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As reformas da educação empreendidas no reinado de D. José I, em alguns aspectos 
mais claramente inspiradas no iluminismo, tiveram como uma de suas mais importantes 
ações a criação das Aulas Régias dos Estudos Menores (Primeiras Letras e Humanidades). 
Sua implantação foi orientada por um aparato legal que, além de definir o seu funcionamen-
to administrativo, determinava também conteúdos de ensino e seus objetivos, válidos para 
Portugal e seus domínios. Os Estudos Menores, visando à instrução elementar e a formação 
preparatória tanto para o exercício de funções públicas quanto para o ingresso no ensino 
superior, incluíam a educação moral, a doutrina cristã e a civilidade, seguindo princípios 
inspirados no iluminismo, sem, no entanto, abandonar os da religião católica.

No âmbito do embate entre a tradição e a modernidade, destaca-se a singularidade do 
iluminismo em Portugal, aí recebido sob o signo do catolicismo e da centralização política, o 
que lhe teria dado seu caráter dual, marcado pelas posições dos seus adeptos, defensores da 
ciência e do progresso, mas ainda presos ao “peso das convenções herdadas”.1 Parece claro, 
no entanto, que o iluminismo português não foi homogêneo, e que em suas formulações re-
lacionadas à difusão do saber, posicionamentos diferenciados se fizeram presentes.2 Mesmo 
assim, é possível considerar a existência de pontos de contato entre esses posicionamentos, 
principalmente no que diz respeito à moral, à religião e à política, o que caracterizaria o 
chamado “iluminismo católico”.3

A expansão da produção intelectual influenciada pelo pensamento iluminista em Portu-
gal, desde as primeiras décadas do século XVIII, teve na discussão sobre a difusão do saber 
científico uma de suas principais questões, não somente quanto aos seus diferentes modelos 
de enunciação, como também quanto à liberdade de expressão e, enfim, quanto aos dife-
rentes métodos de socialização daquele saber. Neste sentido ganharam peso as reflexões e 
proposições acerca dos métodos de estudos, que tiveram papel fundamental na formulação 
das propostas sobre a educação, bem como no processo político de implementação das re-
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formas levadas a efeito no reinado de D. José I. A preocupação com o tema dos métodos de 
estudos refletia, na realidade, a importância atribuída à educação no âmbito do pensamento 
iluminista, vista como a missão de “modelar uma nova humanidade conforme os modelos 
mais otimistas e utópicos, até a este grau de aperfeiçoamento geral que representa, segundo 
a expressão de Condorcet, o fim último de toda instituição social”.4 Nesta perspectiva uni-
versalista, a educação seria um instrumento para a organização harmoniosa da sociedade, 
tendo como objetivo a promoção do bem comum. Para tanto, a escola teria que sair da esfera 
religiosa para a secular e seria, então, um meio de permitir a realização da “unidade moral 
da nação, unindo as constelações de indivíduos em uma comunidade”.5

No âmbito dessa perspectiva destacam-se a educação moral, entendida tanto na sua di-
mensão civil quanto na religiosa – não necessariamente separadas uma da outra – e a for-
mação 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. An-
tes mesmo da afirmação do pensamento iluminista, autores como Comenius, por exemplo, 
defenderam a universalidade da educação e sua função como criadora de um modelo de 
homem virtuoso, a partir do qual seria realizada a “reforma geral da sociedade e dos cos-
tumes”,6 segundo uma ótica religiosa. Outros autores seiscentistas enfatizaram a importân-
cia da educação moral, seja para as elites, como François Fénelon, seja para o “povo”, como 
La Salle. Para o primeiro, os nobres deveriam receber uma educação literária, por meio da 
qual seriam apreendidos os preceitos morais adequados à formação nobiliária. O segundo 
defendia a extensão da educação a todos, como instrumento de instrução religiosa. Ao lado 
do desenvolvimento dessas idéias acerca da educação moral, delineiam-se os princípios de 
uma educação voltada para a formação do homem civil, apto à convivência social e íntimo 
das regras da civilização e das boas maneiras. 

A partir do final do século XVII os escritos de John Locke7, fundados na valorização da 
ciência e no método empírico, influenciaram fortemente o pensamento sobre a educação 
moderna, particularmente aquela destinada às elites. Seria ele, por exemplo, o autor modelo 
para Martinho de Mendonça de Pina e Proença, no seu Apontamentos para a educação de 
um menino nobre. Profundamente marcadas pelas transformações da sociedade inglesa da 
segunda metade do século XVII, as idéias educativas de Locke centraram-se na educação do 
gentleman, o novo tipo de classe dirigente, menos o resultado da natureza de seu nascimen-
to, e mais da aquisição de conhecimentos e de virtudes, tanto intelectuais quanto físicas, por 
meio de uma educação que considerasse mais o exercício e o exemplo do que a obediência 
a regras fixas. 

No século XVIII acentuou-se o processo de laicização em curso no período moderno, e 
de colocação da educação cada vez mais no centro das preocupações quanto à organização 
da vida social. O pensamento iluminista construiu a idéia – até hoje ainda aceita – do papel 
redentor da educação, de sua capacidade de promover a regeneração e a emancipação dos 
indivíduos e das instituições educativas como lugares privilegiados para a formação dos su-
jeitos conformados à modernidade. 

Vários foram os autores que refletiram sobre a educação neste contexto, quase sempre 
apresentando propostas para a educação do homem enquanto tal e como cidadão. La Chalo-
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tais, por exemplo, tratou da educação civil para a formação do cidadão, imbuído do princípio 
de uma educação nacional, administrada pelo Estado e caracterizada por um conjunto de 
estudos que incluíam as ciências modernas e a história.8 Os iluministas italianos estiveram, 
em geral, atentos à educação como instrumento de engajamento civil e engrandecimento 
do Estado, em oposição à tradição educacional de cunho religioso, particularmente dos je-
suítas. Essa vertente, sobretudo a obra de Antonio Genovesi (1712-1769), teve importante 
influência sobre um dos mais destacados autores portugueses nesse campo, Luis Antonio 
Verney. Não há dúvida, ainda, acerca da importância de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 
considerado, por muitos, o “pai” da pedagogia contemporânea, e sua obra clássica Emílio ou 
Da Educação.9 Nela desenvolveu o modelo de educação natural, privilegiando a formação do 
homem na preservação de sua liberdade, e contribuindo para uma alteração mais marcada 
nas concepções de infância e para a proposição de novas posturas pedagógicas. 

