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RESUMO 

O trabalho trata da atuação dos francicanos no campo da Instrução nas 
Capitanias do Norte do Estado do Brasil nos séculos XVIII e XIX, destacando as 
normativas internas sobre esta atividade, o modo como as livrarias conventuais a 
influenciaram e também o processo pelo qual se constituiu uma Pedagogia 
Franciscana nas capitanias e depois províncias do Norte do Brasil, inicialmente ainda 
no contexto da estrutura colonial, no século XVIII, e depois já no período do Império, 
no século XIX. A ideia inicial é que essa Pedagogia se plasmava em diferentes códigos 
e comportamentos. Num contexto de vivência missionária da moral cristã, a palavra 
adquire imensa importância, assim como a maneira como ela é transmitida a noviços 
e fiéis, seja por meio das aulas, da leitura ou da cultura visual que foi laboriosamente 
construída durante séculos nos conventos seráficos do litoral do atual Nordeste 
brasileiro. Como amostragem deste processo, são abordadas as capitanias de 
Penambuco e Paraíba. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Franciscanos, Instrução, Brasil Colonial e Imperial. 
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1. OS FRANCISCANOS E A INSTRUÇÃO NO BRASIL COLONIAL E 
IMPERIAL: DERRUBANDO PARADIGMAS 

Segundo Iglesias (2012, p. 115-117), um dos grandes problemas em relação aos 
estudos sobre a atuação franciscana no campo da Educação durante o período 
colonial na América Portuguesa reside na característica de as fontes da Ordem dos 
Frades Menores serem escassas e, mais ainda, pelo fato de ser arraigada a ideia, 
entre os historiadores, de que os seráficos teriam se dedicado muito mais à catequese 
como parte de sua missionação do que ao ensino das primeiras letras ou mesmo da 
Filosofia ou da Teologia aos gentios convertidos ou aos filhos dos colonos. 
Tradicionalmente, 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 e os carmelitas. 

Além disso, também se deve considerar que mesmo a produção bibliográfica da 
própria ordem franciscana trata o tema de forma muito breve, como o Novo Orbe 
Seraphico Brazilico, de Fr. Antonio de Santa Maria Jaboatão, publicado em 1761, ou 
o manuscrito Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil, do Fr. Manuel da 
Ilha, publicado apenas em 1975. Também se constituem em fontes documentais 
importantes os Estatutos da Província de S. Antonio do Brasil, publicados em 1709, 
e as Atas Capitulares da Província de Santo Antônio do Brasil (1649-1893), 
publicadas por Fr. Venâncio Willeke, OFM, em 1970. 

O que sempre se frisou quanto aos franciscanos e é que a grande preocupação 
desses religiosos quanto à instrução concentrava-se na formação de seus noviços, no 
que tange às primeiras letras, ao latim, às Sagradas Escrituras, à doutrina e sua 
interpretação e disseminação entre gentio e colonos. Extramuros, se considerava que 
o interesse da Ordem era quase todo dedicado à catequese, com esporádicos casos de 
instalação de aulas de primeiras letras a pedido dos colonos, como sugerem algumas 
solicitações feitas ao Conselho Ultramarino durante o período colonial. Mas essa é 
uma visão equivocada e merece, por isto mesmo, ser revista por meio de pesquisas 
dedicadas à História da Educação. 

A ideia inicial é de que uma Pedagogia Franciscana se plasmava em diferentes 
códigos e comportamentos, chegando a se cristalizar, inclusive, na arte decorativa 
das casas franciscanas do litoral compreendido entre a Bahia e a Paraíba. Num 
contexto de vivência missionária da moral cristã, a palavra adquiria imensa 
importância, assim como a maneira como ela era transmitida a noviços e fiéis, fosse 
por meio das aulas, da leitura ou da cultura visual laboriosamente engendrada 
durante séculos nos conventos seráficos do litoral do atual Nordeste brasileiro. 

A partir desta compreensão ampliada se pode contextualizar essa atuação dos 
franciscanos a partir da documentação disponível e ainda pouco estudada sob o 
enfoque da História da Educação, buscando os aspectos referentes à Instrução nos 
espaços intra e extramuros. 
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1.1. A formação de noviços 

Nos Estatutos da Província de Santo Antônio do Brasil é possível identificar bem 
claramente a preocupação com a formação de seus noviços. Neles existem 6 capítulos 
dedicados a temas relativos à intrução no espaço conventual, intitulados “Da caza em 
que ha de haver Estudo de Grammatica, & do Mestre, & Estudãtes do dito Estudo”, 
“Das cazas em que ha de haver estudos de Filosofia, & Theologia”, “Dos Lentes de 
Filosofia”, “Dos Lentes de Theologia”, “Dos Collegiaes” e “Da ordem escolastica” 
(Estatutos 1709, p. 31-38). 

