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APRESENTAÇÃO 

 

O IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa é organizado pelo outrora 

Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na América Portuguesa (GCEAP), recentemente 

renomeado como Grupo de Pesquisa Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos 

(CEIbero). Seus 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 nosso evento buscamos estabelecer 

novos contatos, tanto no Brasil quanto no exterior, com o intuito de incrementar as redes 

de intercâmbio científico..  

O evento trata 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 é promover uma oportunidade 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.  

Com a proposição do IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa  buscamos 

estreitar o diálogo com pesquisas relacionadas aos temas prioritários para o  Grupo de 

Pesquisa Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos (CEIbero), possibilitando fundar 

bases mais amplas nas quais os trabalhos de investigação possam estar assentados. Nesta 

quarta edição contamos com o apoio da linha de pesquisa “História, Cultura e 

Arqueologia” do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Ciências Humanas da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e com o Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Propomos que este Caderno de Resumos seja o suporte para as apresentações orais e para 

o desenvolvimento do diálogo entre as investigações aqui apresentadas. Desejamos que 

o IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa sirva de incentivo para novos 

projetos de investigação e contribua para o fortalecimento do conhecimento histórico. 

A Comissão Organizadora 
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MESA 01 

A LETRA E A LEI: CULTURA ESCRITA E ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO 

DIAMANTINO 

 Sílvia Maria Amâncio Racchi Vartulli 

Doutora em Educação (UFMG); Profa. PUC-Minas 

 

A proposta deste trabalho é a de se compreender como as atribuições normativas da Junta da 

Direção da Real Extração dos Diamantes, órgão sediado em Lisboa, compuseram a dinâmica 

política do Distrito Diamantino no período da Real Extração. Esse movimento visa contribuir 

para melhor percepção dos mecanismos de difusão das normas no território ultramarino por 

meio da correspondência política. As fontes utilizadas fazem parte 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 Junta da Diretoria Geral da Real 

Extração dos Diamantes. Enfocamos a redação administrativa como discursos que não se 

reduzem às técnicas da linguagem escrita, antes, são enunciações marcadas pela oralidade, as 

quais, em última instância, facultaram a construção de uma memória administrativa. Elaboradas 

em contexto específico, encontram-se imbuídas de noções e de crenças compartilhadas, fazendo 

circular valores e princípios da cultura política de então. 

 

 

DESABRIDAS INFÂMIAS: A CULTURA DO ESCRITO E OS PASQUINS EM MINAS 

GERAIS NO FINAL SÉCULO XVIII 

 

Álvaro de Araújo Antunes 

Doutor em História (UNICAMP); Prof. UFOP 

 

A apresentação trata, de forma ampla, da “cultura do escrito” na Capitania de Minas Gerais, na 

virada do século XVIII para o século XIX. Essencialmente, o termo cultura do escrito visa 

ressaltar a dimensão do aprendizado, difusão, apreensão e cultivo de um conhecimento 

especializado (a escrita) como parte de um processo dinâmico e múltiplo de registro da memória 

e de comunicação. Embora fosse um conhecimento e uma destreza limitada socialmente, a 

escrita era um instrumento comum de registro e transmissão de informações utilizado pela 

administração secular e religiosa. Acredita-se que a recorrência a essa forma de comunicação 

contribuía para cultivo da escrita que seria apreendida em diversos níveis e por diversos 

expedientes, alguns deles independentes das formalidades do saber ler ou escrever. O tema será 

abordado por meio da análise de uma devassa e de um processo judicial abertos para apurar a 

autoria de um conjunto de três pasquins afixados em Calambau ou Calambao, termo de 

Mariana, Minas Gerais, no ano de 1798. Nesses instrumentos judiciais, a partir das declarações 

das testemunhas e do próprio pasquim, é possível identificar índices diversos de oralidade e de 

familiaridade com a escrita.  Registros que extrapolam a simples constatação da capacidade do 

ler e escrever e avançam por aspectos que envolvem a forma visual do escrito, seus usos, o 

espaço da circulação, formas de apropriação, enfim, relações diversificadas e cotidianas com 

escrita. 
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MESA 02 

 

DA “EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS” ÀS AULAS NOTURNAS: ATUAÇÃO 

EDUCATIVA E SOCIABILIDADE MAÇÔNICA (BRASIL, SÉCULO XIX) 

 

Alexandre Mansur Barata 

Doutor em História (UNICAMP); Prof. UFJF 

 

A comunicação tem por objetivo discutir as práticas educativas experimentadas nos espaços de 

sociabilidade maçônicos no Brasil, especialmente, ao longo do século XIX. Na primeira parte, 

dado ao caráter iniciático dessa forma associativa, será discutido a dimensão interna desse 

processo educativo, centrado nas noções de aperfeiçoamento moral e intelectual de seus 

membros. A segunda parte da comunicação será dedicada a discutir a atuação educativa externa 

ao mundo fechado das lojas maçônicas. Seguindo o exemplo dos maçons europeus e norte-

americanos, os maçons brasileiros, ao longo do século XIX, investiram na criação de uma rede 

de bibliotecas, escolas e aulas noturnas voltadas, sobretudo, aos setores populares. Para os 

maçons, diante do fortalecimento das teses do ultramontanismo católico verificado no período, 

a universalização do ensino laico seria o principal remédio para combater os partidários do 

“fanatismo” e da “intolerância”. 

 

A FAMÍLIA ENQUANTO INSTITUIÇÃO EDUCATIVA – CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS (OURO PRETO, SÉCULOS XVIII e XIX) 

Kelly Lislie Julio 

Doutora em Educação (UFMG); Profa. UFMA 

 

A presente proposta tem como interesse refletir a respeito da família enquanto uma instituição 

educativa no período colonial brasileiro. Como é sabido, com a chamada “Modernidade”, a 

família assumiu, de modo progressivo, uma identidade educativa. Nesse processo, atividades e 

obrigações foram delegadas, institucionalizadas por assim dizer, ampliando os encargos e os 

espaços de manobra de seus agentes. Em outros termos, se até então as funções dos membros 

das famílias se resumiam ao cuidado, à criação, como ideia de sustento, e à instrução, a partir 

desse período passaram a abarcar também a proposta de formação para o convívio em 

sociedade. Sendo assim, idealmente, passaram a ter como compromisso a propagação de 

saberes, crenças, valores e habilidades circulantes na vida social. A fim de realizar esta 

discussão será feita inicialmente uma exposição a respeito da função de educar por parte das 

famílias. Para isto, ater-se-á ao cotidiano do Termo de Vila de Ouro Preto a partir do final do 

século XVIII. Aqui serão tomados como objeto de estudo alguns indícios presentes nos 

inventários e testamentos preservados no Arquivo da Casa do Pilar de Ouro Preto – MG e a 

documentação disponibilizada no Arquivo Histórico Ultramarino. Depois, de modo mais 

circunscrito, será focalizada a família nascida a partir da junção entre Dona Maria Josefa e Ávila 

e Silva e o Capitão Francisco Brandão que se instalaram na região em meados do século XVIII. 

A proposta nesta etapa é acessar as relações de dependência e sociabilidades estabelecidas, os 



IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa 

 20 a 22 de junho de 2018  

Diamantina, MG 

11 
 

 

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 podem revelar uma progressiva 

apropriação da tarefa de educar por parte de seus membros. Para aproximar desta família, serão 

ressaltadas especialmente as estratégias educativas conduzidas por algumas de suas mulheres. 

Estabelecendo um diálogo com a historiografia interessada no objeto família, bem como com 

aquela preocupada com os papéis desempenhados pelas mulheres na dinâmica da sociedade, 

essa exposição pretende contribuir para a compreensão dos sentidos atribuídos à educação na 

sociedade luso-brasileira do chamado Antigo Regime. 

 

INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS NA CAPITANIA DE MINAS GERAIS: PRÁTICAS E 

LUGARES SOCIAIS  

Thaís Nívia de Lima e Fonseca 

Doutora em História (USP); Profa. UFMG 

 

O objetivo deste trabalho é discutir a presença de diferentes instituições educativas na Capitania 

de Minas Gerais num contexto marcado pelas práticas de educação e instrução organizadas no 

âmbito da vida privada, e impactado pela implementação do ensino régio instituído no Império 

Português a partir das reformas pombalinas da educação, na segunda metade do século XVIII. 

As instituições educativas existentes – incluídas as aulas régias – atendiam a diferentes 

segmentos e sujeitos da sociedade mineira colonial e, a despeito das diferenças possíveis entre 

elas, estavam ligadas pelas concepções educativas culturalmente predominantes. 

Considerando-se esses elementos, pretende-se aqui desenvolver uma análise que contribua para 

o entendimento das dinâmicas que envolviam as instituições educativas existentes e suas 

relações com as instâncias de poder e os diferentes grupos sociais.  
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MESA 03 

A DIMENSÃO POLÍTICA DO CONCEITO DE MÉTODO NO SÉCULO XVIII 

PORTUGUÊS  

 

Eduardo Teixeira de Carvalho Junior 

Doutor em História (UFPR); Prof. Unicuritiba/PR 

 

A ideia de método costuma ser associada mais ao seu caráter epistemológico e pedagógico, 

contudo, admitindo que todos os conceitos são, em alguma medida, políticos, nesta 

comunicação procuro discutir de que maneira o conceito de método 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. Esta disputa teve seu ponto mais alto com as polêmicas do “verdadeiro 

método de estudar” que envolveu principalmente a participação de escritores portugueses, e 

acabou gerando uma forte polarização entre aqueles favoráveis à filosofia moderna e aqueles 

contrários, separando dois sistemas de crença diferentes, que entraram em rota de colisão. Uma 

verdadeira batalha intelectual foi travada entre indivíduos considerados defensores e inimigos 

da nação, pois o que estava também em jogo eram os valores da cultura portuguesa. Embora do 

ponto de vista epistemológico a ideia de um “novo método” possa ser compreendida como 

elemento de oposição às concepções escolásticas dominantes, assumiu progressivamente uma 

dimensão ideológica, e foi utilizada também para se referir à necessidade de uma renovação 

cultural, conforme podemos perceber nos documentos das reformas pombalinas da educação, 

sobretudo na maneira como os jesuítas foram julgados e criticados. O embate entre o 

“iluminado” Verney e os jesuítas é fundamental para compreender as principais linhas de força 

que moldaram este debate. Por meio da análise de alguns textos das “polêmicas do método”, 

pretende-se compreender diferentes usos e significados do conceito de método para o contexto 

intelectual português do século XVIII. Dentre os textos analisados destacamos o “Verdadeiro 

Método de Estudar” (1746), de Luis António Verney, as “Reflexões Apologéticas a obra 

entitulada Verdadeiro Método de Estudar” (1748), do jesuíta José de Araújo (sob o pseudônimo 

Frei Arsênio da Piedade), as “Respostas as Reflexões” (1748) e o  “Parecer do doutor Apolonio 

Philomuso Lisboense” (1750), de Verney, a “Iluminação Apologética” (1751) e o “Retrato de 

Mortecor” (1751), de Francisco Duarte, a “Grosseria da Iluminiacao Apologética” (1752), de 

Antônio Isidoro da Nobrega, a “Resposta Compulsória”(1755), de Francisco Pina e Melo, e a 

“Ilustração Médica” (1762), de Duarte de Rebelo de Saldanha. Na perspectiva educacional, o 

que estava em jogo eram dois projetos distintos. Um voltado para a transmissão de uma nova 

cultura para os funcionários do Estado, e o outro, de base jesuítica, que havia se mantido por 

muito tempo por meio de uma série de privilégios e que acabariam sofrendo o impacto da 

intervenção de Pombal. Assim, pretende-se compreender também o caráter político das 

reformas pombalinas e sua articulação com o conceito de método. Desta forma, o conceito de 

método é central para a compreensão de alguns aspectos das reformas educacionais promovidas 

por Pombal e serviu como um dos vetores do projeto de modernização de uma cultura 

considerada atrasada e inútil aos interesses do Estado. Por outro lado, os jesuítas e os críticos 

do “novo método” procuraram defender aquilo que consideravam ser o melhor para Portugal: 

manter a tradição e a pureza do catolicismo. Críticos do “novo método” proposto por Verney, 

os jesuítas buscavam defender as ideias dos doutores da escolástica, como Tomás de Aquino e 

Duns Escoto, autores que vinham se impondo há séculos como autoridades. Acreditavam que 

não havia razão para abandonar seus doutores para incorporar ideias modernas, as quais 

julgavam efêmeras como as modas, afinal de contas, estas ideias haviam aparecido em um 

intervalo relativamente curto de tempo, entre os séculos XVI e XVII. Nesta comunicação ainda 
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pretendo discutir, para o caso em questão, alguns pressupostos teóricos utilizados nas 

abordagens da história das ideias e dos conceitos. Além de proporcionar uma definição acerca 

de significados em termos de uma palavra, um conceito aponta para um amplo conjunto de 

problemas que emergem em determinado contexto social. Conforme aponta Koselleck, 

conceitos são polêmicos porque os distintos autores que os manejam querem impor um 

monopólio sobre seu significado. No caso do contexto intelectual português do século XVIII, 

as “polêmicas do verdadeiro método” definiram a oposição entre dois grupos que entraram em 

uma disputa pelos critérios do uso e do “verdadeiro” significado do conceito de método. 

 

 

ENTRE ITÁLIA, PORTUGAL E BRASIL : ARTES, CIÊNCIA, FILOSOFIA 

NATURAL – PROFESSORES, INSTITUIÇÕES E COLEÇÕES EM TRÂNSITO 

NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII 

 

Verona Campos Segantini 

Doutora em Educação (UFMG); Profa. UFMG 

 

Nesta apresentação pretende-se discutir concepções de ciência, aqui definida como observação 

e estudo metódico da natureza, que estiveram presentes na conformação da modernidade 

portuguesa no século XVIII. Pretende-se ressaltar como neste momento de aderência ao 

pensamento iluminista foram incorporadas designações como filosofia natural e história 

natural, seja como prática ou método de ensino, seja como designação para cadeiras de ensino, 

faculdade ou curso.  Gestadas pelo Marquês de Pombal, os novos Estatutos da Universidade de 

Coimbra em 1772, incidiria sobre conteúdos e métodos de ensino e sobretudo e marcaria 

transformações na concepção de ciência. Expressão disso foi a criação dos “Cursos das Ciências 

Naturais ou Filosóficas”, que incluía as Faculdades de Medicina
 
Matemática e Filosofia 

Natural. Buscando problematizar tais designações pretende-se estabelecer linhas de 

comparação e 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 

Padova em um período análogo. 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, dentro 

outros, tenha sido mobilizado na concepção da Universidade de Coimbra. Seguindo tal 

argumento, vale destacar o trânsito de professores, recém egressos e funcionários da 

Universidade de Padova e Coimbra. Privilegiaremos, mais especificamente, a trajetória 

intelectual do naturalista paduano Domenico Vandelli (1735-1816), doutor em Medicina pela 

faculdade de Artes do Studio Patavino, indicado para a docência no Colégio dos Nobres em 

Lisboa e que participa da Reforma da Universidade de Coimbra. Teve um papel importante na 

conformação de práticas científicas relativas à história natural e na sistematização do 

colecionismo e na criação de instituições museológicas em Portugal e no Brasil. Outro aspecto 

a ser explorado será a interdependência entre essa concepção de ciência que se conforma nas 

universidades e as instituições e espaços que são criados ou privilegiados como fundamentais 

para a filosofia natural. Além disso, o relevo dado à “observação direta dos seres e dos objetos 

e o experimentalismo como metodologia educativa”, 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 natureza. 
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FILANTROPIA E INFORMAÇÃO PARA O BEM-ESTAR DOS POVOS 

 

José Newton Coelho Meneses 

Doutor em História (UFF); Prof. UFMG 

 

