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Resumo

A história cultural da educação da criança no Piauí, do ano de 1730 ao ano de
1859, como escrita nesse trabalho de tese, está fundamentada na análise sócio-histórica da
forma escolar à luz das teorizações dos historiadores Gui Vincent, Bernard Lahire e Daniel
Thin, com o objetivo de refletir acerca do trajeto de instauração da socialização das
crianças nas escolas públicas, religiosas, particulares e domésticas. A investigação
concernente à temática educação da criança em seus desígnios políticos e culturais levounos a definir, como objeto de estudo, os modos de educar as crianças na(s) por uma forma
escolar. A tese do trabalho aqui defendida é de que a educação escolar destinada às
crianças no Piauí, no período de 1730 a 1859, estava submetida às aquisições das
habilidades de leitura e escrita, principalmente, análoga aos seus desígnios políticos e
culturais. A criteriosa pesquisa do corpus documental (alvarás, avisos, bandos, cartas,
correspondências, consultas, ofícios, regulamentos, regimentos, relatórios, leis, provisões,
mapas escolares, mapas de matrículas, entre outros) para a escrita da tese procedeu-se nos
acervos impressos e digitais de Portugal, Brasil, Pará, Maranhão e Piauí. A análise do
conjunto das fontes nos permitiu compreender que a socialização escolar da criança no
Piauí não manteve as mesmas feições durante esse longo período que foi de 129 anos,
apesar das recorrências, essa foi se desenvolvendo por modos diferenciados e adquirindo
sentidos diversos que variavam conforme as circunstancias políticas e culturais, as
demandas do comércio, os espaços e os sujeitos que a vivenciaram.

Palavras-chave: Educação da criança. Séculos XVIII e XIX. Piauí.

Résumé

L'histoire culturelle de l'éducation de l'enfant dans le Piauí, de l'année de 1730 à
l'année de 1859, je mange écriture dans ce travail de thèse, est motivé dans l'analyse sóciohistórica de la forme scolaire à la lumière des théorisations des historiens Gui Vincent,
Bernard Lahire et Daniel Thin, avec l'objectif de refléter concernant le passage
d'instauration de la socialisation des enfants dans les écoles publiques, religieuses,
particulières et domestiques. La recherche concernente à la thématique éducation de
l'enfant dans leurs conceptions politiques et culturelles levou-em à définir, je mange objet
d'étude, les manières d'instruire les enfants dans l'(s) école (s) et dans la (s) famille (s). La
thèse du travail ici défendu est de que l'éducation destinée aux enfants dans le Piauí, dans
la période de 1730 à 1859, était soumise aux acquisitions des habilités de lecture et
d'écriture, principalement, analogue à leurs conceptions politiques et culturelles. La
judicieuse recherche de corpus documentaire (licences, avertissements, troupeaux, lettres,
correspondances, consultations, métiers, règlements, régiments, rapports, lois, dispositions,
cartes scolaires, cartes d'inscriptions) pour l'écriture de la thèse il se procède nous quantités
formulaires et digitales du Portugal, Brésil, Pará, Maranhão et Piauí. L'analyse de
l'ensemble des sources nous a permis de comprendre que la socialisation scolaire de
l'enfant dans le Piauí n'a pas maintenu le mêmes façons pendant cette longue période qui a
été de 129 ans, malgré des récurrences, celui-là a acquis des formes et des sens divers qui
variaient comme les circonstances politiques et culturelles, les exigences du commerce, les
espaces et les sujets qui l'ont vécue intensément.
Mots-clés: Éducation de l'enfant. XVIIIème et XIXème Siècles. Piauí.
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Capítulo um

Referenciais à história da educação da criança no Piauí

Como foi pensada e levada a efeito à educação escolar da criança Piauí de 1730 a
1859? Essa é a problemática norteadora da investigação deste trabalho de doutorado, que
amplia e aprofunda a dissertação de Mestrado por mim apresentada no Programa de PósGraduação em Educação, da Universidade Federal do Piauí, em 2002, intitulada Educação e
sociedade picoense: 1850-1930. (VIEIRA, 2005).
Por que amplia e aprofunda? Amplia, porque parte de uma análise feita acerca da
educação escolar em um recanto do sertão piauiense (Picos, 1850-1930), para um recorte que
cobre a Capitania e a Província do Piauí (1730-1859), com seu conjunto de aldeias,
aldeamentos, cidades, vilas, povoações, fazendas e sítios. O trabalho da tese de doutorado
aprofunda por concentrar a análise na educação de um sujeito histórico dessa comunidade: a
criança.
A razão de investigar a educação escolar da criança, no Piauí dos tempos colonial e
provincial, está associada à minha trajetória docente na Universidade Federal do Piauí (UFPI)
como professora das disciplinas História Geral da Educação, História da Educação Brasileira e
Legislação e Organização da Educação Básica no Brasil. Encontra-se, também, vinculada às
leituras e discussões de autores clássicos − promovidas no curso de Educação Brasileira, do
Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), ministrado pela professora Drª Marta Maria de Araújo − como por exemplo:
Deusidério Erasmo (1466-1536), Martinho Lutero (1483-1546), Michel Montaigne (15531592), Jean Amós Comênio (1592-1670), Jean-Jacques Rosseau (1712-1772), Marie-JeanAntoine Nicolas Caritat Condorcet (1743-1794), Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e
outros.
Inicialmente, quis investigar o ingresso das mulheres no magistério público piauiense
durante o regime imperial, segundo a análise das relações de gênero masculino e feminino.
Contudo, pouco a pouco fui percebendo nas propostas educativas e educacionais dos referidos
autores, assim como nas entrelinhas dos documentos sobre o magistério piauiense oitocentista,
o delineamento de um ideal de professor e professora em função das aprendizagens dos
saberes escolares de meninas e meninos, corroborando, portanto, com a escolha do sujeitocriança de minha investigação.
Partindo, pois, da hipótese de que a educação (no sentido amplo e estrito) da criança
estaria de alguma maneira, no centro das preocupações de algumas famílias e autoridades
políticas moradoras no Piauí no XVIII, bem mais no século XIX, levou-nos a fazer uma leitura
de cunho historiográfico de uma literatura tanto de natureza acadêmica (livros, artigos e
dissertações) quanto de natureza literária. Uma e outra literatura, direta, transversalmente e até
subliminarmente trazem indícios das formas de educar a criança (branca, índia, negra, órfã) no
Piauí correlata com determinada época, lugares e circunstâncias. Regressemos então aquele
passado pelas produções de Castelo Branco (2008), Rêgo (1986), Barbosa e Silva (1984),
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Falci (1991), Britto (1977), Costa Filho (2006), Sousa Neto (2009), Reis (2006) e Sampaio
(1996).
O século XVIII foi, decididamente, o momento da ocupação gradativa do território do
Piauí visando à extensão do criatório de gado vacum e cavalar e a fixação de uma população
rarefeita de proprietários, vaqueiros, escravos, agregados, principalmente. A casa do
proprietário da terra-sesmaria, geralmente muito rústica porquanto adaptada às condições
locais, erguia-se como lugar de habitação (rural) e sobrevivência, por conseguinte agregava a
fábrica da produção manual (alimentos, roupas, utensílios), centro de vivências sociais
(batizado, casamento e, por vezes, missa) e sala de aula.
Na casa de alguma fazenda, a educação escolar era parte da sociabilidade da criança,
conduzida pelas mães, parentes ou ainda professores e professoras contratados para essa
tarefa. Meninas, e não somente meninos, tiveram acesso aos primeiros ensinamentos da
leitura, da escrita e aritmética no âmbito de uma escola doméstica ou particular.
Posteriormente, a menina, filha do fazendeiro, poderia “[...] estudar num internato de freiras
em São Luiz.” (CASTELO BRANCO, 2008, p. 468).
O século XVIII foi, ainda, o século da escolarização da criança índia nos
Aldeamentos Indígenas das terras do Piauí. Conforme Castelo Branco (2008), os padres que
incursionavam pela Capitania costumavam recolher curumins das mais variadas malocas para
educá-los prioritariamente nos Aldeamentos Indígenas. Nas escolas dos Aldeamentos, a
criança índia aprendia leitura, escrita (minimamente) e cálculos aritméticos, além de princípios
da doutrina católica. Para remodelar os costumes, as crenças e os comportamentos da
população nativa, os padres exigiam das crianças que frequentavam a escola,
[...] confissões detalhadas, penitências rigorosas, roupas apropriadas,
dedicação exclusiva aos ritos católicos e, pior de tudo, a palmatória: para
disciplinar o que chamava de comportamento relaxado e promíscuo dos
nativos. (CASTELO BRANCO, 2008, p. 76).

No Piauí setecentista, como noutras regiões do Brasil colonial, a presença missionária
foi um fator relevante para pôr, em prática, a ideia de educar e instruir crianças no interior dos
colégios, seminários e conventos. Contudo, entre as famílias de posses, pareceu predominar a
preferência por uma educação, inicialmente, no âmbito doméstico.
A biografia romanceada de Manoel de Souza Martins, cobrindo os anos de 1767 a
1852, instigou a Rêgo (1986) a imaginar a atmosfera mental dessa época, sublinarmente
envereda pelas sociabilidades escolares da criança de famílias de posses moradoras no sertão
piauiense. No enredo de Rêgo (1986, p.14), o menino, Manoel de Sousa Martins, o futuro
Visconde da Parnaíba iniciou no seio da família as aprendizagens das “[...] primeiras letras do
alfabeto e dos numerais que pudessem ser contados nos dedos das mãos e dos pés [...],” sob os
cuidados da mãe.
Posteriormente, na fazenda Boa Esperança, pertencente ao seu tio, o sargento-mor
Marcos Francisco de Araújo Costa, ingressou numa aula de Gramática Latina. A casa do tio
do menino Manuel era, também, uma casa-escola de primeiras letras e de Gramática Latina,
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para onde se dirigiam filhos de parentes, de amigos e ainda crianças órfãs, com pendores à
alfabetização.
Essa casa-escola que funcionava na forma de internato recebia entre oito e dez
alunos, morando com o mestre. No enredo de Rêgo (1986), o salão da escola com bancos e
quadro de madeira pintado de preto possuía janelas abertas para o pátio e o período letivo de
aulas seguia ininterrupto, com férias, apenas, de quinze dias. O ambiente da escola está assim
descrito pelo autor:
Os alunos sentavam-se em dois bancos enormes, um de cada lado do mesão
comprido. O professor ficava a cabeceira. Na hora da lição de aritmética
todos se levantavam e permaneciam de pé em volta do mestre, pois que só
havia um pequeno quadro de madeira pintado de preto, em que o lente
riscava os números com uma pedra de tauá [...]. (RÊGO, 1986, p. 22).

Nessa casa escola-internato, as crianças aprendiam primeiramente a ler escrever,
contar e, posteriormente, alguns rudimentos de Gramática Latina. Compunham os materiais e
utensílios pedagógicos, a Bíblia escrita em latim, atas do Senado da Câmara de Oeiras (PI),
cartas particulares (destinados à leitura), quadro de madeira e pedra tauá (destinada para
escrita). À época, a leitura em voz alta, a leitura silenciosa e rudimentos de escrita eram
aquisições valorizadas pela chamada pedagogia tradicional.
Em fins do século XVIII e início do século XIX, famílias de elites preservavam a
escolarização de meninos e meninas de âmbito doméstico, ministrada por parentes e
preceptores: uma modalidade de educação escolar por excelência. A narrativa histórica de
Barbosa e Silva (1984, p. 36) retrata algumas específicas sociabilidades escolares da criança
no Piauí, quando destaca a educação do menino Jacob Manuel d’Almendra, trazido de
Portugal, em 1804, por um tio-padre quando tinha apenas oito anos de idade. Coube ao tiopadre assumir tanto a preceptoria do menino Jacob, como os “[...] ensinamentos necessários
para a sua formação intelectual e moral ao lado do aprendizado orientado para o amanho do
gado e trato da terra”.
Posteriormente, em meados do século XIX, o próprio Jacob Almendra, traz de
Portugal seu sobrinho-neto e afilhado de oito anos de idade, Jacob d’Almendra Freitas, para
estudar no Piauí. As cartas escritas pelo pai de Jacob Freitas (Diretor da Oficina e mestre da
Escola Tipográfica da Imprensa Nacional de Lisboa) traduzem o esboço de uma forma de
educar as crianças, segundo preceitos da chamada pedagogia tradicional, a exemplo da missiva
que se segue.
Meu Jacob
Um tenro infante é pedido com instância a seus pais por seu padrinho, em
cujas veias gira o nosso sangue, de seu sobrinho e compadre, o pai de seu
afilhado, para o receber e educar no centro da sua família; esse menino é
educado e dirigido com o amor e os bons exemplos da família, cresce em
corpo e espírito, em inteligência e bondade, que o fazem respeitado e
estimado das pessoas que o tratam. [...] Vejo-te, pois, meu Jacob, próximo à
brilhante posição que deve assegurar o futuro bem-estar dessa casa, e também
o teu. Emprega tua atividade em promover os seus interesses; segue uma
severa mas bem entendida economia, para salvar dos antigos prejuízos e
reabilitar-se; como estrangeiro foge de te envolveres em questões políticas e
em eleições; segue sempre rigorosa honradez em teus negócios, e em geral
em todas as coisas; trata os escravos com bondade e comiseração; pois que
são nossos irmãos, apesar da cor; e ser tão amigo de tua prima e tão terno
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para ela como eu sou com tua mãe; e se Deus for servido abençoar teu
hymenéo [família], dando-te prole, ama teus filhos e educa-os como fostes
educado, e serás um perfeito esposo, e respeitável pai de família. [...] E aceita
meus votos cordiais e ardentes, emanados de meu coração, do coração do pai
que te ama, e cordialmente te abençoa. (FREITAS, 1875, 1986, p. 56-57).

Cartas como esta, eventualmente recebidas de Portugal, serviam como antes visto, de
material escolar para a alfabetização de meninos e meninas. Outros materiais como cartinhas
de ABC e os jornais O Século e a Ilustração Portuguesa (Lisboa), Le Petit Journal (Paris) e o
Jornal do Comércio (Rio de Janeiro) também auxiliavam nos ensinamentos e aprendizagens
da leitura e da escrita na casa grande de São Domingos.
A criança no Piauí − como não podia deixar de ser − era escolarizada de acordo com
os códigos sociais, indistintamente. A historiadora Falci (1991) discute, de maneira sucinta, as
vivências de meninos e meninas livres e não livres da província do Piauí, em suas diferentes
fases: o nascer, o aparecer, o brincar, o aprender a ler e o começar a trabalhar.
Especialmente, o aprender a ler da criança livre acontecia na casa paterna e, ainda, em
escolas particulares com professores padres, irmãos mais velhos e mestres-escola. A
palmatória era de uso corrente “[...] embora empregada ‘moderadamente’ [...]” e a tabuada
decorada se fazia obrigação de cada aluno. (FALCI, 1991, p. 30). Essa forma de sociabilidade
escolar não deixava de ter custo elevado dada à escassez de professores, fato que exigia das
famílias de posse a admissão de crianças, filhas de amigos de outras fazendas vizinhas, a
somar-se nas aulas particulares oferecidas em suas residências.
A educação da criança de famílias tradicionais, no contexto da cidade de Oeiras
(então sede da Província), era preocupação ímpar de pais e mães tanto do ponto de vista
espiritual como material. Para o estudioso Brito, em meados do século XIX, a educação
escolar em Oeiras iria além das primeiras letras. Segundo ele,
[...] ardiam os lampejos das letras clássicas: o latim, a retórica, a matemática,
as ciências naturais, o paleógrafo − matérias compatíveis com o homem,
constituíam uma nota de tradição na vida local. A mulher daquela época,
quando o pai tinha recursos, aprendia música vocal, piano, pintura e algum
francês, ao lado, é claro, da língua materna. (BRITTO, 1977, p. 69-70).

A criança piauiense das elites, geralmente escolarizada com livros, notas musicais,
pincéis e quadros de pinturas, tinham professores particulares que substituíam as mães logo
após as aquisições da leitura, da escrita e do cálculo aritmético no âmbito domiciliar. Por volta
dos doze anos de idade, os meninos principalmente seguiam exigências acadêmicas mais
complexas, quando matriculados em Cursos de Humanidades, cujas aulas avulsas eram
ministradas por professores de Gramática Latina, Grego, Francês, Geografia, Língua
Portuguesa e Ciências Naturais, antes de iniciarem os cursos de Agronomia, Direito e
Medicina em Minas Gerais, Olinda, Rio de Janeiro e Salvador, destino certo de muitos deles.
No século XIX, no âmbito domiciliar, foi diverso o modo de socialização escolar da
criança. Segundo Costa Filho (2006), a educação da criança associava-se, muitas vezes, ao
viver da família proprietária: a criança rica, por vezes, era socializada junto à criança pobre e
escrava, brincando lado a lado. Talvez, por isso, o professor ou o mestre ambulante, ao
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ministrar aula para o filho do fazendeiro, também, ensinava o filho do vaqueiro e o filho da
escrava doméstica. Para esses, as aulas aconteciam em lugares improvisados, geralmente com
poucos utensílios escolares.
Os móveis resumiam-se a uma grande mesa, com um imenso banco de
madeira sem encosto, onde as crianças se acomodavam para receberem as
aulas. No meio da sala, sentado ou encostado à rede armada, o mestre tomava
as lições dos alunos que ficavam em pé ou sentados em uma cadeira ao lado.
(COSTA FILHO, 2006, p. 143).

A partir de meados do século XIX, especialmente nas cidades e nas vilas a
escolarização da criança começou aos poucos a efetivar-se na escola pública e igualmente
numa rede de escolas particulares, aulas avulsas, colégios e externatos. “O estabelecimento
privado que ofendesse a moral, os bons costumes, a religião do Estado ou divulgasse doutrinas
subversivas seria fechado.” (COSTA FILHO, 2006, p. 135). Seja qual fosse o tipo de escola, o
horário das aulas era diferente para meninas e meninos.
Na fazenda Boa Esperança, quando de propriedade do padre Marcos de Araújo Costa,
foi criada uma escola particular para meninos, filhos das famílias mais abastadas do Piauí.
Conforme estudo realizado por Sousa Neto (2009), a escola da fazenda Boa Esperança teria
funcionado em regime de internato entre as décadas de 1820 a 1850. As aulas aconteciam na
casa grande da fazenda, possivelmente na sala principal, que também servia de dormitório para
os alunos. Além da sala disponível para os ensinamentos e às aprendizagens escolares dos
meninos, havia uma vasta biblioteca e ainda um jardim lateral com plantas frutíferas.
O plano de estudos da escola-internato do padre Marcos de Araújo Costa compunhase de matérias de primeiras letras (possivelmente leitura, escrita, aritmética e catecismo) e
matérias dos cursos de humanidades como Filosofia, Francês, Latim, Lógica, Retórica e
Teologia, além de saberes práticos necessários à produção pecuarista. No parecer de Sousa
Neto (2009, p. 220), o ensino que ali se realizava possuía, “[...] caráter missionário religioso
assumido pela Escola, na qual além de um saber formal e prático, seguia-se uma formação
religiosa fortemente pautada em ensinamentos católicos”.
As aulas, geralmente, eram acompanhadas com grande interesse por parte dos alunos,
em média 25 meninos. Destacando-se nos horários específicos de ensino e aprendizagem, o
“[...] comportamento mais tolerante e afetivo na forma como esse clérigo conduzia sua prática
docente, contrariando muito das práticas vigentes no período.” (SOUSA NETO, 2009, p. 218).
A educação escolar primária destinada às crianças pobres da Província do Piauí
estava também associada à assistência e ao aprendizado de ofícios mecânicos como forma de
controle social e de subsistência. Dentre as instituições subsidiadas com recursos públicos,
destacam-se o Colégio Educandos Artífices (Oeiras, 1847-1873) e a Casa das Educandas
(Oeiras, 1851-1854).
Muitos dos alunos do Colégio Educandos Artífices − Conforme Reis (2006) − eram
crianças órfãs ou provenientes de famílias muito pobres, com idade entre 7 e 15 anos. O
Colégio Educandos Artífices com regime de internato oferecia aos aprendizes a escolarização
primária, os ofícios mecânicos de carpina, marcenaria, ourives, ferreiro, alfaiate ou sapateiro;
curso de música, além de instrução militar para o exercício da Guarda Nacional, pelo menos.
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A educação primária destinava-se às aquisições de leitura, escrita, [aritmética] e
preceitos da doutrina cristã. O diretor do Colégio era, também, professor de “[...] rudimentos
da leitura de alguns escritos e a soletração das palavras e prática da escrita iniciando com a
técnica de cobrir as letras avançando para a escrita livre utilizando os tipos de letras cursivas e
bastardo.” (REIS, 2006, p. 123). Nesse Colégio-internato, os meninos e menores aprendizes
tinham o direito à alimentação, às vestimentas e ao tratamento de moléstias, comuns à época.
A instituição escolar que ensinava e instruía para a vida adulta e profissional povoava
o imaginário da população pobre provincial. O período escolar inicial, que data de 1849,
recebeu 15 órfãos que foram designados para a escolarização primária e também para as
oficinas de alfaiataria, carapina, ferraria, marcenaria, ourivesaria e sapataria. Em 1850, o
número de alunos matriculados era de 25 crianças e jovens, atingindo, em 1867, 68 alunos. A
demanda por matrícula era constante.
No parecer de Reis (2006, p. 128), o Colégio Educandos Artífices de modalidade
profissionalizante, circunstancialmente amparava os órfãos e desvalidos “[...] desenvolvendo
uma política assistencialista ao tempo em que tentava suprir a demanda do mercado por mãode-obra qualificada [...]”. Pelo menos, de 1847 a 1873, escolarizou pela educação pública
cerca de setenta crianças e jovens aprendizes daqueles ofícios diversos.
Quatro anos após a criação do Colégio Educando Artífices, as autoridades fundaram a
Casa das Educandas, que era destinada às meninas pobres e órfãs com fins de afastá-las da
miséria e da prostituição e, assim, habilitá-las para serem boas mestras de escolas femininas.
Contudo, criada em 1851, a Casa das Educandas foi extinta em 1854, provavelmente, devido à
falta de recursos para mantê-la ou ausência de alunas.
A despeito desse tipo de escola primária mantida pelo governo provincial, os mestresescola permaneceram, fortemente, exercendo seu magistério em salas de aulas coletivas nas
cidades, vilas, fazendas e sítios do sertão do Piauí, sempre fazendo uso de sua tradicional
pedagogia e de seus materiais pedagógicos, na tarefa de desasnar crianças nas aquisições da
leitura, da escrita, da aritmética e de preceitos religiosos.
Ao descrever a vida de professor, os métodos didáticos e os conteúdos trabalhados
pelos mestres do povoado Retiro da Boa Esperança (PI) no século XIX, Sampaio (1996)
relacionam dois tipos de escolas e de professores: o mestre de cátedra cativa: recebia alunos
na sua residência; e o mestre ambulante: fazia incursões pelo sertão piauiense, escolarizando
os filhos daqueles que podiam lhe pagar e hospedá-lo no intervalo do tempo escolar acordado.
O mestre de cátedra cativa, conforme Sampaio (1996, p.17, grifo nosso), “[...] levava
vida sedentária, esperando que os discípulos acorressem ao seu encontro, nunca se dando ao
trabalho de ir-lhes à cata”. Quando recebia alunos, tinha de desasná-los na leitura, na escrita e
nas quatro espécies de conta. Diariamente “[...] tomava as lições de leitura e de tabuada [...]”.
Com contrato firmado, o mestre ambulante passava a habitar nas casas dos seus discípulos no
período que duravam seus ensinamentos elementares. Outros mestres ajustavam, com os pais
dos alunos, a construção de escolas de palha, para seu alojamento e das crianças vindas das
redondezas.
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Embora fossem mestres-escolas de primeiras letras, alguns outros ensinamentos
poderiam ser agregados à leitura, à escrita e à aritmética, conforme solicitação de alguns pais.
Assim sendo, o “plano de aula” desses mestres-escolas estava aberto para ensinamentos de
escrituração mercantil – seja regra de três, juros simples e partidas dobradas. Também estava
aberto para ensinamentos de ofícios manuais que o indivíduo utilizava nas labutas diárias, tais
como: tecer todo tipo de cerca, confeccionar cofos, esteiras, jacás, balaios, urupembas, peias,
cabrestes e abanos, além de rezas para,
[...] responsar Santo Antônio, atalhar fogo e atalhar sangue com palavras,
curar na imbira, no rumo e no rastro, rezar contra quebranto, carne quebrada,
mau olhado, campainha caída, dor de dente, especialmente quando a dor de
dente era de pontadas, levantar arca caída, benzer contra izipra (erizipela) e
outros malefícios [...]. (SAMPAIO, 1996, p. 22-23).

