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RESUMO 
Se analisa, a partir de fontes impressas e documentos manuscritos do Arquivo Histórico Ultramarino e do 
Arquivo Provincial Franciscano do Recife, a atuação dos frades da Província de Santo Antônio do Brasil na 
Instrução intra e extramuros entre os séculos XVIII e XIX. Pretende-se compreender como eram designadas 
as funções de mestre e lente entre os franciscanos e identificar, a partir de duas Relações elaboradas pelo 
superior provincial em 1779 e enviadas à rainha D. Maria I, quais dentre os frades professos as exerciam. São 
discutidas as normas de designação destes frades como lentes de Filosofia e Teologia e mestres de Gramática 
Latina, expressas nos Estatutos publicados em 1709 e vigentes até a extinção da Província, no final do século 
XIX, devido ao esvaziamento de seus conventos. Também se coteja tais dados com as Atas Capitulares da 
Província, conjunto documental referente ao período de 1649 a 1893 e publicado somente em 1970. A 
despeito do entendimento já arraigado sobre a Ordem dos Frades Menores, de que ela não teria exercido um 
papel importante na área da Instrução na América portuguesa, especialmente nas Capitanias do Norte do 
Estado do Brasil, se pretende justamente demonstrar que tais religiosos foram sujeitos extremamente atuantes 
neste cenário, e que a docência era uma das principais ações em sua missionação. Para isso, se aborda mais 
detalhadamente o caso da Paraíba, onde os próprios moradores chegaram a solicitá-los como mestres após a 
expulsão dos jesuítas. 
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O maior problema quanto aos estudos sobre os franciscanos no campo da Educação 

durante o período colonial na América Portuguesa reside no fato de as fontes serem 
escassas e, pior, por ser ainda arraigada a ideia de que tais frades teriam se dedicado muito 
mais à catequese como parte de sua missionação do que ao ensino das primeiras letras e da 
gramática latina aos gentios convertidos ou aos filhos dos colonos (IGLESIAS, 2012, p. 
115-117). Estabeleceu-se a concepção de que este tipo de ensino no Brasil colonial estava 
ligado a outras ordens religiosas, dentre as quais se destacariam, sem dúvida, os inacianos, 
os beneditinos, os dominicanos, os oratorianos e os carmelitas. 

Um bom exemplo para se mostrar o quão equivocada é a interpretação sobre sua 
atuação no campo da instrução ao longo do período colonial pode ser encontrado em um 
documento enviado a D. Maria I, em novembro de 1779, pelo provincial franciscano, Fr. 
Domingos da Purificação2. Respondendo a uma solicitação da Coroa, o superior faz uma 
longa carta, solicitando a autorização para receber noviços, tendo em vista a escassez de 
frades na Província. O pedido vai acrescido de vários anexos, onde se dá conta do número 
                                                            
1 Este trabalho traz, de forma resumida, parte dos resultados do projeto de pesquisa “Os franciscanos e a 

Pedagogia Seráfica: primeiras letras, catequese e moral cristã no Brasil (séculos XVIII e XIX)”, 
desenvolvido entre abril de 2014 e agosto de 2016 com a colaboração dos bolsistas Damião Oliveira Neto e 
Lucas Gomes Nóbrega, graduandos do Curso de Licenciatura em História da Universidade Federal da 
Paraíba (PIBIC/UFPB/CNPq). 

2 CARTA do provincial da Província de Santo Antonio do Brasil, Frei Domingos da Purificação, à rainha [D. 
Maria I], sobre a Relação dos Religiosos da Ordem Franciscana em cada um de seus conventos. Recife, 11 
nov. 1779. Anexos: 6 docs. Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Arquivo Central (ACL), Conselho 
Ultramarino (CU), Capitania de Pernambuco (015). AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. 
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de frades professos e noviços, discriminando inclusive suas atribuições na congregação. 
São registros extremamente relevantes para se esclarecer detalhes quanto ao número de 
religiosos franciscanos em diferentes momentos do século XVIII3, tendo em vista as 
proibições régias que surgiram a partir do governo de D. José I, quanto à admissão de 
postulantes nas ordens religiosas4. Num desses anexos, uma certidão transcrevendo a 
representação feita à Coroa em julho de 1739 pelo provincial da época, Fr. Manoel da 
Ressurreição, também se solicitava a permissão para aceitar noviços: 

 
Cada hum dos conventos necessita de ter Guardião, Prezidente, Porteiro, 
Sachriztão, Despenceiro, Comissario dos Irmaõs Treceiros, Mestre que 
ensina gramatica aos filhos dos moradores, ao menos quatro coristas, que 
com hum ou dous velhos são doze ou treze frades [...]. 
Pello que observey pelas vizitas dos conventos, e o que a experiência tem 
estimado, pareceme que os dez conventos menores necessitam de vinte e 
cinco frades ao menoz [...].5 
 

Qual seria o sentido de que, ao solicitar o aumento do número máximo de frades 
professos na Província, seu superior usasse como justificativa a função de mestre de 
gramática exercida extramuros pelos religiosos, senão o fato de ser esta uma prática usual 
para os franciscanos, em 1739 instalados já há cerca de século e meio naquelas paragens 
das Capitanias do Norte do Estado do Brasil? 

Os Estatutos de 1709 estabeleciam que o total de frades professos e residentes em 
seus conventos ficaria limitado a 236 religiosos (ESTATUTOS, 1709, p. 228), número que 
foi elevado para 400 frades em 1740, por meio de um Aviso Real emitido pelo Conselho 
Ultramarino, em resposta à representação de 1739, do trecho transcrito acima. A 
justificativa apresentada à Coroa portuguesa era a de que o aumento seria necessário para 
que os conventos pudessem funcionar a contento, cumprindo todas suas atividades, e entre 
essas se colocava de modo claro a atuação como mestres de gramática extramuros. 