Os pressupostos das ciências naturais no pensamento de um iluminismo tardio são críticos aos 

saberes diletantes e preconizam a utilidade dos estudos sobre a natureza. Conciliam este 

pensamento das luzes e incorporam a ideia de um providencialismo natural e divino a ser 

apreendido e usado pelo homem na transformação de seu mundo e no alcance do progresso da 

humanidade. É o que Jacques Roger denomina de “utilitarismo devoto”. A circulação de ideias 

é outro pressuposto importante neste pensamento das Luzes, e os Estados europeus dele se 

apoderam na tentativa de racionalizar e controlar a sociedade, conhecer as potencialidades das 

colônias e interferir no fluxo e usos das mercadorias. Há, portanto, ampla circulação de 

informações sobre as colônias naquilo que Michèle Duchet chama atenção, reiterando o 

colonialismo e o Iluminismo como parte de um mesmo movimento da História. Os Jardins 

Botânicos e os Museus se diferenciam, então, dos gabinetes de curiosidade e dos jardins de 

deleite aristocráticos, para participarem de uma rede de saberes e de produção de conhecimentos 

que envolvem cientistas, viajantes, comerciantes, funcionários das administrações e militares, 

visando o incentivo à produção e o progresso das nações. São, no entanto, distintos esses 

propósitos dos homens de ciência e dos homens de Estado. As elites intelectuais luso-brasileiras 

participam deste circuito internacional de circulação de saberes, principalmente se envolvendo 

na produção e tradução de textos e na circulação de impressos. Ângela Domingues discute bem 

a participação do Estado português e dos intelectuais lusos nesse processo. Ciência e religião e, 

principalmente, a ideia de valor socioeconômico da natureza é plenamente condizente com os 

preceitos religiosos e, no mundo português setecentista, essa conciliação de um campo com o 

outro é evidente, como estuda Pedro Calafate para o caso do pensamento de Luis António 

Vernei, Padre Teodoro de Almeida, Frei Manuel do Cenáculo, Bento José de Sousa Farinha e 

António Ribeiro dos Santos, dentre outros. Há, para o autor, uma História Natural Teológica 

que não opõe-se ao rigor da pesquisa objetiva. Frei José Mariano da Conceição Veloso e seus 

envolvimentos com estudos da natureza, primeiramente como autodidata, mais tarde nos 

diálogos com o círculo lisboeta de cientistas e, depois, com a experiência de intercâmbio com 

luso-brasileiros advindos da Universidade de Coimbra, nas edições da Casa Literária do Arco 

do Cego, é exemplo instigante desse pensamento que associa crença e ciência. Suas 

preocupações e atividades editoriais integram-no a outro valor primordial do Iluminismo tardio: 

a filantropia. A filantropia vem sendo pensada como uma “atitude científica”. Ela foi 

criteriosamente estudada por Catherine Duprat em Pour l’amour de l’humanité. Les temps des 

philanthropes. [La philanthropie parisienne des Lumières à la monarchie de Juillet]. Para ela, 

a Filantropia é uma vertente romântica e prática da ciência que buscaria a satisfação das 

necessidades das populações europeias e o fortalecimento material e simbólico dos povos. 

Nessa perspectiva e frente ao caso das edições de Veloso, discutiremos na comunicação as 

possibilidades de se pensar a experiência editorial do franciscano neste contexto de pensamento 

filantropo, romântico e iluminista. 
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DECIFRANDO PALAVRAS – VOCABULÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO DOS 

IMPÉRIOS IBÉRICOS NO CONTEXTO DAS LUZES  

 

Antonio Cesar de Almeida Santos 

Doutor em História (UFPR); Prof. UFPR 

 

Método, ciência, filantropia – em geral, conhecemos os significados atuais destas palavras ou, 

ao menos, imaginamos que sabemos quais são. Utilizamos estas palavras em nossa linguagem 

cotidiana, e também em situações mais especializadas, demonstrando que possuímos uma 

relativa segurança ao empregá-las. Ainda que possamos estabelecer o momento no qual elas 

ingressam em nosso léxico, ou seja, no repertório das palavras que fazem parte da língua 

portuguesa, nem sempre é fácil determinar quando elas passaram a ter os seus significados 

atuais. A alteração de significados no decorrer do tempo não é exclusiva das três palavras acima; 

nós, historiadores, enfrentamos de modo recorrente a dificuldade em saber qual sentido 

determinada palavra possuía no momento em que foi inscrita no documento que está sendo 

consultado. Ou seja, apropriando-nos de formulações da História dos conceitos alemã, a 

Begriffsgeschichte, podemos dizer que as palavras têm história. Estamos falando, então, do uso 

que é dado às palavras e, para tanto, precisamos considerar o sentido conferido a determinada 

palavra por seu utilizador. Ademais, estamos retomando considerações de Wittgenstein, que 

entendia as palavras como atos. Isto posto, pretendemos apresentar algumas considerações que 

possam nos auxiliar na construção de um referencial teórico e metodológico que promova uma 

necessária identidade entre investigações que vem sendo desenvolvidas sob o tema geral 

Cultura e educação nos impérios ibéricos. Nosso propósito é o de identificar os significados 

que algumas palavras detinham nos contextos em que foram utilizadas. Esta tarefa, além de 

possuir uma dimensão prática – descortinar o significado de palavras, algumas em desuso –, 

também irá propiciar uma melhor compreensão da sociedade de época. Como já ficou indicado, 

uma referência obrigatória para a realização de tal tarefa é a História dos Conceitos conforme 

elaborada e praticada por Reinhart Koselleck (com Otto Brunner e Werner Conze, entre outros). 

Entendemos que certos procedimentos metodológicos concernentes à História dos Conceitos 

poderão nos ajudar nessa busca pela compreensão que determinados sujeitos fizeram de certas 

palavras. Quentin Skinner e Jörn Rüsen são outras referências que devem tomar parte nesta 

discussão: o primeiro, por suas considerações sobre os contextos linguísticos e intelectuais; o 

segundo, por defender uma prática histórica para a qual é essencial propor questões de valor 

historiográfico para que a escolha e a crítica das fontes ocorram. Assim, ao nos aproximarmos 

de palavras cujos significados interessa conhecer, torna-se necessário considerarmos as 

temporalidades e relações que produziram tais palavras. Assim, ao selecionarmos uma palavra 

para análise, devemos buscar respostas para algumas questões: quem a utiliza? em que 

contexto? com que finalidade? Estas questões permitirão identificar se tal palavra, e o 

significado que lhe está sendo conferido, é essencial para o léxico da sociedade em que está 

inserida; também poderemos localizar quando, onde e em que condições ela aparece; e, ainda, 

possibilitarão avaliar a sua pertinência para a construção de uma análise histórica da época. 

Poderemos, com isso, elucidar os usos e os significados de palavras com que nos defrontamos, 

o que irá propiciar uma melhor compreensão da sociedade em que foram utilizadas. 
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MESA 04 

LER TRADUZINDO EM VERNÁCULO: PRIVILÉGIOS E COMPROMISSOS 

LINGUÍSTICOS 

Ana Cristina Cardoso dos Santos Bartolomeu de Araújo 

Doutora em História (U. Coimbra); Profa. U. Coimbra 

 

 

No contacto e apreensão das obras dos filósofos – como Voltaire, Helvécio, Montesquieu, 

d’Alembert e de muitos outros autores e publicistas ingleses, alemães e italianos referenciados 

na Gazeta Literaria (1762-1763) – influiu extraordinariamente a censura, ela própria portadora 

de uma contraleitura dos conteúdos dessas obras. Interditas de circular com licenças de 

impressão, a maior parte delas foi objeto de constante autorização especial de leitura, o que por 

certo terá acontecido com o redator da Gazeta Literaria, o padre Bernardo de Lima. De um 

modo geral, eram possuídas por leitores insuspeitos como, por exemplo, o oratoriano José 

Duarte que guardava em casa o Oráculo dos Novos Filósofos para esclarecer, conforme 

confessa, a obra de Voltaire dada à estampa em 1760, em Berna.   

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

processo da censura anterior e posterior à criação da Real Mesa Censória (1768) delimitou, por 

si, o espaço social de acesso ao livro interdito, essencialmente ocupado pelo clero e nobreza, 

diversificando, a prazo, códigos, práticas e opções de leitura no interior destes grupos sociais. 

Por isso, ao compulsar-se a lista de assinantes da Gazeta Literaria (1762), não se estranhará o 

facto de dois terços dos nomes aí inscritos serem nobres e eclesiásticos, tendência que ainda 

prevalece na lista dos cerca de quinhentos subscritores do Jornal Encyclopedico, em 1789. E 

não restam também hoje dúvidas sobre a presença de avultado número de obras proibidas em 

diversas bibliotecas do clero e da nobreza. 

A um tempo marginal, a cultura das Luzes tendeu, como se verifica, a ser legal por privilégio. 

Enunciada assim a questão, importa revalorizar novos indicadores e meios de divulgação que, 

não tendo uma imediatamente uma intenção doutrinal, franquearam e preparam a leitura em 

vernáculo do livro estrangeiro. Refiro-me ao avultado número de gramáticas e dicionários de 

línguas estrangeiras então publicadas, que me proponho analisar nesta comunicação. O 

destaque dado a todos os instrumentos lexicográficos publicados, no século XVIII, para os 

binómios português-francês, português-inglês e português-italiano, ajudam também a explicar 

a febre de galicismos que atinge a língua portuguesa no ocaso de setecentos, moda que Filinto 

Elísio denuncia, apontando os “bastardos” e “bordalengos”  “francesismos” comuns no discurso 

e na fala dos literatos  modernos. 

 
ENTRE HISTÓRIA E LINGUÍSTICA: UM PENSAMENTO SOBRE A LINGUAGEM  

 

Mariângela Peccioli Gallo Joanilho  

Doutora em Linguística (UNICAMP); Profa. UEL (Londrina)  

 

A relação entre Linguística e História não é recente e não é novidade também encontrarmos 

material de estudo que  trate diretamente dessa relação. Cito, por exemplo, o livro de Régine 

Robin, Histoire et linguistique, publicado na França em 1973 e no Brasil em 1977, que muito 

circulou e ainda circula entre linguistas, historiadores e estudiosos das Ciências Humanas. 

Sabe-se também que um conjunto de documentos pode ser e normalmente é explorado pelo 

historiador de uma maneira não linguística; do mesmo modo, um conjunto de documentos pode 

ser explorado pelo linguista de maneira não histórica; entretanto, existe para a Linguística a 
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possibilidade de dar um tratamento histórico ao objeto língua, pois, como se sabe, no século 

XIX, os estudos sobre as línguas tinham como objeto a mudança e estavam subordinados a uma 

perspectiva histórica.   O problema que se coloca então é compreender que procedimentos e 

que métodos podem ser aplicados para que os pesquisadores das duas áreas do saber tenham 

em conta o corpus histórico, com a condição de aceitar, de antemão, a grandeza e, ao mesmo 

tempo, os limites desse material. Entre uma dimensão e outra teremos o trabalho da 

significação. E foi esse trabalho que pude perceber no estudo de Denipoti - “O “y”, o artigo e 

as ortografias; a censura e o vernáculo português do século XVIII” -  e que irei comentar em 

minha apresentação. Tratarei paralelamente de falar da minha posição de linguista diante do 

documento histórico, pois, como linguista - semanticista da enunciação/discurso -  sou 

completamente fascinada pelas palavras, pelos conjuntos de palavras, pelas ordens de 

significações, pelas relações de sentido, pelos sentidos nas línguas, pelas línguas, 

principalmente. Pensando bem, eu até poderia dizer que, como qualquer linguista, tudo isso me 

encanta e me desafia, mas não é esse o caso: se estamos definidos por nossa especialidade (ou, 

por nossas especialidades), então são estas as relações de linguagem que me definem como 

pesquisadora. Assim, no meu caso, o trânsito constitutivo entre os domínios da semântica e do 

discurso sempre foi fundamental. Desse modo, se eu em algum momento da minha vida de 

pesquisadora, diria que a qualquer área das ciências da linguagem que tenha em conta as 

discursividades e os sentidos errantes, derrapantes, desviantes; sobretudo as palavras das 

margens: dos homens, da sociedade, da história, da cultura. 

 

 

O “Y”, O ARTIGO E AS ORTOGRAFIAS:  A CENSURA E O VERNÁCULO 

PORTUGUÊS DO SÉCULO XVIII 

Cláudio  Luiz DeNipoti 

Doutor em História (UFPR); Prof. UEPG (Ponta Grossa) 

:  

Esta comunicação explora um debate secreto entre diversos censores portugueses, em 1771, 

sobre dois livros de ortografia: o Resumo da grammatica da lingua portuguesa” de Antonio 

José dos Reis Lobato e o Breve tratado da orthografia, para os que não frequentam os estudos, 

ou dialogos sobre as mais principaes regras da orthografia, uteis para o povo menos instruido, 

accrescentado com hum dialogo da prozodia portugueza, de João Pinheiro Freire da Cunha. 

Em oito pareceres escritos sobre estes dois manuais, submetidos à Real Mesa Censória para 

análise quanto a sua publicação, os censores avançaram debates sobre ortodoxia e pluralismo, 

liberdade de expressão e avanço científico, ao mesmo tempo que buscaram estabelecer 

parâmetros para firmar um vernáculo oficial da língua portuguesa, expandindo para além da 

proibição de livros, a ideia de censura que é tradicionalmente vista pela historiografia.  
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1ª  SESSÃO 

 
OS LIMITES DA IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSÍDIO LITERÁRIO NA ÁFRICA 

ORIENTAL PORTUGUESA (DÉCADAS 1770-1780) 

 

Ana Paula Wagner 

Doutora em História (UFPR); Profa. UNICENTRO, Pr. 

 

A segunda metade do século XVIII é um período bastante fértil para os pesquisadores que se 

dedicam a estudar questões relacionadas com a cultura escrita e práticas educativas no Antigo 

Regime. Nesta conjuntura, as reformas pombalinas são consideradas um capítulo importante 

deste processo. Em certa medida, as transformações colocadas em prática a partir de 1759, com 

a extinção das escolas jesuíticas e a reforma dos Estudos Menores, buscavam organizar um 

sistema de ensino gerido e financiado pelo Estado. Após 1759, e até 1771, os mestres eram 

pagos pelas Câmaras Municipais. Todavia, a partir do ano de 1772, com a promulgação de um 

Alvará de Lei, um diploma legislativo, foi criado o chamado subsídio literário. Este dispositivo 

trazia como propósito coletar recursos para a manutenção de mestres e professores do ensino 

público (Escolas Menores), no reino, nos domínios ultramarinos (situados na América 

Portuguesa, na África e na Ásia) e nas Ilhas de Açores e Madeira. Tratava-se da recolha de 

recursos a partir da taxação da comercialização de determinados produtos (vinho, vinagre, 

aguardente e carne), mercadorias que podiam variar conforme o território em questão. Assim, 

para integrar o debate mais amplo sobre cultura e educação no Império Português, propomos 

esta comunicação que tem como objetivo apresentar uma discussão sobre as tentativas de 

implementação do subsídio literário na Capitania de Moçambique e Rios de Sena, entre as 

décadas de 1770 e 1780. No que se refere à África Oriental Portuguesa, a documentação 

administrativa, produzidas pelas diferentes autoridades instaladas na capitania, assim como a 

correspondência dirigida ao reino, e deste para Moçambique, acena para a existência de 

determinados condicionantes locais que acabaram por colocar obstáculos à eficaz coleta do 

referido imposto. Entre esses elementos, que possivelmente limitaram as expectativas da Coroa 

portuguesa, e que eram indicados pelos autores dos documentos, podemos mencionar: a 

ausência na capitania de alguns órgãos que seriam os responsáveis pela administração do 

recurso (como a Junta da Real Fazenda);a inexistência de um açougue público; a falta de criação 

de animais para fins comerciais e o pouco hábito no consumo de carne de animais 

domesticados; a produção e procura por bebidas alcóolicas que não se encaixavam no perfil 

taxado pelo imposto, etc. Ou seja, percebe-se a existência de um misto de questões que 

dificultavam a implementação do subsídio literário e o subsequente pagamento dos mestres e 

professores. Uma situação enfrentada tanto na ilha de Moçambique (onde estava situada a sede 

do governo da capitania), quanto na capitania subordinada de Rios de Sena. Consideramos que 

era sobretudo o pouco vulto dos impostos recolhidos que impactavam na efetiva tarefa de pôr 

em execução as ordens recebidas de Lisboa. Acreditamos que esta comunicação possibilitará a 

construção de interlocução com outros estudos que também tiveram o subsídio literário como 

objeto de análise no contexto da América Portuguesa, particularmente pesquisas sobre Minas 

Gerais. Destaca-se que o estudo proposto dialoga com um conjunto de pesquisas que tem o 

Império Português como campo de problematização, permitindo ao historiador o 

estabelecimento de comparações, identificação de particularidades, semelhanças e de 

diferenças e a ligação das múltiplas partes de um todo. 