No cumprimento dos seus deveres de escolarizar coletivamente, o mestre-escola
trazia consigo ou exigia dos pais dos alunos o material didático utilitário para a aprendizagem
do ler, escrever (minimamente) e de cálculos aritméticos: cartinhas de ABC, tabuadas,
geralmente confeccionadas pelo próprio mestre e, mais raramente, compêndios de
ensinamento da língua vernácula. Entre o século XVIII e grande parte do século XIX, os
mestres-escola ambulantes ora moravam numa fazenda, ora num sítio, ora num povoado, ora
numa cidade ou numa vila distante. E assim tornaram-se um dos principais agentes educativos
da escolaridade da criança piauiense.
Para o estudioso pernambucano desses agentes educativos – José Rafael de Menezes
(1982) – o primeiro século de Brasil independente é, do ponto de vista educacional, o século
do mestre-escola. Sem dúvida, todos eles eram enérgicos, austeros e autoritários. O tempo
exigia assim; pelos pais, pela sociedade, pela forma política de governar.
E no âmbito do Brasil, como teria sido os modos de educar a criança? A história da
educação da criança no Piauí que ambicionamos reconstituir no século XVIII e parte do século
XIX, não dispensa a apreensão desse contraponto. Outrossim, a produção historiográfica nessa
matéria por nós selecionada é nomeadamente de Fleck (2007), Ferreira Júnior e Bittar (1999),
Araújo (2009), Fonseca (2007), Silva (2007), Vasconcelos (2004) e Inácio (2006).
Imediatamente observado, a socialização escolar da criança índia fez parte do projeto
político da América Portuguesa. Encontrava-se vinculada à instalação dos Aldeamentos sob a
responsabilidade de religiosos jesuítas, capuchinhos e carmelitas, dentre outros, que
planejavam, cuidadosamente, a educação da criança índia com fins de instituir uma unidade
religiosa mediante a educação escolar, associada com a catequese e o fomento ao trabalho
produtivo. Promover a sujeição civil era a meta primordial.
Na parte Noroeste da Capitania do Rio Grande do Sul, entre o final do século XVII e
primeira metade do século XVIII, os jesuítas espanhóis atuaram junto aos Sete Povos das
Missões, com obrigações de instruírem em ofícios artísticos e manuais e de escolarizar o
contingente de crianças indígenas ali reduzidas. Pela investigação de Fleck (2007), a escola de
primeiras letras dos Sete Povos das Missões, edificada pelos jesuítas no meio de um pátio
central, transmitia aos meninos e as meninas (entre 7 anos e 12 anos) separadamente,
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ensinamentos relativos à leitura, escrita, aritmética, orações, bem como ensinamentos de
música, canto, dança e ofícios de esculpir, pintar, plantar, tecer.
Com essas aquisições escolares, artísticas e manuais, segundo Fleck (2007, p. 115),
os meninos eram encaminhados pelos padres para uma escola especializada, “[...] e aos que
demonstravam alguma aptidão pessoal eram oferecidos cursos profissionalizantes em
oficinas”.
Além da criança índia, a criança branca e a criança negra foram submetidas às
Escolas de Bê-á-Bá pelos padres da Companhia de Jesus. Conforme Ferreira Júnior e Bittar
(1999), excepcionalmente a criança negra filha de escravos de propriedades da Companhia de
Jesus teria sido aluna das escolas concebidas pelo Ratio Studiorum.
A ação educadora realizava-se nos colégios de rudimentos (primeiras letras),
construídos em cada uma das fazendas de propriedade da Companhia de
Jesus nos quais as crianças negras preparavam-se para a catequese. O
princípio educativo que embasava as atividades pedagógicas desses colégios
do bê-á-ba estava consubstanciado no famoso Ratio Studiorum. (FERREIRA
JÚNIOR; BITTAR, 1999, p. 478).

Na Fazenda de Santa Cruz dos padres jesuítas (com 232 senzalas), próxima ao Rio de
Janeiro, a Escola de Bê-á-Bá e a aula de catecismo dirigiram-se à criança negra escrava, de
alguma maneira sob a orientação do Ratio Studiorum. Além dos princípios cristãos, crianças
negras escravas aprenderam a ler, escrever e contar a partir de um trabalho pedagógico que
privilegiava os exercícios de memorização pela repetição e pela declaração em voz alta das
lições estudadas. Para Ferreira Júnior e Bittar (1999, p. 479), uma disciplina rigorosa era
aplicada aos “[...] alunos considerados negligentes com as suas tarefas acadêmicas”.
Cumprindo Missões de Aldeamento Indígena na Capitania do Rio Grande do Norte
(1678-1759) visando ao “bem comum” e à abominação dos costumes dos ancestrais e ao “bem
comum”, padres jesuítas e frades capuchinhos e carmelitas exercitaram à escolarização e a
catequese de crianças e jovens índios aldeados ou reduzidos às Aldeias de El-Rei, para
garantir − como mostra Araújo (2009) − as bases culturais da colonização, a unificação do
pensamento predominante e a consolidação da fé católica.
Por esse tempo, aprender leitura e escrita se apresentava como uma etapa
escolarização das primeiras letras, que tinha como suporte folhas avulsas de papel brancolinho. Nas palavras de Araújo (2009, p. 220), “[...] a aprendizagem da escrita caligráfica e do
respeito às regras específicas da língua nacional para o bem falar e o bem escrever, já eram
‘sagrados’ antes às reformas dos Estudos Menores [...]”.
Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, coube aos Capitães-Mores, João Coutinho de
Bragança (1757-1760) e Joaquim Felix de Lima (1760-1774), colocar em execução na
Capitania do Rio Grande do Norte, o Alvará de elevação dos Aldeamentos Indígenas em vilas,
passando a serem administradas por autoridades coloniais civis. Escolas com paredes de
madeira e telhado de sapê foram erguidas na Vila de Estremoz (Aldeamento de Guajiru, antes)
e na Vila de Arez (Aldeamento de Guaraíras), dentre todas as demais. A Escola da Vila de
Extremoz, com aproximadamente 160 meninos matriculados, passou a ser regida pelo
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professor Antônio de Barros Passos. A Escola da Vila de Arez, com um número equivalente
de alunos matriculados, foi dirigida pelo professor Domingos Jacques da Costa.
Por decisão do governador de Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da Silva, foi enviada
para as respectivas Vilas a “cartilha francesa”, datada de 1759 ─ Breve Instrução para ensinar
a doutrina cristã, ler e escrever aos meninos, e ao mesmo tempo os princípios da língua
portuguesa e sua ortografia (traduzida em 1760, pelo jesuíta Francisco Guedes Cardoso e
Menezes), ao lado de penas de ganso, tintas e folhas avulsas de papel branco-linho. Como
afirma Araújo (2009, p. 222): “A escolarização antecipava para aquelas crianças-alunos de já
não serem mais o que sempre foram. Escolarizados, haveriam de adaptar-se a um mundo e
uma vida perpetuamente mutante”.
No século XVIII e primeiras décadas do XIX, a educação e a assistência às crianças
pobres e na condição de órfãs estiveram associadas no trabalho do Estado português e da
Igreja Católica. Particularmente na Capitania de Minas Gerais, muitas das crianças órfãs foram
alfabetizadas (leitura, escrita, aritmética, doutrina cristã) conjuntamente com aprendizagem de
algum ofício mecânico.
Como comprovação dessa combinação encontrada em suas pesquisas, Fonseca (2007)
ressalta a educação recebida pelo menino Antônio, filho natural de Antônia Rangel de Abreu,
parda forra, solteira, falecida em 1757, Igreja Grande, Vila de Sabará. O tutor, o próprio pai,
capitão José Ribeiro de Carvalho, prestando conta ao Juiz de Órfãos onze anos depois da
educação de Antônio, assegurou que havia mandado com despesas aprender a ler e escrever e
o oficio de alfaiate que pouco usou. Naquele momento, Antônio encontrava-se como
escrevente no Cartório da Ouvidoria.
Especialmente às aquisições da leitura, escrita, aritmética por parte de crianças filhos
de escravos advinham, pois, da obtenção de proveitos financeiros mediatos, a exemplo do
aluguel de escravos qualificados e “venda de liberdade”. Por tudo isso, e outras situações bem
próximas, Fonseca chama atenção para o relevante trabalho de professores particulares de
primeiras letras, mesmo depois da instituição das aulas régias, igualmente de mestres de
ofícios mecânicos.
Com o argumento de que a escolarização primária em Pernambuco, no período pósindependência política do Brasil − 1828-1846 − não estava restrita às elites brancas e ricas,
Silva (2007) discute a pluralidade social e racial das crianças-alunas das escolas públicas, bem
como aquisições das aprendizagens e materiais escolares. Na documentação oficial
pesquisada, a autora mapeou, de alguma maneira, os conteúdos ensinados, a didática de ensino
e os materiais escolares utilizados pelas professoras e professores nas salas de aula primária
pública. Acerca dessa forma de ensinar,
[...] carta, escrita, somando, carta de sílabas, junta e repartindo, soma,
tabuada, conta de repartir, escrita-escrevendo, primeiras cartas, contando,
escrita-escrvendo-contando, bastardo, linhas, multiplicação, divisão,
diminuição, bastardinho, escrituração, ABC, livro, escrito e silabas. (SILVA,
2007, p. 274).

Pela investigação de Silva, dos anos de 1828 aos anos de 1846, indistintamente em
Pernambuco, famílias de cor branca, preta e parda, colocaram, pelo menos, uma de suas
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crianças na escola pública primária, entre 9 e 12 anos de idade. Na escola primária da vila do
Paudalho e na povoação do São Lourenço de Tejucupapo, 88 crianças foram matriculadas, das
quais 28 eram pardas, 5 eram pretas e 1 era índia, representando 39% do total de alunos
existentes. O menino índio, chamado Manoel Florentino, 8 anos de idade, filho adotivo, já
estava “[...] com adiantamento na leitura, rascunho e taboada.” (apud SILVA, 2007, p. 293).
A matrícula da criança pobre e de cor preta e parda, na escola primária pública de
povoados, vilas e cidades pernambucanas, denota menos democratização das oportunidades
educacionais e mais o fato de a família pobre poder disputar − “[...] em meio aos limites
impostos principalmente pela existência da escravidão, pelo estigma da cor dela decorrente −
os espaços públicos de instrução do Império do Brasil durante a primeira metade do século
XIX”. (SILVA, 2007, p. 303) A escolarização primária dessas crianças de cor branca, preta e
parda aproximou-os, em alguma medida, da cultura da leitura e da escrita escolar e social.
No século XIX de regime imperial, a modalidade de educação doméstica exercida nas
casas de famílias abastadas − assim como França, Inglaterra, Portugal − é prática educativa
adotada pelas elites da cidade do Rio de Janeiro. Para Vasconcelos (2004), os gostos
burgueses da sociedade da corte brasileira faziam com que o(a) preceptor(a) e o mestre
particular − geralmente mulheres − fossem os agentes educativos de uma formação escolar
ampla e até complexa.
A pesquisa de Vasconcelos (2004) em fontes jornalísticas e bibliográficas,
correspondência pessoal, diários, relatos de viajantes, relatórios e estatísticas oficiais, destaca
os “mestres da casa” (tanto preceptores e professores particulares) exercendo uma educação
escolar primária diferencial por meio de programa de estudos de natureza intelectual − leitura;
escrita; caligrafia; português; francês; espanhol; literatura; aritmética; geometria; álgebra;
gramáticas da língua portuguesa, latina, francesa e inglesa; geografia; história do Brasil;
história universal; lógica, física; botânica; religião; de natureza artística − canto; música;
dança; piano; solfejo; rabeca; desenho; pintura; e aquarela; de natureza profissional −
escrituração mercantil e contabilidade; trabalhos de agulha, bordar; coser; tricot, dentre muitos
outros. Os procedimentos de ensino, geralmente escolhidos pelos pais, afastavam-se dos
adotados na escola pública. Um dos procedimentos usados
[...] fundamentava-se em apresentar os conhecimentos de forma abstrata,
partindo das generalizações para os fatos particulares, decorando as lições
que eram verificadas rigorosamente e, sobre seus resultados, aplicavam-se
castigos físicos ou morais − esses últimos bastante apreciados na época − ou
recompensas. (VASCONCELOS, 2004, p. 120).

Quanto aos métodos de ensino destacavam-se o individual, o simultâneo e o mútuo,
conforme descritos pela autora:
O método individual foi, sem dúvida, o mais usado na educação de
Oitocentos, e como não poderia deixar de ser, o mais adequado à educação
doméstica. Nele cada aluno era entendido individualmente pelo professor,
não só no que tange a conhecimentos ensinados, mas também na observação
de seus progressos e recuos, bem como, na aplicação das ‘sabatinas’ e
‘tomadas de lição ou ponto’.
[...]
O método simultâneo consistia em um só professor encarregar-se de um
número proporcional de alunos, fazendo com que eles trabalhassem
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associadamente, mesmo que estando em graus diferentes de aprendizagem.
Nesse caso, o professor atendia a cada um dos alunos, disponibilizando e
determinando aquilo de que cada um necessitava.
[...]
O método de ensino mútuo é um dos primeiros métodos de ensino coletivo
utilizado na escola que se instituía, com o professor dirigindo a sala de aula
em torno de conhecimentos, exercícios e objetivos de aprendizagem comuns
a todos os alunos. (VASCONCELOS, 2004, p. 129 e 130, grifo nosso).

Educação de tempo integral (8 horas por dia), seja o método individual, seja o
simultâneo e o mútuo, preceptores e mestres particulares ministravam um sem número de
atividades de ensino e aprendizagem visando à memorização pelos discípulos com cópias,
poesias e sabatinas.
Identificando e caracterizando a introdução de materiais escolares nas escolas
públicas de Minas Gerais entre as décadas de 1820 e 1850, Inácio (2006) relaciona-os
fortemente atrelados ao processo de ensino e aprendizagem. Em outras palavras, havia uma
associação do método de ensino empregado pelo professor − seja individual, mútuo,
simultâneo ou misto − com os adequados materiais escolares.
No interior de um quadro de mudanças da escolarização primária da criança mineira,
os materiais específicos requeridos pelos professores que lecionavam principalmente pelo
método mútuo abarcavam os mais comuns (pena de ave, esponja, papel, caneta, tinta) e
aqueles que tornariam a aprendizagem da escrita mais rápida e barata, como os areeiros e
tantos outros. Assim, as crianças-alunas,
[...] iniciariam o processo de aprendizagem da escrita escrevendo sobre
mesas cobertas de areias, os areeiros. Terminados os exercícios bastava alisar
a areia com um pedaço de madeira e a mesa estava pronta para ser utilizada
novamente. Passada esta etapa os alunos escreveriam sobre os quadros de
pedra ou ardósias com o lápis apropriado para fazê-lo. (INÁCIO, 2006, p.
140).

Nos inventários de pedidos de materiais escolares dos professores que lecionavam
pelo método mútuo, a autora constatou a solicitação de areeiros; abecedários, folhetos;
catecismos, compêndios; porta-lápis; tabelas de letras, nomes, números e de geometria prática;
silabários e translados. O arranjo do material escolar e os utensílios (estrados, bancos,
cadeiras, mesas) associados ao método mútuo, por exemplo, permitia certa uniformidade para
ensinar leitura, escrita, cálculo aritmético, além de constituir fator decisivo das mudanças na
escolarização primária da criança mineira na época.
Pelo conjunto dessa produção historiográfica comprova-se, obviamente, certas formas
escolares de socialização da criança no Brasil setecentista e oitocentista. Não havia, assim, um
acorde de educar a criança branca, índia, negra e, ainda, a órfã. Algumas, alfabetizadas no
domínio familiar por mães, tios, mestres-escolas e professores particulares. Muito poucas,
escolarizadas em instituições públicas constitutivas do Estado moderno. Afinal, a vida em
sociedade é/era cingida pela regulação social do individual, bem como a regulação do
individual pela política geral e local.
O Estado moderno não é o que planeja, sistematicamente, os progressos pedagógicos
da escolarização da criança e dos jovens? Nos termos de Chartier (1990), já que é legítimo
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associar o escopo do Estado moderno aos mecanismos crescentes da escrita manuscrita e
impressa na administração dos homens e das coisas públicas e privadas, será também legítimo
sublinhar que esses mecanismos se articulam, fundamentalmente, com as políticas
educacionais, distintamente.
A despeito dos efetivos vínculos do Estado moderno com a escrita à leitura,
principalmente, o modo de educar a criança no Piauí, hesitou muito, na efetivação de uma
forma escolar pública. Não temos dúvidas, portanto, de que a história cultural da educação da
criança no território do Piauí está para ser escrita.
O recorte cronológico inicial da tese é o ano de 1730, quando da carta enviada em 14
de agosto desse ano pelo Ouvidor-Geral do Piauí, José de Barros Coelho, para o Rei de
Portugal, Dom João V, reclamando da fundação de um colégio de padres para educar, instruir
e doutrinar os filhos dos habitadores do Piauí. O recorte final é referenciado pela Resolução nº
287, de 10 de setembro de 1850, que vigorou até o ano de 1859.
A investigação circunscrita à temática educação da criança em seus desígnios
políticos e culturais levou-nos a definir como objeto de estudo, os modos de educar as crianças
na(s) escola(s) e na(s) família(s). O objetivo do trabalho é de refletir acerca das formas
escolares de educar as crianças nas escolas públicas, religiosas, particulares e domésticas. A
educação da criança é aqui apreendida como escolarização, doutrinação e instrução, com fins
úteis dos serviços de Deus, do governo e do bem público.
Para esse alcance, a escrita do trabalho de tese está fundamentada na análise sóciohistórica da forma escolar à luz das teorizações dos pesquisadores Vincent, Lahire e Thin
(2001, p. 46). Para esses historiadores, a análise sócio-histórica da forma escolar não é nem
deve ser “[...] estritamente confundida com a instituição escolar, nem limitada por ela, mas é
transversal em relação a diversas instituições e grupos sociais”. Assim sendo, uma forma
escolar que se eleva como dominante, não é apenas como efeito ou consequência do mundo
moderno, mas como partícipe do estabelecimento de uma nova ordem urbana e social. Por seu
turno, trazer as crianças (até mesmo as pobres) para o território da escola e da escolarização
teria sido um vasto empreendimento de ordem pública desde os séculos XVII, XVIII e XIX.
Ao se fazer isso − por certo arbitrário político − instaura-se a especificidade da
instituição escolar distinta de outros lugares sociais, desde a forma escolar concebida e
organizada por João Batista de La Salle no século XVII. Pelas explicações de Vincent, Lahire
e Thin ((2001, p. 13): “Da mesma maneira aparece um tempo específico, um tempo escolar,
simultaneamente como período de vida, como tempo no ano e como emprego do tempo
cotidiano”.
No século XVIII e parte do século XIX, as formas escolares de socialização aparecem
permeadas pela multidimensionalidade do global, do nacional e do local. Nesse espectro,
como ressalta Magalhães (2010, p. 28), o local comporta suas especificidades. Pois, o local
“[...] não configura uma réplica do global, nem corresponde à miniatura ou à elementaridade
do universal: é uma singularidade, cujas marcas de diferenciação lhe conferem uma existência
como totalidade em organização e evolução.” Um dos desígnios políticos e culturais da forma
escolar de socialização seriam a transmissão e a aquisição da linguagem escrita.
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Com a generalização das culturas escritas em campos de práticas
heterogêneas, a escola torna-se o lugar cada vez mais central, o ponto de
passagem obrigatório para um número cada vez maior de sujeitos sociais que
se destinam a tipos de atividades e a posições sociais muito diferentes.
(VICENT; LAHIRE; THIM, 2001, p. 28-29).