As diretrizes para a prática pedagógica ali registradas podem ajudar a 
compreender a estrutura e a lógica da formação dos noviços. Os estudos gramaticais 
eram feitos antes dos de Filosofia e seu cotidiano seguia uma rotina bem dura, que 
incluía 6 horas diárias de estudos, distribuídas pela manhã, tarde e noite, e também 
era marcada por castigos físicos e por uma completa submissão aos frades mestres: 

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 [...] 
[...] 
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 Irmaõ Guardiaõ terá cuydado de cõprar, todos os livros classicos, que 
forem necessarios para os Estudantes, & de lhe dar todo o mais necessario de 
papel, tinta, & tinteyros para fazerem themas, & sentidos, como tambem 
candeas, & azeyte para estudarem de noyte; o que farão com portas abertas na 
mesma fórma dos Estudantes de Filosofia, & o Mestre, & Presidente, & Giardiaõ 
do Convento teraõ cuydado de os vigiar se estudam, & achandoos descuydados, 
os castigue rigorosamente. 
[...] 
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) 
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2. AS LIVRARIAS CONVENTUAIS E A INSTRUÇÃO 

Todos os conventos franciscanos construídos no entre a Bahia e a Paraíba 
apresentam um espaço para instalação de uma livraria1, e há, nos documentos, 
determinações sobre o trato, a guarda e o uso dos livros nessas casas e também sobre 
a compra de certas obras para uso nas aulas ministradas aos noviços ou aos leigos, 
como se pode constatar em diversos trechos dos Estatutos: 

O Irmaõ Guardiaõ terá coydado de cõprar, todos os livros classicos, que forem 
necessarios para os Estudantes, & de lhe dar todo o mais necessario de papel, 
tinta, & tinteyros para fazerem themas [...]. (Estatutos 1709, p. 32) 

Nenhum livro da Communidade se empreste fóra de caza, & o Religioso que 
fizer o contrario, será castigado ao arbitrio do Irmaõ Ministro. (Estatutos 1709, 
p. 41) 

Todas as nossas cazas tenham livrarias, de que haverá inventario, & dos livros 
que nelas estão, dará conta o q assistir na livraria, para o que terá o tal 
Religioso a chave della, & o Guardião terá cuydado de mandar concertar os 
livros, para que senão percam [...]. (Estatutos 1709, p. 137) 

Fica ainda mais clara a importância que os livros e bibliotecas tinham na vida 
conventual quando se constata que nos Estatutos há um capítulo dedicado ao tema, o 
LXXXV, intitulado “Das livrarias & livros”. Nele se dispõe sobre a organização e 
gestão da livraria e o uso e empréstimo dos livros aos frades e noviços, além das 
políticas de conservação e aquisição de novas obras para o acervo: 

E para que as livrarias se provejam de livros com suavidade, ordenamos que 
cada Guardião em o termo de sua Guardania de anno & meyo mãde buscar a 
Portugal seis tomos de livros dos que forem mais necessarios na livraria do seu 
Convento, começando primeiro a prover a livraria dos Expositores da sagrada 
Escritura, e assim iraõ os mais Guardiães provendo as livrarias dos mais 
livros, assim de Moral, como de predica, mandando cada hum buscar a conta 
de seis tomos, como asima ordenamos; & se o Guardião continuar tres anos em 
um Convento, será obrigado a mandar buscar doze tomos em os tres anos, & 
Guardião do Convento da Cidade da Bahia, & o da Cidade de Olinda, dos livros 
que mandem buscar, serão tambem alguns classicos de Filosofia, & Theologia 
especulativa, para que os Mestres destas duas cazas de estudo tenham livros 
necessarios das faculdades, que ensinarem, & o Guardião que não prover em o 
termo de sua Guardiania de anno & meyo a sua livraria com os sobreditos seis 
                                                   

1 Sinônimo de “biblioteca”, usado para definir o espaço dedicado à guarda dos livros e sua consulta pelos leitores, 
principalmente em conventos, mosteiros, seminários, colégios e universidades. Também se referia às coleções 
particulares. 
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tomos de livros, será privado de voz activa, & passiva por tres annos. (Estatutos 
1709, p. 137-138) 

Esse cuidado com os impressos denota a importância atribuída aos livros, à sua 
posse e também circulação. Como o objetivo primordial da Ordem era a missionação 
e a catequese, a formação dos frades passava, obviamente, pelos fundamentos 
teológicos e doutrinários presentes nos tomos adquiridos para essas livrarias e 
utilizados nas aulas conventuais. 