 

Palavras-chave: subsídio literário; capitania de Moçambique e Rios de Sena; mestres 
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UM REPERTÓRIO DIVERSIFICADO A ESPERA DE SER DECIFRADO: COMO 

FAZER EMERGIR DA DOCUMENTAÇÃO, AS VOZES SILENCIADAS DAS 

CULTURAS EDUCATIVAS NÃO-ESCOLARES, NA PRIMEIRA METADE DO 

SETECENTOS MINEIRO? 

 

Hilton César de Oliveira 

Doutor em História (UFF) 

  

A presente comunicação visa apontar a disponibilidade documental àqueles e àquelas, que 

pretendem perscrutar as trilhas árduas das investigações sobre as manifestações de formas 

educativas não-escolares no setecentos mineiro, mormente, em sua primeira metade. Mas antes 

disso, convém apontar alguns procedimentos prévios. O primeiro deles é seguir a máxima de 

que uma fonte histórica só é revelada como tal, a partir uma pergunta formulada na mente do 

historiador. Disso decorre, por conseguinte, que se deve ter espírito aberto na interpretação dos 

ecos irradiados pela documentação, procurando dá-lhes sentido. O segundo é procurar escapar 

do cânone de uma História da Educação voltada confortavelmente para a instituição escolar, 

como único lugar de sociabilidade do fazer educacional. Um terceiro e, talvez o mais difícil 

para muitos, é a necessidade da superação das dificuldades existentes, no trato com uma 

documentação tipicamente manuscrita, do século XVIII. Tendo por referência esse último 

tópico é que se procurar tratar as fontes que serão arroladas para consecução do objetivo 

perseguido nessa comunicação, demonstrando que não há dificuldade que não possa ser 

transposta quando, verdadeiramente, se quer dá voz aos protagonistas silenciados, na 

composição das culturas educacionais, na primeira metade do setecentos mineiro. Com esse 

intuito serão retratados vários documentos dentre os quais: devassas eclesiásticas ocorridas 

entre 1719 e 1732, correspondências trocadas entre os governadores dom Pedro de Almeida 

Portugal e Lourenço de Almeida com o rei dom João V e com o Conselho Ultramarino, a carta 

pastoral de dom frei Antônio de Guadalupe de 1726 e o impacto produzido por essa quando 

esse bispo visitou pessoalmente as Minas, a documentação avulsa da Secretaria de Governo das 

Minas, livros de batismo e casamento da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Sabará e 

de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Caeté, documentos publicados na Revista do Arquivo 

Mineiro, oração fúnebre de dom frei Antônio de Guadalupe proferida pelo padre Manoel Freire 

Batalha, códices da Seção Colonial do Arquivo Público mineiro e uma série de obras de 

referência tais como: O códice Costa Matoso, o discurso histórico e político que nas Minas 

houve, o erário mineral, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, o código Filipino, 

as efemérides mineiras. Mas, contudo, essa tarefa só terá sentido se se passar compreender as 

práticas educativas para além do espaço escolar convencional. Quais sejam: voltadas para a 

formação moral e religiosa da população, nos espaços públicos de sociabilidade, sem que, 

contudo, implicassem obrigatoriamente no uso de escolas convencionais. Essa ampliação do 

entendimento do conceito de práticas educativas, em muito beneficiará as investigações 

relativas ao período colonial, retirando os antolhos sobre o uso de uma gama diversificada de 

formas educativas, que tinham por objetivo o controle social das populações daquele período. 

Esse movimento pode ser exemplificado quando da constituição das Minas Gerais. Na medida 

em que a ampliação exponencial da população mestiça colocava em cheque o modelo de 

sociedade branca desejado pelo poder metropolitano, fazendo com que se fizesse uso da 

educação religiosa como modo de desencorajar a união entre brancos e negras. Com isso quer 

se vislumbrar, de modo específico, a composição de uma pauta voltada para uma educação 

religiosa calcada no modelo de casamento entre homens e mulheres brancas sob o auspício da 

Igreja, desencorajando os casamentos interétnicos, como modo evidente de branqueamento. 

 

Palavras-chave: Fontes, formas educativas não-escolares, Minas Gerais colonial 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA 

Juliano Henrique Soares Dias 

Mestrando em Educação (UFMG) 

 

Esta comunicação é resultado de uma reflexão proposta na disciplina História e Historiografia 

da Educação, cursada no Programa de Pós-graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão 

Social da Universidade Federal de Minas Gerais no ano 2017. 

Tem por objetivo apresentar algumas considerações a respeito dos diversos processos 

educativos presentes na sociedade luso-brasileira, observando-se as concepções vigentes de 

educação naquele período, marcadas por diversas produções intelectuais europeias, não se 

restringindo a uma análise da atuação do Estado português e da Igreja católica, mas 

considerando algumas dimensões das práticas educativas não escolares na América portuguesa. 

Para que se possa entender, de forma mínima que conceito ou tipo de educação encontrava-se 

em vigor na América portuguesa, cabe estabelecer um ponto de partida, propondo algumas 

questões: Qual era a concepção de educação utilizada pelo Estado português no período 

colonial? Quais eram os objetivos pretendidos por Portugal para implantação de um 

determinado sistema educacional na América portuguesa? Existia de fato, um sistema 

educacional na colônia? Qual parcela da população luso-brasileira da América portuguesa seria 

destinatária de um determinado tipo de educação? O que pode ser considerado educação e o 

que pode ser considerado instrução no período colonial? Quais são as diferenças entre estes 

dois conceitos? 

Para a compreensão da concepção de educação que vigorou na América portuguesa entre o 

século XVI ao XVIII, não se pode deixar de considerar a influência do pensamento iluminista 

e suas contribuições no desenvolvimento da temática da educação ao longo do tempo. 

Sob a égide da preservação da ordem social e das posições dentro da sociedade, a educação 

exerceu um papel fundamental na formação dos indivíduos através da transmissão dos bons 

exemplos, das boas maneiras e dos bons costumes. Na América portuguesa, a necessidade de 

“civilizar” e “controlar” a população foi a tônica do processo de colonização.  

Conforme observado pela historiadora da educação, Thais Nívia de Lima e Fonseca, o termo 

educação encontra-se mais próximo da construção do termo “práticas educativas”; seguindo a 

linha de pensamento de autores como Roger Chartier “práticas culturais” (“maneiras de fazer”), 

Michel de Certeau (“estratégias”) elaboração e execução das práticas e Pierre Bourdieu (“jogo 

social” e “intuição prática”); ou seja, o que a leva a utilizar uma concepção mais alargada do 

termo educação.Assim, na América portuguesa, as concepções europeias de educação, 

instrução e civilização chegaram por intermédio dos projetos de colonização. 

Pode-se ainda destacar, várias dimensões das práticas educativas não escolares na América 

portuguesa: uma primeira dimensão diz respeito a atuação de outras ordens religiosas que não 

os jesuítas; uma segunda foi a ênfase dada a educação para o trabalho, que contou com a atuação 

dos mestres artesãos. Essa dimensão tinha a função de enquadrar as populações 

economicamente desfavorecidas nas necessidades econômicas e culturais da metrópole, 

lembrando que o trabalho de cunho manual era extremamente desprezado pelas elites 

econômicas e políticas, sendo a quase totalidade de sua ação educativa direcionada aos negros 

e mulatos; uma terceira dimensão diz respeito a educação das camadas mais pobres da 

população luso-brasileira, associada à difusão da doutrina cristã e à formação profissional como 

meios de controle e realizada predominantemente em instituições de natureza caritativa, ligadas 

a ordens religiosas ou particulares; e uma quarta e última das práticas educativas não escolares 

na América portuguesa diz respeito a atuação das Irmandades Leigas, Ordenas Terceiras e 

Confrarias. 

Palavras-chave: processos educativos, práticas educativas, América portuguesa. 



IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa 

 20 a 22 de junho de 2018  

Diamantina, MG 

23 
 

 

CONEXÕES EDUCACIONAIS ALÉM-MAR: O ENSINO MÚTUO EM PORTUGAL 

E NO BRASIL 

 

Laís Olivato 

Doutoranda em História (USP) 

 

O objetivo desta apresentação é analisar as relações entre o desenvolvimento das escolas de 

ensino mútuo em Portugal e no Brasil durante as primeiras décadas do século XIX e a política 

educacional do período joanino. O ensino monitorial, lancasteriano ou mútuo foi uma 

metodologia pedagógica desenvolvida e propagada pelo britânico Joseph Lancasteriano na 

Europa quanto na América, na África e na Ásia ao longo do oitocentos. No caso de Portugal, o 

método mútuo passou a ser utilizado a partir de 1817 nas escolas militares que faziam parte do 

processo de formação de oficiais para o exército português e estava ligado principalmente à 

renovação militar após as invasões napoleônicas. Embora fosse um método pedagógico 

elaborado para a educação de crianças pobres, órfãs e filhas de operários de Londres, nos 

domínios portugueses o ensino mútuo foi inicialmente associado à manutenção da ordem e da 

disciplina nas fileiras do exército. Mas, diferentemente dessa compreensão do método em 

Portugal, Dom João VI, então Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, apoiava 

também a implantação do ensino mútuo na educação de crianças pobres, tal qual ocorria em 

outros países europeus – principalmente França e Inglaterra –, conforme indicam atas e 

pareceres de reuniões. A inspiração para a criação de escolas mútuas era motivada pela 

divulgação de artigos em jornais e revistas que circulavam entre Europa e América nesse 

período. No caso português, as informações impressas sobre o ensino mútuo chegaram 

principalmente por meio dos Annaes das Sciencias, das artes e das letras; por huma sociedade 

de portuguezes residentes em Paris, editada José Diogo Mascarenhas Neto, Francisco Solano 

Constâncio e Cândido José Xavier desde 1808. Tais editores chegaram a construir uma parceria 

com a Societè pour l´instruction élementaire, de Paris, que apoiou a divulgação de materiais 

sobre o ensino mútuo em língua portuguesa. Vale destacar que os números da revista 

circulavam inclusive na América. Dessa forma, o ensino mútuo era discutido e legitimado por 

figuras ligadas a um cenário de renovação política em Portugal. Iniciativas como a dos 

professores Manoel Joaquim de Sá Braga e João Jozele Cooq, em Portugal, foram legitimadas 

em relatórios entregues ao rei e garantiram a formulação de possíveis guias pedagógicos para a 

propagação do ensino mútuo também em outros territórios portugueses. No caso da América 

Portuguesa, o método de ensino mútuo provavelmente era utilizado por professores franceses 

no Rio de Janeiro, com autorização da Coroa. Por outro lado, a iniciativa de criação de escolas 

de ensino mútuo foi também apoiada por rivais da Coroa. Dentre eles, vale destacar a 

publicação de artigos e panfletos por Hipólito da Costa Furtado, exilado em Londres, no 

Correio Braziliense, entre 1816 e 1817, que colaboraram para a construção de um espaço de 

debates sobre educação e liberalismo que, depois, se consolidaria no processo de Independência 

da América. Para aprofundar esse tema, essa apresentação se valerá da metodologia da História 

Transnacional aplicada aos estudos da História da Educação. Tal perspectiva permite que o 

olhar entre os fenômenos educacionais locais e os globais se entrecruze na tentativa de elucidar 

conexões entre atores históricos e mediações de ideias. Para isso, serão analisadas tanto as 

publicações sobre o ensino mútuo no Brasil e em Portugal durante o período joanino, como a 

circulação de agentes pedagógicos além-mar. 

 

Palavras-chave: ensino mútuo – História Transnacional – período joanino 
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DESAFIOS DO ESTUDO SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES 

PARA O SÉCULO XVIII NA AMÉRICA PORTUGUESA 

Talitha Maria Brandão Gorgulho 

Doutoranda em Educação (UFMG) 

 

No presente texto pretendo apresentar, a luz da análises que realizei e venho realizando, quais 

as dificuldades enfrentadas pelos historiadores da educação ao debruçarem sobre o tema das 

práticas educativas não escolares no período colonial. Portanto, este texto trata das minhas 

inquietações enquanto pesquisadora deste tema e período, bem como das metodologias que 

venho me aproximando e utilizando na busca para entender, principalmente, os tipos de relações 

que duas gerações, compostas pelos membros das “elites coloniais” na Capitania de Minas 

Gerais, tiveram com a educação, objetivo da minha atual pesquisa. Ou seja, procuro, a partir da 

observação dos desafios enfrentados, refletir sobre como estabelecer uma metodologia capaz 

de dar conta desses fenômenos não escolares, que são majoritariamente, se não exclusivamente, 

os indícios que temos quanto a educação para este período. Nos estudos sobre educação nos 

setecentos há a necessidade de se tratar este conceito de uma maneira mais ampliada, descolado 

da ideia de educação escolar, ou de escolarização. Ou seja, para alcançarmos a educação no 

período colonial, precisamos perceber que na América Portuguesa havia uma sociedade em que 

a escola é muito pouco visível. Nas Minas essa constatação se dá de maneira ainda mais forte 

por conta da ausência das ordens religiosas nesta Capitania. Então, com o filtro de um conceito 

de educação mais ampliado, o que se observa ao analisarmos as fontes (por exemplo, como as 

que tenho trabalhado, inventários e testamentos) é, para as Minas coloniais, uma escola 

inexistente, mas, a presença forte e marcante da educação, percebida nas práticas educativas e 

nas estratégias das famílias para a realização das práticas pretendidas. Em outras palavras, a 

escola é muito pouco visível nas análises deste contexto, mas a educação não. Ela era legada, 

buscada por meio das estratégias e realizadas através das práticas educativas, inclusive e 

principalmente para essa camada social práticas de tipo escolar (como aprender a ler, escrever 

e contar, ou as aulas de Gramática Latina). Um primeiro desafio a ser vencido é o de que muitas 

vezes não é possível se escrever uma histórias da educação a partir de uma documentação dita 

oficial, produzida e/ou gerada pelo ato de educar como encontramos em outros contextos, 

especialmente nas escolas e legislação de períodos mais recentes. O que o historiador da 

educação na colônia tem são indícios.  Isto é, trabalhamos na busca e percepção de indícios de 

educação nos mais variados documentos. Seja nos testamentos e inventários, seja nas cartas, 

petições, processos crimes, ou em assinaturas. Buscamos, assim como nos orienta  o "paradigma 

indiciário”, os dados marginais, os resíduos tomados enquanto pistas, sinais, vestígios ou 

sintoma, presentes nas fontes, a princípio, impensadas para tal. Outro desafio é a ausência de 

conceitos que tratam desse contexto educacional, fazendo com que os pesquisadores deste tema 

tenham que lançar mão de conceitos que não foram criados para análises sobre o século XVIII 

e/ou a realidade da América Portuguesa. O próprio conceito de práticas educativas é exemplar 

nesse sentido. Nas análises de alguns integrantes do grupo de pesquisa CeIbero, incluindo as 

minhas, temos entendido por práticas educativas, baseando- se no conceito de práticas culturais 

tratado por historiadores sociais / culturais, as “maneiras de fazer” cotidianas dos sujeitos 

históricos ricos, relacionadas social e culturalmente, na construção de seus espaços, suas 

posições e suas identidades; ou seja, a educação como sendo uma prática, fruto de relações 

sociais. Para o conceito “estratégias”, utilizamos das ideias da mesma autora, que afirma serem, 

de forma genérica, os movimentos de elaboração/execução dessas práticas. No presente texto, 

tenho a intenção de trazer, brevemente,  uma ponderação sobre as possibilidades de uso de 

conceitos que não foram criados para o XVIII e/ou para a América Portuguesa, para o estudo 

em História da Educação nas Minas setecentistas. Isto posto, a intenção deste trabalho é a de se 
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somar os diálogos que pretendem ajudar a responder questões muito caras, acredito que não só 

a minha, mas as pesquisas em história da educação na América Portuguesa como um todo. 