Evidentemente, para escrever uma história cultural da educação da criança no Piauí,
na longa duração de cento e vinte e nove anos requer que se defina a tese do trabalho. A tese
do trabalho aqui defendida é de que a educação da criança estava submetida às aquisições das
habilidades de leitura e escrita, principalmente, análoga aos seus desígnios políticos e
culturais.
A criteriosa pesquisa do corpus documental (alvarás, avisos, bandos cartas,
correspondências, consultas, ofícios, regulamentos, regimentos, relatórios, leis, provisões,
mapas escolares, mapas de matrículas) para a escrita da tese procedeu-se nos acervos da
Biblioteca Central da Universidade Federal do Piauí; Biblioteca Ozildo Albano do campus
universitário de Picos; Arquivo Público do Estado do Piauí, conhecido como Casa Anísio
Brito (APEPI); Academia Piauiense de Letras; Biblioteca Central Zila Mamede da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Arquivo Público do Estado do Maranhão e
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (capitanias do Pará, Maranhão e Piauí). A exaustiva
investigação na documentação dos séculos XVIII e XIX, quase toda sua escrita em estado
bruto, cotejamos nas seguintes bibliotecas digitais − Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, Biblioteca da Universidade de São Paulo e no Projeto Resgate da
documentação histórica “Barão do Rio Branco”, inventariado no Arquivo Histórico
Ultramarino de Lisboa (capitanias do Pará, Maranhão e Piauí). Sem qualquer pretensão de
esgotamento das fontes mencionadas, muitas e muitas outras histórias nelas subjazem.
O trabalho de tese foi estruturado em quatro capítulos. No Capítulo Um, Referenciais
à história da educação da criança no Piauí, discutimos os elementos historiográficos,
metodológicos, cronológicos e documentais da escrita da tese de doutorado. No Capítulo Dois,
Gentes colonizadoras e agentes educadoras da criança no Piauí (1730-1798), explicitamos o
plano de despovoamento da população nativa concomitante com a educação da criança colona
e com o que buscamos então conhecer: a educação da criança índia na amplitude das Missões
de Aldeamentos e quando do cumprimento da Lei do Diretório ou Lei da Liberdade dos Índios
de 3 de maio de 1757. No Capitulo Três, A educação da criança de elite das gentes do Piauí
(1759-1808), observaremos a forma de escolarizar as crianças do Piauí, mas não para todas,
bem como o modo de educá-las. No Capítulo Quatro, Educação da criança do povo
provincial, objetivamos discutir os projetos educacionais destinados à socialização da criança
piauiense.
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Capítulo dois
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Gentes colonizadoras e agentes educadoras das crianças no Piauí (1730-1798)

Domingos Afonso Sertão ou Domingos Afonso Mafrense, natural de Fanga da Fé,
Conselho de Mafra (Portugal) Freguesia de Encarnação, teria sido o primeiro homem
branco a legar uma obra colonizadora perdurável para o Piauí colonial? É o que expressa
com propriedade certa historiografia sobre a colonização do território do Piauí. Mas, em
que reverteu esse legado para a educação da criança (índia, branca, negra, mestiça) de
todos os segmentos sociais? E, quiçá, pertinente às formas escolares de educar a criança
nesse século XVIII.
O capitão de Infantaria de Ordenanças, Domingos Afonso Sertão, solteiro,
católico devoto, proprietário de fazendas, escravos e rebanhos bovinos e cavalares nas
terras da Bahia e do Piauí, por não ter filhos reconhecidos instituiu a sua “alma” como um
dos seus herdeiros. Tratava-se de uma fórmula que se concebia as obras de misericórdia
tanto no plano espiritual quanto temporal para assim sustentar “[...] instituições de ensino e
formação de jovens, que iriam depois, já formados, exercitarem de uma e outra maneira a
caridade com o próximo.” (LEITE, 2004, p. 231).
A partir de tal convicção, a 23 de novembro de 1704, o capitão Domingos Sertão,
destinou aos padres da Companhia de Jesus, residentes na Bahia, o dote de sessenta e
quatro mil cruzados para a construção e sustento dos iniciantes do Noviciado de Giquitaia
(TESTAMENTO..., 1711, 1981) inaugurado a 1º de novembro de 1728. Portanto, dezessete
anos e quatro meses da morte de Domingos Sertão, em 18 de junho de 1711. Por
disposição testamentária de Domingos Sertão, uma parte dos rendimentos proveniente da
administração das fazendas pelos padres jesuítas, seria destinada à educação escolar e
sacerdotal dos meninos ali nascidos. Diante desse dispositivo, os jesuítas ofereceriam, em
suas residências, o ensino de primeiras letras (leitura, escrita, aritmética, catecismo e regras
de civilidades).
Teria sido por volta de 1678 que Domingos Sertão se tornou um dos primeiros
povoadores da margem direita do rio Piauí e o mais bem-sucedido proprietário de terras às
margens do rio Canindé e do riacho da Mocha, que dada “[...] a natureza do solo e pastos
mimosos [...], a criação do gado foi a manifestação espontânea do aproveitamento
inteligente da terra e da sua ocupação e ascensão à vida civilizada.” (LEITE, 2004, p. 378).
À época, os povos habitadores das terras que margeavam o rio Piauí e riacho da
Mocha, encontravam-se sob a jurisdição eclesiástica da Capitania de Pernambuco. Não por
26

acaso, entre os anos de 1694 e 1697 cumpriu o trabalho de visitador do bispado de
Pernambuco (dirigido pelo bispo Dom Frei Francisco de Lima), o padre Miguel de
Carvalho que escreveu um relatório intitulado Descrição do sertão do Piauí. Nesse
relatório, o padre Miguel de Carvalho anotou, minuciosamente, a situação geográfica
(quantidade de rios, riachos, lagoas, olhos d’água, pastos, plantações); Freguesia criada
(Freguesia de Nossa Senhora da Vitória); moradias e moradores (fazendas de gado e seus
moradores brancos, escravos, índios, mulatos, mestiços e negros) e as nações indígenas
(tapuias bravos e valentes guerreiros). Descreveu, ainda, os roteiros dos padres da
Companhia de Jesus em suas missões, possivelmente volantes, naqueles sertões a exemplo
do jesuíta Felipe Bourel.
[...] em o ano de 1694 quando desta povoação atravessei para o Parnaguá,
pela beira do rio Gurguéia, com o Pe. Felipe Bourel, da Companhia de
Jesus, porque levando em nossa companhia 42 pessoas sem provimento
de matalotagens, achamos tanta abundância de mel, peixe, caças e frutas
que não experimentamos falta alguma [...]. (CARVALHO, 1697, 1993, p.
33, grifo nosso).

Sublinha, outrossim, o trabalho missionário dos padres da Companhia de Jesus
junto aos moradores das fazendas pertencentes à Freguesia de Nossa Senhora da Vitória
(povoação de Vitória, posteriormente, Vila da Mocha).
Para o norte, confina esta povoação com a costa do mar, correndo do
Ceará para o Maranhão, para a qual tem dois caminhos, abertos ambos no
ano 95; um vai ao Maranhão e outro a serra da Guapaba, a qual têm ido
moradores e, em companhia de alguns vieram os Padres da Companhia
de Jesus, que nela assistem, fazer missão a esta povoação em o mês de
dezembro próximo passado de [17]96, e se recolheram a serra em janeiro
de [17]97. Distará esta Serra das últimas fazendas dos Alongazes, que
pertencem a esta Freguesia, 20 léguas. (CARVALHO, 1697, 1993, p.15,
grifo nosso).

Na lista nominativa dos moradores ou grupos domésticos elaborada pelo padre
visitador Miguel de Carvalho, o número de pessoas por domicílio era em torno de três − o
fazendeiro ou preposto ou ainda o rendeiro; um negro ou uma negra; um índio ou uma
índia. Há, nessa lista nominativa, situações bem peculiares.
Domingos de Aguiar com sua mulher Mariana Cabral, e é o único homem
branco que é casado nesta Freguesia [Nossa Senhora da Vitória]; está
com ele Domingos Silva. Tem 4 índios.
[...]
[No sítio da Cobra] estão nela 2 negros, sem branco [...].
[Está na fazenda Éguas] um negro escravo do Capitão Domingos Afonso
Sertão, senhor da fazenda. Este negro se chama Francisco; é casado com
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uma índia, de quem tem 5 filhos. É negro de conta e sem branco a dá
conta da fazenda a seu senhor.
[Na fazenda o Saco] está Domingos Afonso, preto casado com uma
mestiça; tem um negro [...].
[...]
Gregório de Barros que tem pendenciado valorosamente com os tapuias
Precatés, muitas vezes chegando 3 abraços com eles. (CARVALHO,
1697, 1993, p. 24, 26, 27, 32).

Prosperava, então, a miscigenação de negro casado com índia ou com mestiça;
branco casado com índia. Na lista nominativa dos moradores ou grupos domésticos, o
número total da população infantil relacionada era mínima: dez (10) crianças, sendo três
(3) columins, cinco (5) mestiças, filhas de pai negro e mãe índia e duas (2) mestiças, filha
de pai branco e mãe índia. Pela apreciação do padre Miguel de Carvalho (1697, 1993, p.
17), “[...] vivem estes miseráveis homens vestindo couros e parecendo tapuias.”
Promover entre esse reduzido número de moradores adultos (branco, índio, negro,
mestiço, mulato e caboclo) e ademais as crianças, uma ascensão coesa à vida civilizada no
Piauí requeria, no entendimento do padre-visitador, provê-los dos ensinamentos da
doutrina cristã, de condutas morais e do cumprimento dos sacramentos, principalmente.
Cinco anos após a visita do padre Miguel de Carvalho ao sertão do Piauí, o El Rei
Dom Pedro II (1648-1706) oficializou, por Resolução de 11 de março de 1702, que todas
as fazendas e moradores na extensão da Freguesia de Nossa Senhora da Vitória ficassem
sujeitos no temporal e espiritual (incluindo o educativo) ao governo do Maranhão. Em
1717, a povoação de Vitória era convertida em vila da Moucha (depois cidade de Oeiras) e
no ano seguinte, seria oficializada a criação da Capitania do Piauí, mas subalterna ao
governo do Maranhão.
Havia algo mais com uma medida atrás da outra e até concomitantemente. Afinal
essas combinaram com a vinda de várias famílias e cerca de trezentos degredados
portugueses, para comporem os núcleos populacionais produtores de bens materiais e
reprodutores de bens culturais na Capitania do Piauí. Indispensável, como mostra Costa
(1909, 1974), para uma boa administração desses habitantes, foi a criação do cargo de
Ouvidor-Geral do Piauí por Provisão de 18 de março de 1722.
No ano de 1728, onze anos de instituída a vila da Moucha, esta compunha-se de
mais de noventa casas, que, somadas com outras do seu entorno, totalizavam cento e vinte
fogos. Pelos registros feitos pelo governador do Maranhão e Pará, o Capitão-General João
da Maya da Gama (1722-1728), a vila da Moucha já possuía um incipiente comércio onde
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se podiam adquirir remédios e alimentos do Reino, com preços mais caros, por entrarem
pelo Maranhão.
No ano seguinte, o padre Antônio Troiano, então governador do Bispado do
Maranhão, era empossado para jurisdição espiritual da Capitania do Piauí por Concessão
Pontifícia do Papa Bento XIII. (CARTA DO GOVERNADOR DO BISPADO DO
MARANHÃO..., 1729). Durante seu governo na jurisdição espiritual da Capitania do Piauí,

foram instaladas capelas, tendo sido nomeados padres ou curatos para o trabalho de
propagação dos preceitos religiosos da Igreja Católica, Apostólica e Romana entre colonos
e nativos.
Podemos afirmar que o século XVIII foi para o Piauí, tempo de uma contínua
procura por uma educação escolar e doutrinária dirigida ao filho do colono. Na verdade, o
século XVIII foi para o Brasil uma época de expansão dos seminários e colégios católicos
nos núcleos urbanos centrais e sertanejos mais ou menos habitados, por iniciativa de
bispados e de distintas ordens religiosas – Companhia de Jesus, Ordem Franciscana,
Carmelita, Beneditina.
A modalidade escola-colégio ou mesmo seminário-colégio era, acima de tudo, a
instituição educadora confiante para socializar com crianças e jovens filhos dos colonos os
conhecimentos culturais, doutrinar na fé católica e igualmente para ditar inclinações e
impulsos “corretos” aos mais jovens habitantes do Brasil. O historiador da educação, o
francês Jean Hébrard (1990, p. 69), reporta-se ao fato de a escola no século XVIII vir a se
tornar “[...] tanto no mundo protestante quanto no mundo católico, o local onde se ensinam
os primeiros saberes, sem os quais um cristão permanece uma espécie de animal.”
Mas o século XVIII também foi a época do plano de despovoamento da
população nativa da Capitania do Piauí acompanhado da esperança de uma educação
escolar e doutrinária para crianças índias ministrada sob a responsabilidade pedagógica dos
padres missionários da Companhia de Jesus e dos capuchos de Santo Antônio. Apesar de
raros, os indícios documentais conduzem à apreensão dessa atmosfera de persistência de
uma escola e uma forma escolar institucionalizada para a criança indígena no Piauí no
espaço das Missões de Aldeamentos.
Se assim aconteceu, pretendemos, nesse capitulo, explicitar o plano de
despovoamento da população nativa concomitante com o que buscamos conhecer: a
educação da criança colona nos colégios e seminários e especialmente a educação da
criança índia na amplitude das Missões de Aldeamentos. Mais ainda: quando do
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cumprimento da Lei do Diretório ou Lei da Liberdade dos Índios, de 3 de maio de 1757,
confirmada pelo Alvará de 17 de agosto de 1758.

A propósito de uma instituição educadora para o menino colono
No Brasil colonial, a projeção de uma escola para meninos permanecia,
inegavelmente, ligada à modalidade de colégio ou seminário católico. Tanto era que, em
1730, ano seguinte da integração da Capitania do Piauí à jurisdição eclesiástica do
Maranhão, o padre Tomé Carvalho da Silva, vigário da vila da Mocha, imediatamente
destinou uma fazenda de gado avaliada em doze mil cruzados como esteio econômico para
a fundação de um colégio católico, com a direção de padres jesuítas. Aqui se delineia o
primeiro indício de uma instituição escolar na modalidade colégio católico com sua forma
escolar de educar coletivamente.
Em consonância com os protocolos formais da época, o pedido de licença, para se
erigir um colégio, devia receber o parecer favorável do Ouvidor-Geral, a quem competia
endereçar ao El-Rei de Portugal e ao governador do Maranhão. O Parecer do OuvidorGeral do Piauí aludia à carência de mestres e de missionários para o trabalho escolar e
doutrinário, além de introjetar nos vassalos os deveres com o poder régio.
Senhor, sendo Vossa Majestade servido mandar criar esta vila da Mocha,
cabeça de toda a capitania do Piauí, a qual tem de extensão mais de 200
léguas de sertão, cujos habitadores vivem das criações dos gados vacuns
e cavalares com tanta abundância que se arrematam os dízimos para a
real fazenda em 76.000 cruzados, consistindo a vila em 25 até 30
vizinhos [habitantes], com uma só igreja e um só vigário; conhecendo
este como bom católico a necessidade que há neste sertão de doutrina e
de pessoas espirituais para a ensinarem, me fez presente o seu bom
intento pela petição inclusa, por entender havia nos ouvidores faculdade
para deferir-lhe, e por me parecer a obra que intenta ser aceita no sérico
de Deus e de Vossa Majestade pelo muito que carecem estas terras de
mestres e missionários que preguem o Evangelho, em razão de viverem
todos ignorantes da doutrina, sem outro reparo para o que lhes dita as
suas inclinações, mais que o de executarem os impulsos dos seus ânimos,
de que procede serem excessivas as mortes,em tal forma, que, das que
tem havido em toda a Capitania, apenas se achará uma, que procedesse de
doença, e com razão posso dizer que enfadados os mortais neste sertão de
serem poucos os que se queixaram de ser a morte vagarosa nos seus
passos, causa por que lhe puseram asas nos pés, para que andassem com
mais celeridade e para que fossem menos viventes, que tudo causa
ambição nos mortais. Assim que ponho na presença de Vossa Majestade
ser muito preciso que neste sertão haja quem doutrine os filhos destes
habitadores, e que haja missionários de vida exemplar, que doutrinem os
inumeráveis índios e pretos que nele há, para que ouçam missa, e saibam
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confessar, e vivam como bons católicos e não pior que brutos fazendo
mortes continuamente com armas de fogo. E como o dito vigário se
obriga a dar para ajuda do colégio uma fazenda de gado que bem valha
12.000 cruzados, entendendo que a imitação do dito vigário haverá
muitos que concorram com esmolas; e só muito acho ser preciso para
estas terras que os padres, que os prelados houverem de mandar sejam de
exemplar vida, e que se reforme de três em três anos, e que dois andem
pregando pelo sertão, e os outros dois fiquem ensinando, e os que
ensinarem em um ano saiam no segundo a pregar e confessar, e se
recolham os do ano pretérito a ensinar, e que em nenhum tempo se possa
aumentar o número de padres mais que tão somente quatro de missa, e
um leigo para deles tratar, me parece que havendo padres que por serviço
de Deus e de Vossa Majestade queira aceitar a função do dito colégio,
será uma obra muito útil para estas terras, e para o bem das almas, pelo
que dou esta conta a Vossa Majestade para que a vista da súplica do dito
vigário se digne deferir-lhe como for servido. Mocha do Piauí, 14 de
agosto de 1730. Dr. ouvidor-geral do Piauí. José de Barros Coelho.
(CARTA DO OUVIDOR-GERAL..., 1730, p. 103-104, grifo nosso).

Com posicionamento favorável à fundação de um colégio-internato (ou hospício)
destinado aos meninos da Capitania do Piauí, o então governador do Maranhão, José da
Serra (1732-1736) ratificou para Dom João V (1707-1750), a proposta do Ouvidor-Geral
do Piauí, José de Barros Coelho. No seu Parecer, datado de 1732 defendeu um colégio
dirigido por padres vicentinos ou barbadinhos provenientes da Itália.
Não há dúvida que a proposta do Ouvidor do Piauí é digna da Real e
piedosa atenção de Vossa Majestade, admissível e louvável a oferenda do
Seu Vigário a favor do Hospício de Missionários que um e outro
propõem a Vossa Majestade. Parece-me que Vossa majestade mande logo
nomear o Superior, que dele houver dever. Que seja antes Clérigo, que
Secular, por muitas razões de utilidade, que desta preferência hão de
resultar ao Serviço e fazenda de Vossa majestade da mesma maneira ao
público. Se contudo porém, a adversidade da sorte, encontrar a tal
preferência me parece que Vossa Majestade crie esta Missão com Padres
[Vicentinos] ou Barbadinhos apesar de raros Italianos. Os primeiros por
que lhes é proibido possuir, (nem a mesma Igreja, em que rezam), ou
pedir, nem falar em coisa de que necessitem. Os segundos, por que vivem
só do que pedem, e não podem pedir, fora do preciso. (PARECER DO
GOVERNADOR DO MARANHÃO..., 1732, f. 2, grifo nosso).

Por Provisão de 13 de fevereiro de 1733, Dom João V concedeu a licença para se
erigir um colégio católico na Vila da Mocha, mas dirigido por padres jesuítas. Devido à
ereção e à manutenção de instituições educacionais católicas requererem doações de
particulares, Dom João V em carta datada de 31 de março de 1733, para o então OuvidorGeral da Capitania do Piauí, Francisco Xavier Morato Boroa, ordenou-lhe providenciar um
termo de despesas da construção do colégio-hospício e o rol das esmolas com que
concorreriam os moradores.
31

Em resposta a Dom João V, o Ouvidor-Geral ouviu e registrou o depoimento dos
oficiais de pedreiros, Domingos Dias da Costa e José Ribeiro, sobre os gastos necessários
para a construção do colégio, cuja obra deveria ser composta, especificamente, pelo que se
segue:
[...] uma Igreja do tamanho da matriz desta Vila com sua sacristia por traz
do Altar-mor como se costumam nos Colégios dos ditos Padres. Tendo
também o dito Hospício de uma parte a dita Igreja uma quadra de sobrado
para cubículos por cima com seu salão de hóspedes e por baixo as
oficinas o refeitório e as mais nessa da outra parte da Igreja um pátio em
forma de ele para escolas [...]. (TERMO DE DESPESA PARA A
FÁBRICA DO HOSPÍCIO..., 1734, f. 7, grifo nosso).

No parecer dos oficiais de pedreiros, o valor de uma construção desse porte não
seria menos de trinta mil cruzados. No que concerne ao rol da esmolas para a fábrica e
sustento do colégio-hospício, o Ouvidor-Geral do Piauí listou aqueles poucos moradores
que se comprometeram a ajudar: “[...] João Campelo da Fonseca prometeu doze mil réis,
Hylário Pereira de Carvalho vinte mil réis, e sua sogra Maria da Encarnação viúva de
Manoel do Rego Monteiro dezesseis bois e todos estes por uma vez somente [...].”
(CARTA DE REPRESENTAÇÃO DO OUVIDOR-GERAL DO PIAUÍ..., 1734, f. 10).

Tendo em vista a carta de representação do Ouvidor-Geral do Piauí de 1734, o
Conselho Ultramarino ouvindo Dom João V, em 20 de outubro de 1735 recomendou que
fosse concedido ao “[...] pároco a licença que pretendia para fundar o Hospício de
Religiosos da Companhia de Jesus e deve deixar ao cuidado do mesmo pároco [padre
Tomé de Carvalho] a fábrica e dotação deste Hospício.” (CONSULTA DO CONSELHO
UTRAMARINO AO REI D. JOÃO V..., 1735, f. 1).

Entretanto, para alguns historiadores, o colégio-hospício não foi erguido na Vila
da Mocha. Pressupõe o padre Serafim Leite (2004, p. 381) que a razão dada para não
abertura do estabelecimento teria sido o motivo de “[...] viverem todos ignorantes da
doutrina, sem outro reparo para o que lhes dita as suas inclinações mais que o de
executarem os impulsos de seus maus ânimos [...]”. Para a historiadora da educação
Amparo Ferro (1996), o que pesou nessa decisão foram as próprias circunstâncias locais:
baixa densidade demográfica, distanciamento entre núcleos populacionais urbanos e rurais,
gerando dispersão e rarefação de moradores.
Para outros estudiosos, como os naturalistas Spix e Martius (1981) − consoante
registros feitos no diário de viagem por volta do ano de 1819 − a casa de residência do
vigário de Oeiras (antes vila da Moucha) havia sido, antes, o colégio da Companhia de
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Jesus. Igualmente, o botânico inglês, George Gardner, em passagem pela cidade de Oeiras,
no ano de 1839, registrou em seu diário de viagem a existência “[...] de um grande e belo
edifício, ora em ruínas, que foi o colégio dos jesuítas antes de sua expulsão do Brasil.”
(GARDNER, 1975, p. 125, grifo nosso).
Para nós, interessa sublinhar que um colégio-internato dos padres da Companhia
de Jesus, a funcionar em espaço próprio, construído especificamente para as aulas que
seriam ministradas por mestres recrutados para esse fim, foi a forma escolar reconhecida
para educar meninos colonos na Capitania em princípios do século XVIII. Possivelmente,
foi, ainda, a primeira aspiração manifestada no Piauí pela criação de uma instituição de
ensino elementar e secundário. Mas não seria a única.
O próprio padre Serafim Leite, confirma a abertura, no ano de 1749, do Seminário
de Parnaíba, nas alturas do rio Parnaíba (antes rio Grande dos Tapuias) e da atual cidade de
Teresina. Acerca do Seminário de Parnaíba, escreveu Leite (2004, p. 103, grifo do autor):
“Além das Escolas Gerais [Maranhão], fundaram e dirigiram os Jesuítas alguns pequenos
Seminários, onde ministravam o ensino de Latim, na cidade de S. Luís, na Missão de
Guanaré, e na Parnaíba, dependentes todos do Colégio Máximo do Maranhão.” Segundo
Costa (1974), o Alvará de autorização data de 2 de março de 1751.
Nesse mesmo ano de 1751, o jesuíta Gabriel Malagrida (Superior da Companhia
de Jesus no Maranhão), em carta dirigida para o Secretário de Estado, Diogo de Mendonça
Corte Real, cientificava-o de um decreto deferido por Dom José I (1750-1777) autorizado à
fundação de recolhimentos e seminários destinados à educação da mocidade.
El Rei meu senhor e pai foi servido deferir, por decreto de 23 de julho de
ano passado, cuja cópia se vos remete [...]; porém dareis toda ajuda a
favor para que se criem e aperfeiçoem os seminários nas duas cidades
episcopais, e ainda nas mais povoações das Capitanias desse Estado, em
que houver quem os queira fundar e dotar. (MALAGRIDA, 1751, p.
369).

Assegura Leite (2004) que teria sido justamente por iniciativa do jesuíta Gabriel
Malagrida a fundação do Seminário Santa Úrsula de Parnaíba (à época padroeira dos
estudantes brasileiros) estruturado em regime de semipensionato para melhor manutenção
e permanência no desenvolvimento (digamos unificado) de habilidades, competências,
formação religiosa e moral do menino-aluno. A respeito dos esforços de manutenção do
Seminário Santa Úrsula de Parnaíba, destaca:
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Não sendo Colégio propriamente dito, mas Seminário ou Internato, a
Coroa subsidiava o sustento dos Mestres, no qual intervinha o P.
Malagrida, com a incumbência régia da fundação de Seminários na
América Portuguesa; e os pais dos alunos que vinham de diversas
povoações do sertão, concorriam também com módica pensão para o
sustento dos filhos, como era justo. (LEITE, 2004, p. 381).