Tratando da educação do homem ou do cidadão, esses autores abordaram a questão da 
educação moral, nas suas dimensões civil e religiosa, e da educação para a civilidade, todas 
intimamente relacionadas. Os entendimentos e proposições dos iluministas portugueses 
acerca desses princípios gerais não foram unívocos, variando conforme a valorização dos 
ensinos público e particular, a educação para as mulheres ou o grau de intervenção do Es-
tado na educação, por exemplo. Alguns autores se destacaram pelo impacto provocado por 
suas idéias, inclusive sobre as reformas da segunda metade do século XVIII: Martinho de 
Mendonça de Pina e Proença, Luís Antonio Verney e Antonio Nunes Ribeiro Sanches. 

Martinho de Mendonça de Pina e Proença (1693-1743) destacou-se por seu envolvi-
mento com o movimento intelectual europeu da primeira metade do século XVIII, divul-
gando em Portugal o pensamento de John Locke, Fénelon e Charles Rollin por meio de 
sua obra Apontamentos para a educação de um menino nobre (1734), e também por sua 
participação na Academia dos Anônimos e na Academia Real de História, fundada por D. 
João V em 1720. Pina e Proença teve também importante atuação nos quadros político-
administrativos do Império português, tendo trabalhado na Real Biblioteca, na Torre do 
Tombo e no Conselho Ultramarino, além de ter sido governador interino da Capitania de 
Minas Gerais entre 1736 e 1737.10

Seu Apontamentos para a educação de um menino nobre voltava-se para a educação precep-
toral, de caráter privado, destinada a modelar a nobreza conforme princípios morais formadores 
do homem virtuoso. Preocupado com as atitudes soberbas, vaidosas e insolentes que via na no-
breza do seu tempo, ele defendia a adoção de um comportamento civilizado e cosmopolita, pela 
experiência adquirida em viagens, no contato com as aristocracias das nações mais polidas e no 
aprendizado das línguas estrangeiras. Para ele, a educação moral seria a parte mais importante 
da educação dos meninos nobres, e além de indicar preceitos para eles, o fez também em relação 
aos mestres que os deveriam educar e instruir.11 Matérias como o latim, por exemplo, deveriam 
ser estudadas como meio para alcançar esses objetivos de natureza moral, pois assim seria pos-
sível aprender as lições dos autores antigos, “que oferecem prudentes máximas, e ilustres exem-
plos de prudência, moderação, e bons costumes”.12 

Devido à falta, naquela época, de escolas específicas para os nobres, Pina e Proença re-
comendava que os pais não enviassem seus filhos às escolas públicas “na primeira idade”, 
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pois o convívio com outros meninos, de outras origens sociais, poderia prejudicar essa edu-
cação.13 Segundo ele, nas escolas públicas, por mais que os mestres se esforçassem “por in-
fluir bons costumes dos discípulos, é impossível, que naquele geral concurso de meninos de 
diferentes condições, e idade, se não achem alguns, a quem já os vícios tenham estragado, 
e cujo exemplo, e sugestão poderá com pestífero contágio arruinar os primeiros fundamen-
tos virtuosos, de quem os freqüenta”.14 A idéia central de educação moral sugerida por Pina 
e Proença aproxima-se mais da moral civil que da religiosa, visando à formação do bom 
servidor do soberano. Defendendo sua opção por uma educação filosófica, ele se previne 
afirmando que ela não se opõe à doutrina, antes prepara “os ouvidos para as advertências 
Cristãs, e que a razão, como escrava que varre a casa, sirva às doutrinas reveladas, às quais 
com profundo rendimento sujeitos todos os meus discursos...”.15

A educação moral dependeria, também, dos mestres, que deveriam ter “bons costumes, 
sem a menor sombra de hipocrisia, zelo, e suavidade de gênio [...] Bondade, zelo, aplicação, 
paciência, e suavidade, são as qualidades de que mais se necessita, ou para melhor dizer, 
basta bondade”.16 Pina e Proença elencava outras qualidades que deveria ter o mestre, como 
saber as línguas latina e grega, ser instruído em Geografia, Cronologia, História e nas ciências 
Matemáticas, além da Filosofia. Mas voltava sempre a enfatizar que todos esses conhecimen-
tos de pouco serviriam, se ele não demonstrasse as qualidades e virtudes pessoais desejáveis. 

No que diz respeito à educação para a civilidade, Pina e Proença a considerava funda-
mental para a formação do menino nobre, pois dela dependeria seu sucesso no seio dos es-
tratos sociais superiores, e de seu papel futuro como leal servidor do soberano e da “repúbli-
ca”. Para ele, a verdadeira instrução, pelo uso adequado da razão, consistiria em desenvolver 
a habilidade de “aclarar as noções” e, assim, ensinar o indivíduo a “vencer os seus próprios 
apetites, inspirar-lhe um amor à razão, e boa ordem, ensinar-lhe os fundamentos da socieda-
de civil, de que nasce a obrigação de obedecer ao Soberano, e expor a vida, quando convém, 
à República”.17 Para se chegar a isso, claro, a boa escolha do mestre, portador também das 
mesmas virtudes que se pretenderia desenvolver no menino:

“A ciência, e arte, que se desejará em um Mestre, é a ciência do conheci-
mento do Mundo, a arte de tratar os homens, e aquela graça urbana, que se não 
estuda pelos livros, e só se adquire pelo trato da gente, assistência das Cortes, 
ou terras polidas, para que o seu exemplo desterrasse do Discípulo todo o ar, e 
resabio da escola, e toda a melancolia, dureza, e grosseira inadvertência, que 
origina a meditação profunda, e os contínuos estudos”.18 

O mestre deveria, portanto, ser co-partícipe da urbanidade, entendida como elemento 
da civilidade. A concepção da educação para os indivíduos das elites, marcada muito mais 
pela prática da civilidade do que pela transmissão teórica de normas, fica clara nas pro-
postas de Pina e Proença, expondo uma idéia sobre educação no sentido das práticas, da 
observação e da difusão dos bons exemplos. Neste sentido é uma educação moral, ao con-
centrar nesta perspectiva o centro de ação. Pina e Proença criticava a educação fundada 
na transmissão dos preceitos, afirmando que não haveria dificuldade em encontrar quem o 
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pudesse fazer. Mas o ideal, e também o mais difícil, seria escolher mestres que combinassem 
coerentemente a teoria com a prática, ou seja, que tivessem condutas pessoais em sintonia 
com os preceitos ensinados aos seus discípulos, sempre mais propensos a seguir os exem-
plos – bons ou maus – do que introjetar preceitos para segui-los um dia. 