 

Palavras-chave: práticas educativas não escolares, metodologia de pesquisa, século VXIII 

 

 

O PROFESSOR RÉGIO: O PAPEL SOCIAL E UMA PROFISSÃO EM FORMAÇÃO 

NO TERMO DE MARIANA (1772-1835) 

Wellington Pereira Silva  

Graduação em História (Estácio de Sá) 

 

O presente projeto de pesquisa é resultado da pesquisa inicial do meu artigo de conclusão da 

graduação em História e tem por objeto analisar o papel social e a formação da profissão do 

professor régio no termo de Mariana no período de 1772 a 1835, período este que compreendeu 

a criação das Aulas Régias e as mudanças das políticas educacionais que ocorreram com a 

instituição do Império Brasileiro. Encerra – se com a promulgação da Lei Mineira n.º 13, de 28 

de março de 1835, em resposta ao Ato Adicional de 1834, que delegou às províncias a 

responsabilidade de organizar a Instrução Escolar. Os procedimentos metodológicos estão em 

diálogo com fontes primárias e bibliográficas de autores que pesquisam sobre a História da 

Educação no período colonial. 

As primárias se encontram nos acervos do Arquivo Público Mineiro: Coleção Casa dos Contos, 

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana (AHCSM) e no Arquivo Histórico da 

Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Os referenciais teóricos dessa pesquisa são 

delineados pelas concepções de Norbert Elias através dos processos civilizatórios e a história 

dos costumes, Émile Durkheim na observação em perceber a educação como moral e nos que 

debruçaram sobre a história do Brasil e da educação nesse período político-econômico.  

Com a criação das Aulas Régias, o ensino passa a ser responsabilidade do Estado e a partir de 

então, inicia-se o processo da formação do ofício de ensinar, como também a formação da 

cultura escolar, o papel social exercido por esses mestres na colônia e as dificuldades 

enfrentadas para exercer o ofício.  

Sendo assim, nesse ofício de ser mestre de primeiras letras era um grande desafio, pois havia 

atraso nos pagamentos e com o valor recebido tinham que prover seu próprio sustento e as 

despesas referentes ao ofício e também os locais para a realização das aulas, visto que os 

espaços físicos não eram prioridade dos governantes. Apesar de todas estas dificuldades, o que 

motivava estas pessoas a exercer o ofício? O que justificava a continuidade nos cargos? A 

distinção como fator de circularidade dentro do contexto social da época? Espaço de ocupação 

de ofício para homens que dominavam saberes? 

Para compreendermos esse contexto político social, devemos analisar as mudanças do sistema 

educacional que se iniciam no século XVIII com o advento do Iluminismo, onde a Europa 

passou por grandes transformações nas esferas política, religiosa, econômica e cultural. Em 

Portugal, durante o reinado de Dom José I, seu primeiro ministro, Sebastião José de Carvalho 

e Melo (1699 – 1782), conhecido como Marquês de Pombal, colocou como alvo principal 

dessas mudanças a Educação e para tal, fez duas grandes reformas – uma em 1759, com a 

instituição das “Aulas Régias” e a outra em 1772, com a reforma dos Estudos Maiores. Dessa 

forma, a capitania de Minas, passou a ser o centro das atenções da Coroa Portuguesa, devido 

aos conflitos que ocorreram com a Guerra dos Emboabas (1708-1709) e a Revolta de Vila Rica 



IV Colóquio Cultura e Educação na América Portuguesa 

 20 a 22 de junho de 2018  

Diamantina, MG 

26 
 

 

(1720), pelo fato de não existir escolas públicas e grande parte desta população ser composta 

por escravos e pessoas analfabetas.  

No período de 1772 a 1835, o Brasil passou por dois regimes – o colonial e o imperial. Dessa 

maneira, na fase colonial, de 1772 a 1822, as “Aulas Régias” não abrangiam toda a Capitania 

de Minas, mas a partir de 1822, com a formação do Império, foi feito um projeto nacional que 

substituiu as “Aulas Régias” por um projeto de “Instrução Elementar”. 

No ano de 1835 foi promulgada a primeira lei específica responsável por promover mudanças 

na Educação, a Lei Mineira n.º 13 de 1835, em resposta ao Ato Adicional de 1834, que delegou 

às províncias a responsabilidade de organizar a Instrução Escolar. 

 

Palavras – chave: Reformas pombalinas, Aulas Régias e Processo Civilizatório. 
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2ª. SESSÃO 

AS OBSERVAÇÕES SOBRE A CLASSE DOS MAMAIS (1790), DE ALEXANDRE 

RODRIGUES FERREIRA: FONTES MOBILIZADAS, ESTRUTURA E 

SIGNIFICADOS 

 

 

Breno Ferraz Leal Ferreira 

Doutor em História (USP) 

 

A comunicação visa discutir as fontes utilizadas, estrutura e os significados da memória 

intitulada Observações gerais e particulares sobre a classe dos mamais observados nos 

territórios dos três rios, das Amazonas, Negro e da Madeira: com descrições circunstanciadas 

que quase todos eles, deram os antigos, e modernos naturalistas, e principalmente, com a dos 

tapuios (1790), do naturalista lusoamericano Alexandre Rodrigues Ferreira (Cidade da Bahia-

1756 – Lisboa-1815). 

Ferreira formou-se em Filosofia na reformada Universidade de Coimbra, onde foi aluno do 

naturalista Domenico Vandelli (Padua-1735 – Lisboa-1816). Foi o escolhido pela Coroa 

portuguesa para liderar a chamada viagem filosófica, que tinha como um de seus objetivos a 

descoberta de produtos naturais dos três reinos (vegetal, mineral e animal) e o registro de suas 

utilidades (econômicas, médicas e dietéticas). Além disso, exigia-se a descrição dos povos 

locais e seus costumes, como Vandelli assinalou nas orientações de viagem. A comitiva 

percorreu as capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá entre 1783 e 1792. 

A memória assinalada foi uma das redigidas nesse contexto. Ela é dividida em duas partes 

principais: na primeira, Ferreira reflete sobre os índios americanos (sua origem, características 

físicas e culturais, e a razão da variabilidade do homo sapiens enquanto espécie do Reino 

Animal); a segunda é a classificação de 65 espécies de mamíferos de regiões visitadas, que 

incluía a menção a seus usos (econômicos, dietéticos e médicos). 

Cabe analisar as orientações que recebeu e o próprio sentido da expressão “viagem filosófica”, 

à época relacionado tanto ao estudo das ciências naturais, quanto – num âmbito mais geral – à 

crítica das fontes espanholas da época da colonização da América, que na Ilustração passam a 

ser entendidas como “fábulas” por muitos autores. Um desses autores foi o historiador escocês 

William Robertson (Borthwick – Midlothian-1721 – Edimburgo-1793), autor de The History 

of America (1777). Nela, ofereceu uma classificação da evolução humana baseada em etapas. 

Por meio da análise de suas condições técnicas e características sociais e econômicas, 

classificou os seres humanos entre selvagens, bárbaros e civilizados (ou caçadores, pastores, 

agricultores e comerciantes). Mexicanos e peruanos foram compreendidos como mais 

“civilizados”. Na introdução à obra, fez referência a uma futura publicação da história da 

América portuguesa, nunca realizada. Os demais povos foram geralmente entendidos como 

bárbaros e selvagens – tal como Ferreira compreendeu os ameríndios da América portuguesa. 

Argumentaremos que a obra de Robertson foi utilizada para a composição de uma série de 

memórias, incluindo as Observações gerais e particulares sobre a classe dos mamais. Se 

atentarmos para seu título completo, perceberemos inclusive a referência à existência de dois 

tipos de naturalistas – “antigos” e “modernos” –, sendo que pelos “antigos” se poderia entender 

os cronistas espanhóis e, pelos modernos, naturalistas e autores do século XVIII, como o 

próprio Robertson, além de outros como Lineu e Buffon. Ferreira provavelmente não tinha em 

mãos todos os volumes da obra, apenas o volume que continha o “Book IV”, relativo aos povos 
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ameríndios. Pelas referências feitas a essa obra, pode-se deduzir que a edição utilizada por 

Ferreira foi a francesa publicada em Paris em 1777. 

A historiografia sempre associou o trabalho de Ferreira e sua equipe aos usos que, de alguma 

forma, fizeram de Lineu (de seu modelo de classificação) e Buffon. A documentação mostra 

que ele levou de Portugal obras do primeiro. Possivelmente conheceu a Histoire Naturelle de 

Buffon durante a viagem. Todavia, a referida memória nos permite problematizar a maneira 

como mobilizou esses autores e outras fontes utilizadas. O cotejamento da mesma com o Book 

IV mostra que o afirmado sobre a inferioridade dos animais americanos (incluindo indígenas) 

em relação aos europeus (e outras discussões presentes na memória) na verdade foi introduzida 

a partir da reprodução – de maneira adaptada – que fez da obra do historiador escocês –, 

incluindo as referências a Buffon. Por sua vez, apesar de Lineu lhe ser uma referência 

importante, a obra de que mais valeu para construir a classificação das 65 espécies de mamíferos 

foi Introdvctio ad Historiam Naturvlalem, do naturalista italiano Ioannis Antonio Scopoli 

(1723-1788), a qual também trouxe de Portugal. 

 

Palavras-chave: Alexandre Rodrigues Ferreira; Viagem Filosófica; Animais Americanos 

 

 

O VIAJANTE NÃO ESTÁ SÓ; A CULTURA CIENTÍFICA EM MEMÓRIAS SOBRE 

O BRASIL E AS LIGAÇÕES ENTRE OS NATURALISTAS LUSO-BRASILEIROS 

DO SÉCULO XVIII E OS CIENTISTAS DO SÉCULO XIX 

 

Daniela Casoni Moscato 

Doutora em História (UFPR) 

 

O que somos quando viajamos ou quando escrevemos sobre viagens? A pergunta não é simples 

e não será esclarecida com um modelo de resposta usual. Em verdade, ela não será esclarecida. 

Ao respondê-la por uma única via, corre-se o risco de definir, de maneira desditosa, dois atos 

complexos, que há tempos acompanham o homem: a viagem e a escrita. A pergunta que aqui 

se coloca tem apenas um papel, o de refletir sobre os deslocamentos físicos e mentais realizados 

pelo homem no passado.  

Em Viagem a Portugal (1981) José Saramago escreveu que a viagem é história e provavelmente 

é uma das faces da felicidade:  

 
História de um viajante no interior da viagem que fez, história de uma viagem que em 

si transportou um viajante, história de viagem e viajante reunidos em uma procurada 

fusão daquele que vê e daquilo que é visto, encontro nem sempre pacífico de 

subjectividades e objectividades. (SARAMAGO, 1995, p.21) 

 

A imagem contemporânea do viajante e da viagem como “fusão daquele que vê e daquilo que é 

visto, encontro nem sempre pacífico de subjectividades e objectividades” não é exclusiva de 

Saramago. Tais representações se cristalizaram no imaginário, a ponto de nos seduzirem facilmente 

– e pensá-las de outra forma é um exercício necessário. Quando se imagina o ato de viajar, muitos 

ainda têm a ideia de que deslocar-se é somente uma grande aventura, desconsiderando o 

conjunto de atividades que a antecede, por exemplo, ao verificarmos como eram complexos a 

organização, os objetivos e os investimentos econômicos necessários para as expedições dos 

séculos XV, XVI e XVII, ou para as viagens científicas dos séculos XVIII e XIX, tal construção 

histórica não se sustenta. Foi tal exercício que conduziu a tese de Doutorado que dá o título desta 

comunicação. Escolheu-se para este IV Colóquio apresentar, no tempo permitido, alguns dos 

resultados desta recente pesquisa.  
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Na tese analisou-se possíveis ligações entre dois grupos de viajantes naturalistas que estiveram 

no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Para tal objetivo, buscou-se e investigou-se, na literatura 

de viagem oitocentista, impressões e fragmentos de leituras sobre as obras de luso-brasileiros 

setecentistas. A hipótese foi a de que determinadas investigações dos luso-brasileiros foram 

apropriadas e ressignificadas para a composição de famosos relatos de viagem do século XIX, 

feitos em sua maioria por naturalistas franceses e alemães. Além disso, outros contatos entre 

esses grupos foram identificados. Eles se deram pela participação em uma rede de sociabilidade 

científica que permitiu o acesso dos autores do século XIX às memórias científicas dos luso-

brasileiros e, em determinados momentos, o contato direto com esses sujeitos. Para investigar 

essa “República das Ciências”, foram considerados aspectos próprios da história da leitura, 

como a circulação e apropriação dos escritos e a formação de uma comunidade de leitores que 

elegeu autores, construiu práticas do ler e significados singulares. Esses aspectos foram 

abordados através das três etapas das expedições científicas: o preparo, a viagem e a escrita. Na 

primeira etapa, esclareceu-se o aprendizado e organização das expedições ocorridos em 

instituições – academias, universidades, gabinetes e jardins. Nesses lugares, além da educação 

formal de história natural, os sujeitos contactaram seus pares e se iniciaram na sociabilidade 

científica. Na segunda etapa, compreendeu-se como era a viagem filosófica ou científica nos 

trópicos brasileiros. Nesse momento, praticava-se o que se havia aprendido nos livros e nas 

aulas, além de reconhecer e conhecer outros naturalistas, seja através da leitura ou mesmo de 

encontros em suas residências brasileiras. Por fim, a escrita. O tempo da retomada de anotações 

e da leitura de muitos outros relatos de viagem. Nessa etapa, se imprimiu no papel as impressões 

particulares do trânsito, os significados obtidos pelas leituras de outros textos e a representação 

de encontros com outros sujeitos viajantes materializados no próprio relato. Aqui será 

apresentada a última fase da viagem que expõe os resultados da investigação.  

 

Palavras-chave: leitura; ciência moderna; viagem; sociabilidade; literatura. 

 
 

JOSÉ BONIFÁCIO: UM CRÍTICO DA DESTRUIÇÃO DA PAISAGEM LUSO-

BRASILEIRA E DA ESCRAVIDÃO NOS TRÓPICOS (1787-1822) 

 

Kaian Luca Perce Eugênio 

Mestrando em História (UFOP) 

 

Este trabalho têm como objetivos 1- abordar a polissemia do conceito de natureza na trajetória 

intelectual de José Bonifácio que se desdobra no sentido de natureza material e moral;2- 

evidenciar à crítica em relação a destruição e degradação da natureza luso-brasileira entre os 

séculos XVIII e XIX do autor; 3- demonstrar como Bonifácio foi crítico à inferioridade moral 

e intelectualidade negra, indígena e mestiça; 4- compreender como o conhecimento 

universitário difundido em Coimbra foi recebido, disseminado e estabelecido no Império Luso-

Brasileiro. A hipótese central é de que Bonifácio após se estabelecer em Portugal para a 

realização de estudos universitários, o autor adotou concepções iluministas de filosofia natural, 

direito, economia, princípios progressistas e pragmáticos para criticar a destruição da fauna e 

flora luso-brasileira como criticar a escravidão e a desigualdade jurídica de negros, mestiços e 

indígenas no Império Luso-Brasileiro como no Império brasileiro após 1822. 