Para imprimir organicidade no Seminário Santa Úrsula de Parnaíba foi designado
pelo padre Gabriel Malagrida, o padre Miguel Inácio (Ministro e Procurador do Colégio de
São Luís), também com a incumbência de Regente e Mestre dos Noviços; enquanto o
padre Francisco Ribeiro seria o Vice-Regente. Conforme documentação pesquisada por
Leite, no ano de 1753, o Seminário Santa Úrsula de Parnaíba passou a ser mencionado ora
Seminário de Simbaíba, ora Seminário de Guanaré. A sua fixação definitiva aparece em
Aldeias Altas (hoje Caxias, Maranhão), margem do rio Itapicuti, dirigido pelos jesuítas até
29 de julho de 1759, data da expulsão da Companhia de Jesus do Reino português.
Apoiado em suas investigações, Leite assim se expressou acerca desse Seminário dos
padres jesuítas:
O Seminário do Rio Parnaíba, primeiro estabelecimento de ensino
secundário, Gramática e Humanidades, cerraram o ciclo das
manifestações da Companhia de Jesus no Piauí, que foi, em suma, de
ensino, exploração da margem do Parnaíba, missões, catequese e
administração. (LEITE, 2004, p. 381, grifo nosso).

Com o respaldo dos elementos indicativos emprestados pela investigação do
historiador da Companhia de Jesus, Serafim Leite (2004), a nossa hipótese é da
funcionalidade do Seminário Santa Úrsula de Parnaíba. A suposição de Ferro (1996, p. 59)
– “Ao que parece, o Seminário não chegou a funcionar efetivamente em terras piauienses.”
– Pode ser, como bem é, antes uma cautelosa manifestação de dúvida do que uma expressa
confirmação. A nossa hipótese baseia-se no próprio trabalho de Ferro (1996, p. 57) quando
sugere que “[...] a continuidade de quaisquer estudos sobre a Educação neste Estado, abre
perspectivas de avanços através de pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto.” A nossa
intenção investigadora é exatamente essa.
Nesse século XVIII, as instituições educacionais da Companhia de Jesus tinham
no Ratio Studiorum (publicado em 1599), o seu código máximo de ordenamento escolar.
Os cursos oferecidos dividiam-se pelas classes de Estudos Inferiores (Gramática, Latim,
Retórica, dentre outras Humanidades) e classes de Estudos Superiores (Filosofia e
Teologia). Em matéria de graduação dos estudos como chama atenção Hansen (2001), o
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Ratio Studiorum deixa subtendido que os alunos deviam saber ler e escrever quando do
ingresso na classe dos Estudos Inferiores, inicialmente voltada para transmissão dos
rudimentos da Gramática e do Latim. Em situações da absoluta ausência das habilidades de
leitura e de escrita, principalmente, uma classe de Primeiras Letras deveria ser anteposta às
outras. É bem possível que, no Seminário Santa Úrsula de Parnaíba, tenha se estruturado
com suas classes Estudos Inferiores de Gramática e Latim, bem como de Primeiras Letras.
A forma escolar subscrita no Ratio Studiorum em consonância com a forma da
política católica da monarquia portuguesa instaurava um ordenamento sujeito à
composição de práticas escolares ao lado de atividades religiosas e morais repetitivas e
ainda do rigor do preparo para o sacerdócio. Com o anteparo da descrição do padre Leonel
Franca, regressemos às sociabilidades das escolas jesuíticas que se impunha a todos os
alunos.
A concentração didática, como regra geral, cifra-se no ensino da doutrina
cristã, uma vez por semana e numa exportação moral, também
semanalmente as sextas ou aos sábados. A atmosfera, porém, que
respiram os alunos, impregna-se toda de uma vida religiosa sincera e
profunda. A missa, a práticas dos sacramentos, a oração cotidiana
integram espontaneamente as atividades colegiais. (FRANCA, 1952, p.
74).

A criança ou o menino vinham para a escola para ser aluno em razão da vida
colegial, disciplinada por classes de estudos coletivas, calendários, horários, turnos,
exames, livros de leituras, tempo de estudos privados e atividades extraescolares. Enfim,
tudo aquilo relativo a uma forma escolar de estudos simultaneamente de aprendizagens
escolarizadas. Pelos preceitos pedagógicos do Ratio Studiorum, para o candidato aos
estudos inferiores,
[...] dê-lhes a conhecer as regras dos nossos estudantes para que saibam
como se deverão comportar-se. Aponte em livro especial o nome,
cognome, pátria, idade, pais ou responsáveis; se algum dos condiscípulos
lhe conhece acaso; e note ainda o dia e ano em que foram admitidos. Por
último, determine-lhe a classe e o professor que lhe convém, de modo
que lhe pareça mais haver merecido uma classe mais elevada do que
achar-se abaixo daquela em que foi colocado. (RATIO STUDIORUM,
1599, 1952, p. 169).

Uma educação das primeiras letras ou mesmo dos estudos inferiores na e pela
escola institucionalizada era a forma escolar destinada à socialização de conteúdos da
cultura de extração religiosa, laica e, por vezes, ofícios manuais. Teoricamente, a sua
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matriz disciplinar estava assentada no cumprimento de horários, lições, normas e preceitos,
além do desenvolvimento de habilidades para certos trabalhos manuais.
Não obstante, relativa à história da educação escolar da criança filha do colono no
Piauí no século XVIII, bem como das instituições educacionais há, pois, que se atentar,
como salientam os historiados Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), para
outras formas escolares combinadas com as formas políticas de transição, de mudanças
parciais ou gerais.
Sucede que, em 29 de julho de 1758, o rei de Portugal, D. José I, manda executar
o alvará de 1718 que criou a Capitania do Piauí, mantendo-a subordinada ao governo do
Estado do Grão-Pará e Maranhão. Somente, em 20 de setembro de 1759, o Sr. João Pereira
Caldas assumiu o (primeiro) governo da Capitania (1759-1769). Em memória escrita pelo
secretário do governo de Joaquim Antunes, está registrada sua chegada à vila da Vila da
Mocha e todas as formalidades de sua posse como Governador-Geral do Piauí.
Havendo o dito senhor pernoitado no dia 16 de setembro de 1759 no sítio
chamado Olho-d”Água, distante uma légua desta vila; e havendo na
manhã do seguinte ali concorrido a encontrá-lo diferentes pessoas das
distintas da terra, o aclamaram todos conduzindo até a passagem do
riacho vulgarmente denominado da Moucha, onde, apeando-se o mesmo
senhor, para cumprimentar a câmara, que naquele lugar o esperava e
ouvir a oração, que recitou um dos vereadores, depois foi ao mesmo
tempo cortejado com as continências e descargas das tropas pagas, e de
ordenanças, que também ali se achavam postadas. Depois disto, com o
acompanhamento da câmara e gente principal se encaminhou o dito
governador a fazer oração na igreja paroquial, e dela enfim se recolheu
com todo o referido cortejo à casa que para a sua residência se achava
destinada; e havendo de noite e nas duas seguintes o costumado obséquio
de luminárias que em semelhante ocasião se pratica. Na tarde do referido
dia, tendo concorrido à casa do senhor governador o corpo do senado,
precedido do desembargador ouvidor-geral da comarca, e toda a nobreza
da terra, logo o dito senhor, entrando debaixo de um pálio, que ali se
achava pronto, e se conduziu por algumas pessoas distintas, que a esse
fim o mesmo senado havia convidado; recitada que foi uma oração por
um dos vereadores, se transportou assim o senhor governador com todo
aquele acompanhamento à casa da câmara, para nela se realizar o ato da
sobredita posse, em virtude da sua patente e carta credencial que com
aquela ali juntamente apresentou. Procedendo-se então ao termo de posse,
logo que ela lhe foi dada pelo senado, se encaminhou o dito senhor com
igual formalidade a render a Deus as graças, na igreja paroquial, sendo na
passagem cortejado com as continências e descargas das tropas que na
praça se achavam formadas. (MEMÓRIA DA FORMALIDADE..., 1759,
p. 132-133).
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Mas, para a história da educação do Piauí do século XVIII, uma descrição na
memória escrita pelo secretário do governo de Joaquim Antunes eleva-se dentre as demais:
trata-se da expulsão dos jesuítas e regularização do serviço da catequese secundada pelo
governador João Pereira Caldas.
João Pereira Caldas, logo que tomou conta do governo na capitania,
tratou de apressar a conclusão do sequestro dos bens dos jesuítas,
fazendo ao mesmo tempo efetiva a prisão e expulsão dos mesmos jesuítas
para fora do Piauí; e tomou conta dos bens que a eles pertenciam, e que
passaram para o domínio da coroa, nomeando administradores idôneos
para tomar conta dos mesmos bens. A regularização do serviço de
catequese e civilização dos índios teve igualmente medidas imediatas.
(MEMÓRIA DA FORMALIDADE..., 1759, p. 135, grifo nosso).

Empossado na Capitania de São José do Piauí, exatamente no contexto das
reformas do Estado português, dirigidas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês
de Pombal, o governador João Pereira Caldas apressou-se em cumprir todas as
determinações de efetivar a expulsão dos jesuítas. Por esse tempo, as residências dos
jesuítas no Piauí repartiam-se por Brejo de Santo Inácio, Brejo de São João e Nazaré. “Em
cada uma, pequena igreja ao pé da Residência, com os paramentos indispensáveis e objetos
de culto, sem opulência [...]” (LEITE, 2004, p. 379). Em cada uma desenvolvia-se,
simultaneamente, o criatório de animais e o doutrinamento cristão e moral da população
residente no seu entorno, quiçá a escolarização de crianças branca, índias e negras, livres
ou escravas.
Concomitante a expulsão dos jesuítas da Capitania aconteceu a regulamentação do
serviço de catequese e de civilização dos índios nativos daquele território. De certo que,
indispensavelmente, havia urgência naquele momento histórico de se introjetar na
população indígena os mecanismos redistributivos inerentes ao trabalho coletivo
assalariado e sua reprodução ampliada.
Ora, a implantação de núcleos populacionais produtores de bens materiais e
reprodutores de bens culturais contemplavam um plano de despovoamento da população
nativa do seu habitat natural e social. Segundo Figueiredo (2003), a expansão do sistema
colonial nos domínios locais ultramarinos como decorrente das diretrizes da colonização
mercantilista abrangia fortíssimos mecanismos de exploração econômica, política e
cultural plausível aos súditos homens, mulheres e acrescentamos crianças.
Nesse sentido, podemos afirmar, que em larga medida, o espectro de dominação
econômica, moral, política e religiosa, dirigida pelo Estado português e a Igreja Católica,
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lutava, intermitentemente, pelo enquadramento de todos os segmentos da população nos
deveres com o trabalho manual; resignação no exercício da fé católica e nas práticas de
bons costumes morais, igualmente obediência e respeito peculiares de uma sociedade
colonial e agrícola. Para consecução em alcance mediano pelo menos, a educação e a
escolarização não eram socialmente indispensáveis?

Plano de despovoamento da população nativa e a educação da criança índia
Desde fins do século XVII − como visto no relatório do padre Miguel de Carvalho
escrito por volta de 1697 − Os padres da Companhia de Jesus, e posteriormente os frades
capuchinhos de Santo Antônio, fizeram-se agentes educativos de um trabalho doutrinário,
pedagógico e quiçá educacional pelas fazendas e sítios que compunham a Freguesia de
Nossa Senhora da Vitória. E, ainda, nos Aldeamentos Indígenas, a exemplo dos
Teremembés de Nossa Senhora da Conceição, Aroazes e Jaicós.
O trabalho doutrinário e pedagógico desses padres-missionários não era separável
das políticas colonizadoras do Estado português. Por essa razão, em carta régia, de 11 de
abril de 1702, Dom Pedro II (1683-1706) recomendava ao governador e capitão-geral do
Grão-Pará e Maranhão, Gomes Freire de Andrade (1636-1702) maior empenho na criação
de Missões Indígenas “[...] o principal objeto com que procuro estabelecer e aumentar
meus Domínios, e que ocupam sempre muito especialmente o meu cuidado [...].” (CARTA
RÉGIA DE 11 DE ABRIL DE 1702, p. 375). Ordenava-lhe, pois, que as Missões Indígenas

seguissem o estabelecido no Regimento de 21 de dezembro de 1686 − Regimento que sua
Majestade há por bem se guarde na redução do Gentio do Estado do Maranhão, para o
grêmio da Igreja, e repartição e serviço dos Índios, que, depois de reduzidos, assistem nas
Aldeias.
Como parte da missão espiritual, temporal e política dos padres da Companhia de
Jesus e de frades capuchinhos de Santo Antônio, indispensavelmente ter-se-ia uma
repartição dos serviços dos índios com mais de treze (13) anos até cinquenta (50) anos de
idade, para os moradores das cidades e vilas e distritos do Pará e Maranhão fazerem-se
“[...] comunicáveis no comércio, e persuadindo-os à razão da vida honesta de seu trabalho
para que não vivam ociosos [...].” Na doutrinação e instrução dos índios do sertão por dois
anos “[...] porque é necessário se doutrinarem na Fé, primeiro motivo de sua redução [...]
se observarão inviolavelmente os pactos que com eles se fizerem, por ser assim conforme a
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fé pública, fundada no Direito Natural e Civil e das Gentes.” (REGIMENTO DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1686, p. 469, 471- 472). Quanto ao governo espiritual, temporal e político

das crianças, jovens e adultos índios,
A Igreja dominava soberana pelo batismo tão necessário á vida civil
como a salvação da alma; pelo casamento, que podia permitir sustar ou
anular com impedimentos dirimentos; pelos sacramentos, distribuídos
através da existência inteira; pela excomunhão, que incapacitava para
todos eles; pela excomunhão, que incapacitava para todos eles; pelo
interdita que separava comunidades inteiras da comunicação dos santos;
pela morte, permitindo ou negando sufrágios, deixando que o cadáver
descansasse em lugar sagrado junto aos irmãos ou apodrecesse nos
monturos em companhia dos bichos; dominava pelo ensino, limitando e
definindo as crenças, extremando o que se podia do que não licito
aprender ou ensinar. (ABREU, 1907, p. 14, grifo nosso).

Os gentios do Piauí, geralmente denominados pelos colonizadores de Tapuias,
eram reconhecidos como índios de “língua travada”, bons cantores, guerreiros ferozes que
desde cedo treinavam seus filhos para tornarem-se hábeis frecheiros, destros corredores e
valentes na guerra. Também lhes ensinavam a nadar, caçar, pescar com espinhos e arcos e
a pintar o corpo conforme pedia o ritual religioso. Meninos e meninas viviam nus, com
cabelos longos enfeitados de plumas coloridas de araras e tucanos, principalmente.
(CASTELO BRANCO, 1984; CHAVES, 1995).

Como uma ritualização, as crianças eram treinadas para exercitar o observar, o
escutar, o memorizar e o aprender a imitar os mais velhos. Tais aprendizagens
absolutamente instrutivas − pelas teorizações de Vincent, Lahire e Thim (2001, p. 23) −
operam-se geralmente “[...] na e pela prática, de situação em situação, de geração em
geração; aprendizagem pelo fazer, pelo ver fazer, que não necessita de explicações e não
passa necessariamente pela linguagem verbal.”
Aproximadamente por vinte e cinco anos − 1706 a 1731 − frades franciscanos se
responsabilizaram pela instalação de três Missões de Aldeamentos no Piauí: a do distrito
da Bahia (1706), as voltadas para os índios Aroazes (1725) e para os índios da nação Jaicós
(1731); enquanto os padres jesuítas responderam pela Missão de Aldeamento dos índios
Tremembés (1722).
Na obra Novo orbe seráfico brasílico ou crônica dos frades menores da província
do Brasil (1858), o padre Antonio de Santa Maria de Jaboatão faz menção, apenas, à
Missão de Aldeamentos a cargo dos frades franciscanos: a do distrito da Bahia que durou
apenas um ano (1706 -1707). Pelos seus esclarecimentos,
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[...] só se nomearam pelos Prelados da Província residentes para elas [as
Missões] uma vez, e que nelas não permaneceram mais que por ano e
meio com pouca diferença, pois estando nomeados em uns Capítulos se
não acham confirmados em suas congregações; e nem nestas doutrinas se
fala mais. (JABOATÃO, 1858, p. 803).

Na Missão de Aldeamento dos índios Tremembés, habitantes nas proximidades da
foz do Rio Parnaíba reduziram-se os sobreviventes dos levantes ocorridos na parte norte do
Piauí, Maranhão e Ceará entre os anos de 1713 e 1716. No trabalho temporal e espiritual
da Missão de Aldeamento dos Tremembés, encontrava-se o padre jesuíta João Tavares.
(PROVISÃO DIRIGIDA AO GOVERNADOR..., 1723). Segundo Costa (1974), a Missão de

Aldeamento dos índios Tremembés permaneceu de 1722 a 1759, cerca de trinta e sete (37)
anos.
Qual teria sido minimamente o trabalho espiritual dos frades e padres nas Missões
de Aldeamentos da Capitania do Piauí? Por ordem régia, de 12 de dezembro de 1722, Dom
João V recomendou ao governador do Estado do Maranhão e Grão Pará, João da Maia da
Gama (1722-1728), que nos Aldeamentos Indígenas sob a jurisdição desse Estado, os
missionários instruíssem as crianças e os jovens na língua portuguesa e na doutrina cristã,
para o bom entendimento da fé e da política de Portugal.
[...] seria muito conveniente ao serviço de Deus e Meu que não só as
instruam na Religião Católica na sua mesma língua, mas que os ensinem
a falar Português. [...] Por que não sendo cientes na dita língua todo o
trabalho que tiverem em as doutrinarem será inútil, e sem fruto, e que
depois de estarem capacitados na verdadeira fé, lhes ordenem ponham
todo o cuidado em que os ditos Índios saibam a língua Portuguesa, por
que assim mais facilmente recebam com mais conhecimento a nossa
Religião. (ORDEM RÉGIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 1722, p.189190, grifo nosso).

Cinco anos depois, Dom João V encaminhou outra ordem régia, de 12 de
fevereiro de 1727, para o superior dos jesuítas do Maranhão, reforçando que os índios
aldeados fossem instruídos na língua portuguesa, visando absolver os mistérios da fé
católica e as luzes da verdade dos reais serviços a eles impostos.
[...] que se tem notícia que assim os Índios que se acham aldeados nas
Aldeias que são da administração da vossa Religião, como os que nascem
nelas, e outro sim do que novamente são descidos dos Sertões, e se
mandam para viver nas ditas Aldeias não só não são bem instruídos na
Língua Portuguesa, mas que nenhum cuidado se põem em que eles a
aprendam, de que não pode deixar de resultar hum grande desserviço de
Deus e Meu pois se eles se puserem práticos nela mais facilmente
poderão receber os mistérios da fé Católica, e ter maior conhecimento da
luz da verdade, e com esta inteligência melhor executar em tudo o que
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pertencer ao meu real serviço e terem maior afeição aos mesmos
portugueses [...]. (ORDEM RÉGIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 1727).

No governo de João da Maia da Gama no Estado do Maranhão, foi também
instalada, na Capitania do Piauí, a Missão de Aldeamento dos Aroazes (1725) às margens
do rio Sambito pelo padre jesuíta Gabriel Malagrida e sobreviveu quinze anos (17251740). Em sua visita ao Piauí em 1728, João da Maia da Gama registrou em Diário da
Viagem remetido a Dom João V, que nesse Aldeamento Indígena, com invocação de Nossa
Senhora da Conceição, habitavam cerca de
[...] quarenta casais ou cinquenta pouco mais ou menos, e tem uma Igreja
de Nossa Senhora da Conceição que é dos índios, e da missão que está
com missionário, e sujeita ao vigário da Vila da Moucha e os moradores
circunvizinhos costumam aqui fazer a festa de N. S. da Conceição com
muita despesa de festas, comidas e comezainas. (GAMA, 1729, 2008, p.
51).

Em 1731, seis anos após a criação da Missão dos Aroazes, os índios da nação
Jaicós foram aldeados junto à Ribeira do Itaim, na freguesia e comarca da vila de Moucha
(OFÍCIO DO GOVERNADOR DO PIAUÍ..., 1760, f. 1). A Missão dos Jaicós existiu durante

um tempo relativamente longo (mais de quarenta anos), embora tenha funcionado em
períodos alternados por motivo de constante dispersão desses gentios − entregues a soldo
nas fazendas, vila e povoados do Piauí − e devido à dificuldade da permanência de
missionários nesse Aldeamento por período duradouro.
Em princípio da década de 1740, era a vez da criação da Missão de Aldeamento
dos índios das nações Gueguês e Acaroás. O regimento de 1743, do Capitão-mor e Cabo
das Tropas de Guerras da Capitania do Piauí Antonio Gomes de Leite, ordenava reduzir as
ditas nações para uma boa paz pela persuasão dos missionários às crianças, aos jovens e
aos adultos para que assim pudessem instruí-los e catequizá-los “[...] nos Ministérios da Fé
e Doutrina Cristã, e por este ser o fim o que mais se conforma com a Real intenção e
piedade de El Rei Nosso Senhor.” (CÓPIA DOS CAPÍTULOS ACRESCENTADOS AO
REGIMENTO..., 1743, f. 2). A nação dos Gueguês fora reduzida por volta do ano de 1744,

nas terras sítio Guaribas, onde aquele Capitão-Mor e Cabo das Tropas de Guerra da
Capitania do Piauí levantou um Arraial.
Nesse mesmo ano de 1744 as crianças Gueguês foram iniciadas nas aulas de
catequese pelo frei capuchinho Bento. Em carta 1° de maio de 1744, o jesuíta João
Rodrigues dá ciência ao governador do Maranhão João de Abreu Castelo Branco (17371745) e do Grão Pará (1737-1747) de sua chegada ao Arraial dos Gueguês, para ordenar a
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instrução e a catequese de quase dois (2) mil gentios, especialmente dos meninos e das
meninas.
[...] não posso explicar a V. Ilustríssimo a alegria e gosto que tive quando
vi perto de duzentos e cinquenta meninos todos de nove para doze anos,
tão bonitos, e alegres, e com fala tão clarinha, ainda que eu os não
entendia não contando as meninas, por que como vergonhosas não se
ajuntam tanto como os meninos, os quais se vão já doutrinando. É gente
bem parecida, bem proporcionada de corpo. Saiba V. Ilustríssimo que lhe
meteu Deus nas mãos uma grande empresa, a maior e mais proveitosa
que se pode considerar tanto para o bem comum, e das próprias almas
como para aumento e dilatação do Império de Sua Majestade. Arraial dos
Gueguês. 1° de maio de1744. (CARTA DO PADRE JOÃO ROIZ AO
GOVERNADOR DO MARANHÃO..., 1744, f. 5, grifo nosso).