A urbanidade e a civilidade, pilares importantes para a educação das elites, teriam, as-
sim, na figura do mestre o centro irradiador do exemplo. As qualidades inerentes a elas, 
desejadas na pessoa do mestre, e que deveriam ser apreendidas pelos discípulos seriam 
a bondade, a benevolência, a sinceridade, o respeito, a modéstia. Sem elas, a urbanidade 
e a civilidade não seriam alcançadas, “se lhe dominar [o menino] no espírito a soberba, e 
ferocidade para com os outros, sem atenção ao seu estado, nunca se fará agradável, nem 
será urbano, por mais que dobre o corpo, e use de termos corteses, e que declarem o maior 
respeito”.19 Da combinação daqueles dois pilares resultaria, por fim, a essência da educação 
desejável para as elites: a moral, que permitiria o “conhecimento fundamental da bondade, 
ou malicia das ações humanas”; o direito natural, “porque se deve dirigir, ao das gentes, com 
que se devem conformar”; o direito civil, “cujas Leis, e Ordenações se devem observar”.20 

Célebre por suas críticas ao modelo de ensino em vigor em Portugal, Luis Antonio Ver-
ney (1718-1792), em sua obra Verdadeiro método de estudar (1746), defendia a moderni-
zação cultural por meio da modernização do ensino, particularmente naquilo que afetaria 
o conhecimento das línguas latina e portuguesa.21 Seus argumentos, além de atacarem de 
frente a relação pedante e superficial com o aprendizado e o uso do latim, enfatizavam a ne-
cessidade do empreendimento de um novo modelo que atentasse para o método adequado 
às letras e às ciências. Isso significaria o ensino do latim não como instrumento propedêu-
tico, mas, como enfatiza Laerte Ramos de Carvalho, como “ideal de uma pedagogia huma-
nista”, cujo estudo se faria associado ao da Geografia, da História e das antiguidades grega e 
romana.22 Além disso, a proposição do estudo do Latim por intermédio da língua portuguesa 
significava, também, o reconhecimento e a valorização do Português como língua madura 
e fator de coesão de uma identidade. Não obstante seu posicionamento anti-escolástico e 
sua oposição à pedagogia jesuítica em favor da cultura científica moderna, Verney tinha um 
pensamento moderado politicamente, procurando subordinar à razão princípios éticos não 
completamente desligados da moral cristã. De fato, secularizando-a, ele buscava associar “o 
alcance emancipador das Luzes com a necessidade de renovação da religião católica”.23 

As idéias de Verney reforçam uma tendência desses iluministas portugueses em concen-
trar sua reflexão na proposição de encaminhamentos que tivessem aplicação prática. De for-
ma similar ao que vimos na obra de Martinho de Mendonça de Pina e Proença, em Verdadeiro 
método de estudar há muitas críticas à educação desligada das preocupações com a realidade 
da vida da sociedade. Verney destacava essa questão particularmente em Portugal, negligente 
“em promover, tudo o que é cultura de engenho, e utilidade da República”. Criticando os méto-
dos então utilizados, ele destacava os problemas na formação eficiente dos quadros da admi-
nistração pública, em contraste com a situação encontrada em outros países, onde “há livros, 
que ensinam a qualquer, a urbanidade e cerimonial do seu Reino. Como escrevem os Reis, e 
os Grandes entre si, e às pessoas de diferentes hierarquias mais inferiores, como os inferiores 
escrevem, a toda a sorte de pessoas de maior esfera, tanto Secular quanto Eclesiástica”.24 
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Esse mesmo pragmatismo marcou suas proposições sobre a ética e seu papel na edu-
cação, particularmente naquela fundada nos princípios da razão. Para ele, a ética não seria 
“aquela infinita especulação, que não estabelece máxima alguma útil, para a vida civil, ou 
religião”, mas a parte da filosofia “que mostra aos homens, a verdadeira felicidade: e regula 
as ações para a conseguir”.25 Ela deveria servir à instrução dos homens, ensinando em que 
consiste a sua suprema felicidade, e explicar as virtudes e a maneira de consegui-las, enfim, 
uma “coleção de preceitos, que à luz de uma boa razão” serão necessárias para se fazerem 
ações honestas e úteis à sociedade civil.26 Não desvinculando essa ética dos fundamentos 
cristãos e dos princípios da organização da sociedade civil, Verney os considerava parte de 
um todo, no qual a ética seria o elemento de ligação entre a Filosofia, a Teologia Moral e a 
Jurisprudência. Enfatizava a necessidade de que todas fossem estudadas, de modo a formar 
mais completa e satisfatoriamente os homens já que estes não estão formados nas virtudes 
em função de seu próprio nascimento.

Ao final de sua obra, na décima sexta carta, Verney apresentava, finalmente, suas pro-
posições acerca da organização dos estudos, recorrendo aos elementos sobre os quais 
discorrera nas cartas anteriores. Retomava, então, questões que vemos ser tratadas por 
outros pensadores portugueses do século XVIII, como a idéia da educação como resultan-
te, também, do exemplo e das práticas coerentes com os conceitos. Afirmava, por exemplo, 
que nas escolas, principalmente as de Latinidades, Retórica e Poética, os mestres não de-
viam ser jovens, mas “homens feitos”, portadores de experiência suficiente para ensinar 
aos moços, além de serem prudentes e destituídos de cólera. Essas qualidades seriam 
importantes para um mestre, na medida em que Verney condenava o uso dos castigos 
corporais como forma de correção de condutas. Defendia a repreensão pública aos estu-
dantes que cometessem faltas, mas que fossem corrigidos pelo exemplo, pela persuasão 
e pela razão.27 

Vejamos, por fim, as idéias de Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), autor de 
Cartas sobre a educação da mocidade (1760), na qual está também presente a diretriz refor-
mista e pedagogista que marcou o pensamento iluminista em Portugal.28 Ribeiro Sanches 
analisou a organização da sociedade civil na perspectiva da teoria do contrato social, e o 
Estado civil daí decorrente – uma monarquia sacralizada –, tendo que zelar por sua conser-
vação, deveria então cuidar da educação de seus súditos a fim de que fossem formados para 
o bem público. A educação, particularmente a escolar teria, para Ribeiro Sanches, o poder 
normatizador da sociedade e por isso deveria ficar a cargo do Estado. Sensível ao seu tem-
po, via a necessidade de mudanças na educação das elites para o bem do Estado, pois este 
“tem maior necessidade de súditos instruídos em outros conhecimentos: já não necessita 
em todos eles aquele animo altivo, guerreiro, aspirando sempre a ser nobre e distinguido, 
até chegar a ser Cavalheiro ou Eclesiástico”.29

