filosofia e suas ramificações em “sciencias” o texto dá 
relevância às “naturais” trazendo como elemento associativo 
as “Artes” que sugere transformações sobre a natureza ou 
uma derivação aplicada da “filosofia natural.”

Essa hierarquia proposta, que se constrói a partir das 
associações, conexões e definições que vão se revelando passo 
a passo, culmina em uma definição mais precisa: 

“Sendo manifesto, que a filosofia é a Sciencia Geral dos 
homens, que abraça, e compreende todos os conhecimentos, que a luz 
da Razão tem alcançado, e há de alcançar em Deus, no Homem, e na 
Natureza.”  

Se o que se propõe nos Estatutos é a afirmação de uma 
nova perspectiva de ensino derivada de um novo paradigma 
de conhecimento, fundado pela associação Filosofia e Razão, 

era preciso definir ou registrar as diferenças pelas quais 
esse projeto se impunha. Para isso, buscava-se caracterizar 
a Filosofia Escolástica pelo desprezo aos “conhecimentos 
certos” e o “valor às grandes coleções de probabilidades vacilantes, 
invertas, versáteis, ociosas e inúteis”.  Certeza, verdade, exatidão 
e utilidade são algumas ausências apontadas, mas que, por 
outro lado, avisavam sobre bases e valores sob os quais se 
estabelecia as Sciencias Filosóficas.

As ideias apresentadas no texto dos Estatutos 
encaminham-se para compor atribuições mais precisas das 
profissões que derivavam-se dos cursos das Ciências Naturais 
e Filosóficas: naturalistas, médicos e matemáticos. O estatuto 
debruça-se a elencar as sciencias compreendidas em cada uma 
dessas formações: “na Filosofia Natural todos os conhecimentos 
de fato, que pela observação se tem achado na Natureza, e formam 
o Corpo da História Natural, com tudo o mais, que por experiência 
se tem descoberto acerca das qualidades dos diferentes produtos da 
mesma Natureza...”.

A terceira parte do estatuto é dedicada ao Curso Filosófico 
e adverte que tratando-se a Filosofia como “Sciencias tão vastas, 
e dilatadas” seria necessário desmembrá-la em diferentes 
faculdades. Considerando a “aplicação do seu respectivo objeto” 
organizavam-se os Cursos Médico e Matemático, “ramos da 
Filosofia particular”, e que mereciam “estabelecimento próprio” 
desmembrados do Curso Filosófico cuja especificidade seria 
tratar “completamente da Filosofia Natural”.  Como bem observa 
Araújo22, “em Portugal, pela primeira vez, a atividade do 
naturalista é equiparada a uma profissão distinta, digna de 

22. ARAÚJO, Ana Cristina. O Governo da natureza no pensamento da geração 
universitária de finais do século XVIII: os Estatutos Literários e Econômicos 
da Sociedade dos Mancebos Patriotas de Coimbra. In: ARAÚJO, Ana Cristina; 
FONSECA, Fernando Taveira da (Coord.). A Universidade Pombalina: Ciência, 
Território e Coleções Científicas. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2017. p. 90. 
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formação superior, nos Estatutos da Universidade de Coimbra 
de 1772”. 

Em um dos itens o deslocamento da ideia de Arte para 
Filosofia ou Sciencias Filosóficas fica mais evidenciado. Anuncia-
se o fim da Faculdade chamada “das Artes” justificando-se pela 
incapacidade “de satisfazer a estes importantes objetos”, devido a 
“sofística loquacidade, que invadiu, e corrompeu todos os Ramos do 
Ensino público”. Por ser considerado um “sistema incorrigível, 
e indigno de Reforma” propunha-se que a nova faculdade não 
se chamaria “De Artes”, mas de “Filosofia”. Esse deslocamento 
não apresenta apenas mudanças dos usos das palavras, mas 
também como essa nova perspectiva de conhecimento incidiria 
na reorganização de estruturas universitárias. Nos Estatutos 
avaliava-se que a Faculdade das Artes ocupava um papel 
“inferior” e a Medicina estaria colocada entre as “Faculdades 
maiores”. Na nova estrutura proposta a Medicina seria parte 
da Filosofia, compreendia-se, portanto, que a Faculdade de 
Filosofia deveria ser considerada uma “classe maior do Ensino 
público”. 