O documento de 1739 coloca a atividade de docência antes daquelas de coristas, 
confessores, pregadores e esmoleres, perfilando-a depois apenas dos cargos essenciais para 
o funcionamento da casa conventual, ou seja, as aulas extramuros constituíam-se como 
uma das várias maneiras de os religiosos de Assis exercerem sua vocação. Daí e, 
certamente, também dos estudos religiosos desenvolvidos no ambiente intramuros é que 
parece ter se construído a ideia de erudição associada aos frades. 

Assim como em 1739, os próprios franciscanos destacavam, 40 anos depois, que 
fazia parte de suas atividades a condução de aulas. Anexos a esta carta a D. Maria I 
constam duas listagens nominais dos frades professos, separados entre nacionais e 
europeus, e uma terceira com os noviços em formação, dando sua filiação – garantia de 

                                                            
3 A representação de 1739, cuja cópia consta em anexo à carta de Fr. Domingos da Purificação, registra 419 

frades na Província para aquele ano (AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107, Anexo 5), e Fr. Venâncio 
Willeke, remetendo a documentos do Arquivo Provincial, registra em nota que em 1763 havia 470 
professos espalhados nos 13 conventos e nas missões seráficas entre a Bahia e a Paraíba, divididos “entre 
sacerdotes, estudantes e irmãos” (ATAS, 1970, p. 222). 

4 Essas proibições, na verdade, selariam o destino da Província de Santo Antônio do Brasil, que entrou no 
Oitocentos já bem depauperada de religiosos em seus quadros e só viu a situação se agravar cada vez mais 
durante aquela centúria. 

5 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. Anexo 5. Grifos meus. 
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limpeza de sangue – e origem por bispado. Os dados permitem se ter uma noção bem 
fundamentada da distribuição destes frades pelas diversas funções existentes dentro das 
casas religiosas seráficas. 

 
QUADRO I 

FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS FRADES PROFESSOS 
DA PROVÍNCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTÔNIO DO BRASIL – 17796 

 
FUNÇÃO NACIONAIS % EUROPEUS % TOTAL % 
Pregador 102 33,44 48 15,73 150 49,18 
Confessor 48 15,73 25 8,19 73 23,93 

Lente 22 7,21 6 1,96 28 9,18 
Leigo 6 1,96 21 6,88 27 8,85 

Ex-Definidor 5 1,63 9 2,95 14 4,59 
Ex-Custódio 1 0,32 2 0,65 3 0,98 

Sacristão 1 0,32 - - 1 0,32 
Ex-Provincial 1 0,32 3 0,98 4 1,31 

Definidor - - 2 0,65 2 0,65 
Procurador - - 2 0,65 2 0,65 
Provincial - - 1 0,32 1 0,32 
Passante - - 1 0,32 1 0,32 
TOTAL 186 60,98 119 39,02 305 100 

Fonte: dados da documentação consultada, organizados pela autora. 
 

A relação de 1779 discrimina apenas os lentes e o passante, ou seja, os mestres e o 
aspirante responsáveis pelas aulas de Filosofia e Teologia, desenvolvidas nas casas de 
Olinda e Salvador, no caso dos estudos superiores (ESTATUTOS, 1709, p. 32), e 
Paraguaçu e Igarassu, no caso dos estudos introdutórios (ATAS, 1970, p. 215). Por meio 
da relação desses mestres se pode chegar ao menos a uma constatação, a de que a chancela 
de lente, para lecionar Filosofia e Teologia aos noviços nos estudos de formação religiosa e 
filosófica, era algo que só se outorgava aos frades com certa experiência, como se pode ver 
pelo quadro II: o único passante listado em 1779, Fr. Vitorino do Espírito Santo, natural da 
Europa, já tinha 18 anos de hábito e ainda aguardava seus exames para assumir a função de 
lente. Todos os outros lentes da Província à época tinham mais de 20 anos de vida 
religiosa, sendo que metade deles já ultrapassava os 30 anos de hábito. 

 
  

                                                            
6 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. Anexos 1 e 2. 
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QUADRO II 
FRADES DEDICADOS À DOCÊNCIA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA (LENTES) 

NA PROVÍNCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTÔNIO DO BRASIL – 17797 
 

FRADE TEMPO DE HÁBITO ORIGEM OUTRA FUNÇÃO 

José de Santa Clara Mello 64 anos nacional - 
Laureano de São José 56 anos europeu - 

Antônio de Santa Maria Traripe 55 anos nacional - 
Serafim de Santo Antonio 53 anos nacional - 
Anselmo da Apresentação 50 anos nacional - 

João de Deus 49 anos nacional Ex-Definidor 
Leandro do Sacramento 48 anos europeu Ex-Custódio 

João dos Milagres 46 anos nacional Ex-Custódio 
José da Conceição Gama 43 anos nacional - 

João do Rosário 39 anos nacional - 
Luís de Santo Antônio 39 anos nacional Ex-Definidor 

Antônio dos Santos Passos 38 anos nacional - 
Félix do Rosário 35 anos nacional - 

Manoel do Monte do Carmo 35 anos nacional - 
Manoel da Sant’Ana 33 anos nacional - 

Francisco Xavier de Santa Thereza 32 anos nacional - 
José de São Bernardo 31 anos nacional - 
Manoel da Conceição 31 anos nacional - 

José Maria do Santíssimo 29 anos nacional - 
Manoel de Santa Rosa 29 anos nacional - 

Raimundo de Santa Tereza 29 anos nacional - 
Antônio de Santa Eugênia 28 anos europeu - 

Antônio da Encarnação 28 anos europeu - 
Antônio da Expectação 28 anos europeu - 
Francisco dos Arcanjos 28 anos europeu - 
Boaventura de São José 26 anos nacional - 

Paulino de Sant’Ana 23 anos nacional - 
Alexandre de Santo Inácio 20 anos nacional - 

Vitorino do Espírito Santo (passante) 18 anos europeu - 
Fonte: dados da documentação consultada, organizados pela autora. 