Logo depois, a instrução e a catequese das crianças aldeadas dos Gueguês seria
continuada pelo frei capuchinho Bento, guiadas por um breviário com lições de ouvir,
recitar e responder com prontidão às perguntas acomodadas à língua nativa e à língua
portuguesa. (OFÍCIO DO OUVIDOR GERAL DO PIAUÍ..., 1747).
No ano de 1745, reduzir-se-iam os índios Acaroás. Cerca de 8 (oito) mil gentios
dessa nação entre adultos e crianças foram aldeados em sítios próximos à povoação do
Paranaguá. No tratado de paz firmado com o Capitão e Cabo da Tropa de Guerra, Antonio
Gomes de Leite, os Principais dos Acaroás propuseram que a instrução e a catequese do
seu povo fossem efetivadas nas suas habitações de origem pelos “[...] Missionários, a quem
de muita boa vontade queriam sustentar, pois tinham muitos haveres com que o fazer [...].”
(CARTA DO OUVIDOR GERAL DO PIAUÍ..., 1745, f. 7).

Por sua vez, a recusa dos missionários em se juntarem aos índios Acaroás nas suas
próprias terras fazia com que o Ouvidor-Geral do Piauí, Matias Pinheiro da Silveira
Botelho, reclamasse imediatamente aos padres superiores do Maranhão, providências em
relação à instrução e à catequese dos Acaroás, como assim convinham nos serviço de
Deus, do Rei e do bem público.
[...] ao serviço de Deus porque menos boa cultura receberam estes
bisonhos fora de suas terras do que no próprio país em razão em razão do
que chegando-se para as povoações dos brancos que nunca viram com
serenidade será maior a detração sendo infalível a prostituição absoluta
do gênero feminino como tem mostrado a experiência do gentio Gueguês
a pouco reduzido também à paz; deixaram-se de se cultivar outras muitas
almas que ficariam nos próprios lares sem seguirem os reduzidos; e
juntamente outros bárbaros conjunto; que com a notícia da afabilidade,
amor, e zelo se viram chegando ao mesmo grêmio, de Cristo, e da sua
Igreja e não é tão pequena esta circunstância que a deixemos de barato
para o desprezo.
[...]
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Ao serviço de EL Rei, porque as habitações desse gentio eram as que
impediam-lhe agora a brevíssima passagem que se faz pelas suas terras
para as Minas Gerais [...].
[...]
Ao bem público, porque a Povoação do Paranaguá para cujas cabeceiras
se chega agora este gentio, é muito pequena, e por ser a mais vizinha é a
que lhe agora tem suportado as mais rigorosas correrias; e assaltos deles;
não é possível que sobre a mesma Povoação caibam tantas mil pessoas de
que se compõem o dito gentio [...]. (CARTA DO OUVIDOR-GERAL
DO PIAUÍ..., 1745, f. 9, grifo nosso).

Pela análise das fontes pesquisadas, depreendemos que, até princípios do ano de
1746, os índios Acaroás viveram por si e para si, sem qualquer instrução e catequese visto
que “[...] nem os Missionários se atreveram resolutos a sua administração espiritual.”
(CARTA DO OUVIDOR GERAL DO PIAUÍ..., 1746, f. 1).

Nesse ínterim, sublevou-se os índios Gueguês matando o frei capuchinho Bento,
catequizador das crianças no Arraial. O acontecido foi confessado pelos ladinos
(intérpretes) e por dois meninos brancos de idade de 10 (dez) anos resgatados dos ditos
gentios com mais quatro mestiças.
[...] por confissão própria dos mesmos seus Ladinos, mas por que nas
primeiras avançadas que lhe deu José de Abreu Bacellar lhe achou os
fragmentos que a demonstravam como são as vestimentas e Breviário do
Padre Coadjutor que mataram, soltas de pano, colheres de prata e outros
trastes e por que assim também o declaram dois meninos brancos de
idade de dez anos pouco mais ou menos que se resgataram e quatro
mestiças, que também lá se achavam e se tiraram do seu poder [...].
(OFÍCIO DO OUVIDOR GERAL DO PIAUÍ..., 1747, f. 6, grifo nosso).

Com a fuga dos Gueguês e a resistência dos missionários em se juntarem aos
Acaroás poucos foram os índios reduzidos no Piauí nesse fim de década. Em ofício de
1747, o ouvidor geral do Piauí comunica ao governador do Maranhão “[...] não ter nesta
Capitania mais que duas Aldeias de gentio das quais uma se compõem de quinze Tapuias,
outra de seis; [...]” (OFÍCIO DO OUVIDOR GERAL DO PIAUÍ..., 1747, f. 4).
É importante ressalvarmos, que acordos iam sendo pouco a pouco firmados entre
autoridades públicas e certos Principais dos índios como parte da política colonial de
implantação dos núcleos populacionais e o consequente despovoamento da população
nativa.
Chegados que foram fiz chamar todos os seus homens de guerra, os seus
principais e maiores e em ato público da câmera que convoquei a nobreza
lhes fiz tomar por termo a declaração que faziam pela sua língua; que de
sua espontânea vontade vinham à dita paz e sujeitavam a ser vassalos de
Vossa Majestade; e as suas reais Leis. (OFÍCIO DO CAPITÃO-MOR
ANTÓNIO GOMES DE LEITE..., 1743, f. 1, grifo nosso).
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[...]
[...] fazendo-se de sua declaração termo não só para os notificarem mais
na dita paz, mas para o estabelecerem com toda firmeza vassalos de El
Rey Nosso Senhor sujeitos as suas Leis de que se faça também declarar
ao dito gentio. (TERMO DE VEREAÇÃO DA CAMARA DA VILA DE
MOUCHA, 1745, f. 1).

Por esses acordos, o que se estava efetivando não era apenas uma aparente
pacificação dos gentios com vistas à implantação de núcleos populacionais produtores de
bens materiais, mas, acima de tudo, era a sujeição daqueles às ordens ultramarinas do
trabalho manual. É tanto que, ano de 1757, uma Cláusula de 13 de outubro expedida pelo
Desembargador e Juiz de Fora e dos Órfãos da cidade de São Luís (Maranhão), Gaspar
Gonçalves dos Reis, acatada pelas autoridades políticas do Piauí determinava que os amos
de índios e de índias entre 12 e 15 anos de idades ensinassem-lhes a língua portuguesa e a
doutrina cristã, dentre outros ofícios e obrigações.
Primeiramente todos os índios e índias que não foram oficiais de idade de
15 anos até a de 60, inclusive, ganharão 4$800 por ano; e os de idade de
12 até 15 ganharão 3$600 por ano, e serão obrigados os amos o curaremlhes as doenças à sua custa, que não forem prolongadas, ou de grandes
gastos, em razão dos medicamentos, porque neste caso se lhe levará em
conta, os medicamentos e galinhas, com certidão do médico, ou do
cirurgião; levar-se-lhe-á outro sim à conta o vestido que lhe derem pelo
preço que ordinariamente correr na terra, a droga ou pano de que for feito
dito vestido, ou camisas; sendo obrigados os amos a ensinarem-lhes a
língua portuguesa, e a doutrina cristã na mesma língua, e fazê-los
confessar, ao menos quarta feira Maior, Espírito Santo e Assunção da
Senhora. Os oficiais ganharão vezes no ano, além da do preceito da
Igreja, convém a saber: Natal, Quinta – 100 réis por dia, e os que forem
concedidos por algum razão particular, por tempo de um ano, ganharão
20$000 por ano ficando os amos com as mesmas obrigações referidas, e
se lhe levará em conta o que lhe derem na sobredita forma.
Os rapazes que forem concedidos para ofícios, serão somente pelo tempo
de seis anos, e não os dando os mestres ensinados no referido tempo, lhes
pagarão a 100 reis por dia, como oficiais, até ficarem completamente
mestres dos ofícios respectivos; isto se nos entende que se derem, tendo a
idade de 12 anos para cima, porque os de menor idade se darão por mais
anos, regulando-se conforme ela, sendo obrigados os ditos mestres a
curá-los e vesti-los.
Todos os mais índios acima ditos, que e derem por soldada, será por
tempo de seis anos, e os poderão seus amos castigar, na forma em que se
castigam os outros criados, conforme os delitos que cometerem, não os
açoitando, porque isto não se permite senão somente aos de menor idade,
nem também os prenderão em ferros, nem em tronco, senão no caso de
estarem bêbedos, para com a prisão se evitar alguma desordem; e neste
caso soltarão logo que lhe passar a bebedeira, e os que fugirem sem causa
9de seus amos) serão presos conforme a sua tenacidade, como também
serão castigados os amos, que excederem o modo de castigo. Se acaso
estiverem feitos alguns termos, que excedam estas cláusulas, se lhe não
tomarão contas aos que os assinaram, senão pela forma dita.
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Não serão porém os amos desobrigados das soldadas, no caso que
morram os índio, sem mostrarem certidão de óbito. Caso alguma pessoa
por própria curiosidade ou benefício mande ensinar algum índio dos que
tiver à soldada algum ofício, o dito índio depois de oficial servirá a dita
pessoa por tempo de quatro anos, pela mesma soldada antecedente, em
remuneração deste benefício; como também as índias a quem ensinarem
costuras e rendas, depois de serem perfeitas nesta arte, servirão às suas
amas, ou amos respectivos, sem alteração de soldada, por mais seis anos;
e pela mesma forma se farão os termos dos que se derem aos ofícios; e os
escrivães terão a obrigação de fazer vir das contas, aos amos das soldadas
dos índios, e não vindo dará parte ao ministro, para que os obrigue, pena
de se lhes dar em culpa. (CLÁUSULA EXPEDIDA PELO
DESEMBBARGADOR, 1757, p. 127-128, grifo nosso).

A Cláusula permite ilustrar a correlação entre o desempenho de um ofício e a
aprendizagem da língua portuguesa e da doutrina cristã nessa mesma língua. Os ofícios que
exerceriam os índios e as índias estavam indissociavelmente ligados a um agir produtivo,
normas de obediência, jornadas de trabalho e saberes singulares de usos diversos. Por tal
razão, como bem explica Vincent, Lahire e Thim (2001, p. 20), “[...] os ‘saberes’ e ‘saberfazer’ estão, portanto, fundidos nesse fazer, nesse agir.”
Por uma parte, percebe-se a indispensabilidade de assegurar a continuidade de
índios e de índias de doze (12) a quinze (15) anos, nas aquisições da liturgia católica e
condutas humanas cristãs, segundo os decretos disciplinares e regulamentos do Concílio de
Trento (1545-1563) e, ainda, a legislação eclesiástica constante nas Constituições
Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707). Pelas determinações gerais do Concílio de
Trento para o povo em geral e a plebe ignorante em especial,
[Os Bispos] cuidarão para que sejam ensinadas com esmero, as crianças,
pelas pessoais que devem assim fazer, em todas as paróquias, pelo menos
aos domingos e outros dias de festa, os rudimentos da fé ou o catecismo,
e a obediência que devem a Deus e a seus pais, e se for necessário, essas
pessoas serão obrigadas a esse ensino, sob as penas eclesiásticas, sem que
sejam opostos quaisquer privilégios ou costumes. (CONCÍLIO
ECUMÊNICO DE TRENTO, 1545-1563, p. 171).

A prescrição dessa determinação principalmente destinada à instrução religiosa
das crianças em geral receberá nos ordenamentos das Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia (1707) – certamente à luz de uma sociedade miscigenada – a
interpretação do dever de pais, mestres, amos e senhores a ensinar a doutrina cristã aos
filhos, discípulos, criados e escravos.
Porque não só importa muito, que a Doutrina Cristã e bons costumes se
plantem na primeira idade, e puerícia dos pequenos, mas também se
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conservem na mais crescida dos adultos, aprendendo uns juntamente com
as lições de ler, e escrever e as do bem viver no tempo, em que a nossa
natureza logo inclina para os vícios, e continuando os outros a cultura da
Fé, em que foram instruídos, e crendo nos seus mistérios aqueles que
novamente os ouvirem [...]. (CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS DO
ARCEBISPADO DA BAHIA, 2007, p. 2).

Por outra parte, pergunta-se: a cláusula do Desembargador e Juiz de Fora e dos
Órfãos não teria respaldo na lógica escolar de transmissão de conhecimentos elementares
úteis à expansão comercial da Capitania do Piauí? Afinal a obrigação dos amos dos índios
e das índias já demonstrou as bases culturais da colonização em termos da integração
interna e externa daquela gente.
Contudo, a época era de cumprimento da Lei do Diretório ou Lei da Liberdade
dos Índios, de 3 de maio de 1757, confirmada pelo Alvará de 17 de agosto de 1758,
decretado por Marques de Pombal e assinado por seu irmão, Francisco Xavier de
Mendonça de Furtado, governador da Capitania do Grão-Pará e Maranhão. Parte da
política de secularização do Estado Português, o Diretório que se devia observar nas
povoações dos índios do Pará e Maranhão e depois estendido para as outras capitanias seria
efetivado com base na educação escolar das crianças indígenas − base fundamental da
civilidade. Dentre suas medidas, se impunha à extinção do trabalho missionário, a
transformação dos índios em vassalos e a língua portuguesa como a língua nacional em
lugar da chamada “língua geral”.
Com respaldo na Lei do Diretório dos Índios, o governo de José I (1750-1777)
ordenava a criação nas povoações, vilas ou aldeias indígenas da abertura de Escolas
Públicas para meninos e para meninas, onde os mestres e as mestras ensinariam leitura,
escrita, contar e doutrina cristã, tal como se praticavam nas instituições escolares das
nações civilizadas. Nas escolas de meninas, porém, o ensino do contar seria substituído
pelo de fiar, costurar, fazer renda e todos mais ofícios próprios do sexo feminino. A
educação da criança índia, indispensavelmente, seria pela forma de escola devidamente
respaldada na língua portuguesa e orientada pela doutrina católica e regras de civilidades.
Não se podendo negar, que os índios deste Estado se conservaram até
agora na mesma barbaridade, como se vivessem nos incultos Sertões, em
que nasceram, praticando os péssimos, e abomináveis costumes do
Paganismo, não só privados do verdadeiro conhecimento dos adoráveis
mistérios da nossa Sagrada Religião, mas até das mesmas conveniências
Temporais, que só se podem conseguir pelos meios da civilidade, da
Cultura, e do Comércio: E sendo evidente, que as paternais providências
de Nosso Augusto Soberano, se dirigem unicamente a cristianizar, e
civilizar estes até agora infelizes, e miseráveis Povos, para que saindo da
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ignorância, e rusticidade, a que se acham reduzidos, possam ser úteis a si,
aos moradores, e ao Estado: Estes duos virtuosos, e importantes fins, que
sempre foi a heróica empresa do incomparável zelo dos nossos Católicos,
e Fidelíssimos Monarcas, serão o principal objeto da reflexão, e cuidado
dos Diretores.
[...]
Para desterrar esse perniciosíssimo abuso, será um dos principais
cuidados dos Diretores, estabelecerem nas suas respectivas Povoações o
uso da Língua Portuguesa, não consentindo por modo algum, que os
Meninos, e as Meninas, que pertencerem às Escolas, e todos aqueles
Índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, usem da língua
própria das suas Nações, ou da chamada geral; mas unicamente da
Portuguesa, na forma, que Sua Majestade tem recomendado em repetidas
ordens, que até agora se não observaram com total ruína Espiritual, e
Temporal do Estado.
E como esta determinação é a base fundamental da Civilidade, que se
pretende, haverá em todas as Povoações duas Escolas públicas, uma para
os Meninos, na qual se lhes ensine a Doutrina Cristã, a ler, escrever, e
contar na forma, que se pratica em todas as Escolas das Nações
civilizadas; e outra para as Meninas, na qual, além de serem instruídas
na Doutrina Cristã, se lhes ensinará a ler, escrever, fiar, fazer renda,
costura, e todos os mais ministérios próprios daquele sexo.
Para a subsistência das sobreditas Escolas, e de um Mestre, e uma Mestra,
que devem ser Pessoas dotadas de bons costumes, prudência, e
capacidade, de sorte, que possam desempenhar as importantes obrigações
de seus empregos; se destinarão ordenados suficientes, pagos pelos Pais
dos mesmos Índios, ou pelas Pessoas, em cujo poder eles viverem,
concorrendo cada um deles com a porção, que se lhes arbitrar, ou em
dinheiro, ou em efeitos, que será sempre com atenção à grande miséria, e
pobreza, a que eles presentemente se acham reduzidos. No caso porém de
não haver nas Povoações Pessoa alguma, que possa ser Mestra de
Meninas, poderão estas até a idade de dez anos serem instruídas na
Escola dos Meninos, onde aprenderão a Doutrina Cristã, a ler, e escrever,
para que juntamente com as infalíveis verdades da nossa Sagrada
Religião adquiram com maior facilidade o uso da Língua Portuguesa.
(DIRETÓRIO QUE SE DEVE OBSERVAR NAS POVOAÇÕES DOS
ÍNDIOS DO PARÁ, E MARANHÃO, ENQUANTO SUA
MAJESTADE NÃO MANDAR O CONTRÁRIO, 1758, f. 1-2, grifo
nosso).

Ora, na Capitania do Piauí, certas providências eram, aos poucos, pensadas e
praticadas, tendo em vista primeiramente o aumento da população pela política do
descimento voluntário ou não, ao lado da liberdade dos índios e da secularização dos
Aldeamentos. Talvez, por essa razão, foi que, no ano de 1764, teve início uma campanha
militar contra o gentio da nação Timbira, com duração de cerca de nove (9) meses, com
mais de quatrocentos (400) índios mortos e quase trezentos e cinqüenta (350) prisioneiros.
A esse respeito, o escrivão da Provedoria da Fazenda Real da cidade de Oeiras,
Manoel Vicente Costa anotou, em 12 de setembro de 1764, na certidão do auto dos
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prisioneiros da tropa de guerra do tenente coronel João do Rego Castelo Branco, que
dentre os prisioneiros constavam cinquenta e uma (51) mulheres da nação Timbira com
sessenta (60) filhos menores de sete (7) anos, sendo quarenta e cinco (45) meninas (doze
de peito e duas enjeitadas) e quinze (15) meninos (oito de peito). Sucede que, dentre as
crianças que tinham pais e excediam a idade de sete (7) anos, apenas sete (7) crianças
estavam sujeitas à resolução da educação escolar: três (3) com idade de oito para nove anos
e quatro

(4) com idade de dez (10), treze (13), quatorze (14) e quinze anos (15),

respectivamente. Um (1) menino de treze (13) anos de idade foi registrado sem nenhum
parente.
No ano de 1765, era criada a primeira povoação para o gentio da nação Gueguê
denominada São João de Sende. Assumiu o cargo de diretor dessa povoação, o Tenente
Coronel João do Rego Castelo Branco, comandante da expedição militar contra os ditos
índios. E como vigário, o franciscano Manuel de Santa Catarina. No ano seguinte, os
gentios Gueguês encontravam-se adiantados nos serviços de roçados; vestiam-se com
panos de algodão; trabalhavam com algumas ferramentas técnicas e aumentavam
rapidamente as construções de moradias, da Igreja e da casa do pároco “[...] ao redor delas,
tem outras muitas em que se acomoda toda a gente.” (OFÍCIO DO GOVERNADOR..., 1766,
f. 1). Conforme relação do diretor da povoação São João de Sende no ano de 1766 existiam
trinta (30) fogos e trezentas e trinta e sete (337) pessoas livres, ali residindo. (RESUMO DE
TODAS AS PESSOAS LIVRES..., 1767).

Considerando o desenvolvimento da povoação de São João de Sende, o secretário
de Estado da Marinha e Ultramar enviou um ofício ao governador do Piauí dando-lhe
conhecimento da carta de Dom José I, de 1° de maio de 1767 relativa à criação de escolas
para meninos nessa povoação, assim como em todas as outras da Capitania de São José do
Piauí. Na escola de povoação de São João de Sende, os meninos estudariam língua
portuguesa e doutrina cristã, principalmente.
O primeiro estabelecimento em que Vossa Mercê deve cuidar é o das
escolas para os Rapazes irem aprendendo nelas a Doutrina e a língua
Portuguesa, fazendo compreender aos Pais os quantos se interessam seus
filhos com esta lição ultimamente pondo em prática não só nesta
Povoação, mas em todas as outras dessa Capitania no que for aplicável
assistirem-se antes as Ordens contidas no Diretório que se fez para os
Índios do Pará e Maranhão que hoje é Lei de Sua Majestade. (OFÍCIO
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA MARINHA..., 1767, f. 1).

Indispensavelmente, havia como dever do governador da Capitania de São José do
Piauí vigiar o trabalho educacional e educativo desenvolvidos pelos missionários, diretores
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e mestres das crianças nas escolas. Para isso, deveria visitar as povoações, pelo menos,
duas vezes ao ano constatando pessoalmente se o mestre estava faltando com suas
obrigações e pedindo “[...] prova a outros fazendo processo a este segundo para ser
castigado juridicamente conforme sua culpa para exemplo de todos os mais de seu
Distrito.” (OFÍCIO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA MARINHA E ULTRAMAR, 1767, f.
2).
Os mestres das crianças Gueguês, de conformidade com a Lei do Diretório dos
Índios, teriam seus ordenados custeados pelos pais conforme o valor que o governador
arbitrasse em porção, dinheiro ou serviços. Em ofício, de 6 de novembro de 1767, o
governador do Piauí, João Pereira Caldas, consultava o governador do Maranhão sobre a
observância do pagamento dos mestres das escolas das povoações, para o qual recebeu a
seguinte resposta:
Eu aqui mando pagar os mestres das escolas a paneiro de farinha; porém
os que têm mais de dois filhos nunca darão mais de dois paneiros; isto é o
mesmo que praticava o Exmo. Sr. Francisco Xavier nos estabelecimentos
do Rio Negro. (OFÍCIO DO GOVERNADOR DO MARANHÃO ...,
1767, 1974, p. 168-169-170).

Pelo ofício do governador do Piauí de 22 de dezembro de 1767, nota-se que a
orientação passada para o diretor da povoação de São João de Sende sobre sistema de
pagamento do mestre e da mestra das escolas de meninos e de meninas indígenas seguiria
o estabelecido na Capitania do Maranhão: pagar o trabalho do mestre e da mestra com um
alqueire de farinha ou outro gênero alimentar, por aluno e aluna.
Nas povoações de índios da capitania do Pará e do Maranhão e Rio
Negro, se estabeleceu pagar-se aos mestres das escolas das mesmas
povoações um alqueire de farinha por ano, cada um dos rapazes ou
raparigas que se ensinarem nas ditas escolas; porém com a limitação, de
que nunca dariam mais de dois alqueires os pais, que mais de dois filhos
trouxessem nas referidas escolas. E porque este sistema é o mesmo que se
deve praticar à que neste lugar mandei constituir, o declaro assim a Vossa
Mercê para que nesta conformidade o faça observar; e para que também
fique certo, em que o sobredito pagamento se poderá satisfazer em outros
quaisquer gêneros comestíveis, reduzidos à quantidade que, pelo seu
competente preço, corresponder ao da farinha em que fica regulado o dito
pagamento; porque haverá ocasião em que não tendo os índios um
gênero, lhes seja mais fácil pagarem em outro aquela satisfação, e porque
também aos mestres não deixará de ser assim igualmente útil e
conveniente. (OFÍCIO DO GOVERNADOR DO [PIAUI] AO DIRETOR
DA ALDEIA DE SÃO JOÃO DE SENDE, 1767, 1974, p. 170).