No Estatuto a Filosofia estaria dividida em três grandes 
partes: Racional (lógica), Moral (Ética) e Natural. Desta última 
derivavam-se “todos os Ramos das Sciencias, que tem por objeto 
a contemplação da Natureza”. Para conhecer a natureza seriam 
necessárias duas etapas: a observação e a experiência, e dessas 
se desdobram a História Natural, a Filosofia Experimental e a 
Filosofia Química. 

É interessante observar, contudo, que o emprego do 
termo Artes nos Estatutos vem associado à utilidade ou ao 
conhecimento útil e aplicado. Na Matemática poderia servir 
às medições dos terrenos, demarcações, construções e outras 
“Artes úteis e necessárias ao Estado” ou que “interessa a Causa 
pública.” Um espaço fundamental seria o Jardim Botânico, 
onde se cultivaria aquelas plantas que poderiam ser úteis 
à Medicina e em outras “Artes” com destaque àquelas 

provenientes dos “Domínios Ultramarinos”. No Laboratório de 
Química também poderiam ser produzidos “novos Compostos 
de grande uso nas Artes”.

Espaços para a Filosofia Natural e suas 
sciencias: 

Outro aspecto que contribui para o exercício conceitual 
aqui proposto relaciona-se à reflexão sobre a interdependência 
que se estabelece entre essa concepção de organização do 
conhecimento e uma determinada estrutura que se conforma 
nas universidades e que viabilizam materialmente um projeto 
que se conformava. Como observa Figueiredo e Leal-Duarte23,

Esta tônica dada à observação, à experimentação e à 
aplicabilidade dos conhecimentos teóricos é um dos 
pontos inovadores que se estabelece na Reforma da 
Universidade. Para tal são criados vários estabelecimentos 
científicos em dependência das respectivas Faculdades, 
no sentido de instruir uma efetiva prática pedagógica de 
cariz empírico-experimental.  

Nessa direção apresentam-se alguns títulos específicos 
nos Estatutos para discorrer sobre os “Estabelecimentos” 
pertencentes às Faculdades, fundamentais para a formação 
de médicos, matemáticos e naturalistas:  hospitais, teatro 
anatômico, observatório, laboratórios de física experimental e 
química, jardim botânico. 

23. FIGUEIREDO, Fernando B.; LEAL-DUARTE, Antônio. A reforma pombalina 
da Universidade de Coimbra e a institucionalização das ciências matemáticas 
e astronômicas em Portugal. In: ARAÚJO, Ana Cristina; FONSECA, Fernando 
Taveira da (Coord). A Universidade Pombalina: Ciência, Território e Coleções 
Científicas. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p. 212. 
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Para a Faculdade de Filosofia, particularmente, alguns 
espaços são criados ou privilegiados para o desenvolvimento 
da filosofia natural. O relevo dado à “observação direta dos seres 
e dos objetos e o experimentalismo como metodologia educativa”24, 
justificava e exigia a criação do Gabinete de História Natural, 
sublinhado nos Estatutos como meio de “adiantamento da 
História Natural” colocando à “vista contínua” objetos e coleções 
de produtos dos três reinos da natureza25. A observação dos 
objetos, ou seja, a presença material das produções naturais, 
produziria “ideias cheias de mais força, e verdade” se comparadas 
às descrições e figuras como registros da observação. Para 
isso, os Estatutos atribuem às Universidades papel central 
no estudo da natureza, sendo fundamental, para isso, a 
constituição de uma “Coleção de Produtos”, contrapondo-se 
portanto, a um determinado tipo de colecionismo de caráter 
privado. 

Esse deslocamento também aparecia corroborado ao se 
solicitar às “pessoas particulares” que tenham reunido coleções 
por “gosto, e curiosidade” que transfiram à Universidade seus 
“Gabinetes privados” que não ofereciam, por isso, utilidade 
à instrução pública. É interessante como esse argumento 
parece seguir o movimento que desencadeou a constituição 
do Gabinete de História Natural da Universidade de Pádua 
e também a incorporação do gabinete de Domingos Vandelli 
à Universidade de Coimbra. As coleções privadas e aquelas 
reunidas deliberadamente, comporiam o Gabinete da 
Universidade que no projeto de universidade traçado nos 
Estatutos deveria ser o “Thesouro Público da História Natural” 
servindo para a “instrução da Mocidade.” 