 
No que se refere aos frades mestres de gramática, é preciso usar outro artifício para 

identificá-los, ao menos no que diz respeito àqueles presentes nessas duas relações de 
1779: há, no Arquivo Provincial do Recife, o Liber Mortuorum8, onde estão listados os 
irmãos seráficos falecidos na Província de Santo Antônio do Brasil entre 1585 e 1810. 
Nele estão registradas as funções exercidas pelos frades defuntos, incluindo a de mestre de 
gramática, o que permite que se tenha uma ideia aproximada de quais religiosos, dentre os 
listados em 1779 e falecidos até 1810, estiveram, em algum momento, à frente dessas 

                                                            
7 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. Anexos 1 e 2. 
8 Arquivo Provincial Franciscano do Recife – APFR, Pacote 20, Livro III, 1. Liber mortuorum P. Sebastiani 

in quo ex variis libris antiquis collegi tnomina et indicationes mortuorum, quotquot ab initio invenire 
potuit ab anno 1585 usque ad 1810. 
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aulas, fossem elas realizadas intra ou extramuros. Cruzando as duas fontes, é possível 
chegar aos dados apresentados no quadro III: 

 
QUADRO III 

FRADES DEFUNTOS QUE EXERCERAM A DOCÊNCIA DE GRAMÁTICA 
NA PROVÍNCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTÔNIO DO BRASIL – 1779/18109 

 

FRADE ORIGEM INGRESSO 
NA ORDEM MORTE OUTRAS FUNÇÕES 

Arnaldo de Santa Quitéria Europa 1727 1779 
Ex-Definidor, Ex-Guardião, 

Pregador, Ex-Comissário da Ordem 
3ª 

Ricardo de São Bernardino Europa 1727 1780 Ex-Guardião, Pregador, Ex-
Comissário da Ordem 3ª 

Manoel de São Miguel Europa 1728 1780 Pregador, Ex-Comissário da Ordem 
3ª 

Luiz do Sacramento Europa 1730 1784 Ex-Definidor, Ex-Guardião, 
Pregador 

José de São Joaquim Bahia 1754 1788 
Ex-Definidor, Ex-Guardião, 

Pregador, Ex-Comissário da Ordem 
3ª 

Paschoal de São José Bahia 1733 1788 Ex-Guardião, Pregador 
João de São Caetano Bahia 1763 1791 Missionário, Confessor 

Francisco da Conceição Solano Pernambuco 1756 1792 Pregador 

Manoel da Conceição Rocha Europa 1741 1794 
Ex-Definidor, Ex-Guardião, 

Pregador, Ex-Comissário da Ordem 
3ª 

Francisco das Chagas Europa 1745 1795 Ex-Definidor, Ex-Guardião, 
Pregador 

Custódio da Purificação Europa 1760 1795 Ex-Guardião, Pregador 

Francisco de Santa Margarida Pernambuco 1754 1797 Confessor, Ex-Comissário da Ordem 
3ª 

José de São Boaventura Bahia 1754 1798 Ex-Guardião, Pregador 
Antônio do Paraíso Nacional 1734 1798 Pregador 

Jerônimo de Santa Quitéria Bahia 1758 1804 Pregador 
Luciano das Neves Bahia 1748 1807 Ex-Guardião, Pregador 

Fonte: dados da documentação consultada, organizados pela autora. 
 

Desse modo, se pode afirmar que dentre os 305 frades professos na Província em 
1779, ao menos dezesseis deles ou já exerciam a função de mestre de gramática ou viriam 
a exercê-la até sua morte. Um detalhe interessante é que todos eles também foram 
pregadores ou confessores, funções para as quais se exigia um profundo conhecimento 
teológico e dogmático, como se pode conferir nos Estatutos de 1709: 

 
Declaramos que o Irmaõ Ministro póde instituir Confessores de Frades 
aos Religiosos Sacerdotes, que tiverem trinta annos de idade, & quinze de 
habito; porém sendo Prégadores, ou Presidentes, ou não havendo em 
algữa caza Sacerdotes, que tenham a ditta idade, os poderá o Irmão 
Ministro instituir, tendo menos; com tanto que todos os dittos 
Confessores sejam primeyro examinados por dous Religiosos doutos dos 
casos reservados, censuras Ecclesiasticas, Sacramentos da Igreja, & 

                                                            
9 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107, Anexos 1 e 2; APFR, Pacote 20, Livro III, 1. 
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preceytos Divinos, & conste por testemunho dos dittos Examinadores da 
sufficiencia, que nestas materias tem; & os que sem preceder semelhante 
exame forem instituidos, não sejam havidos por idoneos Confessores. 
(ESTATUTOS, 1709, p. 39) 
 

Os irmãos pregadores também tinham de passar por exame de suficiência nos 
mesmos moldes, como fica claro no modelo de patente de pregador ao final dos Estatutos 
de 1709 (ESTATUTOS, 1709, p. 219). É bom também lembrar aqui quais eram as 
determinações a respeito dos mestres de gramática: 

 
Para que os Estudantes, q haõ de ir à Filosofia, sejam bons Grammaticos, 
ordenamos que no Convento de nosso Padre S. Francisco da Cidade da 
Paraiba haja estudo de Grammatica, pois he o fundamento de todas as 
mais sciencias; para o qual elegerà o Irmaõ Ministro quando for em visita 
dès, ou doze Religiosos, que vir tem genio, & habilidade para as mais 
sciencias; & para Mestre do ditto estudo de Grammatica escolherá de 
toda a Provincia o Religioso, que estiver mais bem visto nella, para que 
da sua explicaçaõ se aproveytem os discipulos; ao qual Mestre izentamos 
de todo o Coro & obrigações do Convento. (ESTATUTOS, 1709, p. 31) 
 