Para se ter uma ideia do tamanho que cada uma dessas bibliotecas veja-se o 
seguinte documento: 

Acharam-se nesta livraria 190 livros, digo 200 livros com os pequenos. Entre os 
quais as glosas ordinárias entram em seis volumes, as partes de sagrada 
teologia em cinco volumes, as obras de St.o Agostino em cinco volumes, as obras 
de São Bernardo em dois, o Incógnito, as obras de Moral de Diana em dois 
volumes grandes. Dêstes livros consta esta livraria do convento de St.o Antônio 
de Ipojuca. Da casa da Paraíba estão nesta onze livros; os mais dêste convento 
como dos mais se perderam com os sucessos da guerra. E por verdade, me 
assino hoje aos 24 dias do mês de abril de 1648. (Assi) Frei Jácome da 
Purificação, comissário visitador. Frei Masseu de S. Francisco, secretário. 
(Willeke 1956, p. 321-322) 

Um acervo de 200 títulos em meados do século XVII superava o que se 
considerava mais comum à época, pois Isabel Braga afirma que “tanto no século XVII 
quanto na centúria seguinte, a maior parte dos possuidores de livros, que indicaram 
o número de volumes, deu conta de livrarias que poucas vezes ultrapassaram a 
centúria de títulos” (Braga 2014, p. 106). Essa informação sobre apenas uma 
biblioteca num cenário que englobava outras doze casas conventuais em toda a 
Província2 e ao menos oito, considerando-se apenas Pernambuco e Paraíba3, sinaliza 
a dimensão da importância desses acervos para a formação instrucional de noviços e 
frades não somente para a vida conventual e missionária, mas também para a 
atuação como professores. 

Essas livrarias se constituíam – segundo Maria de Lourdes Ganho ao referir-se à 
Portugal – em espaços cujo acervo ditava a qualidade da atuação dos professores, dos 
quais dependia também a da instrução em terras sob o poder da Coroa. Isso se dava 
por que esses acervos não se restringiam à teologia ou à doutrina, mas m também 

                                                   
2 A Província de Santo Antônio do Brasil englobava, tanto no período colonial como no imperial, os conventos da 
Cidade da Paraíba; de Igarassu, de Ipojuca, de Olinda, de Recife e de Sirinhaém, em Pernambuco; de Penedo e da 
Vila de Alagoas, em Alagoas; de São Cristóvão, em Sergipe; e de Conde, de Cachoeira, de Cairu e de Salvador, na 
Bahia. 

3 O território que a partir de começos do Oitocentos veio a constituir a Província de Alagoas era, na verdade, a 
porção mais ao sul de Pernambuco. Só foi desmembrado da antiga capitania como parte das represálias da Coroa 
portuguesa aos insurgentes da Revolução Pernambucana de 1817. 
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obras pedagógicas, “possibilitando o estudo da gramática, da retórica, da música, 
aritmética, etc.” (Ganho 1994, p. 141). 

No mundo ibero-americano, outras livrarias franciscanas dos séculos XVII e 
XVIII tiveram mais sorte, possibilitando estudos sobre as práticas pedagógicas, de 
leitura e a circulação ideias entre os frades (Campos 2013; Loizaga 2008; Sánchez 
2002; Xavier 2011). Na América portuguesa, já no século XIX, por exemplo, diversos 
viajantes estrangeiros se referem à biblioteca do convento franciscano do Rio de 
Janeiro, que por volta de 1850 teria cerca de 3.000 volumes (Silva 2010, p. 75). Em 
1876, devido ao abandono em que se encontrava o convento recifense, o acervo da 
livraria estava em tão mal estado, que parte de seus volumes, cerca de 1.600, foram 
queimados (Almeida 2012, vol. 1, p. 201). Antes disso, há inventário da própria 
ordem, datado de 1852, onde se registrou o acervo das livrarias conventuais de 
Olinda, Recife, Igarassu e Paraíba, antes de que parte deste fosse incorporado à 
biblioteca da Faculdade de Direito do Recife. Por meio dele é possível perceber, 
segundo Marcos Almeida, as preferências teológicas dos frades (Almeida 2012, vol. 1, 
p. 200-201). 