Um elemento discursivo que permeará o Livro III 
dos Estatutos é a associação constante às ideias de ordem 

24. BRIGOLA, 2003, p. 38.
25. BRIGOLA, 2003, p. 40.

e método: “ordem metódica”, “catálogo bem ordenado” que 
revelariam o esforço de conhecimento e classificação 
das amostras. Neste mesmo princípio podemos também 
compreender que a disposição necessária a essas coleções 
traduzia também o ordenamento  prescrito e regulado para o 
ensino. Os instrumentos do Gabinete de Física Experimental 
deveriam ser ordenados em “armários, quando for possível, 
pela mesma ordem das Lições, para que as Demonstrações se façam 
mais comodamente, e sem alguma confusão”. A materialidade 
que se forja nesses espaços é expressão de uma determinada 
forma de ensino, mas também impõe maneiras de ensinar. 
Catálogos, inventários, manuais e outras tipologias textuais 
mobilizados nas lições encontravam nessa espacialidade uma 
cultura material correspondente. 

Curiosidade e instrução nos gabinetes e 
museus de história natural

Buscando compreender a interdependência que se 
desenvolve entre os gabinetes e museus e o estudo da natureza, 
tornando-se locus privilegiado da conformação da história 
natural,  passava ser necessário delinear o escopo conceitual 
ou o regime que caracterizava essa ciência. Portanto, tornava-
se importante compreender quais eram seus interesses, suas 
práticas, seus métodos. Domingos Vandelli e outros naturalistas 
envolvidos com esse projeto concentraram-se na produção de 
textos, como memórias, métodos e instruções para viajantes 
e curiosos que contribuíram, de forma significativa, para dar 
contornos à história natural. Representam hoje um conjunto 
diversificado de fontes que oferecem às problemáticas que 
se delineiam em torno da historicidade dos conceitos, campo 
fértil de análises. Nessa direção privilegiaremos colocar sobre 
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o foco argumentos e expressões que sugeriam uma perspectiva 
pedagógica da história natural, ou como define Vandelli a 
“Sciencia dos Museus”. 

É possível reconhecer nessas fontes a visagem de 
manual. A leitura comparada e refletida das instruções, 
métodos, memórias, verbetes, permite reconhecer aspectos 
que sinalizam e tangenciam uma dimensão visual reposta às 
práticas da história natural. Estavam insinuadas orientações 
que, pedagogicamente, ensinavam sobre a “arte de observar” 
e também do registro sistemático da natureza. Também 
estavam prescritas, tendo em vista o direcionamento desses 
textos à naturalistas e outros agentes que atuariam em sintonia 
com o projeto de fomento da história natural, as formas de 
coligir, matar, preparar e conservar espécimes. 

No exercício interpretativo das fontes colocamos 
sobre foco os argumentos, as afirmativas, os significados de 
palavras e expressões que sugeriam uma perspectiva visual 
e pedagógica da história natural. Domingos Vandelli, em sua 
“Memória sobre a utilidade dos Muzeos d’Historia Natural”, nos 
traz elementos importantes que nos ajudam a problematizar 
as camadas de sentidos que foram se acumulando na 
conformação da noção ou do conceito de museu.

A impossibilidade de poder-se ver todas as produções 
da Natureza espalhadas em países tão remotos, supre o 
Museu, no qual como em um Anfiteatro em uma vista 
d’olhos aparece o que contém o nosso globo.26

A argumentação remete para aquilo que procuramos 
perscrutar: como determinadas palavras estão associadas 
à noção de museu e ajudam a conceituar esse espaço ainda 
em processo de conformação naquele momento. “Poder-se 
ver”; “em uma vista de olhos”; “Anfiteatro”. Iremos nos deter a 

26. VANDELLI, 1788.

essas expressões buscando compreender como se aderiram 
à ideia de museu. Amphithéatre: olhamos para um texto 
contemporâneo ao de Vandelli. Trata-se do verbete publicado 
na Encyclopédie27. Logo nas primeiras frases somos remetidos a 
uma definição construída a partir da ideia de visão: observar, 
contemplar; um lugar onde os espectadores, dispostos 
circularmente, podem ver bem. Olhando para contemplar. 
Visorium. Assim o chamam em latim. 