No caso dos lentes de Filosofia, além dos exames feitos por meio de aula ministrada 
na presença dos mestres avaliadores também era realizada, numa segunda etapa, uma 
eleição para escolha do mais capaz dentre os candidatos à função: 

 
O Lente de Filosofia deve ter scencia bastãte para defender a doutrina, 
que ha de ensinar, & assim nenhum deve subir à cadeyra sem que seja 
primeyro examinado se he, ou não he capaz de exercer o officio. [...] 
[...] mandará o Irmaõ Ministro convocar para o dia sinalado [...] os 
Religiosos, que forem mais idoneos, assim nas letras, como na virtude, 
para q se opponham à Leytura [...]; mandará também convocar os 
Mestres, que houver na Provincia [...] aquem os oppositores daraõ os 
pontos, sobre q lhe haó de argumentar hum dia antes para terem tempo de 
os verem. 
No dia do exame na presença do Irmaõ Ministro, & seu Diffinitorio 
argumentaraõ os Mestres, & Passantes que houver, aos que se oppuzerem 
à Cadeyra; & feyto o exame, será eleyto Mestre, & Lĕte de Filosofia dos 
oppositores o mais sciente, a qual eleyçaõ será feyta pelos Mestres de 
Theologia, que lhe argumentaram, & se acharam presentes ao exame, por 
votos de cedulas fechadas, como em qualquer outra eleyçaõ, & o que naõ 
levar a Cadeyra pela opposiçaõ referida, não lhe servirá a Leytura de 
preminencia alguma. (ESTATUTOS, 1709, p. 33) 
 

Quanto aos lentes de Teologia, a decisão estava restrita ao Ministro Geral, mas as 
exigências não eram mais brandas por isso: 

 
A Eleyção de Lente de Theologia pertence ao Irmão Ministro com o seu 
Deffinitorio, porem se por alguma causa vagar algum Lĕte de Theologia, 
o Irmaõ Ministro por si só poderá pór outro em seu lugar. [...] 
Não se elegerà Lente de Theologia, que não tenha lido [lecionado] 
primeyro tres annos filosofia com approvaçaõ da Provincia, & utilidade 
de seus discipulos. (ESTATUTOS, 1709, p. 33) 
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Considerando-se a instrução como um todo, Tania Iglesias destaca que, ao contrário 
do que se difundiu durante um bom tempo na historiografia específica sobre os 
franciscanos, eles tiveram sim uma forte atuação nela no Brasil colonial, não se atendo 
apenas à catequese: 

 
Diferentemente do que se tornou senso comum, a educação Colonial não 
se tratou apenas de iniciação aos preceitos cristãos ou catequese. Os 
frades estabeleceram e conservaram aqui as seguintes modalidades de 
ensino: Escola de primeiras letras em regime de internatos para indígenas, 
Escola de Primeiras letras em regime de externato para leigos, Escola 
Secundária Interclassista para a elite Colonial e para a formação na 
Ordem, Ensino Superior em regime de internato para formação na Ordem 
e Ensino Superior Misto em regime de externato para a elite Colonial e 
para a formação também do clero secular. (IGLESIAS, 2010, p. 342) 
 

Realmente, no que se refere às aulas de gramática, se consultando o Novo Orbe 
Seráfico e também as Atas Capitulares é possível recuar a instalação de aulas de primeiras 
letras ou escolas de gramática pelos franciscanos a 1650, em Sergipe Del Rey (ATAS, 
1970, p. 98). Muitas eram ministradas extramuros, a bem do povo e sem despesa alguma 
aos atendidos por tais atividades, como aparece explicitamente em alguns documentos 
(WILLEKE, 1956, p. 301). Quanto às classes elementares, Miranda salienta que a 
documentação compulsada por Fr. Willeke nos arquivos provinciais no Recife apresenta 
certas discrepâncias em relação às datas registradas por Fr. Jaboatão no Novo Orbe 
Seráfico Brasílico, de 1761. Contudo, foi possível identificar a existência de cursos 
regulares, intra e extramuros e praticamente ininterruptos, nas casas da Paraíba (1709 – 
c.1790/1795); de Cairu (1718-1780) e Conde (1763-1771), na Bahia; São Cristóvão (1719-
1785), em Sergipe; Penedo (1718-1782), Vila de Alagoas (1718-1780), Sirinhaém (1719) e 
Ipojuca (1719-1780), em Pernambuco (ATAS, 1970; JABOATAM, 1858, passim.; 
MIRANDA, 1969, p. 200-202). 

Há, portanto, uma permanência de tais classes, especialmente de gramática, mantidas 
pelos franciscanos, mesmo após a determinação metropolitana, em 1759, de se substituir 
todas as aulas de instrução elementar ministradas por religiosos por classes conduzidas por 
docentes civis, os chamados professores-régios, devidamente chancelados pelo poder 
colonial através dos diretores de estudos. 