No que se refere à casa franciscana de Olinda, que abrigara os estudos teológicos 
superiores dos noviços seráficos, o dito inventário registra que sua livraria contava 
com 896 volumes, com alguns títulos apresentando diversos exemplares, 
praticamente todos já seriamente danificados, além de mais de 30 tomos de Teologia 
Dogmática que estariam, por empréstimo dos frades, na casa de um civil chamado 
Farias (Almeida 2012, vol. 2, 514). 

Para se ter uma ideia aproximada sobre a diversidade dos temas de seu acervo, 
num momento já de decadência da Província de Santo Antônio do Brasil, veja-se a 
tabela a seguir:   
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Temas Principais  Número de Títulos 

Teologia 29 

Estudos Bíblicos 26 

Moral 15 

Obras de Piedade 9 

Filosofia 8 

Dicionários 4 

Doutrinas da Igreja/ Pontificiais 6 

Crônicas Franciscanas 1 

Bíblias 2 

Obras Franciscanas 6 

Sermões 5 

Direito Canônico 5 

História Franciscana 5 

História da Igreja 4 

História de Portugal 2 

TABELA 1 | Temas predominantes na livraria franciscana de Olinda (Inventário de 1852)4. 

 
Na Paraíba, o inventário da livraria franciscana, também feito em 1852, registra 

apenas 83 volumes em suas estantes (Almeida 2012, vol. 2, p. 515-526). Infelizmente, 
hoje não se tem qualquer ideia do que foi feito deste acervo e muito menos do 
cotidiano da livraria conventual, pois toda a documentação que lhe dizia respeito 
aparentemente se perdeu. 

No caso da Província de Santo Antônio do Brasil há, certamente, uma extensa 
lacuna a preencher tendo os livros e as práticas de leitura e instrução no universo 
franciscano como mote principal de pesquisa, mas uma aproximação ao tema por 
intermédio da História da Educação pode abrir novas possibilidades de investigação, 
ajudando a construir uma visão mais clara sobre a real importância da Ordem dos 
Frades Menores, no Brasil, para a estruturação da instrução dentro e fora dos 
conventos. O Fr. Marcos Almeida, OFM, destaca justamente este ponto: 

                                                   
4 Almeida 2012, vol. 1, 192; vol. 2, 492-514. 
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Les franciscains investissent dans leurs bibliothèques et la formation 
intellectuelle de leurs membres. Aujourd’hui encore, la richesse de ces 
bibliothèques est loin d’être appréciée à sa juste valeur, et nous pensons qu’il est 
de l’intérêt de tous de commencer à répertorier des ouvrages qui peuvent 
donner lieux à de futures recherches très prometteuses sur la pensée 
franciscaine au Brésil. (Almeida 2012, vol. 1, p. 11) 

2.1. A leitura e os livros como base da Pedagogia Seráfica 

A relação entre o caminho da simplicidade escolhido por parte de S. Francisco e 
seus primeiros seguidores, ainda no século XIII, não excluiu de modo algum o 
conhecimento científico da formação dos religiosos seráficos, como bem destacou Fr. 
Hugo Fragoso, OFM, em texto sobre o convento de Salvador. De fato, para Fr. 
Fragoso, foi nas livrarias, indispensáveis para a vida conventual, que os frades 
“fermentaram o mundo da ciência com o fermento evangélico e minorítico” (Fragoso 
2009, p. 61). 

A apreensão do conhecimento científico se faz pelo ensino e a leitura, duas 
atividades características do cotidiano dos conventos franciscanos no Nordeste 
colonial. Roger Chartier, discorrendo sobre a especificidade do trabalho com a 
História da Leitura, afirma: 

[...] a leitura não está ainda, inscrita no texto, e [...] não há, portanto, distância 
pensável entre o sentido que lhe é imposto (por seu autor, pelo uso, pela crítica, 
etc.) e a interpretação que pode ser feita por seus leitores; conseqüentemente, 
um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado. (Chartier 
1998, p. 11) 

Reconstruir uma história da instrução e da leitura nos conventos franciscanos da 
Província de Santo Antônio do Brasil não é tarefa simples, mas por meio do 
conhecimento do acervo e das obras que circulavam e eram lidas em suas livrarias se 
pode construir uma aproximação plausível com os significados atribuídos aos 
discursos que lhes chegavam de além mar. São os mestres e alunos que darão sentido 
aos textos do acervo das livrarias conventuais, e é por esta via que pretendemos 
aprofundar os estudos da História da Educação voltados à atuação seráfica na 
América portuguesa. 