Certamente a associação museu-anfiteatro feita por 
Vandelli não é inaugural. Poderíamos encontrar vestígios 
dessa sobreposição de sentidos em outros textos, mas nos 
pareceu instigante perscrutar como o sentido do olhar e o 
exercício da visão estão implicados no gesto de colecionamento 
da natureza delineado nesses textos produzidos em Portugal 
nas últimas décadas do século XVIII.  

A narrativa vandelliana sublinha também mudanças 
da história natural no século XVIII e revela como os museus, 
implicados nesse processo, seriam reflexo e vitrine: “Neste 
Século a História Natural é mais cultivada, que nos passados, 
o que demonstram as grandes, e interessantes descobertas, 
e o avultado número de Museus”. A mudança de regime 
da história natural acabava, na perspectiva vandelliana, por 
transformar o interesse colecionista: “No passado século, e no 
princípio do presente haviam muitos Museus de Medalhas, 
dos quais agora há poucos, e se preferem os da História 
Natural”. De certa forma, o naturalista também sinaliza sobre 
a dilatação da experiência visível a partir dos paradigmas que 
conformam a história natural. “O conhecimento das produções 
naturais, ou a História Natural em toda a sua extensão abrange 
o Universo”28. Ao dizer sobre o locus de cultivo da história 

27. DIDEROT, D. Amphithéatre. In: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, 1751, t. I, p. 377. 
28. VANDELLI, 1788.
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natural, os museus, Vandelli informava como essa ciência foi 
se conformando. 

A tentativa de definição e conformação desse locus 
conduz a narrativa vandelliana a uma outra metáfora: “Um 
Museu é um livro sempre aberto, no qual o observador se instrui 
com prazer, e facilmente; a memória vem ajudada pelos olhos, e se 
conserva a atenção pelo prazer da vista”29. O naturalista elabora 
seus argumentos reafirmando as utilidades do museu:

Nos Museus se pode aprender facilmente a 
nomenclatura das produções da Natureza, fazer os 
confrontos e as observações para investigar a sua 
origem, formação, e quais usos tem na economia, na 
Agricultura, nas Artes, na Medicina, no Comércio, 
e quais são aqueles das quais imediatamente, ou 
mediatamente ainda não conhecemos os usos, para 
mais atentivamente, analisadas, para descobrirmos.30

A produção e circulação desses textos, permite 
compreender como a conformação das práticas direcionadas 
ao estudo da natureza tiveram como pano de fundo o interesse 
pragmático de sistematizar informações, que para além de 
um desejo de inventário, perspectivava um uso econômico 
dos recursos naturais ou ainda, como sugere Boto31, “o 
desenvolvimento da ciência adquire nítida coloração política”. 
O texto também revela o esforço de Vandelli apresentar 
ao leitor a forma como a filosofia se organizava. Para isso, 

29. VANDELLI, 1788.
30. Brigola (2003) destaca no texto de Vandelli argumentos que vincam a defesa 
“da utilidade dos museus de história natural”. O texto organiza-se de maneira a 
explicitar as múltiplas funções do museu, pensado como “instituição científica 
simultaneamente envolvida nos objetivos programáticos do poder político e empenhado 
em compromissos de alcance social” (p. 223).
31. BOTO, Carlota. Iluminismo e educação em Portugal: o legado do século 
XVIII ao XIX. Revista da Faculdade de Educação (USP), São Paulo, v. 22, n.1, p. 
170, 1996.

reconhecia que o “conhecimento das produções naturais”, ou da 
história natural teria se divido em “vários gêneros de ciência, as 
quais muitas vezes se confundem”. O texto procura apresentar 
diferenciações e hierarquizações que se estabeleciam: “A 
anatomia, medicina, economia, e muitas artes são ramos desta vasta 
ciência, que se divide em zoologia, botânica e mineralogia”. 