Opondo-se ao controle eclesiástico sobre a educação, propunha sua secularização – em 
relação aos métodos, conteúdos e professores – e a sua constituição com um perfil mais 
pragmático, destinada a formar o súdito exemplar e o cidadão útil ao progresso do Estado. 
Procurava conciliar a educação civil à formação cristã, aspecto, aliás, presente no pensamen-
to de outros iluministas portugueses, para os quais a educação moral – entendida em suas 
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múltiplas dimensões –, aliada aos fundamentos da ciência racional, deveria ser elemento 
de base da reforma da sociedade. Ribeiro Sanches deixava claro que pensava a reforma da 
educação para todo o Império português, de modo a garantir a formação de uma mocidade 
útil à sua pátria, 

“propondo a virtude, a paz e a boa fé, por alvo desta educação, e a doutrina 
e as ciências, como meio para adquirir estas virtudes sociáveis e cristãs. Nunca 
me sairá do pensamento formar um Súdito obediente e diligente a cumprir as 
suas obrigações, e um Cristão resignado a imitar sempre, do modo que alcança-
mos aquelas imensas ações de bondade e de misericórdia.”30

Ribeiro Sanches não concebia a educação do bom súdito e do bom cristão de forma 
universal, igualitária, como alguns de seus contemporâneos. Para ele, seria necessário que 
houvesse distinções, pois haveria risco para a conservação do Estado se, por exemplo, a to-
dos os indivíduos de todas as classes sociais fosse dada a mesma instrução. Preocupava-se 
particularmente com os trabalhadores manuais, principal sustentáculo da economia do país. 
Ribeiro Sanches acreditava que o aprendizado da leitura e da escrita, para além das necessi-
dades fundamentais, levaria os indivíduos daquele segmento social a desejarem abandonar 
seus afazeres mecânicos, representando um risco para a sociedade. Citando exemplos de 
outras partes da Europa onde, segundo ele, a extensão das escolas de primeiras letras trou-
xera conseqüências danosas para a economia, advertia que particularmente em Portugal, 
onde era corrente a cultura do enobrecimento, se às classes subalternas fosse concedida a 
instrução elementar, almejariam a ascensão fora do trabalho manual, principalmente por 
meio da busca da vida eclesiástica. 

Sua intenção de reforma começava, então, pela oposição à ampliação do ensino das pri-
meiras letras, e pelo ataque à qualidade dos professores, até então incapazes de dirigirem 
adequadamente a educação dos meninos. Isso porque, se o aprendizado das primeiras letras 
já seria um caminho para o afrouxamento do comportamento das classes subalternas, pois 
“todo o rapaz ou rapariga que aprendeu a ler e a escrever, se há de ganhar o seu sustento com 
o seu trabalho, perde muito da sua força enquanto aprende; e adquire um habito de preguiça 
e de liberdade desonesta”, com mestres “rudes, ignorantes, sem criação, nem conhecimento 
algum da natureza humana”, só haveria de ser ainda mais deficiente a educação adequada 
ao bem público.31 

Se por um lado Ribeiro Sanches afirmava não ser suficiente para a educação dos meni-
nos os exemplos da família e dos mestres, por outro enfatizava a necessidade de que os gru-
pos sociais dominantes dessem bons exemplos e servissem como instrumentos educativos 
para o povo, pois este “imita as ações dos seus maiores”.32 Isso demonstra seu entendimento 
de que educação moral deveria ocorrer no movimento das práticas educativas presentes nas 
relações sociais, pois a “mocidade plebéia tenha ou não tenha mestre, os costumes que tiver 
serão sempre a imitação dos que vivem nos seus maiores, e não do ensino que tiveram nas 
escolas”.33 Daí também sua preocupação com a educação das elites, pelo efeito desencadea-
dor e multiplicador que teria sobre os segmentos sociais subalternos.34 
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Essa mesma idéia está presente, também, nas suas considerações acerca das qualidades 
que deveriam ser exigidas dos mestres, mais de uma vez apontados por Ribeiro Sanches 
como homens ignorantes, não raro com vícios escandalosos, que usavam o exercício do ma-
gistério como forma de fugir da miséria, e que em geral, por ensinarem apenas com licença 
eclesiástica, não eram passíveis de controle pelo Estado. Por isso ele insistia na reforma que 
secularizasse também a composição do corpo de professores, tirando-a do controle do clero. 

Seu elenco de qualidades a serem exigidas dos mestres incluíam aspectos físicos e mé-
dicos, além das qualidades morais. Não poderiam eles ser portadores de defeitos físicos vi-
síveis que, pela sua repetição, pudessem ser imitados pelos alunos, como serem coxos ou 
vesgos, por exemplo. Do ponto de vista moral, deveriam ter seus costumes “aprovados e 
conhecidos com louvor”, devendo ser sempre casados,35 “condição sem a qual não obstante 
todas as mais qualidades, não poderia exercitar esta função”. O casamento daria o exemplo 
reto de boa conduta cristã, além de fazer com que esses professores casados, sendo também 
pais, fossem mais carinhosos com os meninos que os solteiros: 

“Deixo à consideração de quem conhece o que é um homem que saiu do 
reto caminho da virtude, se convém neste perigo, que um homem solteiro seja 
Mestre de meninos e rapazes? E se será acertado que o público ponha nas mãos 
do Celibato a inocência da primeira idade?”36

Além de demonstrar sua preocupação com as qualidades pessoais dos mestres, do ponto 
de vista moral, Ribeiro Sanches não negligenciou outras que seriam inerentes ao cargo, do 
ponto de vista profissional, e que seriam averiguadas em exames aos quais seriam submeti-
dos. Deveriam, assim, saber bem a língua latina, bem como a portuguesa; escrever bem; saber 
aritmética e noções de contabilidade. Somente com aprovação em exames sobre esses conhe-
cimentos poderia obter licença para ensinar, além de ser também aprovado em exame sobre 
o Catecismo, sob a responsabilidade de um bispo. Esses procedimentos seriam, na verdade, 
adotados a partir das reformas realizadas no reinado de D. José I, sob o comando do Marquês 
de Pombal. As preocupações de Ribeiro Sanches com a educação moral, útil à formação do 
bom súdito e do bom cristão, levaram-no a propor a institucionalização do ensino de um ca-
tecismo civil, por meio do qual os princípios gerais da vida civil seriam incutidos nos alunos, 
usando-se para isso cartilhas de leitura, reforçadas pelos bons exemplos dados pelos mestres. 