José Bonifácio pertencia a juventude intelectual luso-brasileira, seu estudo em Coimbra o qual 

começara em 1787 só terminaria mais de dez anos depois com o fim das chamadas viagens 

filosóficas. Viagens com a finalidade de arraigar conhecimentos necessários para revitalizar e 

atualizar os saberes em Portugal (Bonifácio permaneceu na Europa por quase 30 anos entre 
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1790-1819). Bonifácio conviveu na Europa com grandes nomes do pensamento sobre a 

natureza como o botânico Antoine-Laurent de Jussieu e o naturalista Alexander von Humboldt. 

Os estudos de Bonifácio renderam-lhe grande conhecimento acerca das ciências naturais, 

principalmente da mineralogia a fim de constituir saberes científicos que pudessem estar de 

acordo com as possibilidades e limites da natureza brasileira e, assim, revitalizar a extração de 

metais preciosos na América portuguesa. 

A estadia em Coimbra aproximou Bonifácio do italiano Domenico Vandelli, professor em 

Coimbra, animador científico e cultural no período pombalino, que incentivava a realização de 

excursões científicas a fim de estabelecer dados sobre as riquezas naturais da América 

portuguesa. Bonifácio se tornou adepto das teorias e proposições de Vandelli e de outros 

homens da ciência de seu tempo que difundiam um ideário intelectual que combinava as novas 

concepções de ciência natural divulgadas por Lineu (1707-1778) e Buffon (1707-1788). Esta 

corrente científica é considerada por vários analistas como um dos elos genealógicos mais 

imediatos do que seria a “ecologia” no século XX, ou seja, o mundo natural era compreendido 

como um sistema interdependente e orgânico onde cada elemento desempenhava um papel 

importante para a manutenção da ordem coletiva. 

A “economia da natureza” de Lineu ofereceu um eixo teórico para as primeiras críticas 

modernas à destruição da natureza pela ação antrópica. Vandelli se utilizava destas percepções 

teóricas e de correspondentes espalhados pelas colônias portuguesas a fim de levantar dados e 

criticar a destruição destes ambientes naturais. A figura de José Bonifácio, de novo, faz-se 

relevante, se pode considera-lo como fundador da crítica sistemática da destruição do ambiente 

brasileiro como de uma crítica em relação a inferioridade intelectual e moral de negros, índios 

e mestiços. 

Estas ideias nascidas na Europa iriam desembarcar na colônia por intermédio da vinda da corte 

em 1808. A renovação técnico administrativa e econômica pela qual a América portuguesa 

passou desde então teve consequências positivas, manifestando-se na criação do Jardim 

Botânico, Museu Nacional, universidades, nas expedições artísticas e científicas. Esta trajetória 

desencadeou o surgimento de uma tradição intelectual ligada às ciências da natureza, e, por 

conseguinte, de lugares de memória relacionados com o mundo natural. 

Sua excursão científica pela Europa e troca intelectual com Vandelli havia lhe rendido grandes 

conhecimentos acerca do pensamento naturalista, seu retorno em 1819 foi marcado por intensos 

apelos críticos direcionados contra à escravidão negra e indígena, às técnicas arcaicas 

empregadas nas atividades econômicas do Reino Unido e, posteriormente, do Império 

brasileiro, como também denunciava a destruição do ambiente natural. Em sua vasta obra, 

Bonifácio em muitas passagens se refere à destruição dos bosques e florestas brasileiras como 

da vida marinha de modo que podemos dizer que o autor já expressava parte desta preocupação 

que viria a ser intensificada durante todo o Império Brasileiro. 

 

Palavras chaves: ensino de ciências, intelectualidade, naturalismo.  
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A SUPERAÇÃO DA PAISAGEM DECADENTE DAS MINAS DE MINAS GERAIS 

ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO CIENTÍFICA E A POLISSEMIA E DISPUTA DO 

CONCEITO DE NATUREZA (1801 – 1803) 

Mark de Soldi Matzner 

Mestrando em História (UFOP) 

 

Este trabalho parte da pergunta: será que o discurso da “decadência” aurífera entre os séculos 

XVIII e XIX nas Minas não se remetia também à falência do controle público e da autoridade 

administrativa imperial? Está pergunta levou a tese de que o conceito de natureza é disputado 

no interior da modernidade luso-brasileira. Tal fenômeno é observado nos documentos 

selecionados: Memória sobre as minas da capitania de Minas Gerais (1801) de José Vieira 

Couto; Alvará de 13 de Maio (1803) publicado por Manuel Ferreira Câmara. Estas fontes 

demonstram a inserção no universo das minas, de uma cultura letrada apoiada pelo governo. O 

que reforça a hipótese de que a produção intelectual dos autores colaborou para disputa 

semântica do léxico natureza, ao mesmo tempo, em que os quadros administrativos do Estado 

português se utilizaram da ciência para sair de uma crise política, social e econômica que se 

encontrava Portugal. Desta forma, os objetivos deste trabalho são: 1- apresentar parte da 

trajetória intelectual que atravessou o atlântico, dentro das condições da modernidade e do 

Iluminismo luso-brasileiro; 2- expor como a memória (produto de uma viagem filosófica) e o 

Alvará (produto legislativo da reflexão ilustrada a respeito das condições do Estado e seus 

domínios) foram utilizados nas práticas mercantilistas e nas relações de poder na sociedade 

mineira do início dos oitocentos, 3- compreender como a polissemia do conceito de natureza 

possui um sentido relacionado tanto a natureza material das coisas como moral. 

Manuel Ferreira da Câmara Bithencourt e Sá e José Vieira Couto, integrantes da juventude luso-

brasileira, atravessaram os conhecimentos científicos de seu professor Vandelli, animador 

científico e cultural do período pombalino, pelo atlântico, problematizando questões 

emergentes do mercantilismo, utilizando as ciências naturais como lugar discursivo e 

legitimidade burocrática. Ambos se viam colocados entre o regimento aurífero de cunho 

mercantilista reformado para revigorar a extração dos metais preciosos na colônia e os conflitos 

emergentes da condição sócio-política degradante dos mineiros. A instrução científica aparece 

com objetivo de consertar o resultado das ações antrópicas residentes na natureza, ao mesmo 

tempo que moralizava a cultura, sociedade, e política mineira através da atribuição da 

decadência. O discurso científico Iluminista passa a coagir e determinar um horizonte para o 

espaço mineiro, esquadrinhando o território, racionalizando a paisagem, organizando e 

orientando a política, condenando costumes locais, mobilizando a ideia de uma superação da 

paisagem decadente: a missão de uma ciência institucionalizada que protege o império através 

da cultura escrita (literária, memorialista, legislativa), e que modula as atitudes institucionais e 

transforma as relações da vida; as relações com a natureza. 

A modernização dos sentidos através do Iluminismo era necessária para que Portugal se 

afastasse da tradição escolástica e obtivesse nas ciências, a revolução industrial, pois estas 

fundavam novos mercados na modernidade. Esta política administrativa do Estado português 

convocou uma elite burocrática para pôr em prática a ruptura com os métodos arcaicos de 

extração e exploração português e incentivou a criação de museus de história natural, jardins 

botânicos, viagens filosóficas, que desmistificam o próprio conceito de vida da tradição 

religiosos e abraça as luzes. A mineração impulsionava o pensamento na direção da gestão de 

recursos naturais da colônia, desbravava a mata atlântica e seus segredos escondidos na terra. 

Imersos em seus vales e montanhas, os mineiros viviam em meio a uma natureza descrita como 
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inóspita, apesar de dadivosa. A sinuosidade do terreno, o clima inconstante, as peçonhas, a 

relutância da natureza em entregar o ouro, produziu experiências sociais durante a colonização.  

O memorialismo mineiro e a legislação tendem a chocar-se no modo como a vida se assentou 

às margens do ribeirão do Carmo. Narradas como decadentes, tanto as condições de trabalho 

extrativista das minas quanto as condições arquitetônicas e políticas das vilas e arraiais, 

significaram a barbárie perante a metrópole: uma modernidade que não liberta, mas hierarquiza. 

O discurso científico, ao moralizar a experiência colonial e dos colonos, reorganiza, instrui, 

coage, na tentativa discursiva de superar a recorrente decadência presente nos textos 

administrativos. 

 

Palavras-chave: Intelectuais, Minas Gerais, mineração 

 

ENTRE LIVRES E CATIVOS: APRENDIZAGEM DE OFÍCIO MECÂNICO NA 

VILA REAL DO SABARÁ (1735-1829) 

 

Ludmila Machado Pereira e Oliveira Torres 

Mestranda em História (UFMG) 

 

A presente comunicação é fruto da pesquisa do mestrado intitulada “Os oficiais mecânicos na 

Vila Real do Sabará: controle, cultura material e trabalho (1735-1829)”. O tema apresentado, 

aprendizagem de ofício mecânico, é referente ao terceiro capítulo da dissertação. Atualmente, 

as pesquisas em História da Educação no período colonial têm diversificado os seus objetos. 

Não há mais um enfoque exclusivo no ambiente escolar, busca-se estudar diferentes práticas 

educativas. Uma delas é o aprendizado de ofício mecânico que na América Portuguesa 

apresenta distinções do Reino, principalmente na Capitania de Minas Gerais que não havia 

corporações de ofícios. Buscamos na dissertação, e aqui, compreender como os costumes do 

mundo dos ofícios se comportaram na América e como a escravidão contribui para modificá-

los. A sociedade mineira setecentista era marcada por uma fluidez social e flexibilidade dos 

costumes que modificaram as relações de hierarquias presentes na sociedade de Antigo Regime 

português. Em Minas, no nosso caso em Sabará, as instituições de controle do trabalho 

mecânicos presentes no Reino não eram iguais. Não existe para a capitania nenhum registro de 

corporações de ofícios, diferente de Salvador e do Rio de Janeiro. A iniciativa de 

regulamentação foi das câmaras da Capitania. As corporações de ofício no Reino e em outras 

capitanias eram responsáveis pela regulamentação da aprendizagem e pelo exame de novos 

oficiais para o seu ingresso. Pela inexistência de corporações há uma ausência de 

documentações específicas para aprendizagem de ofício mecânico na Capitania. Assim, as 

câmaras municipais de Sabará e de outras vilas da capitania assumem a função de regular os 

exames de ofícios. Para tornar oficial, o aprendiz apto deveria perante um juiz realizar o feitio 

de suas obras. Avaliava-se a técnica e qualidade da obra, garantindo o fornecimento de bens e 

serviços satisfatórios. A habilidade técnica dos aprendizes é fruto de anos de ensino na oficina 

do mestre; marcada pela repetição e reprodução do trabalho, do manuseio da ferramenta sobre 

a matéria prima. A aprendizagem de ofício mecânico é um conhecimento tácito fruto da prática 

cotidiana do oficial mecânico com sua ferramenta, originário no costume; transmitida através 

da demonstração do mestre e pela oralidade. Por meio da documentação cartorial foi possível 

compreendermos a aprendizagem de ofício em Vila Real do Sabará para livres e escravos. Os 

aprendizes livres pesquisados são órfãos que ficaram pelo falecimento de seus pais ou um deles. 

Os órfãos eram os herdeiros menores de vinte e cinco anos não emancipados; ficavam sobre a 

tutela de um administrador responsável pela herança e por seus cuidados. Nas Ordenações 

Filipinas a educação dos órfãos era obrigação do Juiz dos Órfãos, deveria garanti-la de acordo 
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com o grupo social, os filhos de oficiais mecânicos deveriam ser mandados a aprender ofício 

mecânico. Em Sabará e na Capitania das Minas os órfãos mestiços e pobres foram colocados a 

aprender oficio mecânico. Buscava-se ocupar os jovens mestiços e pobres para evitar que 

tornassem vadios. A vadiagem dos homens mestiços, pobres e forros era vista como sinônimo 

de violência e ladroagem. As autoridades coloniais incentivavam a aprendizagem de ofícios 

mecânico a vendo como um meio, junto com o casamento, de reduzir a vadiagem dos mestiços 

e forros; além de levar ao estabelecimento da população nas localidades. Assim, os juízes de 

órfãos cobravam dos tutores que colocassem os meninos para aprenderem através dos autos de 

contas de tutoria; documentação em que se declarava a saúde, ensino e vestuário dos órfãos; 

utilizadas na pesquisa para caracterizar a aprendizagem em Sabará. Além dos aprendizes livres, 

os escravos são também nosso objeto de estudo; buscamos desvendar como se deu sua 

aprendizagem. Na documentação cartorial e camarária relativa à Sabará encontramos indícios 

da prática de aprendizagem entre o cativo e seu mestre, que algumas vezes era também seu 

senhor. O escravo cativo permitia ao seu proprietário ampliar e diversificar a sua renda, como 

também, possibilitava no futuro o escravo juntar pecúlio para obter a sua liberdade. 

Aprendizagem de homens livres e escravos contribuem para compreendermos como se dava a 

educação na América Portuguesa, tendo como exemplo a Vila Real do Sabará.  

 

Palavras-chave: aprendizagem mecânica; órfãos; escravidão. 
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3ª SESSÃO 

O SEMINÁRIO DE MARIANA: EDUCAÇÃO CATÓLICA E FORMAÇÃO 

SACERDOTAL NAS MINAS GERAIS NO INÍCIO DO SÉCULO XIX 

 

Anna Karolina Vilela Siqueira 

Mestranda em História (UFOP) 

 

A presente comunicação tem por objetivo interpretar as concepções e práticas político-

religiosas de Dom Frei José da Santíssima Trindade à frente da diocese de Mariana no período 

compreendido entre 1820 e 1835, quando atuou como prelado deste Bispado. O Seminário de 

Mariana data de 1750, tendo sido fundado pelo primeiro Bispo da Diocese, Dom Frei Manoel 

da Cruz. Os seminários católicos surgiram em um contexto muito preciso: foram criados por 

deliberação do Concílio de Trento (1545-1563). A formação e administração do Seminário de 

Mariana ficaram a cargo da Diocese. O período que antecedeu a chegada de Dom José foi de 

vacância do Seminário. Após sua nomeação como bispo de Mariana em 1820, Dom José inicia 

uma série de modificações no Seminário, tanto no âmbito material como no administrativo, 

para que assim pudessem ser retomadas as atividades do local. Simultaneamente, entre 1821 e 

1825, o bispo visitou 65 das 68 freguesias de Mariana, observando as condições da Igreja em 

sua Diocese e direcionando a vida pastoral e religiosa segundo as determinações de Trento, de 

forma articulada com a política colonizadora do Estado Português. Segundo as determinações 

do Concílio de Trento, competia ao Bispo cuidar da conservação e da prosperidade do 

Seminário diocesano. Esta é também a postura de Dom José, continuamente atento à formação 

espiritual dos alunos e, principalmente, à disciplina interna do Seminário. Seu propósito era o 

de assegurar a retidão, a renovação moral e espiritual do clero, para assim melhorar sua atuação 

no Bispado. Uma de suas primeiras modificações estava relacionada à reformulação do Estatuto 

que foi de grande abrangência, no qual se discutia acerca da administração (fundos do 

Seminário e da Fazenda), do Governo (como devem se portar o Reitor, Vice Reitor, Procurador, 

Tesoureiro, Professores, Párocos, Sacristão, Enfermeiro, Cozinheiro e Porteiro), dos 

Seminaristas (vestiário, obrigações e deveres a se cumprir), do tempo letivo, feriados e 

distribuição das horas de estudo em aulas do Seminário, e principalmente acerca da condução 

da observância moral, da correção e dos ensinamentos que devem ter os estudantes do 

Seminário (onde são pregadas a ordem escolástica ou observância literária, a retórica, a 

gramática latina, a filosofia, a teologia dogmática e a teologia prática). As principais reformas 

se deram, porém, no âmbito da formação eclesiástica. Foi conferido grande cuidado à 

observância moral, a correção e conteúdo das disciplinas lecionadas (a retórica, a gramática 

latina, a filosofia, a teologia dogmática e a teologia prática). Devido à carência de 

estabelecimentos educacionais no Brasil, Dom José manteve a destinação anterior do 

Seminário, que acolhia não somente os direcionados à vida sacerdotal, mas também os meninos 

e jovens da elite mineira, que viriam a atuar posteriormente na burocracia de Estado e em 

funções liberais. Dessa forma, pretendemos abordar sobre as práticas de formação 

implementadas no Seminário de Mariana entre 1820-1835, buscando identificar elementos de 

permanência de anteriores concepções teológico-políticas e a instauração de novas perspectivas 

e metodologias educacionais. As fontes selecionadas para esta pesquisa foram as cartas e as 

visitas pastorais de D. Frei José, bem como sermões e outros escritos eclesiásticos da época.  