Mesmo não cumprindo imediatamente as rígidas determinações da Coroa, como 
atesta o registro – principalmente nas Atas Capitulares, mas também em outros 
documentos esparsos do Arquivo Histórico Ultramarino – do funcionamento de aulas de 
gramática nos conventos por ainda mais de vinte anos após a reforma pombalina, o 
ministro provincial de então, Frei Antonio de Santa Isabel, fez o teor do alvará régio 
chegar ao conhecimento de todos os guardiães, frades, noviços e irmãos leigos dos 
conventos da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba ainda no primeiro semestre de 1760, 
como atesta a circular transcrita por Fr. Venâncio Willeke: 

 
Senhor Guardião. 
Por alvará de sua Magestade que Deus guarde se prohibiram os estudos 
de grammatica neste Estado da Bahia e Capitania de Pernambuco. Este 
foi o motivo que tive para na mesma Congregação não nomear mestres 
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para os conventos desta Província, como sempre se costumou e como não 
sei se chegou a noticia do dito alvará a este sobredito convento o aviso 
para de hoje em diante não consinta V. Caridade a continuação da classe 
de grammatica para não incorrermos nas penas que no dito alvará se 
declaram contra os transgressores e se o povo reclamar, lhe dirá V. C. 
recorram por via da Camara onde a houve e por meio da Juiz Ordinario 
onde não houver Camara, aos diretores de estudos e quando se alcance 
licença para continuar o estudo e na mesma forma que até agora 
ensinávamos avise V. C. ao mestre que até o presente o era desse 
convento que continue o seu ministerio com advertencia porém, que se na 
licença concedida disserem os diretores que seja o mestre examinado por 
esta ou aquela pessoa não consinta V. C. tal, pois aos mestres de 
grammatica dos conventos desta Provincia lhes basta o exame e 
aprovação dos nossos prelados maiores. No convento de Serinhaem 
concedida a licença na forma sobredita, ensinará grammatica pro ínterim 
o Ir. Pregador e Presidente do convento Frei Mariano de St.o Antonio. 
Esta carta mandará V. C. ler em plena comunidade para que a todos 
conste a obediencia que tem esta província ás ordens de S. Magestade e 
V. C. a remeterá ao convento mais vizinho para ir correndo todos os 
conventos até o da Parahiba inclusive assinando-a todos os guardiães e do 
último convento nos será remetida. Convento de N. Padre S. Francisco da 
Cidade da Bahia, 25 de Maio de 1760. Frei Antônio de Sta. Izabel, 
Ministro Provincial. (WILLEKE, 1956, p. 341) 
 

A determinação de Pombal, fruto de um longo processo de reestruturação da 
instrução nas terras sob o controle da Coroa lusa e consolidada com a publicação do alvará 
que proibiu as aulas públicas ministradas pelos religiosos em 1759 (VILLALTA, MORAIS 
& MARTINS, 2015, p. 456), só começou a ter efeitos reais sobre a atuação franciscana na 
América portuguesa, notadamente nas Capitanias do Norte do Estado do Brasil, a partir de 
1785, ano em que, segundo Maria do Carmo Miranda (1969, p. 201) cessou de fato o 
funcionamento das aulas de gramática para o público extramuros entre os franciscanos, e 
daí até o advento do Império o que se viu foi um declínio acentuado inclusive do número 
de noviços e de frades dedicados à docência mesmo intramuros. Ao se entrar no 
Oitocentos, a Pedagogia Franciscana parecia estar ameaçada, assim como a própria 
renovação da vocação seráfica, em diversos dos conventos mantidos pela ordem na faixa 
litorânea compreendida entre o Recôncavo Baiano e a foz do Rio Paraíba. 

Por meio dos anexos à carta enviada pelo provincial franciscano a D. Maria I em 
1779, que trazem duas relações com todos os professos da Província, se pode chegar a 
outra constatação, a de que àquela época os conventos seráficos já padeciam do 
envelhecimento de seus frades, algo que se percebe claramente ao organizar as 
informações constantes na documentação: quase 40% dos irmãos tinham mais de 30 anos 
de vida religiosa, o que pode significar indivíduos numa faixa etária acima dos 45/50 anos 
e, desses, praticamente a metade certamente já devia ter ultrapassado os 60 anos de idade 
ou estar prestes a tornar-se sexagenária, considerando que seus noviciados tenham se 
iniciado por volta de seus 15 a 20 anos de idade. 

Ao observar os dados do quadro IV outro detalhe que salta aos olhos é que ao menos 
desde 1764 nenhum noviço professara os votos e entrara para a Ordem na Província. Em 
1779 já fazia dezesseis anos que não ocorria renovação de seus quadros, o único horizonte 
era a conclusão da formação dos vinte e seis noviços estabelecidos em Igarassu e 
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Paraguaçu, que após três anos nessas casas ainda deveriam mudar-se para Olinda ou 
Salvador a fim de enfrentar, no mínimo, mais três a seis anos de estudos superiores de 
Teologia e Filosofia (ATAS, 1970, p. 192; MUELLER, 1956, p. 49-50), a não ser no caso 
daqueles que não tivessem condição de fazê-lo e fossem destinados a ordenar-se como 
irmãos leigos. A perspectiva para os seráficos naquele momento, portanto, não era das 
melhores: a maior parte dos frades da Província não devia ter mais compleição física para 
dar conta de tantas atividades, especialmente aquelas exercidas fora dos conventos, e não 
entravam irmãos jovens na congregação, um dilema aparentemente intransponível graças 
aos ditames da Coroa portuguesa. 

 
QUADRO IV 

TEMPO DE HÁBITO DOS FRADES 
DA PROVÍNCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTÔNIO DO BRASIL – 177910 

 
ANOS NACIONAIS % EUROPEUS % TOTAL % 

mais de 60 4 1,31 1 0,32 5 1,63 
de 50 a 59 12 3,93 12 3,93 24 7,86 
de 40 a 49 20 6,55 20 6,55 40 13,11 
de 30 a 39 27 8,85 25 8,19 52 17,04 
de 20 a 29 85 27,86 45 14,75 130 42,62 
de 16 a 19 36 11,80 16 5,24 52 17,04 
TOTAL 186 60,98 119 39,02 305 100 

Fonte: dados da documentação consultada, organizados pela autora. 
 

O quadro V permite também se inferir outro detalhe instigante: enquanto apenas 
quatro nacionais preparavam-se para seguir a vida religiosa na Província de Santo Antônio 
do Brasil, vinte e dois jovens nascidos no Reino ou nas Ilhas pretendiam vestir o hábito de 
Assis na América portuguesa e não num dos inúmeros conventos da Ordem espalhados no 
Reino ou nas possessões lusas d’além-mar. Talvez esse seja um aspecto que mereça mais 
atenção em estudos futuros. 