As reformas pombalinas da educação fizeram-se sob a égide do pensamento iluminista, 
da maneira como ele se manifestou em Portugal, cristão e católico, expressão de um ide-
al pedagógico de transformação e de modernização da sociedade portuguesa pela crítica 
e tentativa de superação das arraigadas tradições. Do ponto de vista da educação, essa su-
peração referia-se, em grande medida, à presença marcante – para alguns monopolizadora 
– da Companhia de Jesus e de seus pressupostos pedagógicos. A reforma almejava um novo 
ordenamento, no qual “o poder secular fosse o principal fiador da unidade civil na harmonia 
da família cristã”.37

Muitas das idéias defendidas por pensadores como os aqui analisados foram incorpora-
das à reforma que se iniciou, a rigor, com a criação da Aula de Comércio, em abril de 1759. 
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Logo no início do texto do Alvará de 28 de junho de 1759, que extinguiu as escolas jesuíticas 
e instituiu as primeiras orientações para o reordenamento dos estudos, percebe-se a pre-
sença dos princípios do iluminismo português, quando afirma que “da cultura das Ciências 
depende a felicidade da Monarquia, conservando-se por meio delas, a Religião e a Justiça, na 
sua pureza e igualdade”.38 Buscando recuperar a “tradição humanista do quinhentismo”,39 não 
tinha, a princípio, intenções inovadoras, mas sim melhor combinar os interesses do Estado 
aos interesses da fé, no intuito de formar, “na ordem civil, o cristão útil aos seus propósitos”.40 

Neste primeiro momento do processo de reformas, entre as instruções dadas aos pro-
fessores das recém criadas aulas régias de Gramática Latina, Grego e Retórica, estão aquelas 
que dizem respeito à conduta e qualidades devidas para a melhor atuação no sentido de 
formar nos alunos os bons súditos e bons cristãos. O Alvará de 28 de junho de 1759 indicava 
que o professor deveria ser “pessoa na qual concorram cumulativamente os requisitos de 
bons e provados costumes; e de ciência e prudência”,41 sem o que, ao lado da aprovação em 
exame específico, não lhe seria concedida a licença necessária para o exercício da profissão. 

Suas tarefas em relação à formação moral dos seus alunos implicavam o bom exemplo 
que lhes poderia dar, por sua própria conduta, além da observância dos conteúdos a serem 
ensinados, que deveriam estar pautados por este objetivo geral. Dessa forma, por exemplo, 
ao escolher os temas para o estudo do latim, o professor de Gramática Latina deveria dar 
preferência às “histórias breves ou máximas úteis aos bons costumes, algumas agradáveis 
pinturas das virtudes e ações nobres, e outros deste gênero, em que haja gosto e proveito”.42 
Suas obrigações profissionais, porém, extrapolavam o ensino estrito do latim, obrigando-o 
a especial cuidado quanto aos costumes dos alunos, incluindo a prática da religião. Assim, 
o professor deveria “instruí-los nos Mistérios da Fé e obrigá-los a que se confessem e rece-
bam o Sacramento da Eucaristia”. Deveria estimulá-los à prática dos “sacrossantos atos”, e 
dirigi-los “à perfeita santificação dos dias de missa e jejum que a Igreja tem ordenado e a 
evitar jogos e todas as ocasiões em que podem correr perigo na pureza dos costumes”.43 A 
combinação entre a formação moral nos seus aspectos civil e religioso, ficava também con-
templada nas instruções dadas aos professores quanto ao cuidado em incutir nos alunos o 
respeito às autoridades seculares e eclesiásticas, ensinando-lhes as “saudáveis máximas do 
Direito Divino, o do Direito Natural, que estabelecem a união cristã e a sociedade civil e as 
indispensáveis obrigações do homem cristão, e do vassalo e cidadão, para cumprir com elas, 
na presença do Deus e do seu Rei e em beneficio comum da sua Pátria”.44 

Instruções da mesma natureza aparecem em outros documentos relativos à reforma 
dos estudos, quando se referiam aos critérios para a escolha dos professores, os requisitos 
exigidos e a definição de suas obrigações. No Edital de 28 de julho de 1759, para a realização 
de exames para o exercício do magistério reiterava-se que o acerto na escolha dos mestres 
dependeria de que os candidatos fossem “ao mesmo tempo em vida, e costumes exemplares, 
e de ciência e erudição conhecida”, sendo parte do processo de exame a verificação das “in-
formações necessárias da vida e costumes de cada um”.45 Na Lei de 6 de novembro de 1772, 
que instituiu a reforma dos Estudos Menores ordenava-se que os mestres de ler, escrever e 
contar ensinassem, além da “boa forma dos caracteres”, também as regras gerais da orto-
grafia e sintaxe da língua portuguesa, e o catecismo e as regras de civilidade, “porque sendo 
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tão indispensáveis para a felicidade dos Estados, e dos indivíduos deles são muito fáceis de 
instilar nos primeiros anos aos meninos tenros, dóceis, e suscetíveis das boas impressões 
daqueles Mestres, que dignamente se aplicam a instruí-los”.46

Segundo Áurea Adão, eram dois os aspectos a serem observados quanto à conduta dos 
professores: o comportamento dentro e fora das aulas, e sua assiduidade ao trabalho e em-
penho no exercício de suas funções.47 Segundo a autora, embora o Estado tenha tido a pre-
ocupação de normatizar esses critérios e definir o tipo de punição a ser dada em caso de 
descumprimento pelos professores, não teriam sido colocados em prática os mecanismos 
necessários de fiscalização do funcionamento das aulas, resultando, esta, quase sempre, da 
iniciativa das famílias e comunidades mais próximas. Conforme veremos, essa situação se-
ria também a mesma verificada no Brasil. Os aspectos observados mais comumente diziam 
respeito, por exemplo, ao modo de se apresentar dos professores, particularmente de seu 
vestuário, conforme fossem clérigos ou leigos. A freqüência a bares e tabernas, o hábito da 
bebida, a prática do jogo e do amancebamento eram atitudes que mais chamavam a aten-
ção das comunidades e que suscitavam reclamações e denúncias às autoridades. Em muitos 
casos, foram também atitudes suspeitas de heresia e práticas desvirtuadas da religião que 
colocaram professores diante do Santo Oficio.