Nos ofícios do governador do Piauí, há indícios que nos permitem efetivamente
acreditar na abertura de uma escola para meninos e outra escola para meninas na povoação
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de São João de Sende. Na carta que o governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de
Castro, dirigiu para o diretor dessa povoação, datada de 31 de outubro de 1769, alertava
que a despesa do papel usado pelas crianças das escolas de menino e de menina deveria
advir, unicamente, da venda dos produtos da roça comum e não à custa da fazenda real.
Sobre o papel que Vossa Mercê me pede para uso da escola dos rapazes
e raparigas dessa povoação, devo dizer a Vossa Mercê que, lendo as
diferentes ordens, que a Vossa Mercê distribuiu o meu antecessor, tanto
para o estabelecimento, como para o serviço dessa dita povoação, acho
em uma delas que a despesa do papel para essa escola deve sair do
produto da roça do comum; por isso não posso ordenar que se faça a dita
despesa à custa da fazenda real, quando há semelhante providência, a
qual insinuo a Vossa Mercê para que assim o execute. (CARTA DO
GOVERNADOR DA CAPITANIA [PIAUÍ] DIRIGIDA AO TENENTECORONEL..., 1769, 1974, p. 172-173, grifo nosso).

Julgamos, portanto, que desde o ano de 1767, havia na povoação de São João de
Sende, uma escola para as aquisições da leitura, da escrita, da aritmética, da doutrina cristã
e de alguma aprendizagem manual para meninos e meninas indígenas. Embora, por essa
época, uma resma de papel de Holanda chegasse à Capitania de São José do Piauí pelo
custo de 4$640 e uma resma de papel ordinário pelo valor de 2$075. (PORTARIA AO
PROVEDOR..., 1772). Enquanto um boi grande e gordo tinha seu preço de venda na

Capitania fixado em 1$920. (REUNIÃO DA CÂMARA DO SENADO..., 1764).
Admitindo que todas as resoluções comportem exceções, constatamos que, na
povoação da nação Timbira, não foi criada imediatamente uma escola de primeiras letras
para as aquisições da leitura, da escrita, da aritmética, da doutrina cristã e regras de
civilidades pelas crianças índias. Os ensinamentos da língua portuguesa, da doutrina cristã
e dos ofícios relativos ao trabalho na roça e no curral dar-se-iam no âmbito do trabalho e
do catecismo. Assim, pois, decidiu o governador do Piauí quando repartiu o contingente
das crianças índias pelos moradores da Capitania sob “[...] a condição de as educarem,
vestirem e sustentarem, em quanto se lhes houvessem de conservar em suas Casas.”
(OFÍCIO DO GOVERNADOR DO PIAUÍ..., 1765, f. 1-2).

Mas, como abrigar, alimentar e educar as crianças sujeitas à resolução da
educação escolar? O ofício do governador do Maranhão de 7 de fevereiro de 1767, daria
conhecimento ao governador do Piauí da ordem real, de 6 de junho de 1765, que
regulamentava os valores monetários do sustento dos proprietários ou amos, especialmente
criados índios e índias crianças e mulheres.
E quanto ao feminino, regulamos-lhe o sustento de um dia e meio, que
vem a importar a 39 réis por dia, sustentando-se a índia à sua custa e,
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sendo pela de seu amo, em 13 réis por dia, e concorrendo com o ofício de
rendeira, costureira, conservadeira, forneira de farinha, cozinheira ou ama
de leite, arbitramos o sustento inteiro de dois dias, que vêm a ser 52 réis,
alimentando-se à sua custa, ou alas, 26 réis, sendo à custa de seu amo.
Para alimento das crianças, até a idade de oito anos, regulamos 13 réis
por dia, de forma que, havendo algum índio ou índia, que tenha filhos, e
forem alimentados pelos amos, para quem os ditos índios trabalharem, se
descontarão dos seus jornais por cada uma criança 13 réis por dia; as que
tiverem de 8 a 12 anos, trabalharão pelo seu sustento, e de 12 a 18
ganharão como mulheres o jornal de 13 réis livres de sustento, e de 18
para cima, como homens, na forma sobredita.
No caso de que haja órfãos de índios, e que sejam criados em casa,
servirão na mesma até a idade de quatorze anos, em satisfação da criação
que se lhe deu; e se além da criação se lhes mandar ensinar algum ofício
mecânico servirão até a idade de 21 anos e completa esta se lhes darão os
instrumentos precisos para com eles trabalharem a quem lhes parecer.
Todo o referido cálculo e taxa imposta em observância da dita real
ordem, é na inteligência de ser lícito aos amos o praticarem para com os
índios aquele paternal castigo, que os pais a respeito dos filhos, os
mestres acerca dos discípulos, e ultimamente assim como na Europa e
todo o mundo, os amos para com os criados. (OFÍCIO DO
GOVERNADOR DO MARANHÃO REMETENDO AO DO PIAUÍ...,
1767, 1974, p. 168-169-170).

Em parte, o cumprimento da ordem real teria como estrito modelo o “paternal
castigo”, tal qual aplicado pelos pais aos seus filhos e pelos mestres aos seus discípulos.
Como frisado, havia a urgência de se introjetar nos vassalos os mecanismos redistributivos
inerentes ao trabalho coletivo assalariado para sua reprodução ampliada. De todo modo, a
presente ordem régia situava-se no contexto das reformas do Estado português geridas por
Sebastião José de Carvalho e Melo.
A documentação pesquisada evidencia que a organização do aldeamento dos
Jaicós, nos moldes de uma “povoação civil”, teve início no ano de 1766, quando foi
nomeado para diretor daquela comunidade indígena o soldado Manoel [Alves] de Araújo.
A cada povoação criada circunscreviam-se os possíveis elementos intervenientes da Lei do
Diretório dos Índios, dentre esses elementos, aparecem aqui e acolá indícios mínimos da
educação da criança índia nativa do Piauí, que, em última instância, ajudam a apreender a
forma de socialização escolar.
Antes de tudo, coube ao diretor, juntamente com o principal dos Jaicós, Manoel
Gonçalves Torres, reconduzir à dita Povoação todos os índios que dali se achasse ausentes.
Aplicando-se a mesma ordem “[...] a respeito da mais gente descendente da referida Nação
a onde quer que aparecesse e se achassem algumas pessoas Casadas, que a tal Povoação
pertencessem” (OFÍCIO DO GOVERNADOR DO PIAUÍ..., 1767, f. 1).
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Assim, observado, até o mês de setembro de 1767, quando residindo nessa
povoação já eram cerca de trezentas e cinquenta e quatro pessoas livres, morando em vinte
e oito fogos. (RESUMO DE TODAS AS PESSOAS LIVRES..., 1767). Faltavam apenas o
mestre e a mestra para as escolas de primeiras letras (leitura, escrita, contar e rezar), como
havia determinado Dom José I, em sua carta de 1° de maio de 1767. Todavia, as crianças
da povoação dos Jaicós tiveram que esperar a posse do novo governador da Capitania de
São José do Piauí, para se tornarem crianças-alunos.
Próximo ao término do ano de1768, João Pereira Caldas, governador da Capitania
de São José do Piauí, por dez anos consecutivos (1758-1768), teria sido substituído pelo
Capitão-tenente das Naus da Armada Real, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro (Decreto
de 8 de novembro de 1768), mas somente empossado em 3 de agosto de 1769. Cabe
lembrar que, nesse ínterim, já haviam se passado dez anos da decretação do Alvará de 29
de junho de 1759.
Regressemos, portanto, aquela povoação dos Jaicós, imersa nas determinações do
Diretório dos Índios, consequentemente das reformas pombalinas. A princípio, o
governador Gonçalo Lourenço Botelho de Castro acreditava que teria havido apenas
interferências dos ensinamentos da língua portuguesa e de costumes da cultura lusitana,
dentre adultos e crianças da nação dos Jaicós. Mas, lhes faltavam, sobremaneira, as
aquisições relativas ao trabalho produtivo. Nas palavras do governador:
Acha-se nesta Capitania uma Missão de Índios chamados Jaicós, os quais
foram aldeados há perto de quarenta anos, sendo já hoje todos tão
práticos, e civilizados na Língua e costume dos Portugueses, que destes
se não diferenciam mais, que na falta de obediência de viverem sujeitos, e
unidos nesta sua Missão de forma, que por não fazerem roças, e sem
outro nenhum serviço, que lhes seja útil para a subsistência da vida, a
maior parte do ano vivem no mato roubando e matando muitos gados de
várias fazendas da mesma Capitania, sem, contudo, haver já modo de
evitar neles esta prejudicial liberdade. E como semelhante desordem
poderia bem remediar-se com o extermínio dos ditos índios para o Pará,
aonde pelo muito e continuado serviço em que se empregam outros índios
de semelhante qualidade não podem desertar parecendo conveniente a EL
Rei nosso Senhor esta providência, será o meio de obviar a nociva
liberdade e desobediência em que vivem, com a útil aplicação, que nesta
Capitania não podem ter por falta daquele serviço público, nem tão pouco
os moradores dela procurarão servir-se de tais índios pela inconstância e
deserções, que conhecidamente costumam praticar. (OFÍCIO DO
GOVERNADOR DO PIAUÍ..., 1771, f. 1).

A pouca atenção para a escola das primeiras letras para as aquisições da leitura, da
escrita, da aritmética, da doutrina cristã pelas crianças índias da povoação dos Jaicós,
instigava o vigário Francisco Tavares a insistentemente escrever ao governador Gonçalo de
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Castro, cobrando-lhe. Pelo visto, em carta do dia 23 de agosto de 1771, o governador
acenava em atender a tal reivindicação.
Aqui me foi entregue a carta de Vosso Padre de 6 do mês passado pelo
próprio índio Antônio José, que daí expediu; porém não sendo este o que
eu esperava, sempre lembro a Vosso padre que se houver outro do mesmo
nome nessa Missão [...]. Pelo que respeita à Escola e os poucos repasses
para ela, digo a Vosso Padre; que se aparecer Mestre que se queira aplicar
desse ministério, e sendo eu informado de que não o duvida fazer, o
deixarei de dar rapazes as pessoas que os pedirem, para todos que tiverem
na Missão aproveitarei Índios da dita Missão. Já disse a Vosso Padre o
que podia sobre as suas pretensões; e o que só me resta dizer lhe que
tenha Vosso Padre paciência. (CARTA AO REVERENDO PADRE
FRANCISCO TAVARES, VIGÁRIO DA MISSÃO DOS JAICÓS, 1771,
p. 35).

Nesse mesmo dia, o governador Gonçalo de Castro escreveu ao ajudante da
povoação dos Jaicós, João Valente da Franca, autorizando a abertura de uma escola de
primeiras letras às aquisições da leitura, escrita, contar e rezar pelas crianças em idade a ela
correspondente, a partir da nomeação de um mestre capaz.
Sobre o conteúdo da carta de 4 do mês passado vou a dizer-lhe em
resposta dela, que ao Principal dessa missão escrevo agora nova ordem
para reduzir a estes ditos índios que faltam procurando-os também pelas
terras das outras capitanias vizinhas [...]. Do mesmo modo recomendo ao
dito pessoal para com eles animar os índios para semelhante trabalho, não
os ameaçando vossa mercê com castigos, que absolutamente lhe tenho
proibido para não virem a esta cidade queixarem-se de vossa mercê,
como algumas vezes tem feito. Só assim o possam fazer quando
trouxerem algumas cargas para me serem entregues. Se aparecer por esse
distrito algum homem capaz para mestre da escola, e não havendo
dúvida a que ele [possa], avisa a Vossa Mercê que todos os rapazes
capazes de idade competente para ela, logo lhe sejam entregues para
ensiná-los não obstante acharem-se despachos meus em poder de vossa
mercê para dá-los a quem os houvesse requerido. (CARTA AO
AJUDANTE JOÃO VALENTE DA FRANCA, DIRETOR DOS ÍNDIOS
JAICÓS, 1771, p. 37, grifo nosso).

Não demorou muito para o próprio vigário Francisco Tavares escrevesse ao
governador (mês de novembro) dando-lhe ciência da abertura de uma escola de primeiras
letras para rapazes povoação dos Jaicós, sob a condução de um capaz mestre de escola. Por
razões do adiantamento das aquisições da leitura, escrita caligráfica, do falar bem o
português e do desenho dos números por parte das crianças solicita-lhe o envio de papel
para todos os alunos.
[...] certificou-me em sua carta de 8 do corrente, que os rapazes dessa
missão continuarão na escola por se achar esta já entregue a um sujeito
[capaz] e que careciam de papel para seguirem o seu adiantamento.
Respondo a vossa mercê que estimo a notícia de tal homem querer
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incumbir-se se semelhante ministério, para o qual não terei dúvidas por
agora de fazer entregar ao portador de Vosso Padre papel que me parece
competente com recomendação porém de que não sirva para [...] isso, por
que esta despesa ainda que pareça [muito] para a Fazenda Real sempre é
daquelas para que não acho muita razão que a favoreça a desculpa porque
esses índios há muitos anos que já desceram e se [além] disto trabalharem
como devem fazer sempre em suas roças teriam possibilidades para o
rendimento prover tudo que na sua Missão carecessem, e não [serem nas]
cidade vadios como foram e serão sempre, que [faz] lembrar-me a
respeito destes serviços que [...] Gueguês há dois dias aldeados (CARTA
AO VIGÁRIO DOS ÍNDIOS JAICÓS, 1771, p. 58-59).

Se por um lado, o governador referendou a nomeação de um mestre à escola de
primeiras letras da povoação dos Jaicós; por outro, negava-se o envio de papel para uso
escolar, por não integrar as despesas da Real Fazenda. Os argumentos políticos do
governador eram de que papel para uso escolar correspondia uma despesa custeada pelos
próprios índios Jaicós “[...] porque esses há muitos anos que já desceram e se [além] disso
trabalharem como devem fazer sempre em suas roças teriam possibilidades para o
rendimento prover tudo que na Missão carecessem [...].” (CARTA AO VIGÁRIO DOS
ÍNDIOS JAICÓS, 1771, p. 59).

Mas, em concordância com o Diretório dos Índios, o governador voltava atrás na
sua decisão de não custear o papel para uso escolar. Certamente induzido por um
documento oficial do governo português, expediu a Portaria de 15 de novembro de 1771
autorizando o Provedor da Fazenda Real a enviar vinte e cinco (25) cadernos escolares,
para os alunos da escola de primeiras letras das crianças Jaicós.
Por quanto na Missão dos Índios Jaicós não há presentemente o papel que
é preciso para os Rapazes da Escola seguirem o uso dela, e se faz por
hora indispensável socorrer à semelhante falta o Provedor da Fazenda
Real mandará prevenir, e aprontar vinte e cinco cadernos de papel para o
mencionado efeito. (PORTARIA AO PROVEDOR DA FAZENDA
REAL, 1771, p. 39, grifo nosso).

Nesse ano de 1771, o governador do Piauí em nome de uma forma escolar de
educar que seguisse os ditames exemplares da prudência, do respeito e da veneração,
afastava o mestre da escola da povoação São João de Sende, que ali ensinava desde o ano
de 1769. Constatado que o seu gênio era “[...] contrário ao sossego dos mesmos índios, e
boa convivência das demais pessoas, que na sua aldeia sejam preciso conservar.” (CARTA
DO GOVERNADOR DO PIAUÍ AO TENENTE JOÃO RODRIGUES BEZERRA, 1771, p. 61-

62).
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Mas, inesperadamente, o governador determinou ao tenente João Rodrigues
Bezerra, que a vaga na escola de primeiras letras fosse preenchida provisoriamente por um
preto forro de nome Antonio José, morador do distrito da Freguesia de Nossa Senhora da
Vitória, habilitado na arte de fazer sangria e aplicar remédios de ervas. Além de Antônio
José, segundo o coronel João do Rego Castelo Branco, ser bem aceito no trabalho escolar
com rapazes.
Por ser muito conveniente para a boa educação, e harmonia dos índios
Gueguês remover-lhes o mestre da escola, que os ensina pela razão da sua
qualidade de gênio ser contrária ao sossego dos mesmos índios, e boa
convivência das mais pessoas, que na sua aldeia sejam preciso conservar.
Sendo informado pelo Tenente Coronel João do Rego Castelo Branco, de
que no distrito da Freguesia de vossa mercê assiste um preto forro
chamado Antônio José com as [ilegível] circunstâncias de já saber
ensinar rapazes [havendo] ser homem bem procedido, ter condição
benigna, sociável, contendo préstimo de cirurgião, sangra [ilegível] pelo
uso e várias experiências de sua [ilegível] dos remédios e muitas virtudes
das ervas de [ilegível]; e além disto não apareceu outras pessoas mais
idôneas para semelhante ministério, de que resulta a melhor existência e
boa civilidade dos ditos índios, a que sempre devo atender. Aviso [além],
que procurando falar ao referido José Antônio queira dizer-lhe, com o
modo melhor, o persuada que se faz preciso receber ele a dita escola,
explicando Vossa excelência as conveniências, que do exercício dela
[terão] de resultar por efeito da sua conservação, e das mais
circunstancias referidas para as merecer, para que ele assim instruído e
capacitado venha também logo falar-me, e poder com esta certeza
remover por ele o dito mestre existente; porque absolutamente não serve.
(CARTA AO TENENTE JOÃO RODRIGUES BEZERRA..., 1771, p.
61-62).

Por sua vez, o professor Antonio exerceria o ofício de mestre somente enquanto
“[...] não aparecer outras pessoas mais idôneas para semelhante ministério, de que resulta a
melhor existência e boa civilidade dos ditos índios, a que devo sempre atender.” (CARTA
DO GOVERNADOR DO PIAUÍ AO TENENTE JOÃO RODRIGUES BEZERRA, 1771, p. 61-

62).
Naquela altura dos anos de 1771 e começo de 1772, a educação escolar da criança
indígena era entendida como alicerce uníssono para reformar os costumes rústicos e a
barbaridade; aprender as civilidades consentâneas às das nações polidas e incutir preceitos
da religião católico, apostólica e romana, para que assim o índio e a índia fossem úteis a si,
a comunidade e ao Estado português. Mas será que já haveria uma coexistência entre a
população indígena e não indígena? Na Descrição da Capitania de São José do Piauí
providenciada pelo Ouvidor Antonio José de Morais Durão (OFÍCIO, 1772), os morados de
cor vermelha eram calculados em torno de um mil cento e trinta e uma (1.131) pessoas,
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sendo quinhentos e cinqüenta e seis (556) homens e quinhentas e setenta e cinco (575)
mulheres. Os mestiços (branco, preto e índio) correspondiam a mil quinhentos e cinquenta
e quatro (1.554) homens e, igualmente, mil quinhentos e cinquenta e quatro (1.554)
mulheres. Os mamelucos (branco e índio) equivaliam a seiscentos e sessenta e oito (668)
homens e seiscentos e oitenta e seis (686) mulheres. O total da população índia e seus
descendentes atingiam a cinco mil quinhentos e noventa e três (5.593) indivíduos. O
número dos pretos seria de seis mil trezentos e quarenta e três (6.343) e de mulatos quatro
mil e cinqüenta (4.050).
Grande parte da população indígena residia nas casas de particulares. Na
povoação dos Jaicós, por exemplo, os índios e as índias não chegavam ao número de
sessenta (60) moradores, enquanto os índios e as índias Gueguês pertencentes à povoação
de São João de Sende, somavam duzentas e cinqüenta e duas almas (252) almas, entre
crianças e adultos. Enfim, o Ouvidor Antonio Durão previa que uns e outros indígenas não
prometiam aumentos, posto viver de bebedeiras, de furtos e de fugas. (OFÍCIO DO
OUVIDOR DO PIAUÍ..., 1772).

Passados quatorze anos da expedição da Lei do Diretório dos Índios (Alvará de
1758), seria elevada na Capitania de São José do Piauí à povoação Acaroás, para receber
cerca de oitocentos e oitenta (880) índios dessa nação (homens, mulheres, jovens e
crianças), por determinação de Dom José I (OFÍCIO DO OUVIDOR DO PIAUÍ..., 1772). A
forma escolar de educar as crianças reunia aquisições da língua portuguesa, da escrita
caligráfica e da doutrina católica, pelo menos. Procedeu ao governador − quando os
Acaroás estavam provisoriamente acomodados com os índios e índias Gueguês − solicitar
ao vigário geral do Maranhão à vinda de um padre da cidade São Luís para dedicar-se a
educação doutrinária daqueles gentios. Na carta dirigida a essa autoridade eclesiástica
assim justificava seu pedido.
[Para a nova Povoação] que pretendo estabelecer se faz indispensável um
Pároco que ministre a esta gentilidade a doutrina do Sagrado Evangelho,
e os Sacramentos da Igreja [...] por serviço de Deus queira nomear e
dirigir para este ministério um sacerdote que o muito convinha fosse
Religioso, a cujo zelo, e virtuosos costumes se confiem a espiritual
educação de tais Almas, que como novas plantas do jardim da Igreja tanto
precisam de quem bem as saiba regar [...]. (CARTA AO REVERENDO
VIGÁRIO-GERAL DO MARANHÃO..., 1772, p. 135).

Por força de esforços governamentais, a povoação dos Acaroás com o nome de
São Gonçalo do Amarante seria, enfim, instaurada no segundo semestre de 1772. Para o
cargo de diretor foi nomeado o tenente-coronel João do Rego Castelo Branco, que exercia
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na povoação dos Gueguês. A educação doutrinária de meninos e meninas foi entregue ao
frei carmelita José da Silva Pinheiro.
A escola de primeiras letras às aquisições da leitura, escrita, contar, rezar e
civilizar-se como esfera de regulação social das crianças índias seria imediatamente aberta
na povoação de São Gonçalo do Amarante, possivelmente dirigida pelo mestre José
Fernandes. É nas linhas e por vezes nas entrelinhas da documentação pesquisada, que
encontramos referência a uma forma escolar de socialização da criança indígena no Piauí a
exemplo da Portaria do governador do Piauí, de [18] de dezembro de 1772, ordenando ao
Procurador da Fazenda Real a enviar “[...] uma resma de papel, e o preparo para um frasco
de tinta que a escola da Nova Povoação de São Gonçalo de Amarante do Gentio Acaroá
precisa [...]” (PORTARIA AO PROVEDOR DA FAZENDA REAL, 1772, p. 79).
A propósito da permanência do gentio Acaroá na povoação de São Gonçalo de
Amarante, os ofícios emitidos pelo governador Gonçalo de Castro para o governador do
Pará e Rio Negro, João Pereira Caldas, ressaltavam as fugas constantes desse gentio já em
janeiro de 1773. No mês de abril, a deserção geral seguida de diligências resultou na morte
de muitas das crianças índias dessa povoação. As crianças sobreviventes foram entregues
“[...] aos moradores para se curarem e educarem.” (OFÍCIO DO GOVERNADOR DO
PIAUÍ..., 1773, f. 2).