 
QUADRO V 

ORIGEM DOS NOVIÇOS EM FORMAÇÃO NA 
PROVÍNCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTÔNIO DO BRASIL – 177911 

 

CONVENTO 

BISPADOS/ ARCEBISPADOS 

TOTAL BRASIL REINO/ ILHAS 

Pernambuco Bahia Braga Porto Lamego Coimbra Penafiel Angra do 
Heroísmo 

Igarassu 1 1 1 6 2 1 - - 12 
Paraguaçu 1 1 4 3 - 1 2 2 14 
TOTAL 2 2 5 9 2 2 2 2 26 

Fonte: dados da documentação consultada, organizados pela autora. 
 

O fato é que o esvaziamento dos conventos na América portuguesa, não apenas 
franciscanos mas também de outras ordens religiosas, se agravara na segunda metade do 
Setecentos, como consequência direta do Decreto Régio emitido em 30 de janeiro de 1764 
                                                            
10 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. Anexos 1 e 2. 
11 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. Anexo 4. 
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por D. José I12, que reforçou restrições anteriores e vedou a todos os conventos, mosteiros 
e seminários localizados nas terras sob a Coroa lusa de receberem postulantes, salvo no 
caso de permissões específicas. Essa proibição foi aprofundada através de um Aviso Régio 
datado de 26 de maio de 176913, de alcance mais amplo. De certa forma, o Império 
brasileiro manteve tal postura após a Independência, de maneira velada, e no caso dos 
franciscanos houve algumas poucas permissões para jovens postulantes ao noviciado. A 
entrada de noviços na Província franciscana praticamente deixou de existir em 1845, 
quando D. Pedro II, motivado por querelas com Roma envolvendo a instituição do 
Padroado, emitiu um decreto vedando a admissão de jovens na vida religiosa em todos os 
conventos, mosteiros e seminários brasileiros. No caso da Província de Santo Antônio do 
Brasil, a chegada da República em 1889 encontrou apenas oito frades em suas casas 
conventuais, com várias delas abandonadas por completo (MIRANDA, 1969, p. 92). 

 
A formação de noviços: aulas intramuros 

 
Nos Estatutos da Província de Santo Antônio do Brasil é possível identificar bem 

claramente a preocupação que havia na congregação com a formação de seus noviços. Lá 
estão seis capítulos dedicados a temas relativos à instrução no espaço conventual, a saber: 
“Capitulo XIII. Da caza em que ha de haver Estudo de Grammatica, & do Mestre, & 
Estudãtes do dito Estudo”; “Capitulo XIV. Das cazas em que ha de haver estudos de 
Filosofia, & Theologia”; “Capitulo XV. Dos Lentes de Filosofia”; “Capitulo XVI. Dos 
Lentes de Theologia”; “Capitulo XVII. Dos Collegiaes”; “Capitulo XVIII. Da ordem 
escolastica” (ESTATUTOS, 1709, p. 31-38). 

O detalhamento das diretrizes para a prática pedagógica intramuros nesses capítulos 
em particular permite se perceber a maneira como ela se estruturava e qual era o 
encadeamento idealizado para a formação dos noviços. O primeiro conhecimento 
necessário aos jovens que desejavam abraçar a vida franciscana era o de gramática. Ler e 
compreender as Escrituras, para depois ser capaz de reproduzi-las e ensinar os dogmas e a 
doutrina aos fiéis era o núcleo fulcral da ação franciscana. Por isso mesmo, os ditos 
estudos gramaticais, dedicados ao Latim, precediam os de Filosofia e estes aos de 
Teologia. O próprio cotidiano dos estudantes deveria seguir uma rotina bem rígida, que 
incluía seis horas diárias de estudos, distribuídas pela manhã, tarde e noite, sob vigilância 
constante de todos os frades professos residentes nas casas conventuais, especialmente 
aqueles que exerciam sua guardania e sua presidência, bem como os mestres. A vida desses 

                                                            
12 O Decreto Régio de 30 de janeiro de 1764 vedou a Província de Santo Antônio do Brasil de receber 

noviços por catorze anos a partir daquela data (MIRANDA, 1969, p. 92; BELO, 2011, vol. 2, p. 24). 
13 Os governos de D. José I e de D. Maria I constantemente tentaram, por meio de diversas medidas, 

controlar e mesmo impedir o crescimento das ordens conventuais e monásticas no Reino e no além-mar, 
com vistas a tolher o fortalecimento econômico destas congregações e sua consequente e possível 
autonomia em relação à Coroa e à instituição do Padroado. Uma das medidas mais comuns foi a limitação 
ou veto à admissão de noviços, presentes em diversos decretos, Proibições e Avisos Régios emitidos entre 
1762 e 1790 (CONDE, 2002/2003, p. 164; ANDRADE, 1981, vol. 1, p. 570). Neste longo período, muitas 
vezes as casas religiosas conseguiam permissões temporárias para admitir postulantes ao noviciado. 
Segundo Maria do Carmo Miranda, a Província de Santo Antônio do Brasil, durante a segunda metade do 
Setecentos, teve seus pedidos de entrada de noviços atendidos pela Coroa portuguesa apenas por três vezes 
até o ano de 1800 (MIRANDA, 1969, p. 92). 
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estudantes também era marcada por castigos físicos e por uma completa submissão a seus 
professores: 