Além das prescrições da lei, as normas de conduta dos professores estavam também 
presentes nos livros e manuais que deveriam ser utilizados nas escolas. Numa obra célebre 
do final do século XVIII, o autor propunha uma espécie de guia para pais e mestres, com o 
intuito de educar a mocidade cristã. Remetendo ao cenário político e intelectual do Portugal 
da época, o Professor Régio de Retórica de Évora, João Rosado de Villa-Lobos e Vasconcelos 
destacava que

“tudo é Arte, tudo hoje é Sistema na Europa; mas também se não podem 
aprender as Ciências sem ele. As brilhantes produções que vemos na Republica 
Literária há menos de um século; os novos horizontes, que se tem descoberto às 
penetrantes vistas dos sábios; tudo isto é devido à ordem, e simetria dos nossos 
Estudos, à boa escolha dos Livros, e à proteção das Ciências. E refletindo eu, 
que tendo todas as Ciências, dentro da minha Pátria, feito avultados progressos; 
tendo a delicadeza dos costumes, do trato, e da Civilidade adiantado tanto na 
prática, se tinha atrasado tanto na teórica; destinei fazer, não uma Metodologia 
completa da Civilidade, e Urbanidade Cristã; mas um debuxo da Civilidade para 
servir de Educação aos meninos portugueses”.48

Refletindo sobre as regras atinentes à Religião, à Piedade e à Civilidade Cristã, Vasconce-
los advertia que “se os Pais, e os Mestres, que assistem à Educação, fizerem aprender, e prati-
car o que nos ensina o Catecismo, e depois estudar, e praticar o que digo neste Pedagogo; es-
tou bem persuadido que eles terão a gloriosa satisfação de verem bem empregados os seus 
trabalhos”.49 Depois de discorrer sobre princípios da doutrina cristã, Vasconcelos abordava 
o tema da civilidade, segundo ele, critério de cultura e de progresso das principais nações 
européias da época. Afirmando que ela é algo que se pode praticar com método, definia a ci-
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vilidade como “a Ciência que nos ensina a bem regular as nossas ações, e os nossos discursos 
na vida civil, e tratamento das gentes”, e deveria ser praticada com base em dois princípios, 
que são as duas virtudes mais importantes do cristianismo, isto é, a Humildade e a Caridade, 
fundamentais para permitir ao homem civil “regular bem as suas ações e discursos”.50

Ao discorrer sobre os elementos da civilidade ligados às regras de comportamento so-
cial – modo de se vestir, de falar, de comer, de tratar as mulheres, de se relacionar com as 
autoridades civis e eclesiásticas –, Vasconcelos ia além de construir um “manual” de edu-
cação para a mocidade, instruindo, na realidade, os mestres e os pais. Ao destacar, durante 
todo o texto, a importância do exemplo a ser dado aos meninos, ele indicava as normas de 
comportamento geral que deveriam observar os adultos responsáveis pela educação das 
crianças, sob pena desta ser comprometida pela incoerência entre as palavras e as ações. 
Ficava clara, também, a idéia da formação do homem civil que não se desvinculava da for-
mação do homem cristão, em conformidade com o pensamento português da época, mesmo 
marcado pela influência do iluminismo. Para ele, as virtudes advindas da religião seriam as 
mesmas do mundo civil, e por isso, “assim como não pode haver um bom Cristão sem elas, 
também não será perfeito Cidadão aquele que as desprezar”.51 Do mestre exigir-se-ia, além 
do comportamento exemplar como cidadão e como cristão, também o conhecimento seguro 
de todas as matérias a serem ensinadas na escola, segundo os princípios das ciências, e de 
acordo com os objetivos da formação exemplar.

Em outra obra, Nova escola de meninos, do Padre Manoel Dias de Souza, a mesma inten-
ção de formação e instrução dos mestres é destacada pelo autor, que afirmava não terem 
todos os mestres as mesmas competências, a mesma formação e a mesma experiência, acar-
retando prejuízos para a educação da mocidade. Daí a utilidade da sua obra, destinada a “dar 
alguma luz” aos mestres dela necessitados.52 Em sua primeira parte, denominada Instrucção 
christã e politica, o autor tratava da doutrina e das regras gerais da prática do catolicismo, 
detendo-se, em seguida, na instrução política, que define regras de comportamento social, 
dentro e fora do ambiente doméstico. Depois das partes seguintes, que tratam das regras 
de ortografia e do estudo da aritmética, o Padre Souza reunia numa Breve Direcção para a 
educação dos meninos, um conjunto de instruções destinadas principalmente aos pais, indi-
cando a educação como o mecanismo de domesticação do estado de natureza no qual nas-
cem todos os homens. Neste sentido, ele partia da concepção de que todo indivíduo nasce 
na ignorância, e que se não for adequadamente educado, inscrito na sociedade controlada, 
estará fadado à vida desvirtuada:

“A educação deve pois suprir esta falta em que nascemos, e deve ensinar 
a domar estas paixões antes que chegue a idade de as temer. Por melhor que 
seja a inclinação, por mais belas qualidades, que tenha um mancebo, se não 
tiver educação, será, quando muito, boa terra; mas inculta, que não produzirá 
senão flores comuns, e frutos agrestes que nunca perdem a sua aspereza. Sem 
educação as melhores qualidades ficam sempre infrutuosas. É necessário sem-
pre cultivar, e formar a mocidade assim nas ciências, como nos bons costumes, 
e ensinar-lhe a cumprir as obrigações da vida civil, e Cristã”.53
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Aos mestres eram sugeridos procedimentos pedagógicos decorrentes também de suas 
desejadas qualidades pessoais, como a paciência, docilidade, abnegação e empenho. O exem-
plo advindo da prática dessas qualidades resultaria numa educação segura e permanente, 
complementada pelo exemplo dado pelos pais, que deveriam sempre tratar os mestres com 
amor e respeito, cuidando “em que os meninos façam dele bom conceito, e que lhe seja agra-
dável a sua pessoa, de sorte que gozem da sua presença, e de estar sempre na sua compa-
nhia; o que será impossível vendo que o tratam com pouca estimação”.54 

Além de obras compostas por autores portugueses, também foi comum a tradução de 
obras principalmente francesas, versando sobre bons costumes e civilidade, como o Metho-
do de ser feliz, ou catecismo moral, publicado em português em 1787. Nela, referências a 
autores ligados ao iluminismo, como D’Alembert, justificam as necessidades modernas que 
fazem da “Ciência da Moral” um meio de educar as novas gerações no espírito da civilidade. 
Indicada como guia aos pais e aos mestres, a obra fundamentava-se na idéia de civilidade 
como cerimonial relativo aos homens entre si, como o culto exterior é relativo a Deus, ou 
seja, um conjunto de comportamentos e atitudes que regulam as relações entre os indiví-
duos. Para o autor, “os costumes são tão essenciais à felicidade do homem, como o ar à sua 
conservação. Deve-se-lhe pois inspirar o gosto deles, quase como o ar, a fim de que possa 
principiar a trabalhar muito cedo para a sua felicidade, e para a dos mais homens”.55 