Acomodados os Acaroás, novamente, na povoação de São Gonçalo de Amarante,
tratou-se de dar continuidade aos projetos para uma boa regularidade daquela população
que nesse período se compunha de trezentas e vinte e sete (327) almas. Mais uma vez, fica
patente a propensão das autoridades coloniais de educar o menino e a menina indígenas por
meio da forma escolar, como é possível constatar por portaria de 13 de novembro de 1773
que instruía o Procurador da Fazenda Real entregar ao diretor da povoação “[...] um Rolo
de Pano de Algodão grosso, para com eles se vestir Rapazes e Raparigas destinados à
escola que Sua Majestade ali manda estabelecer.” (PORTARIA AO PROVEDOR DA
FAZENDA REAL..., 1773, p. 106, grifo nosso).

A imposição da moradia dos índios e índias, nas povoações de São João de Sende,
dos Jaicós e de São Gonçalo do Amarante vinha, deveras, combinada com a determinação
da educação escolar. Sendo assim, a educação das crianças índias era referendada pela
forma de socialização escolar coletiva, mas doravante em salas de aulas de meninos e de
meninas. Por essa razão, o governador nomeava, além do vigário para a povoação de São
Gonçalo de Amarante, um mestre e uma mestra para assumirem o ofício de educadores dos
filhos dos Acaroás.
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Além do Pároco que fiz expedir para Ela também determinei Mestre para
Escola de Rapazes, e Mestra para as Raparigas, uma mulher, que ensina a
fiar, e cozer as Índias. Quisera Deus favorecer o seu adiantamento como
muito lhes desejo. (OFÍCIO DO GOVERNADOR DO PIAUÍ..., 1774, f.
1).

Aliás, pelas investigações de Baptista (1994), a mestra nomeada para a escola de
primeiras letras das meninas era mãe do soldado Salvador dos Reis. Seria essa a primeira
mulher professora de ensino público no Piauí?
Com tantos e tantos embaraços políticos, o malogro da educação destinada à
criança índia do Piauí − base fundamental da civilidade humana − responde pela negação
de uma socialização escolar mais ou menos sistematizada, que assegurasse a coesão desse
grupo social para si, para outrem e para o próprio Estado. Enfim, uma socialização escolar
sistematizada já traria uma parte das mudanças gerais dessa sociedade.
Na verdade, os anos finais do século XVIII vivenciariam mais e mais uma crise de
inércia política e por extensão social e educacional. Com o término do governo de Gonçalo
Lourenço Botelho de Castro (1769-1775), a Capitania de São José do Piauí por cerca de
vinte e dois anos (1775-1797) seria governada por administradores interinos. Não obstante,
a direção da população índia esteve circunscrita à burocracia estatal: enfrentamentos com
índios da nação Pimenteiras, sem resultar na sua rendição e regulação dos salários dos
índios que prestavam serviços para fazendeiros.
No ano de 1778, um ano após a morte de D. José I, os índios Gueguês eram
transferidos da povoação de São João de Sende para a povoação dos Acaroás (São Gonçalo
do Amarante). Em 1786, a povoação de São João de Sende era definitivamente extinta.
(ALENCASTRE, 1857, 1981). Uns e outros índios, assim como os Jaicós recolhidos na
povoação Cajueiro já em número reduzido, estavam a serviço de poucos indivíduos que os
submetiam aos trabalhos assistemáticos de ofícios e, não raro, à escravidão.
Cessavam-se as derramas, suspendiam-se as contribuições financeiras para as
povoações indígenas que pouco a pouco definhavam em sua existência. Nos anos de 1796
a 1798, por exemplo, a povoação dos índios Gueguês e dos Acaroás (São Gonçalo do
Amarante) tinha como vigário o frei carmelita José Antônio Ferreira, designado para “[...]
administrar os Sacramentos aqueles Índios, por se acharem estes há muito tempo sem
Pároco [...].” (CARTA DO GOVERNADOR DO PIAUÍ..., 1798, f. 5). Ainda se achava
exercendo o cargo de diretor, o tenente coronel João do Rego Castelo Branco mesmo “[...]

58

estando de todo cego, decrépito e incapaz [...].” (CARTA DO GOVERNADOR DO PIAUÍ...,
1798, f. 5).
Por seu turno, o período do governo de D. Maria I dirigiu-se por razões políticas e
econômicas a decretar por carta de 12 de maio de 1798 a extinção do Diretório dos Índios
(1758-1798). Com o “fim da civilização dos índios” procederam ao livre acesso dos
colonos às terras dos índios, o casamento entre índios e brancos e a aniquilação dos bens
comuns daquelas povoações indígenas. A integração do gentio à sociedade civil
aconteceria mediante a catequese e a iniciação no trabalho, pelo menos, como vassalos
úteis ao Estado, bem como filhos da Igreja Católica, Apostólica e Romana.
E confiando eu que vós procedereis para o importante fim da civilização
dos índios com um acerto tanto do meu agrado, quanto o foi o da
informação que sobre esse objeto me destes, encarrego-vos de cuidar
desde logo nos meios mais eficazes de ordenar e formar os índios que já
vivem em Aldeias, promiscuamente com os outros, em Corpos de
Milícias conforme a população dos Distritos, e segundo o Plano por que
estão formados e ordenados os outros. [...] E para Oficiais Comandantes
de tais Corpos nomeareis os principais e oficiais das povoações
indistintamente com os moradores brancos, fazendo executar as
disposições e ordens concernentes ao governo e direção deles pelos
referidos oficiais comandantes e pelos seus juizes, alternativamente
brancos e índios, segundo a ordem a que pertencerem. Tratarei também
de formar um Corpo efetivo de índios, bem como os Pedestres [...] sem
prejuízo da condução das madeiras e de outros serviços em que utilmente
se empregam os índios, fixando-lhes um número determinado de anos de
serviço [...] só trabalharão uma parte do ano, ficando-lhes a outra, para
cuidarem nos negócios das suas famílias; o que insensivelmente os irá
costumando as ocupações sérias, e por conseqüência a achar necessário
para a sua felicidade um governo, que provê todas as mais precisões.
[...]
E com a fiel e bem entendida execução que confio dareis a estas Minhas
Saudáveis Providências, espero ver realizados os desejos de aumentar o
número dos fiéis, atraindo ao Grêmio da Igreja e à obediência das
Minhas Leis uma considerável porção dos habitantes desse vasto país,
que involuntário mas cegamente e infelizmente não conhecem outra lei
que não seja da sua vontade sem regra, nem discernimento. E quanto
antes puserdes por em prática estas Minhas Disposições, tanto maior
serviço fareis a seus e a mim, a quem será muito agradável que vós sejais
o Instrumento da total civilização desses índios, ao ponto de se
confundirem as duas castas de índios e brancos em um só de vassalos
úteis ao Estado, e filhos da Igreja.
[...]
Portanto ordeno-vos, que cuideis muito em promover os casamentos
entre índios e brancos [...] conceda a todos os brancos que casarem com
índios a prerrogativa de ficarem isentos de todos os serviços públicos os
seus parentes mais próximos, por um número de anos [...]. Regulado
assim a condição [dos] índios, que já vivem aldeados, é minha real
Intenção, pelo que toca ao que andam embrenhados nos matos e
repugnam procurar a sociedade dos outros seus semelhantes pelos justos
motivos que me patenteais, alterar o sistema até agora seguido, e
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substituir lhe outro, que tenha por princípio não o conquistá-lo e sujeitálos, mas prepará-los para admitirem comunicação e trato com os outros
homens [...]. Encarregando-vos ultimamente de cumprirdes e fazerdes se
cumprir quanto nesta se contém, não obstante quaisquer outras ordens ou
disposições em contrário sejam. Escrita no Palácio de Queluz, em 12 de
maio de 1798. (CARTA DA RAINHA D. MARIA..., 1798, f. 23-34).

Ora, com a revogação do Diretório dos Índios em 1798, pudemos constatar o
silenciamento da documentação portuguesa em relação à educação da criança índia na
Capitania de São José do Piauí. De toda a maneira, a determinação real “[...] para que os
mesmos índios fiquem sem diferença dos outros meus vassalos, sendo dirigidos e
governados pelas mesmas leis, que regem todos aqueles dos diferentes Estados [...]”
(CARTA DA RAINHA D. MARIA..., 1798, f. 23) já valida com exatidão a demarcação da

política de secularização desde então.
No ano seguinte, o governador do Piauí João de Amorim Pereira (1797-1799)
confirmava, por ofício, escrito em 2 de março de 1799 dirigido ao Secretário de Estado da
Marinha e Ultramar, o cumprimento das ordens que lhes foram decretadas pela Rainha de
Portugal quanto ao respeito aos índios e índias: antes atraí-los e civilizá-los do que domálos por força; não fazer guerra contra os nativos ou fazer uso de qualquer procedimento
violento, sem o consentimento do governador do Maranhão.
Mas, ora sujeitos às acusações de invasões de terras matando gados e indivíduos
por parte das autoridades dirigentes, ora sujeitos às capturas dos fazendeiros para ser
usados como escravos por dez anos ou vendê-los. Pelejando em viver e permanecer livres
como seus antepassados, o índio e a índia das terras do Piauí sobreviveram ainda que
poucos em meio a tantos e tantos confrontos violentos e desumanos.
Os naturalistas bávaros Spix e Martius (1981) em seus relatos de viagem por volta
de 1819 mostraram a situação decadente em que se encontravam os índios e as índias
sobreviventes no Piauí. Conforme o relato desses viajantes, a povoação dos Gueguês e dos
Acaroás encontrava-se resumida a um pequeno arraial, com um quadrado de palhoças em
torno de uma capela em ruínas. A população ali residente era de 120 índios na sua maioria
bem diferente em face da miscigenação. Os poucos índios e índias sobreviventes tinham
uma aparência de gentes infelizes.
O aspecto infeliz dos poucos índios, que vagavam aqui, em sonhadora
inércia, a falta de asseio e ordem nas pobres choças, assim como a falta
de uma direção apropriada confiada agora a um soldado alcoólatra −
reforçou também aqui a nossa convicção de que se deve considerar só
rara exceção uma feliz tentativa de colonizar o indígena. (SPIX;
MARTIUS, 1819, 1981, p. 248).

60

A rudeza do despovoamento da população nativa debaixo de severas e perversas
ordens de reduções com morte de homens, mulheres, jovens e crianças reforçou a
convicção dos naturalistas Spix e Martius, igualmente a nossa, da infeliz “colonização” da
criança índia do Piauí, para ficar somente nas crianças.
Nos anos finais do século XVIII, escolas de primeiras letras para meninos e para
meninas criadas nas povoações indígenas acobertadas pela Lei do Diretório dos Índios
NÃO mais existiam. De certo modo, a iniciação escolar da criança índia nas aquisições da
leitura, da escrita, da aritmética, de preceitos religiosos e morais e regras de civilidades
com seus modos de educar e de aprender seria mediana ou fracamente referenciada pela
forma escolar de socialização predominante à época. Nas palavras de Magalhães (1994, p.
177), a criança aprendia a ler e a escrever “[...] directamente por sentenças e translados,
decalcando, cobrindo ou copiando, por um lado, ou aprendia gradualmente da letra para a
sílaba, da sílaba para a palavra e desta para a frase [...].”
A educação na sua forma escolarização (leitura, escrita, cálculos aritméticos), de
doutrinação (preceitos religiosos e morais) e de instrução (regras de civilidades e iniciação
no trabalho) transmitida à criança índia reverteria ou tornar-se-ia anteparo para aquele
pressuposto definido pelos historiados Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001,
p. 19): “À medida que a sociedade encontra seu fundamento ‘no exterior’ dela mesma,
nenhum poder humano ou esfera do político, podem existir separados do resto das
atividades sociais.”
Mas, nesse século XVIII, ainda há de averiguar acerca da educação das demais
crianças do Piauí, por meio da interação dos poderes públicos, de grupos sociais e da
comunidade familiar.
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Capítulo três

A educação da criança de elite das gentes do Piauí (1759-1808)

A princípio, de 1706-1759, para educar as crianças índias houve predominância
do trabalho temporal e espiritual dos padres da Companhia de Jesus e de frades
capuchinhos de Santo Antônio, por intermédio das Missões de Aldeamentos. No intervalo
de 1749-1759, para educar somente meninos colonos, principalmente, edificou-se o
Seminário Santa Úrsula de Parnaíba. Enquanto de 1758 a 1798, a educação das crianças
índias das terras do Piauí em escolas públicas com mestres e mestras foi planejada
consoante Lei do Diretório ou Lei da Liberdade dos Índios, expedida pelo governo
português.
Já em 1759, com a proposição de uma educação escolar pública o rei de Portugal
Dom José I (1750-1777) ordenava pelo Alvará régio de 28 de junho uma reforma da
educação escolar a praticar no reino e nos domínios ultramarinos em face da extinção do
sistema escolar da Companhia de Jesus. Finalmente, em 1772, a reforma dos Estudos
Menores consubstanciada na Lei de 6 de novembro de 1772, impulsionava a abertura de
escolas menores ou escolas de primeiras letras em terras brasileiras, graças o subsidio
literário à educação da criança.
Se o princípio ordenador da narrativa historiográfica é o tempo, assim nessa
porção da América Portuguesa (Piauí) transparece, desde a primeira década dos oitocentos
os indícios de um programa reformista lentamente estabelecido − como diz Carvalho
(1978) −, por força das condições advindas da situação econômico-social e da repercussão
do pensamento iluminista na mentalidade portuguesa.
Certamente para reverter à situação econômico-social e apropriar-se do ideário
iluminista na mentalidade portuguesa, o Secretário dos Negócios do Reino de Dom José I
(1750-1777), Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras (1759), depois Marquês
de Pombal (1769) levou a cabo um programa de reforma de governo de secularização das
instituições educacionais, econômicas, políticas e sociais. O Alvará régio de 28 de junho de
1759 – denominado ainda de Lei Geral dos Estudos Menores incluindo o Curso de
Humanidades (Gramática Latina, Língua Grega, Língua Hebraica e Retórica) –
corporificava o intento do estabelecimento de um sistema educacional público na direção
da secularização das escolas portuguesas. Para tanto, trazia Instruções minuciosas da
reforma em todo o reino, bem como da instituição do cargo de Diretor de Estudos que lhe
cabia o planejamento, execução e controle dos professores da metrópole e das
colônias/capitanias da América Portuguesa.
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A expulsão dos jesuítas do reino português e consequentemente a extinção da rede
de instituições ligadas ao projeto pedagógico dos padres professores da Companhia de
Jesus (dezessete colégios e seminários, trinta e seis missões e vinte e cinco residências no
Brasil) em 1759 e 1760 cingiam-se indispensáveis à reforma da sociedade lusitana de
organização da cultura e de sua transmissão em bases laicas. Sem dúvida alguma, o projeto
pedagógico dos padres da Companhia de Jesus era ambiciosamente abrangente. Mas, como
destaca Flores ((2003, p. 78 e 88), teria sido a educação escolar que se alteou numa posição
privilegiada, dentre todos os trabalhos dos padres educadores. A história da Companhia de
Jesus no Brasil colonial é a história de uma missão admitindo “[...] uma continuidade
[relativa] “geográfica”, outra “humana”, outra “temporal” e assim sucessivamente.” O
momento de encontro é um momento de uma sucessão de alteridades da vida até então
vigente em que os padres jesuítas, indispensavelmente impunham o aprender o
conhecimento dos livros, mas também outras formas de “[...] comportamento, práticas
econômicas, técnicas corporais, interdições, penalidades etc. Enfim, é uma ressocialização
“total”, quotidiana, observada em detalhe.”
Século da Ilustração, o ideário pedagógico iluminista acerca da educação escolar
portuguesa será objeto de exame crítico e argumentação reformista em datas distintas de
proeminentes iluministas lusitanos que habitavam em outros países europeus ou em
territórios portugueses. É no plano do ideário pedagógico iluminista que fundamentou à
reforma educacional dos Estudos Menores ou Escolas Menores (compreendendo as Aulas
de Primeiras Letras e Aulas de Humanidades), que devemos buscar os indícios da forma
escolar de socialização da criança e jovens, singularizados nas obras Apontamentos para a
educação de um menino nobre, da autoria de Martinho de Mendonça de Pina e de Proença
(1693-1743); Verdadeiro método de estudar de Luis Antonio Verney (1718-1792) e Cartas
sobre a educação da mocidade [1759] de António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783).
O autor dos Apontamentos para a educação de um menino nobre, fidalgo
reconhecido na corte lusitana por sua atuação nos quadros administrativos do Império
Português, Martinho de Mendonça de Pina e de Proença (governador interino da Capitania
de Minas Gerais de 1736-1737) discute, em sua obra pedagógica (publicada em 1734),
princípios e procedimentos constitutivos de uma educação formativa da criança filha da
nobreza durante os primeiros anos de vida, primordialmente.
Com respaldo teórico de pensadores como John Locke (1632-1704), o iluminista
Martinho de Proença preconizava uma educação para a infância atenciosa aos princípios
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alimentares, afetivos, físicos, morais, medicinais e mentais. Com perspicácia pedagógica,
argumentava que a criança de quatro ou cinco anos de idade se encontrava na fase de
aprender brandamente as primeiras luzes da razão: aclaramento das ideias confusas,
incompletas e incorretas. Nesses primeiros anos, o mestre e, porventura, os pais,
cultivavam na criança a desenvolução dos talentos naturais. Assim,
Nunca se devem castigar as crianças, nem ainda repreender com
frequência, para que a repetição não diminua o rigor, familiarizando-se o
pejo com a repreensão e o sofrimento com o castigo. [...] A idade, a
experiência, e o trato com pessoas polidas lhe darão as mais importantes
lições, e fará maior impressão o que costumam ver e imitar, que todas as
máximas da civilidade francesa. (PROENÇA, 1734, p. 120 e 131-132).

A primeira educação da criança – enquanto a Monarquia portuguesa não abrisse
um colégio para os nobres semelhante ao Real Colégio de Madrid –, o iluminista
recomendava que esse segmento possuísse, nas suas casas, mestres capazes de ensinar a
criança na primeira etapa da escolarização lentamente à leitura, escrita, aritmética, história,
geografia, ginástica e latim. A educação doméstica era proposta, não por duvidar da
capacidade e do zelo dos mestres públicos, mas pelo fato do inevitável convívio grupal
entre crianças de diferentes idades, condições culturais e costumes sociais.
Formar a criança nobre asseverada nos ditames da prudência da razão e nos
conhecimentos das ciências requereria, indispensavelmente, compêndios e livros com
imagens sensíveis e agradáveis à vista, não dirigidas à memorização de fatos e de vozes de
outros, mas para servir de guia para os exercícios escolares e os procedimentos de aulas.
Enfim, os melhores livros para a criança na primeira etapa da escolarização seriam aqueles
com estampas e pinturas agradáveis e caros para despertar a curiosidade e a imaginação
dos sentidos humanos.
Quando o reformista-ilustrado Martinho de Proença, descrevia que o verdadeiro
modo de escolarizar a criança, agradavelmente, consistia em fomentar-lhe a curiosidade de
aprender, o amor e a inclinação para o que se ensina e por quem se ensina, preceituava aos
mestres que, respeitando a inquietação, a instabilidade e o interesse da criança de três,
quatro e cinco e anos de idades, procedessem com frequência e brevidade às lições
escolares, exatamente proporcionadas a sua capacidade de entender.
Procurando empregar as lições escolares com frequência, brevidade e imaginação,
o mestre conduziria os conteúdos das matérias de estudo mediante respaldo teórico,
didático, metodológico e o interesse da criança. O modo de sociabilidade escolar – a
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despeito do domínio familiar – haveria de combinar com princípios, procedimentos e
recursos didáticos, forma escolar determinante para uma bem-sucedida formação da
criança nobre.
A sociabilidade escolar da criança se iniciava com a aprendizagem da leitura das
letras do alfabeto, mas com brinco ou desenfado: usando a Carta de ABC impressa com
letra cursiva, e também livros de leitura, poliedros de marfim ou dados cujas faces
estivessem inscritas as letras do alfabeto, com as quais entretinha os meninos jogando entre
si. Ao lado da aprendizagem da leitura, articulava-se a aprendizagem da escrita. Mas, antes
de tudo, era preciso ensinar a criança a pegar e manejar a pena na escrita do papel. A
ortografia por merecer particular cuidados na aprendizagem, a língua falada e escrita
correta eram procedimentos para o conjunto das matérias de estudo.
A aprendizagem da aritmética adequada à leitura e à escrita apoiava-se no ábaco
pitagórico, nos jogos com pedrinhas e na memória da tabuada. A aprendizagem da história
vinha acompanhada com mapas e cartas geográfica, além de séries de retratos estampados
de reis e papas. A aprendizagem da geografia subsidiava-se com mapas, cartas geográficas
e globos celestes e terrestres. A aprendizagem dos exercícios corporais, através da
ginástica – não menos útil e agradável do que as aprendizagens culturais – incentiva a
criança a andar mais, correr, cavalgar, saltar obstáculos, jogar e cuidar do asseio do corpo.
A aprendizagem do latim restringia-se à leitura para entender as lições dos melhores
autores clássicos.
A forma de educar a criança nobre teorizada pelo iluminista Martinho de Proença
(1734, p. 185) converteria para uma autonomia individual, “[...] viver prudente, e
virtuosamente; saber governar a sua casa, e família, e servir dignamente à Pátria e ao
Soberano [...].”
Doze anos depois de lançada a obra pedagógica de Martinho de Mendonça de
Pina e de Proença, o Oratoriano Luís António Verney divulgava o Verdadeiro método de
estudar, utilizando o pseudônimo de “Barbadinho”. O tratado pedagógico desse pensador
ilustrado, dividido em dois tomos (o primeiro de 1746; o segundo de 1747), é composto de
dezesseis cartas propugnando e teorizando o que seria uma reforma da educação escolar,
principalmente do curso de humanidades ou colegial. Contudo, a começar pela educação
de escola pública para a criança de todas as camadas sociais. No caso da educação
doméstica, essa deveria seguir métodos e procedimentos adotados na escola pública.

67

O pensamento ilustrado de António Verney, com expectativa de irradiação da
escola pública em todos os níveis educacionais dirigida pelo Estado português, adentrava
na discussão pedagógica do modo ativo que se devia ensinar; do quanto bastava para saber;
da maneira de regular os estudos nas escolas. Ensinar e educar envolvia artes, ciências,
pedagogias, regulamentos e procedimentos. A certa altura da oitava carta, teorizava
didaticamente sobre os métodos de estudos.
É pois o método aquela operação do entendimento, tão necessária em
todo o gênero de Ciências; e sem a qual não se pode discorrer bem. O
discurso é aquele progresso, que o entendimento faz, de um
conhecimento para outro: o método é o que prepara a matéria, ao
discurso. De sorte que, a mente com o método dispõe as ideias, em boa
ordem: e com o discurso reconhece a conveniência delas. De duas sortes
é o método. Dispomos as vezes os nossos conhecimentos de uma tal
maneira, que dividimos a coisa que queremos conhecer, nas suas partes:
para que assim as possamos conhecer todas, e consequentemente o todo.
Este método chama-se resolutivo, ou analítico, que vale o mesmo.
Emprega-se comumente, para reconhecer a verdade de muitas questões, e
para descobrir, e adquirir conhecimentos. A outra sorte de método é,
quando devendo ensinar uma doutrina aos outros, de tal sorte dispomos
os novos conhecimento s, que entendendo cada um deles, venha o
discípulo a conhecer, todo o corpo da Ciência, que se compõem, daquelas
particulares doutrinas. Este método chama-se compositivo, ou sintético,
que são sinônimos: ou também método de doutrina, ou didática, ou
didascálico: que vale o mesmo. E deste usam comumente os bons
mestres. (VERNEY, 1746, p. 318-319).