 
Os Estudantes de Grammatica iraõ para o Estudo ás sette horas da manhã, 
& sahiraõ às nove, & de tarde iraõ para o Estudo á hũa hora, & sahiraõ às 
tres; e estudaraõ de noyte das oyto horas atè as dés [...]. 
 [...] 
O Mestre da Grammatica terá todo o poder sobre seus discipulos para os 
castigar pela falta de suas lições, & descuydos de seu estudo; & assim os 
poderà açoutar, & mandar açoutar, & penitenciar conforme o merecerem, 
ao que o Guardiaõ, & Presidente não poraõ duvida, nem estorvaraõ o 
castigo, que seu Mestre lhes der, & mandar dar. 
[...] 
O Estudante de Grammatica, que perder o respeyto a seu Mestre de 
Grammatica, ou se naõ, quizer despir por seu mandado, o Irmaõ Guardiaõ 
o penitenciará com as disciplinas, q lhe parecer, & fará aviso ao Irmaõ 
Ministro, para que disponha outro mayor castigo, segundo Deos melhor 
lhe parecer. (ESTATUTOS, 1709, p. 31-32) 
 

De fato, o convento da Paraíba já se mostrava com destaque no campo da instrução 
intramuros, pois nele foram instaladas, como se viu, as aulas de gramática latina, o 
primeiro curso que os postulantes recém-admitidos à ordem como noviços deveriam fazer 
sob os auspícios dos seráficos, a fim de se preparar para os estudos iniciais de filosofia e 
teologia, a serem desenvolvidos nos conventos de Paraguaçu, na Bahia, ou de Igarassu, em 
Pernambuco (ATAS, 1970, p. 215). Já os estudos superiores e finais para a formação dos 
noviços, onde aprofundariam seus conhecimentos teológicos e filosóficos antes de 
realizarem seus votos perpétuos, esses seriam realizados nas casas de Salvador e de Olinda, 
que juntas à de Recife se constituíam como os três maiores conventos da província 
franciscana (ESTATUTOS, 1709, p. 32). 

O fim das aulas de gramática para os jovens religiosos, ao menos no convento 
franciscano da Paraíba, parece ter sido condicionado pelo esvaziamento da ordem ao longo 
da segunda metade do século XVIII. Isso fica claro em uma das determinações da 
congregação celebrada no convento de Salvador em 03 de maio de 1795: 

 
[...] determinou-se, que visto não haver já nesta Província classe de 
Gramatica, como antigamente houve no nosso Convento da Paraíba, para 
instruçaõ e erudiçaõ dos nossos Iros. Choristas ou Noviços em aqueles 
Conventos, que houvesse Chorista ou Noviços [...] (ATAS, 1970, p. 142) 
 

Apenas dezesseis anos antes, em 1779, na Relação enviada à Coroa pelo provincial, 
se registrava somente vinte e seis noviços em toda a Província franciscana, estando doze na 
Bahia e catorze em Pernambuco, com o detalhe de que três postulantes tiveram suas 
patentes caçadas pelo visitador assim que este tomou ciência das então recentes proibições 
régias quanto ao ingresso de noviços nas ordens religiosas14. 

 
  

                                                            
14 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. 
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Os franciscanos e as aulas extramuros: o caso da Paraíba 
 
Algo que não pode ser ignorado, ao se começar a buscar indícios sobre a prática 

pedagógica dos frades menores fora dos muros conventuais, são dois documentos 
encaminhados a Lisboa pelos moradores da Paraíba, mais de uma década após o início da 
reforma pombalina, solicitando o serviço dos seráficos para remediar a situação de penúria 
e abandono das aulas de gramática naquela capitania. A reivindicação é bem clara: 

 
Snr. 
A indigencia q experimentaõ os Naturaes moradores desta Cidade da 
Paraiba de Professorez de Letras, para a Educasão de seos filhos, nos 
comove implorar a V. Mge. o providencie remedio desse necessario bem 
[...] e como a nessa mesma Cide tres Religioĕs de S. Bento, S. Francisco, 
e Carmo, [...] podem os Religiosos de qualquer dessas exercer esse 
grande beneficio sendolhes assim decretado pela indefecivel providensia 
de V. Mage. [...]. 30 de abril de 1772, Manoel de Barroz Silva, Escrvao. da 
Camara, q o escrevi. 

Bento Luiz da Gama        Mathias Leal de Lemos 
Franco Soares Neiva 
Domgos Joze da Rocha15 

 
No Setecentos, a burocracia do Conselho Ultramarino parecia infindável, além de 

pouco se importar com uma solução rápida ao problema da falta de professores para 
ministrar aulas aos filhos dos colonos. A sugestão pelo emprego dos religiosos para a 
tarefa, indicando a disponibilidade não apenas dos franciscanos, mas também de 
beneditinos e carmelitas instalados na cabeça da Capitania, só parece servir para dar rumo 
aos trâmites kafkianos presentes no despacho anotado à margem da carta, já que se indica 
que ela seja reenviada pelos oficiais paraibanos à Real Mesa Censória: 

 
Esta reprezentaçaõ p.a ser empreterivelmte feita, e de conformidade do q. 
S. Magde. determinou no Alvará de 3 de junho de 1772, devem-na os 
Offaes da Camra dirigir á Real Meza Censoria. 
Respondase a Camra na conformide. da Resposta do Procurador da 
Fazenda, 13 de julho de 1772.16 
 

A falta de mestres de gramática para os jovens paraibanos parece ter se arrastado 
durante um bom tempo17 em fins do século XVIII, como aponta o ofício enviado pelo 
governador da Capitania, brigadeiro Jerônimo José de Melo e Castro, a seu irmão, o 
secretário de Estado de Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, mais de quatro 
anos após a carta dos oficiais da Câmara, ainda se queixando pela permanência do 
problema de vacância da função, apesar dos constantes pedidos feitos ao Diretor de 
Estudos de Recife, já que à época a Capitania da Paraíba estava anexada à de Pernambuco. 
No documento aparece também a indicação de sua preferência pelos franciscanos, por 
                                                            
15 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Arquivo Central (ACL), Conselho Ultramarino (CU), Capitania da 