Mesmo não havendo, como observou Áurea Adão, um sistema de fiscalização preventiva 
articulada na estrutura organizacional dos Estudos Menores, o comportamento dos profes-
sores não passava despercebido e era elemento significativo nos momentos em que se fazia 
necessária alguma prestação de contas de suas ações. Em alguns casos, confirmava-se a ação 
direta de pais e das comunidades locais na observação da conduta dos professores, tanto no 
plano profissional quanto no plano pessoal. Uma situação comum advinha da necessidade 
dos professores cobrarem do Estado seus salários atrasados, enviando requerimentos acom-
panhados de atestados das autoridades locais, comprovando o exercício do magistério bem 
como sua conduta profissional e pessoal. Nesses documentos, ficam evidenciados os critérios 
de demarcação dessa conduta, condizentes com os princípios legais e pedagógicos da edu-
cação luso-brasileira entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Como as Câmaras 
eram responsáveis pelo controle local do ensino, a maior parte dos atestados era por elas 
emitida, às vezes complementada com declarações de outras autoridades civis e eclesiásticas.

Mesmo considerando algum tipo de intervenção na formulação desses documentos – 
como a influência de relações pessoais, políticas ou de outra natureza56 –, há que se con-
siderar seus termos, sempre atentos ao que deveria, de fato, ser valorizado, como se pode 
ver no atestado passado ao Professor Régio de Primeiras Letras da Vila de São João del Rei, 
Capitania de Minas Gerais, José Pedro da Costa Baptista. Nomeado em Lisboa em 1789, o 
professor, assim como outros colegas, enviava requerimentos solicitando o pagamento de 
seus salários atrasados, como o fez sucessivamente em 1799 e 1800. A Câmara, indicando a 
justeza da solicitação, afirmava que 

“José Pedro da Costa Baptista se acha há quase dez anos nesta Vila atu-
almente ensinando a ler, escrever, contar, e Catecismo com sua Aula Pública e 
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até presente tem cumprido com a sua obrigação, assistindo pessoalmente na 
mesma Aula, não só as horas que lhe são determinadas, mas ainda excedendo a 
elas com todo o zelo e prontidão na forma de sua obrigação.”57 

Os mesmos requisitos eram exigidos dos substitutos, sempre numerosos, ocupando os 
lugares dos professores titulares, afastados pelos mais variados motivos, sendo comuns os 
afastamentos por doença e para o cumprimento de ocupações eclesiásticas. Era em geral 
necessário destacar a continuidade dos trabalhos quando a cadeira estava ocupada por 
um substituto, para que não houvesse maiores prejuízos no recebimento dos ordenados, 
normalmente bastante atrasados. Por isso as suas qualidades deveriam ser ressaltadas, a 
pedido do próprio titular, que geralmente arcava com a remuneração de seu substituto. 
Em 1796, o Padre Silvério Teixeira de Gouvêa, Professor Régio de Gramática Latina em Vila 
Rica, padeceu de uma moléstia que o impedia de se manter no exercício do magistério, obri-
gando-o a colocar um substituto em sua cadeira. Como seus ordenados estavam em atraso 
desde quando ainda estava em exercício, enviou diversos requerimentos acompanhados 
de atestados, que destacavam não apenas sua conduta profissional, mas também a de seu 
substituto, Francisco José da Silva, “sujeito muito hábil, e por tal geralmente conhecido [...] 
vindo assim a não experimentar a mocidade, cuja instrução lhe está confiada, incomodo, ou 
atraso algum nas lições”.58 

Muitas vezes os atestados indicavam a repercussão positiva do trabalho do professor 
junto à comunidade. Se isso não pode assegurar-nos a sua integral aceitação, ao menos 
aponta para o resultado de relações interpessoais mais solidamente construídas, que garan-
tiam o registro de uma atuação adequada do profissional. Além disso, há que considerar que 
parte significativa desses professores régios eram eclesiásticos, o que indica uma posição 
mais confortável no seio das comunidades. Talvez isso possa explicar a maior ênfase aos 
elogios encontrada nos atestados relativos a professores que eram também padres, como o 
que foi passado ao Reverendo Pe. Mestre José Crisóstomo de Mendonça, professor régio de 
Primeiras Letras na Vila de Queluz, Capitania de Minas Gerais, que a Câmara afirmava ter fre-
qüentado sua Aula “pessoalmente com louvável zelo e cuidado, do que resulta adiantamento 
aos seus discípulos e contentamento dos Pais, sem que até o presente tenha havido queixa 
alguma contra ele e seu exemplar procedimento”.59

Os indícios de má conduta dos professores, na documentação conhecida até o momento, 
provêm de denúncias feitas pelos pais dos alunos e algumas encaminhadas ao Santo Oficio. 
Neste último caso, não foi incomum que desavenças pessoais levassem alunos ou colegas a 
denunciarem um professor, quase sempre alegando que fossem hereges, vindo também à 
tona, no decorrer das averiguações, comentários acerca do seu comportamento moral, em 
suas relações pessoais e no convívio social, além de críticas ao seu desempenho profissional. 
Essa combinação apareceu no processo movido pela Inquisição de Lisboa contra o professor 
régio de Gramática Latina de Alagoas, João Mendes Sanches Salgueiro, em 1792. A acusa-
ção de proposições heréticas, feita em Alagoas, em 1789, foi considerada ainda mais grave 
pelo fato de ser ele também professor de Retórica, o que facilitaria a difusão de suas idéias. 
Vários de seus ex-alunos foram interrogados, dizendo que o professor comia carne em dias 
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proibidos, que condenava as reverências às imagens sagradas, que faltava com o respeito 
ao Santíssimo Sacramento, e que desaparecera da Vila supostamente por ter cometido um 
homicídio. O comissário encarregado chegou, afinal, à conclusão de que não procediam as 
acusações, embora reconhecesse que o professor não levava uma vida exemplar, sobretudo 
quanto à prática da religião. O maior prejuízo seria o mau exemplo que ele dava aos seus dis-
cípulos, quando deveria, por suas atribuições profissionais, estimular a difusão da doutrina 
no processo de formação do súdito cristão.60 