Segundo Tania Conceição Iglesias, “a formação de professores para a Ordem 
franciscana, salvo alguma exceção, foi realizada aqui mesmo no Brasil” (Iglesias 
2010, p. 336). Na verdade, havia um conjunto de exigências bem rígidas para que os 
frades que pudessem exercer o magistério dentro da Ordem, diretamente na 
formação de noviços (Miranda 1969, p. 225). A preocupação com essa formação 
aparece nos já citados Estatutos de 1709: 
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O Mestre que tiver lido [= lecionado] seis annos de Grammatica com 
aproveytamento de seus discipulos, gozará dos privilégios dos Lentes de 
Filosofia, & se for Religioso que tenha mais subida precedencia, logrará a 
precedĕcia, & grao a sima daquele que antes possuhia. (Estatutos 1709, p. 31) 

O Lente que tiver lido tres annos Filosofia, precederá a todos os Prégadores, que 
não tiverem doze annos de púlpito, & vinte e sinco de habito, & no tempo q ler os 
ditos tres annos, sĕtarsehà abaixo do Presidĕte do Cõvĕto. [...] 
O Lente que tiver lido tres annos Filosofia, & tres Theologia, terá lugar, & 
precedencia entre os Prégadores de doze annos de pulpito & vinte & sinco de 
habito. (Estatutos 1709, p. 34) 

Esse cuidado demonstra a existência de um projeto pedagógico entre os 
franciscanos, ao menos para os docentes que iriam atuar intramuros, e não é demais 
inferir que os que atendiam às aulas para a população extramuros também tivessem 
a mesma esmerada qualificação ou então uma preparação muito próxima a ela. 

  
3. AS PRIMEIRAS LETRAS E OS FRANCISCANOS 

Iglesias destaca que, ao contrário do que se difundiu durante um bom tempo na 
historiografia específica sobre os franciscanos em nosso país, eles tiveram sim uma 
forte atuação na área da instrução 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) 

A atuação dos franciscanos no ensino de primeiras letras durante todo o período 
colonial foi destacada por Fr. Willeke, pois diferenciava-se daquela praticada 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) 
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Consultando o Novo Orbe Seráfico Brasílico e as Atas Capitulares, de fato se 
pode recuar a instalação de aulas de primeiras letras ou escolas de gramática pelos 
franciscanos no Nordeste colonial a 1650, em Sergipe (Atas 1970, p. 98). Muitas 
dessas aulas eram ministradas extramuros, a bem do povo e sem despesa alguma aos 
alunos, como aparece nos documentos (Willeke 1956, p. 301). Quanto às classes 
elementares, Miranda descaca que os documentos consulstados por Fr. Willeke nos 
Arquivos Provinciais no Recife, apresentam certas discrepâncias quanto às datas 
registradas por Fr. Jaboatão em seu Novo Orbe. Até o momento, com os 
levantamentos preliminares foi possível identificar a existência de cursos regulares e 
praticamente ininterruptos nas casas da Paraíba (1709); de Cairu (1718-1780) e São 
Francisco do Conde (1763-1771), na Bahia; São Cristóvão (1719-1785), em Sergipe; 
Penedo (1718-1782) e Vila de Alagoas (1718-1780), em Alagoas; e de Sirinhaém (1719) 
e Ipojuca (1719-1780), em Pernambuco (Atas 1970; Jaboatam 1858, passim.; 
Miranda 1969, p. 200-202). 

Há uma permanência de tais classes, especialmente de gramática, mantidas pelos 
franciscanos, mesmo após a Ordem Régia de 1759, para se substituir todas as aulas 
de instrução elementar dadas por religiosos por classes conduzidas pelos chamados 
professores-régios, devidamente chancelados pelo poder colonial através dos 
diretores de estudos. 