Uma outra utilidade dos museus é observada na narrativa 
vandelliana: formar o gosto. O naturalista, reconhecendo que 
o artista “não tem outro guia que a mesma Natureza” propõe: “por 
que não se dará a um Museu d’historia natural o nome de Escola a 
mais perfeita do gosto?” No museu, onde se “subministra objetos 
inumeráveis” “se aprende a estima-los”. No museu se “forma o 
gosto”: “juízo perfeito, que dá o justo valor a cada coisa”. É preciso 
inserir a narrativa vandelliana a um tempo de conformação 
da “ciência do belo” e da “doutrina do justo”. Nos séculos 
XVII e XVIII “se começa a distinguir uma faculdade específica a 
que são confiados o juízo e o gozo da beleza”32. O termo “gosto” 
se impõe nas línguas europeias para designar “uma forma 
especial de saber que goza o objeto belo”. Esse “outro saber” “não 
pode explicar o seu conhecer, mas goza-o”. Sobre a especificidade 
desse “outro saber”, autônomo do conhecimento intelectual, 
a estética moderna irá se dedicar: o “cognitio sensitiva a par da 
lógica, intuição a par de conceito”33.

Para Vandelli, “o museu é feito principalmente para instruir, 
e servindo também para divertir”. Para isso “devem ser dispostas as 
produções naturais com gosto, e que interessem os Curiozos, e que 
possam instruir, e inspirem novas ideias aos Sabios”. 

O museu estaria forjado para a instrução, pela e para 
a ciência, verdade e discurso, por e para algo que deva ser 
explicado. Há um regime perceptivo delineado no espaço 
de exibição: “A ordem é que faz um dos maiores merecimentos do 

32. AGAMBEN, G. Gosto. In: Enciclopédia Einaudi: Criatividade-Visão. Porto: 
Imprensa Nacional, Casa da Moeda. 1992. p. 139. v. 25.
33. AGAMBEN, 1992. p. 140.



   VERONA CAMPOS SEGANTINI E MARTA ELOÍSA MELGAÇO NEVES    363362    INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS: CULTURA, ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

museu”. Na construção imagética/imaginária de Vandelli: 
“Um museo bem distribuído será o verdadeiro Teatro da Natureza, 
no qual um Mestre poderá ensinar a História Natural; e donde um 
observador pode tomar o gosto e instruir-se; por isso, tudo deve ser 
distribuído na vista principal de instruir”.

A imaginária vandelliana revela uma forma que 
buscaria conciliar o estudo da natureza, a ordenação e uma 
disposição dirigida ao olhar: “dirigidos por sábios naturalistas, 
que além de ter dispostos com sistema, e dada a nomenclatura a todas 
as Produções naturais, sabem instruir os espectadores nos segredos 
da mesma natureza, a sua economia, e Policia, que fazem admirar a 
Onipotencia do Criador, conhecer as propriedades e usos sabidos e 
que investigam, sabem descobrir os desconhecidos”34.  

Por fim, é interessante destacar como se reforça essa ideia 
da ciência experimental a partir dos museus. Para Vandelli as 
cadeiras de história natural serviriam como preliminares na 
explicação de termos e do sistema, cabendo a um museu “bem 
disposto” formar naturalistas úteis ao Estado. 

Apontamentos para novas contribuições

Embora partindo dessa preocupação conceitual 
pontual, que buscava historicizar a constituição de espaços 
de colecionamento, avaliou-se ser fundamental aprofundar 
essa discussão, alargando o campo de questões passando a 
interrogar uma determinada concepção de conhecimento que 
se delineia do século XVIII e que se desdobra na linguagem 
e no léxico mobilizado em diferentes contextos. Tornou-
se necessário compreender como expressões foram sendo 
deslocadas, fixadas e definidas em verbetes, manuais e 
instruções elaborados àquele tempo. 

34. VANDELLI, 1788.

Considera-se que esta análise seja ainda inicial, 
certamente outras expressões, bem como outros usos 
dessas aqui apresentadas, deverão fazer parte dessa 
órbita de questões. Dentre essas possibilidades, podemos 
interrogar como tal projeto de conhecimento se vincula à 
administração portuguesa, envolvendo, por exemplo, agentes 
da administração que a partir do repertório oferecido pela 
filosofia natural escreveram memórias sobre diferentes partes 
da América Portuguesa. Para isso, outras fontes, de tipologias 
diversas, podem ser mobilizadas, buscando-se compreender 
como tais expressões estiveram presentes, foram empregadas 
e circularam em outros contextos e utilizadas por outros 
sujeitos. 
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