 

Palavras-chave: Seminário de Mariana; Educação Católica; Minas Gerais 
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INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO SACERDOTAL NA AMÉRICA PORTUGUESA: UMA 

HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO DO SEMINÁRIO DA PARAÍBA (1744-1759) 

 

Thiago Gomes Medeiros 

Mestre em História (UFPB) 

 

Esse trabalho tem por objeto perscrutar o processo de fundação do Seminário da Paraíba, que 

nasceu da ideia de se criar um anexo ao Colégio de São Gonçalo compondo, assim, o complexo 

jesuítico na Cidade da Paraíba, juntamente com a casa e com a igreja homônimas. Se analisa a 

temática, a partir de fontes impressas e documentos manuscritos do Arquivo Histórico 

Ultramarino (cartas dos oficiais da Câmara da Paraíba, requerimentos, decretos reais, cartas de 

ordem, provisões, ofícios, etc.), que aparecem recorrentemente na documentação paraibana do 

século XVIII, como também documentos cartoriais originais preservados por volta de três 

séculos. Também se tem por objetivo, além de compreender o processo de fundação do 

Seminário da Paraíba, destinado principalmente a formação de sacerdotes, investigar as práticas 

desta instituição que atuava em conjunto com a Casa e o Colégio de São Gonçalo. Dessa forma, 

instrução e formação religiosa sacerdotal faziam parte desse complexo, marcando o pioneirismo 

desses equipamentos culturais e educativos, sendo o colégio fundado primeiramente e, 

aproximadamente, sessenta anos depois o seminário. Essas instituições educativas 

desempenharam suas funções na capitania até o processo de expulsão dos padres da Companhia 

de Jesus residentes na Paraíba em meados do setecentos. Nesse ínterim, serão estudadas as 

vicissitudes que convergiram para a agência do jesuíta italiano Pe. Gabriel Malagrida (1689-

1761) em terras paraibanas entre 1744 e 1746, sendo ele o responsável por plantar a ideia da 

construção de um seminário diocesano enquanto missionou na capitania, influenciando as 

autoridades eclesiásticas, como também o governo local e até o próprio rei de Portugal, D. João 

V, acerca de suas fundações e aspirações. Vale ressaltar, que o Pe. Malagrida antes de chegar à 

Paraíba vivenciou a experiência de lançar as bases para criação de um seminário também na 

Cidade da Bahia. Aliás, os jesuítas já atuavam junto à formação de sacerdotes mesmo antes do 

decreto conciliar que versava sobre a construção de seminários em 1563. Não seria diferente a 

intenção de se fundar um seminário diocesano na Cidade da Paraíba com o intuito de oferecer 

formação aos futuros padres diocesanos locais, assim como de arregimentar vocações para 

compor o quadro de religiosos da Companhia de Jesus. Ainda se pretende alinhavar o modus 

operandi dessa instituição, a partir das regras e procedimentos do Ratio Studiorum, que 

norteava todas as práticas de ensino desenvolvidas pelos jesuítas. Certamente, se discutirá que 

o que ocorreu na Casa de São Gonçalo não foi algo isolado, pois era comum serem abertos 

seminários, na Europa, por iniciativa da autoridade eclesiástica local que depois seria entregue 

para administração dos jesuítas. No caso da Paraíba não foi diferente, D. Frei Luiz de Santa 

Teresa, bispo de Olinda entre 1739 e 1753, abraçou a ideia do Pe. Malagrida e depois da 

fundação confiou a direção da instituição aos padres inacianos. Por sua vez, a trama vai se 

costurando a partir do tráfego epistolar entre as diferentes autoridades coloniais, sendo elas: 

Superiores Provinciais, Capitães-Mores e Oficiais da Câmara; que insistentemente 

participavam à Coroa portuguesa reiterando não apenas a necessidade de se erigir um cômodo 

na quadra do colégio com a permissão da Coroa, que posteriormente seria o seminário, mas 

também suplicavam a concessão de ordinária anual para o sustento tanto dos religiosos como 

para manter o funcionamento das instituições jesuíticas na Paraíba, tornando-se definitivamente 

independente do Colégio de Olinda em Pernambuco. Para tanto, solicitavam das autoridades 

reais as mercês necessárias a fundação de um seminário, pelos padres inacianos, atendendo às 

orientações do Concílio de Trento, e aos anseios da elite local. Enfim, esse trabalho versará 

sobre o processo de fundação do Seminário da Paraíba, tendo a intenção em contribuir para o 

resgate das práticas educativas, instrucionais e a formação religiosa no território paraibano, em 
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pleno século XVIII, a fim de se fortalecer e expandir os estudos sobre cultura e educação no 

contexto colonial da América Portuguesa. 

 

Palavras Chave: Seminário da Paraíba. Formação Sacerdotal. Jesuítas. 

 

 

 

A PEDAGOGIA SERÁFICA E A ICONOGRAFIA FRANCISCANA DA 

INSTRUÇÃO: REPRESENTAÇÕES DOS DOUTORES MEDIEVAIS DA ORDEM 

NOS CONVENTOS DA PROVÍNCIA DE SANTO ANTÔNIO DO BRASIL (BAHIA E 

PERNAMBUCO – SÉCULO XVIII) 

Carla Mary da Silva Oliveira 

Doutora em Sociologia (UFPB); Profa. UFPB 

 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa mais extensa, financiada pelo CNPq, sobre o 

universo da Instrução e das Livrarias nos conventos da Província franciscana de Santo Antônio 

do Brasil eretos entre os séculos XVII e XVIII e que funcionaram até sua decadência em meados 

do oitocentos. O interessante ao se mergulhar no universo da iconografia franciscana na 

América portuguesa é se ir, aos poucos, desvelando as sucessivas camadas de significados e a 

importância atribuída às imagens pelos seráficos, e o tanto que tais representações se 

entranharam no reforço de suas práticas de formação instrucional e espiritual desenvolvidas no 

espaço intramuros ao longo do período colonial, especialmente no apogeu de sua atuação, ou 

seja, no setecentos. É possível identificar a existência de um discurso visual feito 

especificamente para os fiéis, extremamente catequético e alegórico, calcado em determinações 

tridentinas de uso das imagens de santos e beatos como modelos de conduta e intermediários 

entre o mundo terreno e o plano sagrado, exposto nas áreas mais públicas dos conventos, como 

portarias, capelas, igrejas conventuais e claustros, e outro, mais intelectualizado e 

personalizado, também focado em modelos de conduta, mas voltado a exaltar os intelectuais e 

teólogos da ordem em espaços conventuais de circulação restrita apenas a noviços em formação 

e religiosos professos. O importante a destacar é que a Ordem dos Frades Menores, ao menos 

em tese, deveria ter aplicado uma pequena reforma na estrutura de funcionamento de suas 

classes intramuros, principalmente aquelas dedicadas à formação de seus próprios quadros, 

após as determinações do Concílio de Trento (1545-1563). No entanto, até a segunda metade 

do século XVI a estrutura de instrução existente entre os franciscanos na Europa ainda era 

aquela que se construíra a partir do século XIII, ou seja, desde seus primórdios, e que se 

aperfeiçoara com a expansão da Ordem por meio da fundação de vários conventos, instalação 

de províncias e sua forte atuação junto a algumas das principais universidades europeias 

medievais, principalmente Paris e Oxford. No que se refere às custódias e províncias surgidas 

no Novo Mundo, na Ásia e na África, obviamente haveria uma subordinação àquele modelo, 

mas o que pretendo discutir aqui é justamente a permanência de estruturas e normatizações pré-

tridentinas na chamada Pedagogia Seráfica cristalizada nos Estatutos da Província de S. 

Antonio do Brasil – publicados em 1709 em Lisboa, que discorrem sobre a instrução e formação 

dos noviços em mais de um de seus capítulos – e nas Atas Capitulares provinciais, cotejando 

tais documentos com o acervo das livrarias conventuais das casas que recebiam os noviços para 

esta formação, analisando também algumas poucas mas significativas imagens e representações 

dos doutores e teólogos medievais da Ordem presentes nos espaços de leitura e ensino 

frequentados pelos franciscanos em formação. Este trabalho parte da revisão de uma premissa 

que se tornou comumente aceita nos estudos de História da Educação sobre o período colonial 

na América portuguesa: a de que os frades de Assis não tiveram atuação significativa no campo 
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educacional. Por meio da pesquisa em documentos do acervo do Arquivo Histórico Ultramarino 

foi possível perceber que, pelo contrário, os franciscanos atuavam não apenas na formação de 

seus próprios quadros mas, também, junto à população do entorno de suas casas conventuais, 

de forma bem efetiva. No caso da atuação intramuros, reforçavam o exemplo de modelos 

medievais da escolástica em sua Pedagogia, enaltecendo personagens como John Duns Scotus, 

Guilherme de Ockam, Pierre Auriol, Álvaro Pelagio, Gerardo Odon e Raimundo Lúlio. Todos 

aparecem na iconografia decorativa de espaços conventuais destinados à instrução dos noviços, 

e o que se pretende é discutir a relação existente entre suas representações e as normas 

instrucionais presentes nos Estatutos da Província de S. Antonio do Brasil, bem como o alcance 

da permanência dos preceitos escolásticos, mesmo depois das determinações tridentinas para 

que se operassem mudanças no processo instrucional formativo das ordens religiosas católicas 

romanas. Se trabalha com a ideia de centro/ periferia presente na obra de Ginzburg e também 

com o conceito de representação desenvolvido por Chartier em seus estudos sobre História do 

Livro e da Leitura como chaves para compreensão deste universo, bem como o método 

iconológico de Panofsky e a concepção de kunstwollen de Riegl para analisar a circulação 

dessas imagens no meio conventual. 

 

Palavras Chave: Franciscanos; Instrução; Iconografia Setecentista. 

 

AS ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS NA AMÉRICA PORTUGUESA E A PALAVRA 

IMPRESSA: O EXEMPLO DA ORDEM TERCEIRA FRANCISCANA DE SÃO 

PAULO NO SÉCULO XVIII 

 

Juliana de Mello Moraes 

Doutora em História (U. Minho); Profa. FURB 

 

O objetivo desta comunicação consiste na análise da presença e do impacto da palavra impressa 

na gestão e no cotidiano das associações religiosas em São Paulo no século XVIII. A partir do 

estudo da produção, utilização e circulação dos livros destinados às ordens terceiras 

franciscanas tanto em Portugal quando na América, avalia-se também a relevância de tais obras 

nesses espaços de sociabilidades. Membros da igreja participavam ativamente dos processos 

editoriais tanto como autores, intermediários e difusores dos textos escritos quanto promotores 

de publicações de variados gêneros (teológico, litúrgico, devocional, histórico, hagiográfico, 

etc.). O incremento no número de publicações, principalmente de cariz religioso, indicava a 

importância destinada a palavra impressa no âmbito do sagrado. A Igreja católica, através das 

suas mais distintas instituições, considerou as potencialidades da imprensa como meio para 

propagandear seus dogmas morais e doutrinais após o Concílio de Trento (1563), visando 

atender tanto seus membros, ou seja, o corpo eclesial regular e secular, quanto os seus devotos, 

animando o mercado livreiro. Os frades franciscanos também colaboraram para a promoção da 

palavra impressa, utilizando-a para divulgar seus dogmas e devoções, inclusive no intuito de 

incentivar a formação de novas associações entre os fiéis. Desse modo, os impressos produzidos 

para divulgar e elucidar questões sobre a ordem terceira franciscana circulavam entre religiosos 

e leigos, sendo encontrados tanto nas casas conventuais quanto no comércio livreiro das cidades 

de Lisboa e Porto. Entretanto, essa bibliografia extrapolou os limites do continente europeu, 

fazendo parte do cotidiano de frades e irmãos terceiros também na América portuguesa. Como 

um importante veículo de promoção e difusão da espiritualidade mendicante, os impressos  

voltados  para  a comunidade de fieis adquiriram grande relevância, pois sua leitura e utilização 

ultrapassavam os círculos eclesiásticos, fazendo parte do cotidiano de leigos vinculados à 
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agremiação em  diferentes  territórios, incluindo  a  cidade  de  São  Paulo. A partir dos livros 

manipulados no interior da associação leiga franciscana paulista pretende-se averiguar a 

presença da palavra impressa, sobretudo por esclarecer a respeito daquelas áreas urbanas mais 

acanhadas e distantes dos centros político-administrativos e econômicos da América 

portuguesa, consequentemente do império português. Embora preservando um índice bastante 

elevado de analfabetismo, as populações sob as monarquias ibéricas do mesmo modo 

vivenciaram, ainda que em ritmos distintos de acordo com a região e/ou grupo social, a 

expansão e a crescente importância da palavra escrita tanto na esfera pública quanto privada 

naquela época. Temática ainda incipiente na historiografia, especialmente no Brasil, as relações 

entre impressos e círculos devotos, ou seja, irmandades, confrarias e ordens terceiras, permitem 

avaliar a importância da palavra escrita na conformação, ordenação e vivência de tais grupos. 

A partir das fontes produzidas pelas referidas associações constata-se e avalia-se a presença, a 

circulação e o impacto das obras impressas em Portugal no cotidiano e administração da ordem 

terceira de São Francisco paulistana, em especial no século XVIII. Observa-se que a propagação 

de impressos e livros determinou a aproximação da população com a palavra escrita, suscitando 

interpretações inéditas, tal como se verifica na ordem terceira de São Francisco. As adaptações 

normativas da instituição, seja através da elaboração de estatutos próprios ou das disposições 

emanadas pelos órgãos gestores, pautaram-se na bibliografia franciscana. Entretanto, 

distanciamentos e aproximações marcaram essa relação entre os gestores e os livros 

direcionados à instituição. Nesse sentido, o uso da palavra impressa como referência para a 

gestão do sodalício não somente transparecia para determinar a priori as práticas religiosas, 

mas igualmente poderia ser utilizada para desviar disposições dantes estabelecidas no interior 

das instituições. Portanto, verifica-se que a aplicação e a conformação das normas cotidianas 

nesses círculos devotos atendiam conjunturas particulares, suprindo necessidades específicas 

de acordo com o contexto, porém essa dinâmica também oscilava de acordo com a presença 

mais ou menos acentuada de impressos na sociedade. 

 

Palavras-chave: impressos, Ordem Terceira de São Francisco; São Paulo 

 

 

PRÁTICAS DE ESCRITA E LEITURA NOS CONVENTOS DAS IRMÃS CLARISSAS 

EM PORTUGAL (SÉCULOS XVII E XVIII) 

Ana Cristina Pereira Lage 

Doutora em Educação (UFMG); Profa. UFVJM 

 

 

A presente comunicação dialoga com a cultura escrita a partir das formas textuais praticadas 

nos claustros femininos das irmãs Clarissas em Portugal. Serão utilizadas algumas Vidas 

Exemplares, literatura predominante nos conventos femininos portugueses nos séculos XVII e 

XVIII. O fortalecimento da individualidade, o surgimento da imprensa e a Reforma Católica 

propiciaram o avanço da produção de biografias e autobiografias de religiosas que serviam para 

exemplificar e modelar um estilo de vida conventual considerado ideal aos olhos da Igreja 

Católica. Eram obras educativas para a normatização religiosa e que atendiam às ordenações 

masculinas sobre o universo feminino no interior dos claustros. 