Mesmo não cumprindo imediatamente as rígidas determinações da Coroa, com o 
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 da Ordem Régia chegar ao conhecimento de todos os conventos da 
Bahia, de Pernambuco e da Paraíba ainda no primeiro semestre de 1760, como atesta 
a circular transcrita por Fr. 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 
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 
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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) 

As reformas pombalinas no Império luso tiveram um escopo bem ampliado, mas 
dentro da nova visão de Estado que se instaurou a partir da década de 1750, que 
pretendia fortalecer a presença do poder régio em todas as esferas possíveis, com um 
caráter secularizante, o campo da instrução mostrou-se talvez como um daqueles que 
mais evidenciou a nova proposta administrativa para a população d’aquém e d’além 
mar, pois até aquele momento a instrução estava “quase sob a orientação exclusiva 
da instituição eclesiástica, principalmente da Companhia de Jesus, mas também de 
outras ordens religiosas” (Villalta, Morais & Martins 2015, p. 454). 

A determinação da Coroa, fruto de um longo processo de reestruturação da 
instrução nas terras sob seu controle e consolidada com a proibição das aulas 
públicas dadas pelos religiosos em 1759, só começou a ter efeitos reais sobre a 
atuação franciscana nas Capitanias do Norte do Estado do Brasil a partir de 1785, 
quando, segundo Maria do Carmo Miranda (1969, p. 201) cessou de fato o 
funcionamento das aulas de gramática para o público extramuros entre os seráficos, 
e daí até o final do período colonial 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 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 dos paraibanos 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 
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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 Rocha5 

A burocracia do Conselho Ultramarino parecia pouco se importar com uma 
solução rápida para a falta de mestres para ministrar aulas aos filhos dos colonos. A 
sugestão pelo emprego dos religiosos para a tarefa, indicando a disponibilidade de 
franciscanos e também de beneditinos e carmelitas instalados na Capitania, só 
parece servir para dar rumo aos trâmites presentes no despacho anotado à margem 
da carta, onde se indica que ela seja reenviada pelos oficiais paraibanos à Real Mesa 
Censória. 

A falta de mestres de gramática para os jovens paraibanos parece ter se arrastado 
ainda por um bom tempo 6 , como aponta o ofício enviado pelo governador da 
Capitania ao secretário de Estado de Marinha e Ultramar, mais de 4 anos após a 
carta dos oficiais da Câmara, ainda se queixando pela vacância da função, apesar dos 
constantes pedidos feitos ao Diretor de Estudos de Recife, já que à época a Paraíba 
estava anexada a Pernambuco. No documento aparece também a indicação da 
preferência pelos franciscanos, por já exercerem a docência pública em três 
povoações diferentes: 

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 1776.7 

Pelo ofício fica claro que os franciscanos, apesar das restrições impostas de fato 
ainda atuavam como professores extramuros, já que atendiam às aulas de gramática 
como “mestres públicos” nas localidades de Penedo, Igarassu e na sede da Capitania 
de Sergipe, a cidade de São Cristóvão, como informa o brigadeiro. 

                                                   
5 AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1925. 

6 Segundo Maria do Carmo Miranda os professores régios só começaram efetivamente a ser nomeados em 1782 
(Miranda 1969, p. 201). 

7 AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1977. 
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4. À TÍTULO DE CONCLUSÃO (PROVISÓRIA) 

De fato, seria necessário um trabalho de pesquisa mais aprofundado, cruzando a 
documentação do Arquivo Histórico Ultramarino 8  referente às capitanias de 
Pernambuco e Paraíba com a do Arquivo Provincial Franciscano do Recife para que 
se possa perceber, de maneira mais completa, qual era o alcance da atuação dos 
frades como professores entre os leigos e como se engendrava sua pedagogia no trato 
com os fiéis nas aulas extramuros. 

Mônica Santos destaca a ligação direta da atividade instrucional à prática 
religiosa dos seráficos (Santos 2007, p. 114-115) e 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 Seraphico (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. 

Em síntese, concordando com Thais Nivia de Lima e Fonseca, quando ela 
destaca, justamente, o fato de que a escassa disponibilidade de fontes limita, em 
grande parte, os avanços das pesquisas na área de História da Educação no Brasil 
(Fonseca 2008, p. 58), acreditamos que a análise do universo pedagógico franciscano 
disseminado, por meio dos livros, nas Capitanias do Norte do Estado do Brasil no 
período final do Antigo Regime nos trópicos pode contribuir para que se compreenda 
um pouco melhor a interface entre a História da Educação e a História Cultural na 
América portuguesa. 
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