Paraíba (014). AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1925. 
16 AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1925. 
17 As solicitações paraibanas só foram atendidas em 1782, por meio de um Aviso do Secretário de Marinha e 

Ultramar à Mesa Censória, para que se providenciasse um mestre de gramática em atendimento aos 
pedidos do governo da capitania, insistentes desde 1765 (AHU_ACL_CU_014, Cx. 28, D. 2109). 
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estes já exercerem a docência pública em três povoações diferentes onde existiam 
conventos seráficos: 

 
Illmo. Exmo. Snr. 
Depois q se expulsaram os chamados Jesuitas ficou esta Cide. e Capitania 
sem Mes de Gramatica, e sevai toda a mocide arcando sem estudos, e 
brevemente se redusira tudo a huma sensivel ignorancia. 
Ja expus e dei Requerimento a S Mage. que mandou procurase a 
providencia do Diretor dos Estudos que ate este ponto a nao deu. 
Pareciame justo que os Pes. Franciscanos fossem ensinando Gramatica 
assim como a estam praticando nas suaz Cazas do Penedo e de Igarassu e 
na Cde. de Sergipe onde os Religiosos sao Mes. publicos de Gramatica. 
M. Gde. a V. Sa. Par. 6 de Novembro de 1776.18 
 

Pelo ofício fica claro que os franciscanos, apesar das restrições impostas pelo alvará 
régio de 1759, de fato ainda atuavam, naquele momento, como professores extramuros, já 
que atendiam às aulas de gramática como “mestres públicos” nas localidades de Penedo e 
Igarassu em Pernambuco, e Conde, na Bahia, como informa o brigadeiro. De fato, seria 
necessário um trabalho de pesquisa mais aprofundado, cruzando a documentação do 
Arquivo Histórico Ultramarino com a do Arquivo Provincial Franciscano do Recife para 
que se possa perceber, de maneira mais completa, qual era, realmente, o alcance da atuação 
dos seráficos como professores entre os leigos e como se estruturava e engendrava sua 
pedagogia no trato com os fiéis nessas classes de gramática. Destaque-se que no caso da 
Paraíba, a Relação de 1779 assinalava a existência de 21 frades no convento franciscano19. 

Mônica Santos destaca a ligação direta da atividade instrucional à prática religiosa 
dos religiosos de Assis em Alagoas (SANTOS, 2007, p. 114-115). Creio que isso pode ser 
estendido aos outros conventos franciscanos erguidos no litoral das capitanias próximas 
onde, até o que se sabe no momento, o funcionamento das aulas de primeiras letras 
seguiam os mesmos moldes daquilo que ocorria nessas outras casas seráficas. 

Santos também afirma que, apesar do discurso sobre a gratuidade das aulas 
ministradas pelos frades franciscanos, é possível associar sua oferta à presunção de 
retribuição da Coroa aos religiosos, por meio de esmolas, conforme relatado por Fr. 
Jaboatão em seu Novo Orbe Seráfico (SANTOS, 2007, p. 116; JABOATAM, 1858). 
Mostra-se aí, obviamente, o caráter prático de tais atividades de instrução para a 
manutenção das casas franciscanas em sua missão catequética na América portuguesa. 

 
Como que fazendo um arremate 

 
A atuação dos franciscanos na Instrução, ao menos no que se refere à Província de 

Santo Antônio do Brasil nos séculos XVIII e XIX e, de modo mais específico, à Paraíba, 
mostra-se como um campo muito promissor aos estudos da História da Educação, como se 
pretendeu demonstrar até aqui. Certamente há muito ainda a se descobrir não apenas na 
própria documentação seráfica, em seu Arquivo Provincial, mas também nos avulsos do 
Arquivo Histórico Ultramarino que, de certa forma, podem esclarecer detalhes dessa 
                                                            
18 AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1977. Grifos meus. 
19 AHU_ACL_CU_015, Cx. 135, D. 10107. Anexo 3. 
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presença e, mais ainda, ampliar significativamente o escopo daquilo que se conhece 
atualmente sobre o tema. 

O próprio Fr. Willeke, um dos historiadores mais diletantes da ordem de Assis no 
Brasil do século passado, destacava a presença dos franciscanos no ensino durante todo o 
período colonial já em 1961, diferenciando-o substancialmente daquele praticado pelos 
inacianos quanto ao público atingido: 

 
[...] Enquanto as escolas dos Jesuítas de preferência visavam às cidades, 
as escolas dos franciscanos beneficiavam o interior, onde os padres 
seculares na qualidade de capelães dos engenhos de açúcar instruíam tão 
somente os filhos da chamada ‘Casa Grande’, ficando porém os povoados 
dependentes da caridade dos filhos de S. Francisco. (WILLEKE, 1961, 
apud MIRANDA, 1969, p. 199) 
 

Neste trabalho, ao perscrutar uma documentação que ainda permanecia, em grande 
parte, a esperar por um olhar que focasse especificamente os temas da instrução entre os 
franciscanos, se pretendeu perceber, ao menos de modo aproximado, como se dava o 
ensino entre os frades menores, tanto no que se refere à formação de religiosos como 
também nas aulas extramuros. 

As ideias e visões de mundo dos irmãos seráficos por certo orbitavam os discursos 
cristalizados em suas aulas, fossem elas as de Gramática Latina, ministradas aos noviços 
ou filhos dos colonos, ou as de Filosofia ou de Teologia, ministradas já nos chamados 
estudos superiores de formação religiosa na Província de Santo Antônio do Brasil entre o 
Setecentos e o Oitocentos, quer fosse no espaço intra ou no extramuros. Aqui se pretendeu 
apenas construir uma primeira aproximação com o tema, que se mostra desde já tão rico e 
propício a outras e mais extensas pesquisas no extenso campo da História da Educação. 
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