As idéias de outro professor, o Pe. Francisco de Paula Meireles, que ensinava Filosofia 
na Cidade de Mariana, Capitania de Minas Gerais, eram perigosas para a boa educação da 
mocidade, como argumentava o seu colega e denunciante Pe. José da Purificação, professor 
de Retórica. Mesmo dizendo-se penalizado por “sacrificar a amizade e todas as coisas do 
Mundo à obrigação de sua alma”, o Pe. José da Purificação afirmava que seu colega proferia 
idéias temerosas sobre pecado e concubinato, aceitando com naturalidade a legitimidade 
das uniões fora das bênçãos da Igreja. O Pe. Francisco de Paula Meireles teria dito que “a co-
abitação com pessoas de diferente sexo, livres dos vínculos do matrimônio não era proibida 
nem por Direito natural nem Divino, mas somente Eclesiástico” e que, ao contrário do que 
argumentava seu colega, “os filhos naturais eram muitas vezes melhor educados que os de 
legítimo matrimônio”. O Pe. José da Purificação lamentava a presença do seu colega em Ma-
riana, e a “ruína que causará a doutrina que o dito clérigo ensinará à Mocidade não só pelo 
que tem já exposto, mas pela extravagância que tem no modo de pensar”.61 

O comportamento do professor régio de Língua Grega do Rio de Janeiro, João Marques, 
provocava reações mais enfáticas, pois segundo os depoimentos, falando contra o clero e 
contra a religião, tinha fama de libertino e os pais dos alunos evitavam enviar seus filhos 
à sua aula, por não ser bom cristão. João Marques, que chegou a ser preso por ordem do 
Vice Rei, elaborou sua defesa argumentando que todas as denúncias eram falsas e decor-
rentes das rivalidades entre os “homens de letras da mesma profissão”, que se tornaram 
mais acirradas depois da criação das Aulas menores nas quais os professores tinham em-
prego público. Declarando-se bom cristão e leal servidor do Rei pelo emprego no ensino 
da Língua Grega no Rio de Janeiro, afirmava desempenhar “quanto está da sua parte as 
obrigações do seu magistério, dando com toda a atividade e zelo as suas lições aos que se 
querem aplicar”, e que inspirava nos discípulos “sentimentos de religião, o amor da virtu-
de, a obediência aos preceitos e leis assim do Sumo Imperante como da Santa Madre Igreja 
Católica Romana”.62 

Já depois da independência, mas ainda durante a vigência do sistema de aulas régias, 
queixas contra a conduta dos professores eram registradas, sempre baseadas nas mesmas 
questões, quanto ao seu comportamento profissional e pessoal, em suas implicações morais. 
Num requerimento de seis folhas, os pais de família da Vila de São Bento do Tamanduá, 
Província de Minas Gerais, encaminharam, em 1826, queixas contra o mestre de primeiras 
letras José Antonio Barbosa. As denúncias eram graves e questionavam os critérios de no-
meação de uma pessoa sobre a qual pesavam acusações de extorsão, adultério, corrupção, 
deserção, falsificação e incitamento ao crime. Alertavam os queixosos para o grande perigo 
de terem seus filhos submetidos aos exemplos deste mestre, 
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“sendo ele casado, e que abusando do matrimônio vive amancebado den-
tro de sua vila e com todo atrevimento até mora ele fronte do Reverendíssimo 
Vigário da Vara. Qual seja mais, o que nossos filhos aprenderão de um homem 
inimigo dos atos e solenidades da Igreja, onde bem poucas vezes é visto, e nem 
uma só consta de ter cumprido o Santo Perceito da Quaresma, nem a sua ne-
fanda família desde que empossou-se da Cadeira. Aliás devendo ser espelho de 
sua família e ainda mais de seus discípulos, que diria fazê-los confessar os do 
uso de razão, todos os meses. Pergunto-vos mais que exemplo dará este Mes-
tre vaidoso, soberbo, intrigante a nossos filhinhos inocentes, dóceis e amáveis. 
Como os instruirá nos bons costumes, na Doutrina Cristã, na civilidade. Como 
há de ser pago, e sem merecê-lo, visto que tendo deixado o costume desam-
parar nossos filhinhos, eis que não deixa a mancebia, e nunca é procurado na 
escola que seja achado.”63

Essas situações cotidianas, envolvendo professores régios e as comunidades nas quais 
estavam inseridos, do ponto de vista de suas condutas profissionais e pessoais, permitem 
uma associação com as idéias que permeavam o pensamento pedagógico no mundo luso-
brasileiro, em conjunto com as ordenações legais e regulamentações que fizeram parte das 
reformas realizadas na segunda metade do século XVIII. A forte permanência das orienta-
ções religiosas, marca do ambiente cultural português do Antigo Regime, combinou-se a 
uma parte do ideário iluminista, no ensejo de educar a população para formá-la ao mesmo 
tempo como súdita e cristã.

Não quer isto dizer, contudo, que os sujeitos envolvidos neste cotidiano, particularmen-
te os professores, alunos e famílias, tivessem pleno conhecimento dos preceitos legais, e 
que sua preocupação em demonstrar sua obediência a eles, ou em denunciar os desvios, 
fosse resultado desse conhecimento e de sua integral concordância com os preceitos. É im-
portante destacar que o desenvolvimento do iluminismo português, e sua influência na re-
organização da educação em todo o Império, fez-se no âmbito de uma cultura fortemente 
marcada pela presença da Igreja Católica, pelo domínio do clero na educação em seus vários 
níveis, e pelo apego a normas morais derivadas dessa cultura. Além disso, numa sociedade 
em que a cultura oral era ainda muito marcante, e a presença da instituição escolar era ainda 
tênue – particularmente na América –, o valor do exemplo a ser dado às novas gerações era 
maior do que um ensino teórico que, mesmo fundado na ciência moderna, dependia de uma 
relação mais intensa com a cultura escrita. Por isso as condutas morais, civis ou religiosas, 
apresentavam-se como tão importantes. 

Mais do que indicar uma confortável consonância dos efeitos das reformas educacio-
nais com o pensamento iluminista que as influenciou, essa análise indica a possibilidade 
de entender as práticas educativas como elementos constituintes das práticas culturais da 
sociedade luso-brasileira do Antigo Regime. Permite, também, reforçar a idéia dos limites 
do iluminismo português que, conforme afirma Ana Cristina Araújo, não se desfez, de um 
dia para o outro, do peso das convenções herdadas. Este texto é, ainda, o ensaio de uma 
análise que se quer mais profunda, sobre as complexas relações entre o Estado, seus 
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funcionários e as comunidades locais, tendo a educação, e mais particularmente os pro-
fessores, como sujeitos protagonistas e mediadores, no âmbito de um cenário cultural 
marcado pela diversidade de referências, como o foi a América portuguesa no final do 
século XVIII e início do século XIX. 
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