A literatura predominante nos claustros femininos portugueses nos séculos XVII e XVIII foi 

fundamentada em vidas exemplares de algumas religiosas que mostravam um caminho repleto 

de tentações que poderiam corromper as suas naturezas, mas sempre alcançavam um caminho 

do “bem” por meio de diversas mortificações, penitências, rezas, martírios e visões 

sobrenaturais, algo que poderia direcionar o imaginário de suas leitoras para a imitação. A 
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produção das obras exemplares geralmente seguia um caminho que perpassava o 

direcionamento dos confessores das religiosas, que designavam quais vidas eram dignas de 

relatos e quais deveriam circular internamente de forma manuscrita ou alcançar outros espaços 

por meio da impressão. Eram produções escritas e lidas nos microcosmos conventuais, 

geralmente direcionadas e permitidas por vontades masculinas, para disciplinar e ordenar os 

ambientes claustrais, uma vez que a produção perpassava por diversas instâncias de 

autorizações, desde o momento da escrita pelas indicações dos confessores, até a aprovação do 

Tribunal do Santo Ofício para a impressão e publicação das obras, para verificar se havia algo 

que poderia desqualificar os dogmas e a fé. 

Destacamos, também, que a maioria das escritoras conventuais fazia parte de uma elite 

econômica e social que adentrou nos claustros e que criou uma ‘rede de trocas’ de influências 

nos meios eclesiásticos, políticos e editoriais (BELLINI, 2010). Eram leitoras e, em menor 

número, escritoras. As mulheres que dominavam as duas práticas, nos claustros, eram distintas 

daquelas que só liam e, mais distintas ainda daquelas que não sabiam ler e escrever. 

Com relação à escrita das obras exemplares, nos diversos arquivos portugueses é possível 

encontrar desde pequenas obras manuscritas que nunca foram impressas e que provavelmente 

só circularam dentro de um único claustro, até os livros impressos escritos por religiosas que 

produziram uma vasta produção literária, com diversas publicações e popularidade. 

Quando analisamos as Vidas das Religiosas das Irmãs Clarissas dos séculos XVII e XVIII, 

podemos traçar uma regularidade nas narrativas, como a falta de discussão acerca das 

personalidades dos indivíduos e de preocupação com a cronologia. Geralmente é uma narrativa 

que parte do período que antecede a entrada no mosteiro e concentra-se no momento de 

conversão; a vida no convento e virtudes das irmãs; por fim, uma morte detalhada. Esse modelo 

circulava nos ambientes claustrais, e o que diferenciava uma obra de outra eram as 

particularidades individuais de cada uma das biografadas. 

Como literatura dominante para o público religioso - para além dos desníveis apresentados nas 

práticas de escritas e de leituras realizadas pelas religiosas -, é necessário considerar a função 

educativa que as vidas exemplares apresentaram. O mundo masculino religioso formado por 

confessores e censores buscava controlar os ambientes conventuais, porém, ressaltamos que 

este domínio escapava ao controle desses religiosos quando pensamos nas possíveis 

decodificações e interpretações das leituras por parte das freiras e na diversidade de níveis desta 

prática, no interior dos claustros. Além disso, é necessário considerar outros gêneros e até a 

escrita de vidas exemplares que permaneceram manuscritas, no interior dos claustros, e 

escaparam ao controle da Igreja Católica. 

Palavras-chave: cultura escrita; Vidas Exemplares; Clarissas. 

 

A DEVOÇÃO MERCEDÁRIA EO ASSOCIATIVISMO LEIGO NO SETECENTOS 

MINEIRO 

 

Vanessa Cerqueira Teixeira 

Doutoranda em História (UFOP) 

 

As irmandades religiosas foram agremiações de pessoas que se uniam por interesses e devoções 

em comum a partir de um santo protetor, geralmente divididas por critérios como cor, condição, 

naturalidade ou profissão. Inspiradas nas ordens mendicantes, sua origem remete à Idade Média 

Ocidental, mais exatamente ao século XIII, e representaram a conquista dos fiéis pela 

participação na vida religiosa. Elas edificavam seu templo, administravam a vida religiosa local 

e prestavam auxílio mútuo entre seus membros durante a vida, seus momentos finais e após a 

morte. Na Idade Moderna disseminaram-se da Europa para os territórios recém-povoados com 
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a expansão marítima, chegando também à América portuguesa, onde tiveram papel 

preponderante durante os períodos colonial e imperial, com destaque para a região mineira, 

tendo em vista as restrições de entrada do clero regular. Além de reforçarem demarcações 

hierárquicas, também possibilitavam uma maior participação dos homens de cor e o 

desenvolvimento de uma sociabilidade urbana, bem como contribuíam para a constituição e 

compartilhamento de estatutos sociais e identidades, para a interação e ascensão sociais e 

demarcação de lugar ocupado em uma sociedade hierárquica e desigual, como as de Antigo 

Regime. Dito isso, o presente trabalho tem como proposta principal a análise de uma devoção 

em particular, a destinada ao culto a Nossa Senhora das Mercês. Delimitamos como recortes 

espacial e temporal a Capitania de Minas Gerais durante o período colonial, de meados do 

século XVIII – período de expansão demográfica e de maior estratificação social das 

populações de ascendência africana, e, consequentemente, do surgimento das agremiações 

mercedárias –, até o ano de 1822. No Setecentos mineiro foram fundadas vinte associações 

leigas com o intuito de propagar o culto mercedário, e tais agremiações tiveram como seu grupo 

idealizador os chamados “pretos crioulos”, os negros nascidos nos domínios portugueses da 

América, entre escravos, forros ou nascidos livres. É preciso destacar, entretanto, que nos 

dedicaremos de forma mais aprofundada aos principais núcleos urbanos, como Mariana, Vila 

Rica (Ouro Preto), Vila Real do Sabará, São João e São José Del Rei (Tiradentes), Tijuco 

(Diamantina) e Vila do Príncipe (Serro).Almejamos, a partir de uma perspectiva cultural, a 

compreensão da constituição do culto mercedário por parte dos leigos, com destaque para sua 

manifestação através dos homens de cor nas Minas Setecentistas, e das distintas apropriações e 

ressignificações produzidas ao longo do tempo. Com o intuito inicial de promover a libertação 

dos cristãos cativos sob o poderio mouro, o culto mercedário foi reconstruído em um novo 

contexto, passando a se relacionar com a libertação dos indivíduos de ascendência africana, 

também escravizados. Dessa forma, o que teria direcionado a formação desses grupos em 

irmandades mercedárias, com a predominância generalizada dos crioulos? E o que teria 

possibilitado, no Setecentos mineiro, a grande identificação desses indivíduos com a Virgem 

das Mercês? A grande difusão da devoção ocorreu em função do crescimento de uma nova 

camada social, levando também a novas demandas. Mas quais demandas seriam essas? Quais 

os interesses e as expectativas desses sujeitos enquanto grupo? Em um primeiro momento 

analisaremos suas principais fontes, os Livros de Compromisso e Estatutos, Livros de Receita 

e Despesas, Livros de Entrada, Termos de Reuniões e Eleições; mas, em seguida, buscaremos 

também o cruzamento de diferentes tipologias documentais. 

 

Palavras-chave: Irmandades; Nossa Senhora das Mercês; Crioulos. 
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4ª SESSÃO 

AS PALAVRAS DO ILUMINISMO: PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES PARA UM 

TRABALHO TERMINOLÓGICO 

Alessandra Ramos de Oliveira Harden 

Doutora em estudos hispânicos e lusóficos (U. Dublin); Profa. UNB 

 
O estudo da história e o da linguagem andam juntos. Os movimentos revolucionários em áreas 

como economia, política e cultura trazem mudanças que são motivadas e operadas também pelo 

uso da língua, como ocorreu com a chamada Revolução Química, de Lavoisier, em que a nova 

linguagem dos elementos químicos teve papel determinante ao sair do âmbito “da poesia e 

entrando na álgebra” (KNIGHT, 1998). O Iluminismo marcou um período da história que pode 

ser visto como um conjunto de revoluções: progresso científico sem precedentes, demarcação 

dos espaços públicos e privados, questionamentos políticos; introdução de inovações na 

educação. Nesse sentido, parece óbvio que a linguagem do Iluminismo Luso-brasileiro também 

deva ser considerada por aqueles que desejam uma melhor compreensão dos processos culturais 

no Império lusitano. Um dos aspectos linguísticos importantes diz respeito ao vocabulário típico 

da forma em que os filósofos iluminados se comunicavam e que usavam para apresentar e 

discutir suas ideias. Para analisar o uso desse vocabulário, o primeiro passo é identificar quais 

palavras ocorrem com mais frequência nos textos. Neste trabalho, o foco repousa na exposição 

de resultados de pesquisa voltada à identificação, compilação e definição de ‘termos’ do 

Iluminismo com base em textos publicados pela Casa Tipográfica do Arco do Cego, editora 

lisboeta administrada pelo botânico nascido nas Minas Gerais, o frei Veloso, personagem 

reconhecido como “homem das letras” do Iluminismo em língua portuguesa (OLIVEIRA 

HARDEN, 2016). Assim, o corpus da pesquisa é formado por um conjunto de textos 

selecionados, que inclui traduções e paratextos (ou textos de acompanhamento) creditados a 

Veloso e a outros iluminados responsáveis por publicações, em língua portuguesa, de obras 

(proto) científicas na virada do século XVIII.  A esse material será aplicada metodologia 

possibilitada pela linguística de corpus, mais especificamente as ferramentas do WordSmith 

Tools (WST), versão 7.0, devido a sua grande utilidade para o processamento de informação 

linguística (SARDINHA, 2004). Os três programas principais do WST são o WordList, o 

KeyWords e o Concord (SCOTT, 2016), cada um deles usado para se atingir objetivos 

específicos: o WordList gera lista de palavras de um ou mais texto, em ordem de frequência e 

em ordem alfabética; o KeyWords identifica palavras-chave em um ou mais texto, de acordo 

com a frequência em que ocorrem nos textos; o Concord, por sua vez, cria concordância de um 

ou mais textos e apresenta os co(n)textos de uso das palavras. Com a aplicação dessas 

ferramentas, acredita-se ser possível elaborar uma lista preliminar de termos do Iluminismo 

Luso-brasileiro, o que permitirá a construção de glossário referente a essa fase da nossa história, 

com todas as vantagens que material dessa natureza pode trazer para futuros pesquisadores, 

inclusive no que diz respeito à criação de neologismos referentes às novas ciências que nasciam 

do trabalho dos savants da época. Nesta contribuição, pretende-se, pois, estreitar os laços entre 

os estudos de história e os de linguagem, com a meta maior de mostrar que uso de vocabulário 

específico não se dá de forma isolada, mas sim como reflexo da vida social, sofrendo, portanto, 

tensões ideológicas e culturais, e revelando que a palavra não é usada meramente para dar 

nomes às coisas, mas também para formar o mundo a nossa volta.  

 

Palavras-chave: Iluminismo Luso-brasileiro; terminologia; linguística de corpus 
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DO OURO ÀS LETRAS: INSTRUÇÃO E CIVILIZAÇÃO NA CAPITAL DA 

PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS 

Danilo Araújo Moreira 

Mestrando em História (UFOP) 

 

A proposta aqui traçada visa trazer para a discussão os primeiros passos de uma pesquisa 

iniciada recentemente no âmbito do curso de Mestrado, no Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal de Ouro Preto. A pesquisa em desenvolvimento trata sobre a 

relação entre dois processos simultâneos ocorridos na província de Minas Gerais, na segunda 

metade do século XIX: por um lado, o de constituição de um discurso visando representar a 

província como lugar de civilização e progresso e, por outro lado, o de construção de um 

conjunto de instituições acadêmicas e escolares na capital provincial, a cidade de Ouro Preto. 

Isto posto, nosso objetivo principal é compreender quais foram as conexões entre ambos. Mais 

especificamente, a pesquisa aqui apresentada visa investigar em que medida a construção de 

um conjunto de instituições escolares e acadêmicas na capital da província e a constituição da 

instrução enquanto um valor cultural que marcou a época pode influenciar, coadunar ou ainda 

basear o repertório político que visava consolidar e difundir a representação de uma província 

civilizada e progressista. 

O século XIX no Brasil foi um período marcado por esforços constantes de construção de uma 

sociedade que se queria civilizada. A pauta da elite imperial, para além da construção e 

solidificação do novo Estado nacional, era elevar o Brasil ao rol das grandes nações europeias. 

Este movimento, irradiado a partir da corte imperial, atingiu a província de Minas Gerais que 

também se esforçou em constituir-se e representar-se como região civilizada e informada dos 

caminhos do progresso. Nos testemunhos e relatos históricos consultados no decorrer da 

pesquisa, percebe-se que a afirmação de que Minas estava no rumo do progresso e da civilização 

foi sendo construída no desenrolar deste processo. 

Durante o mesmo período, houve em Minas Gerais um grande empenho na construção de um 

conjunto de instituições voltadas para a formação letrada e a instrução do povo mineiro. De 

modo especial na capital provincial, como informam as fontes, os mineiros viram florescer 

centros acadêmicos de destaque regional e nacional, como o Liceu Mineiro, a Escola Normal 

de Ouro Preto, a Escola de Minas de Ouro Preto e a Escola de Pharmácia de Ouro Preto. 

A instrução mineira no século XIX tem sido objeto de diversos estudos, sobretudo de autores 

ligados ao campo temático da história da educação, que vem crescendo nas últimas décadas, 

acompanhando o movimento de diversificação e aprofundamento dos estudos históricos sobre 

as Minas Gerais oitocentistas. Esta produção tem se ocupado de diversos temas ligados, por um 

lado, à questão da política educacional do Império e, por outro, às práticas educacionais que 

caracterizaram o período. No interior desta corrente, embora a maioria dos trabalhos se 

preocupe com o domínio interno dos processos educativos, alguns autores têm demonstrado as 

relações presentes entre a esfera da instrução e o desenvolvimento cultural e político da 

sociedade mineira oitocentista. Nossa perspectiva aqui acompanha, portanto, esta vertente de 

análise, a partir da qual a organização dos sistemas de instrução pública no Império passa a ser 

estudada enquanto uma produção cultural voltada, sobretudo, para estabelecer, transmitir e 

compartilhar certos valores caros à sociedade da época. 

 

Palavras-chave: Instrução, Civilização, História de Minas Gerais 
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“CIVILIDADE PARA SERVIR DE EDUCAÇÃO AOS MENINOS PORTUGUEZES”: 

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO INFANTIL MODERNO NA OBRA 

PORTUGUESA O PERFEITO PEDAGOGO, SÉCULO XVIII 

 

Fernando Cezar Ripe da Cruz 

Doutorando em Educação (UFPEL) 

 

O objetivo desta comunicação é refletir e analisar os modos de constituição da infância moderna 

a partir do dispositivo da cultura impressa, no setecentos português, em meio a um processo de 

controle que visava a promoção de uma sociedade com regras e interdições, produzindo sujeitos 

com comportamentos definidos e legitimados. Tomamos como principal fonte de análise a obra 

O perfeito pedagogo na arte de educar a mocidade, em que se dão as regras da policia e 

urbanidade christã, conforme os usos e costumes de Portugal, publicada em Lisboa no ano de 

1782. Escrita pelo Professor Régio português João Rosado de Villa-Lobos e Vasconcelos (17??-

1786), o impresso tinha por interesse orientar pais na educação dos filhos e mestres na instrução 

de discípulos. Nesse sentido, o autor enfatizava que o objetivo de sua obra era apresentar os 

primeiros princípios necessários para “formar um pedagogo completo para educar hum menino 

christão” através de um conjunto de regras conforme a “Religião, á Piedade, e Civilidade 

Christã”. Metodologicamente, compomos como unidade de análise dois eixos de sentido para 

a constituição do sujeito infantil. O primeiro eixo evidencia uma série de enunciados que 

direcionam o menino cristão a ter cuidados no âmbito privado/familiar. Nesse sentido, um 

conjunto de ordenamentos indicam regras gerais acerca da limpeza do corpo, dos modos de se 

vestir e de falar com o propósito de criar corpos sadios e heteronormativos. Da mesma forma, 

foram direcionadas sentenças relativas às virtudes cristã-católicas, a saber: bondade, retidão, 

modéstia, humildade e fidelidade, a fim de produzir um sujeito religioso guiado pela moral 

católica. O segundo eixo que sistematizamos a partir da análise dos enunciados mobilizados 

por João Rosado é relativo aos preceitos que definiam aparências e papéis sociais, portanto de 

ordem pública. Uma série de regras indicam quais deveriam ser as condutas ideias que o menino 

cristão deveria ter nos espaços públicos/coletivos, como nos passeios, nas visitas, nos cafés e 

botequins, as práticas de civilidade tanto para tratar as senhoras, como na conversação. Por fim, 

o autor traça algumas restrições como jogos e carnaval. Nessa conjuntura discursiva, a imagem 

individual e coletiva do infantil tornou-se um dos temas centrais na cultura impressa portuguesa 

– ressalta-se que nesta investigação centramo-nos especificamente em livros de civilidade –, de 

modo que o discurso pedagógico moderno projetou um modelo ideal, o da criança disciplinada. 

A incorporação de princípios morais e suas regras acerca da vivência coletiva são marcadas 

pela rigidez dos princípios virtuosos e pela violência das sanções. Deste modo, conferimos nesta 

investigação a leitura de uma problemática teórica limitada em torno do termo 

governamentalidade, com a finalidade de estabelecer as bases enunciativas sobre as quais as 

modernas práticas de subjetivação constituíram a população infantil masculina de uma época. 

O alinhamento teórico foucaultiano possibilita a compreensão dos mecanismos de poder 

desenvolvidos, a partir do século XVI na Europa Ocidental, para administrar e supervisionar as 

condições de vida da população, pública e de cada um em particular, caracterizada como 

exercício de poder soberano associado à Razão de Estado. Defende-se, assim, que no século 

XVIII português, a conduta individual e coletiva do infantil passou a constituir como 

problemática, sendo imaginada e discursivamente argumentada pelas autoridades, pais, 

mestres, religiosos e pedagogos. Com efeito, toda a relação discursiva pareceu alimentar-se da 

premissa de que se deveria estabelecer um conjunto de regras normativas entre as potenciais 

tendências, hábitos, desejos ou emoções das crianças e a modelação das suas respectivas 

sensibilidades morais. 

Palavras-chave: Infância; Cultura impressa; Governamentalidade; Século XVIII. 
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EDUCAÇÃO E FILOSOFIA MORAL NA OBRA DO PADRE TEODORO DE ALMEIDA 

(1722-1804) 

 

Patrícia Govasky 

Doutoranda em História (UFPR) 

 

Ao analisarmos a difusão da crítica ilustrada no ambiente intelectual português setecentista, nos 

deparamos com uma realidade que resulta de um processo de difusão de ideias, no qual os 

teóricos portugueses procuraram adequar orientações propagadas pela literatura filosófica e 

científica estrangeira aos padrões aceitos pela cultura lusitana.  
De fato, o desenvolvimento de um movimento renovação dos planos filosófico, cultural e 

educacional pode ser observado no reino português ao longo do século XVIII. Por aquela época, 

a produção e a divulgação de novas formas de conhecimentos encontrou um campo profícuo 

para seu amplo desenvolvimento. Contudo, ainda que tal quadro tenha representado uma 

relativa abertura da cultura portuguesa em relação às ideias modernas manifestadas no restante 

da Europa culta, o processo de divulgação e de adaptação de ideias modernas no ambiente 

intelectual português setecentista configurou-se de formas distintas nos diferentes campos ou 

domínios do conhecimento em que pode ser observado.  
No que se refere ao campo da Ética ou da Filosofia Moral, de maneira geral, a meditação 

empreendida pelos teóricos portugueses parece não apresentar grande receptividade em relação 

às ideias defendidas por alguns dos mais destacados filósofos modernos. Dentre outros 

elementos, a divulgação de teses interligadas às obras de filósofos como Voltaire (1694-1778), 

La Mettrie (1709-1751) e Rousseau (1712-1778) causou certo desconforto entre os teóricos 

moralistas portugueses setecentistas. Consideradas ímpias, libertinas e materialistas por 

apresentarem críticas aplicadas ao âmbito religioso e a algumas das estruturas tradicionais do 

Antigo Regime, o processo de divulgação de tais teses tornou imperativo aos teóricos 

portugueses a tarefa de criação de sua própria meditação em relação aos domínios da Ética e da 

Filosofia Moral.  
A produção intelectual do padre oratoriano Teodoro de Almeida (1722-1804) pode ser vista 

como um caso exemplar de uma escrita a respeito da educação e da Filosofia Moral praticada 

entre os teóricos moralistas portugueses setecentistas. Membro da Congregação do Oratório e 

defensor da importância do ideal de divulgação dos conhecimentos entre os portugueses de 

grande estirpe, o padre Teodoro de Almeida procurou tratar no decorrer de sua trajetória 

intelectual dos mais diversos assuntos, destinando particular atenção ao campo da Filosofia 

Natural. No que se refere ao campo da Filosofia Moral, ainda que pouco exploradas, suas 

principais obras possuem como objetivo criar certa harmonia entre os ideais defendidos pela 

religião e pelos novos conhecimentos empíricos. Partindo das considerações acima, a presente 

proposta de comunicação tem por objetivo apresentar algumas considerações a respeito do 

perfil assumido pelas discussões em torno da educação e da Filosofia Moral em Portugal, 

durante a segunda metade do século XVIII, assim como do tratamento dispensado ao tema na 

obra de Teodoro de Almeida. Em outras palavras, pretendemos apresentar de que forma as 

obras de incidência moralistas escritas pelo oratoriano, como o Feliz independente do mundo e 

da fortuna (1779) e os dois tomos que encerram o extenso projeto da Recreação Filosófica 

(1751-1800), abordam e revelam a importância que o autor destinou às temáticas da educação 

e da moralidade em um contexto onde as discussões sobre a Ética e a Filosofia Moral 

repercutiam em textos voltados ao âmbito da educação e dos costumes.   
 
Palavras-chave: Ilustração Portuguesa; Filosofia Moral; padre Teodoro de Almeida. 
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EPISTOLOGRAFIA E SOCIABILIDADE EM PÊRO DE ANDRADE CAMINHA 

(1520-1580) 

 

Ricardo Yoruki Shibata 

Doutor em Teoria e História Literária (UNICAMP); Prof. UNICENTRO-Pr. 

 

A arte de escrever cartas (a epistolografia), como a entendia o poeta português Pêro de Andrade 

Caminha (1520-1580), não era apenas uma forma de expressão literária ou mero exercício de 

erudição letrada. Para ele, tratava-se, antes de tudo, de um modo estratégico de comunicação a 

partir de um quadro mais extenso de sociabilidade aristocrática. Em dois momentos 

particularmente surpreendentes, Caminha escreveu sobre o tema do matrimônio. Tratava-se de 

uma novidade temática, quer pela originalidade quer por dever de emulação, que diferenciava 

Caminha do modelo horaciano para as epístolas em verso. Estas duas cartas – a primeira, a 

Alexandre Farnese e a D. Miguel de Noronha, a segunda – se apropriam de tópicas celebradas 

pelo gênero literário do epitâlamio – aquelas composições votivas que celebravam os noivos 

por ocasião do matrimônio. Nesse sentido, a análise hermenêutica, que aqui se propõe, está 

estrategicamente ambientada nas práticas letradas de corte do século XVI em Portugal e na 

lógica particular da interlocução epistolar.  

De fato, as epístolas em verso, em sua constituição genérica, entabulam ficcionalmente uma 

conversação entre amigos distantes, emulando a intimidade da convivência. Daí, elas se 

referirem muitas vezes a passagens pessoais e a dados compartilhados entre os interlocutores. 

De qualquer forma, o objetivo de ambas as epístolas é justamente, além de parametrar esse 

“diálogo em que fala apenas o emissor”, ofertar uma prestação de serviço e, no caso, proteger 

e patrocinar o próprio poeta em suas atividades. Assim, nas duas composições, parece evidente 

que Caminha vaticina um futuro brilhante para seus interlocutores e que os feitos que eles vão 

empreender precisariam de um poeta à altura para cantá-los devidamente.  

Dito de outro modo, Caminha compreendia a sua poesia como incentivo, elogio e testemunho 

inconteste das proezas dos antepassados que mereceram permanecer na memória, do grande 

valor dos heróis moralmente virtuosos e de vaticínio de um futuro brilhante em relação a um 

destino que se supõe já traçado. Tudo isso, o “engenho ardente” de Caminha, nutrido e 

encendido pela graça divina e pelas Musas da poesia, consegue vislumbrar com límpida clareza 

e busca traduzir em forma de versos, diante dos olhos de todos, de modo a que seus destinatários 

caminhem em direção aos altos princípios e à vida gloriosa, cuja obediência apenas destaca um 

desígnio superior e providencial. 

É justamente ali em meio ao equilíbrio perfeito entre a naturalidade do talento e o domínio 

preciso da técnica poética que se localiza estrategicamente arte de Andrade Caminha. A voz do 

poeta é aquela que expressa os feitos dignos de memória e, ao mesmo tempo, anuncia 

profeticamente outros maiores e mais perfeitos. Assim, apenas o poeta, como sujeito 

privilegiado dessa temporalidade revelada, pode perceber, com nitidez em seus contornos, o 

que está por vir. Vale dizer, o dom da poesia publiciza um passado, cuja sublimidade não deve 

se perder nas entranhas da memória ou nas sombras do esquecimento, e, igualmente, conforme 

a lógica especular que Caminha propõe seguir, é fiança de uma história a ser desvelada no 

futuro, porém ainda mais elevada e sublime. É que o passado, embora suposto em sua imanência 

temporal irremovível, esconde, sinaliza e figura os feitos por se realizar. De qualquer forma, o 

bem superior a que se refere Caminha e que ele propõe imortalizar em verso é justamente aquele 

atrelado necessária e providencialmente à expansão da fé católica, quer seja nas longínquas 

praias da Índia, como em Miguel de Noronha, quer no movediço das guerras europeias, espaço 

de ação para Alexandre Farnese. 
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Como forma de estabilização dos circuitos de sociabilidade, a epístola em verso, definida em 

seu âmbito de gênero literário e, a partir disso, segundo sua circunscrição nas práticas letradas 

de cariz humanista, inscreve-se no interior da “república das letras” e, portanto, nos padrões de 

comunicação aristocrática, com forte repercussão política. Mesmo porque garante a 

estabilidade da hierarquia social instituída, a cuja reiteração lhe cabia atender. 

Concomitantemente, tratava-se de um gênero que se conforma a um espaço fervilhante de 

experimentações e apropriações, gerador de novos efeitos de sentido por seu caráter intrínseco 

e obrigatório de emulação. Além disso, salvo a ambiguidade aparente, esses padrões de 

sociabilidade política, em que a troca epistolar se constituía em exemplo privilegiado, dotavam 

de certa previsibilidade as estratégias de sucesso tanto pessoais quanto coletivas.  

 

Palavras- chave: Epistolografia; século XVI; literatura portuguesa. 

 

  

EDUCAÇÃO EM ORAÇÃO: OS PROCESSOS EDUCATIVOS INFORMAIS NA 

VILA REAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE SABARÁ - SÉCULO 

XVIII E XIX 

 

 

Leandro Gonçalves de Rezende 

Mestre em História (UFMG); Prof. Fac. Arquidiocesana de Mariana 

 

A historiografia brasileira sobre a Educação e os processos educacionais nem sempre valorizou 

o período colonial, no qual há uma relação intrínseca entre Estado e Igreja, tanto em práticas 

educativas formais, quanto em processos educativos informais, associados às tradições e às 

dimensões triviais inerentes ao cotidiano. Além disso, alguns problemas próprios da pesquisa, 

tais como as fontes manuscritas, espalhada em muitos fundos, o que a deixa diversificada e 

dispersada em inúmeras tipologias documentais, nem sempre atraiu as pesquisas no âmbito da 

educação no período colonial. Todavia, a realidade atual é instigante, pois na medida em que 

novas formas de reescrever a história são concebidas, novos interesses de pesquisa são levados 

em consideração, ampliando substancialmente as fontes de estudo e as formas de abordagem 

em seus múltiplos sentidos. Assim, uma série de novos sujeitos históricos é trazida à tona, 

demonstrando como as redes de relações e de estratégias do mundo colonial luso-brasileiro 

eram diversificadas e sofisticadas.  

Percebe-se que a carência de uma educação escolar formal e exclusivamente institucional, não 

significou a diminuição ou a ausência completa de práticas educativas.  Ao contrário, nas 

práticas sociais e culturais cotidianas, muitas ações pedagógicas de natureza não escolar, 

envolvendo o Estado, a Igreja, as irmandades ou ordens terceiras e os grupos profissionais, 

contribuíram efetivamente para a (com) formação de diversos seguimentos socais. Há 

diferentes maneiras de se comportar no cotidiano dos sujeitos históricos, relacionadas social e 

culturalmente, na construção de seus espaços, nas suas posições e suas identidades. Desse 

modo, tais sujeitos demarcando seus possíveis lugares, apropriavam-se das práticas culturais, 

usando-as e contextualizando-as no viver cotidiano da colônia.  

Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo demostrar como do decorrer do século XVIII 

e XIX, na Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, a terceira vila criada na 

Capitania das Minas, ações educativas de natureza não escolar foram explicita ou 

implicitamente elaboradas, nas diversas atividades correntes na vida cotidiana, sobretudo 

aquelas relacionadas à religiosidade e à Coroa, de modo a formar bons e fiéis cristãos, 

concomitante à formação de bons e leais súditos.  Metodologicamente, nosso estudo se norteará 

no cotejamento de pesquisa arquivística (com documentos pouco explorados pela 
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historiografia) com o trabalho de campo, principalmente nos templos religiosos, analisando as 

relações entre os elementos artísticos, religiosos e educacionais, de modo a contribuir nesse 

eminente assunto. 

A sociedade luso-brasileira, ao estabelecer e aquilatar valores, crenças e costumes católicos e 

monárquicos, reforçava a educação do bom súdito e do bom cristão, impondo normas de 

conduta social. Logo, os espaços de sociabilidades possíveis aos diversos grupos sociais da Vila 

avigoravam e difundiam tais princípios em representações visuais, imagéticas e em elementos 

arquitetônicos, demonstrando e assegurando o lugar e a função social que cada um ocupava na 

tessitura desse coeso jogo social imbricados com complexas relações de poder. Igreja e Estado 

buscavam uma educação moral da população, tanto em termos civis, formando bons súditos; 

como em termos religiosos, formando bons fiéis. Essa formação consistia em seguir os bons 

costumes, as regras já impostas pela tradição e pelo direito consuetudinário. Educava-se para a 

civilidade, mantendo-se coesa a sociedade já estabelecida, corroborando comportamentos e 

costumes, práticas de trabalho e de produção, de modo a confirmar os locais sociais 

estabelecidos e as instituições dominantes. Pelo exemplo, pelo controle e pela tradição 

evitavam-se desvios de comportamentos, que poderiam ser danosos para aquela sociedade. Em 

suma as práticas educativas informais e cotidianas empenhavam-se em manter a ordem. Assim, 

elementos artísticos e arquitetônicos foram usados, de forma informal, para orientar, 

exemplificar, ilustrar e persuadir as populações, em especial os setores mais populares.   

 

Palavras – chave: Práticas educativas; religiosidade; sociabilidade. 
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