Na carta décima sexta escrita em 1746, asseverava que a diferença de sexo não
tinha parentesco com a diferença de entendimento. Que as mulheres estudassem
não era novidade nenhuma, pois não eram elas as primeiras mestras dos filho s, dos
ensinamentos precípuos de boas maneiras, da economia doméstica e de trabalhos
manuais? Para o estilo de Portugal,
[...] digo que as mulheres se deve praticar o mesmo que apontei dos
rapazes. O primeiro estudo das mães deve ser, ensinar-lhe por si, ou,
tendo possibilidade, por meio de outra pessoa capaz, os primeiros
elementos da Fé. &c. Explicando-lhe bem todas estas coisas: o que
podem fazer, desde a idade de cinco anos até os sete. Depois, ler, e
escrever Português corretamente. Isto é o que rara mulher sabe fazer
em Portugal. (VERNEY, 1746, p.292).

Quanto ao dominio da leitura e escrita, o mestre devia ensinar a gramática
portuguesa, lingua espanhola, as quatro operações de aritmética, história universal,
trabalhos de agulha, canto e música, dança e boas maneiras, “[...] visto que as mães não
tem todo tempo, ou paciência, ou doutrina para isto.” (VERNEY, 1746, p. 294). Para
68

Carvalho (1978), o Oratoriano Luis Antonio Verney teria sido, sem dúvida, o mais notável
oráculo do primeiro ministro de Dom José I, Sebastião José de Carvalho e Melo,
notadamente pela universalidade das ideias reformistas concebidas.
As Cartas sobre a educação da mocidade, autoria do médico e pensador
iluminista António Nunes Ribeiro Sanches − redigidas em 1759 –, certamente
concomitante com as reformas emanadas da autoridade política do Marquês de Pombal,
centram-se na proposição da instauração de uma rede de escolas menores, intermediárias
ou colégios, além de escolas maiores ou faculdades a destinar-se aos filhos de fidalgos e
de burgueses, com exclusiva competência do poder estatal. Aos filhos de fidalgos e
burgueses tornar-se-ia indispensável uma educação escolar renovada e útil para si e para a
pátria. As suas crianças na fase da meninice eram capazes de aprender ensinamentos
escolares, civis, morais e religiosos dos livros impressos, desde que o mestre lhes falasse
na linguagem que é própria da idade da infância.
Contudo, os filhos do súdito aldeão e ruralista sem patrimônio privar-se-iam de
qualquer escolarização, fosse do ler, do escrever, do contar. O argumento da privação
escolar, para a criança e o jovem plebeu estava menos nas aquisições de costumes
sociáveis e cristãos, e mais na garantia dessa criança e desse jovem como força de trabalho,
para sustentar e manter o ofício manual desempenhado pelos progenitores. Com suas fiéis
palavras a Dom José I, sustentava:
Que filho de pastor quererá ter aquele ofício de seu pai, se a idade de
doze anos soubesse ler e escrever? Que filhos de jornaleiro, de pescador,
de tambor, e outros ofícios vis e muito penosos, sem os quais não pode
subsistir a República, quererão ficar no ofício de seus pais, se souberem
ganhar a vida em outro mais honrado e menos trabalhoso? O rapaz de
doze ou quinze anos que chegou a saber escrever uma carta não quererá
ganhar a sua vida a trazer uma ovelha cansada às costas, a roçar de pela
manhã até a noite, nem a cavar. (SANCHES, [1760], p. 111).

A educação da criança e do jovem plebeu seria de seguir convenientemente a
cultura do trabalho manual dos progenitores, pois a tendência desse povo era de imitar os
costumes das autoridades e superiores próximos. Orientava, assim, o iluminista Ribeiro
Sanches ([1760], p. 115, grifo nosso): “[...] que a mocidade plebéia tenha ou não tenha
mestre, os costumes que tiver serão sempre a imitação dos que virem nos seus maiores, e
não do ensino que tiverem nas escolas.” Para esse iluminista partidário da educação
escolar laica, louvada era lei que NÃO criasse escolas menores nas aldeias ou vilas com
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um mínimo de duzentos fogos (casas) para a criança e o jovem plebeu. A educação na sua
forma escolar era inconciliável com a manutenção do trabalho manual.
É lícito afirmar, que, sob alguns aspectos, encontramos ressonância da moderna
forma escolar esboçada por Mendonça, Verney e Sanches nos projetos de reforma do
ensino em Portugal e seus domínios. É possível reconhecer o uso de suas idéias na redação
de leis, estatutos e regulamentos educacionais. É lícito também afirmar que as políticas
escolares modernas planejadas durante o reinado de D. José I (1750-1789) tiveram seus
desdobramentos e variantes no Brasil colonial. Todavia, a grande extensão territorial, a
escravidão, o colonialismo e a diversidade cultural da população, demandariam um tempo
relativamente longo para que efetivamente fossem postas em ação de maneira, mais ou
menos, regular.
Afinal, como bem sublinha Ferreira (2004, p. 56), “Há sempre um antes e um
depois, os espaços de irradiação e de circulação, as condições estruturais, as forças
dominantes.” Assim sendo, no intervalo transcorrido entre 1759 – ano da reforma dos
Estudos Menores ou Escolas Menores – e 1772, quando da reforma dos Estudos Menores
(Lei de 6 de novembro de 1772) inúmeras foram as cópias de alvarás, decretos e cartas
circulares emanadas do governo de Dom José I, para os dirigentes do Ultramar fazendolhes a conhecer − como destaca Almeida (2008) − o que era permitido, o não permitido e o
obrigatório em matéria de educação escolar. Alguns desses documentos destinaram-se à
regularização do ensino escolar de crianças e jovens na Capitania do Piauí.
Contudo, o desejo da forma de escolarizar meninos e meninas e o modo de
socialização da criança nesse período ainda são acordes pouco conhecidos na história da
educação escolar das crianças no Piauí. Por essa razão, nesse capítulo, observaremos a
forma de escolarizar as crianças no Piauí, mas não para todas, bem como o modo de educálas. Ao fazer isso, evidentemente que mencionaremos indícios de alguns ensinamentos
culturais transmitidos e aqueles complementares à escolarização das primeiras letras.

Educar a criança nas circunstâncias das reformas pombalinas
Durante o período em que Sebastião José de Carvalho e Mello, Marquês de
Pombal, esteve como Secretário dos Negócios do Reino, insistiu na produção de dados
populacionais, registros de ocupação, ofícios da população colonial e mapas de produção,
consumo, exportação e importação. Em cumprimento dessas exigências, o governador da
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Capitania do Piauí, João Pereira Caldas, juntamente com o desembargador, Francisco
Marcelino de Gouveia, cuidaram em proceder ao levantamento do estado em que se
encontrava a Capitania informando as condições do comércio, o número de freguesias com
sua respectiva população e as povoações de índios existentes no ano de 1760.
Conforme o Plano Exato do Território do Piauí, produzido pelo desembargador
Francisco Marcelino de Gouveia, datado de 20 de fevereiro de 1760, a Capitania era
composta por seis (6) Freguesias (excluída a de Nossa Senhora da Vitória na vila da
Moucha): Santo Antônio (Gurguéia); Santo Antônio (Surubim); Nossa Senhora da
Conceição (Aroazes); Nossa Senhora do Desterro (Pato); Nossa Senhora do Livramento
(Parnaguá) e Nossa Senhora do Monte do Carmo (Piracuruca).
O território dessas Freguesias era habitado por uma população rarefeita de nove
mil (9.000) pessoas entre maiores e menores de idade, vivendo em grandes distâncias uns
dos outros, dispersa pelas fazendas de gados, sítios e algumas povoações pequenas, sem se
fazerem conhecidos na Corte e sem serem nobilitados em cargos públicos. A média de
habitantes na sede das freguesias era cerca de 1,8%. Nas freguesias de Santo Antônio de
Surubim e de Nossa Senhora do Monte do Carmo de Piracuruca o número de menores (de
0 a 14 anos) correspondia a menos da metade da população total nas referidas freguesias
(OFÍCIO DO DESEMBARGADOR..., 1760).

O isolamento das propriedades rurais e das moradias em lugares ermos, ou seja, o
estado de dispersão em que vivia a população do Piauí levou Dom Jose I a ordenar ao
governador João Pereira de Caldas, que realizasse a difícil tarefa de estabelecer na
Capitania do Piauí todas as instituições régias dos poderes executivo, legislativo, judiciário
e eclesiástico, para o progressivo povoamento por pessoas distintas.
João Pereira Caldas, governador da capitania do Piauí: ─ Eu el-rei vos
envio muito saudar. Tendo consideração ao muito que convém ao serviço
de Deus, e meu, a ao bem comum dos meus vassalos dessa capitania, que
nela floresça, e seja bem administradas a justiça, sem a qual não há
Estado que possa subsistir; e atendendo a que a necessária observância
das leis não pôde até então agora conseguir, para dela se colher aquele
indispensável fruto, pela vastidão da mesma Capitania, vivendo os seus
habitantes em grande distância uns dos outros, sem comunicação, como
inimigos da sociedade civil, e do comércio humano [...]; faltarem-lhes os
estímulos e os meios, para se fazerem conhecidos na corte, e para serem
nobilitados os que merecerem, como sucede nas vilas e cidades, onde
seus habitantes entram na governação delas, e se graduam com os cargos
de juízes, e vereadores, e com os mais empregos públicos: − e acrescendo
a tudo, que até a própria religião padece, não só pela falta de
administração dos sacramentos, mas também pela da propagação do
Santo Evangelho [...], e fora da comunicação e da sociedade, carecem dos
estímulos, que tirariam da felicidade, em que vissem os habitantes das
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povoações civis, e decorosas, ou para fugirem para elas ou para
procurarem viver igualmente felizes em outras semelhantes [...].
Convocareis todos para determinados dias, nos quais sendo presente o
povo, determineis o lugar mais próprio para servir de praça a cada uma
das vilas, fazendo levantar no meio delas o pelourinho assinando área,
para se edificar uma igreja, capaz de receber um competente número de
fregueses, quando a povoação se aumentar, como também as outras áreas
competentes para as casas das vereações, e audiências, cadeias, e mais
oficinas públicas, fazendo delinear as casas dos moradores por linha reta,
de sorte que fiquem largas e direitas as ruas. (CARTA REAL
CONFERINDO A VILA DA MOUCHA OS FOROS DE CIDADE E
CAPITAL DA CAPITANIA..., 1761, 1974, p. 144-145).

Por essa Carta de 19 de junho de 1761, Dom José I determinava que a vila da
Moucha fosse promovida à capital do Piauí e as Freguesias fossem elevadas a Vilas, com
nomes de localidades do Reino; e que os cargos públicos fossem destinados aos indivíduos
mais capazes dentre os futuros moradores, preferencialmente homens casados do reino.
Nessa mesma data, de 19 de junho de 1761, o secretário de Estado, Francisco
Xavier de Mendonça Furtado remeteu uma instrução ao governador do Piauí sobre os
meios a serem empregados na Capitania para êxito da política colonial determinada por
Dom José I. com fins criar alguns núcleos urbanos naquela parte da colônia:
O primeiro deles, e o mais eficaz, deve ser o de Vossa Mercê fazer copiar
no maior número de exemplares que lhe for possível a carta régia, a que
servirá de coberta para que os motivos, que vão expressos no preâmbulo
dela, e os privilégios, que vão concedidos na sua disposição, iluminem a
rudez desses povos e excitem a louvável ambição do seu aumento.
O segundo meio deve ser o de Vossa Mercê persuadir e fazer persuadir
aos mesmos povos que também a nobreza deste reino tem fazendas a 5,
10, 15, 30, 40, 50, 60 e mais léguas fora das cidades e vilas onde habitam;
e que por isso não vai viver com os gados e com os irracionais nessas
distâncias para se escurecer até vir a perder a nobreza na habitação de
ermos tão remotos; por cuja razão as pessoas distintas, ou que se
procuram distinguir, costumam viver, nas cidades e vilas, terem nas
fazendas criados e administradores para tratarem delas, e irem então
visitá-las de tempos em tempos, para se não perderem.
O terceiro meio deve ser o de Vossa Mercê persuadir aos párocos, além
do que deixo acima referido, o grande interesse que terão em se fundarem
as referidas vilas, pelos muitos benesses que nelas hão de receber, sem o
trabalho de andarem vagando com tantos trabalhos e perigos.
O quarto deve ser Vossa mercê fazer eleger em cada uma das ditas
freguesias, pelos votos de todas as pessoas mais consideráveis delas, sem
excluir alguma, o lugar que pode ser mais próprio para a fundação da
vila, decidindo a fazer da pluralidade dos votos, que há de ser
provavelmente os das pessoas mais principais e consideráveis, para que
tomem o empenho de se efetuar a dita fundação.
O quinto meio deve ser o de Vossa mercê contribuir por conta da fazenda
real assim como as faculdades dos dízimos de cada uma das sobreditas
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freguesias o forem permitindo para a fundação das igrejas, sem
indecência nem excesso, e para se fabricarem casas de câmara e cadeias.
(INSTRUÇÕES FIRMADAS PELO SECRETÁRIO DE ESTADO...,
1761, 1974, p. 148, grifo nosso).

Em fins do ano de 1761, o governador João Pereira de Caldas já cumprira
algumas das determinações governamentais. Em homenagem a Dom José I, a Capitania do
Piauí passou a chamar-se Capitania de São José do Piauí. No ano seguinte, entre 3 de
junho a 20 de setembro de 1762, eram criadas mais seis (6) vilas − Campo Maior,
Jerumenha, São João da Parnaíba, Marvão, Parnaguá e Valença − com seus respectivos
representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
Em 24 de setembro desse ano de 1762, a vila de Moucha seria erigida capital do
Piauí, com a denominação de Oeiras em homenagem a Sebastião José de Carvalho e Melo,
então Conde de Oeiras e futuro Marquês de Pombal. Tal decisão, o governador mandou
anunciar“[...] ao som de caixas, que se publicará nas praças e ruas públicas desta capital, e
se fixará nas portas do corpo de guarda, depois registrados nos livros desta secretaria, e nos
da fazenda real, ouvidoria, e câmara.” (BANDO..., 1762, 1974, p. 153). Nesse ano de 1762,
a população moradora da Capitania de São José do Piauí atinge o número de doze mil
setecentos e quarenta e seis (12.746) habitantes, sendo oito mil cento e dois (8.102) livres e
quatro mil seiscentos e quarenta e quatro (4.644) escravos e escravas.
Observando a progressiva estruturação da Capitania de São José do Piauí feita
nesse período pelo governador João Pereira de Caldas, não seria possível pensar que o
aprofundamento da forma política na Capitania, exigente de uma população urbana
ocupando os cargos públicos, não reclamaria uma educação para crianças cada vez mais
assente nos ensinamentos e nas aprendizagens da leitura, escrita e aritmética?
Como salientam os historiadores Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin
(2001), a forma escolar de socialização da criança geralmente encontra-se vinculada a
instauração de ordens urbanas não somente como um efeito ou uma consequência dessa
forma de reordenamento da sociedade, mas como partícipe dessa nova ordem.
Certamente, a maneira com que o programa de reformas do governo português
vinha se estruturando na Capitania do Piauí, não fugia de uma orientação escolar como
privilégio dos filhos dos extratos sociais elevados. Com relativa semelhança do Real
Colégio dos Nobres de Lisboa (criado por Lei de 7 de março de 1761 e instalado em 1766),
um colégio destinado especificamente para a educação formativa de jovens das elites
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políticas foi recomendado (carta de 11 de junho de 1761) para a cidade de São Luis, capital
do Maranhão, além de outro colégio nas Aldeias Altas (destinado às crianças e jovens do
Piauí) a funcionar nas dependências do Seminário dos jesuítas, fundado pelos padres
Antonio Dias e Gabriel Malagrita (1741-1742).
Matricular-se-iam nesses colégios, os filhos dos fidalgos dos territórios do
Maranhão, Piauí até os confins da Minas da Natividade (Minas Gerais), bem como os
filhos dos capitães-mores, sargentos-mores, capitães dos índios e dos Principais das tribos
indígenas que se achavam civilizados ou que se forem civilizando. Numa carta de 11 de
junho de 1761, ao governador e capitão general do Estado do Grão-Pará e Maranhão,
Manuel Bernado de Mello de Castro, El-Rei já autorizava a destinação dos bens seculares
dos jesuítas à Real Coroa portuguesa, incluindo os colégios.
Hei por bem que a Casa da Madre de Deus, que ultimamente era quinta,
seja erigida um Colégio de educação dos Nobres da mesma Cidade de
São Luís, e de todo o seu território. [...] E que o mesmo se pratique com a
das Aldeias Altas, entrando da mesma sorte naquele Colégio com os
filhos dos Nobres daquela parte do Maranhão, e da Capitania do Piauí e
seu território até os confins da Minas da Natividade os filhos dos
Principais, e dos Capitães-Mores, e dos Capitães índios civilizados e que
se forem civilizando. E para a todo tempo conste desta minha Real
determinação Sou Servido, que esta se registre nos Livros da Secretaria
dessa Capitania na do Maranhão e em ambas as Câmaras das duas
cidades, e que esta valha como Carta passada pela Chancelaria, posto que
por ela não há de passar, e ainda que o seu efeito haja de durar mais de
cem e muitos anos [...]. Escrita no Palácio de Nossa senhora da Ajuda a
onze de junho de mil setecentos e sessenta e um = Rei. = Para Manoel
Bernardo de Mello de Castro = Cumpra-se, e registre-se. (CARTA DE
LEI RÉGIA DE 11 DE JUNHO DE 1761, f. 1, grifo nosso).

A educação escolar destinada às crianças filhas dos estratos sociais elevados, com
idade entre sete e treze anos para aquisições da leitura e da escrita se faria mais fértil ao
Estado, quando cultivada por uma forma escolar de socialização própria dos “[...] colégios
nos quais a regularidade das horas, e a virtuosa emulação dos Estudantes concorrem para
eles se adiantarem nas suas profissões com maior brevidade.” (CARTA DE LEI DE 7 DE
MARÇO 1761, CONTENDO OS ESTATUTOS DO REAL COLÉGIO DOS NOBRES, p. 773).

Em ofício de 22 de agosto de 1771, o governador do Maranhão informou ao
Secretário de Estado dos Negócios do Reino, que, “Não me parece, porém, que seja preciso
Colégio nas Aldeias Altas quanto os moradores desta Capitania e porque também ali não
existe já tal Seminário, por ser uma casa de palha que se destruiu com o tempo.” (OFÍCIO
DO GOVERNADOR DO MARANHÃO..., 1771, f. 1). Ao que parece indicar as fontes, a
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ideia de criar um colégio destinado a educação da criança filha dos nobres que habitavam
no Piauí, não chegou a concretizar-se.
Evidentemente, o programa de reforma educacional, política, econômica em
implantação não deixava de abrir expectativas para cada porção do Brasil colonial. Assim,
na Capitania de São José do Piauí, autoridades locais eram pressionadas pelos pais de
famílias que reclamavam e insistiam mediante ofícios, cartas e abaixo-assinados (22 de
setembro de 1761, 13 de julho de 1768; 5 de agosto de 1778; 29 de novembro de 1782)
pela imediata criação de escolas régias ou escolas religiosas.
No ano de 1761, oficiais do Senado da Câmara juntamente com os moradores da
vila da Moucha representaram ao governador do Piauí, João Pereira Caldas, uma
solicitação da fundação de um hospício ou convento dos frades da Terceira Ordem do
Seráfico São Francisco nos arredores dessa vila.
Nos termos da representação dos oficiais da Câmara da vila da Moucha, persistia
a escassez de sacerdotes e pregadores na Capitania do Piauí, o que, sobremaneira, levaria
as dificuldades tanto da aplicação dos sacramentos da Igreja Católica à população adulta
quanto da educação das crianças.
[...] a falta de Sacerdotes não lhes permite o gosto de continuarem os
Sacramentos da Igreja; e a de Pregadores lhes faz quase impossível
serem bem instruídos no Evangelho a si e aos seus Familiares e
semelhantemente se lhe faz por [causa] a educação de seus filhos na
[idade] de pessoas que dignamente possam merecer título de [Mestres].
(REPRESENTAÇÃO DOS OFICIAIS DA CÂMARA DA VILA DA
MOUCHA, 1761, f. 2, grifo nosso).

Outrossim, em beneficio dos estudos menores circunscritos a uma forma de
socialização, que interagissem crianças e mestres bem preparados, nada menos do que
cento e onze moradores da vila da Moucha escreveram (ou mandaram escrever)
declarações de destinação de bens à construção de um hospício ou convento dos frades da
Terceira Ordem do Seráfico São Francisco, para morar seis mestres doutos.
À conquista de uma educação em escola católica a cargo de mestres doutos,
homens mulheres de posses destinaram parte de seus bens materiais, dinheiro, escravos,
gados, terras, madeiras, pedras, objetos domésticos, igualmente serviços de mestres
pedreiros, carpinteiros, ferreiros e assistência de um cirurgião-barbeiro. Infelizmente, mais
uma vez, o benefício de uma escola que interagiam crianças e mestres bem preparados, não
foi atendido pelas autoridades portuguesas.
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Os requerentes ao se comprometerem de fazer destinação de parte de seus bens,
assinavam ou faziam o sinal da cruz no lugar do nome. Dentre os noventa e três (93)
homens doadores, 74,3% declararam que não sabiam ler e escrever, rogando a terceiros a
assinatura da declaração por eles; 19,3% afirmaram ter assinado a declaração; 6,4%
disseram ter passado da própria letra e sinal. (OFÍCIO DO GOVERNADOR DA CAPITANIA
DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ..., 1761).

As dezessete (17) mulheres doadoras, 88,2% diziam-se não saber escrever,
portanto, rogaram a terceiros a assinatura da declaração por elas; 11,8% afirmaram ter
assinado a declaração. A senhora Luisa Pires de Carvalho assinou a sua declaração, da mãe
e da irmã (na residência de Ângela Maria de Figueiredo); as senhoras Ana Francisca
Barbosa, Ana Maria de Jesus e Bárbara Maria dos Reis tiveram suas doações confirmadas
por assinatura de Salvador Reis. Por sua vez, a escrava, de nome Izabel, foi doadora de 320
réis por assinatura de Salvador Reis. Noutra residência, a mulher preta, Maria da Piedade,
assinou de próprio punho a doação de duzentos e sessenta (260) réis. (OFÍCIO DO
GOVERNADOR DA CAPITANIA DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ..., 1761).

A hipótese que levantamos é de que a instituição escolar como instância
reconhecida de transmissão do conhecimento cultural e de desenvolvimento de habilidades
especifica (leitura, escrita, cálculos aritméticos) já estava, de certa maneira, ligada à
formação da criança e do jovem, para suas desenvolturas nas atividades públicas, privadas
e na comunidade local. Daí, a escola ser desejada por alguns pais de famílias,
indistintamente de serem livres ou não livres; cor branca e cor preta.
Em 1768, João Pereira Caldas, governador da Capitania de São José do Piauí por
dez anos consecutivos (1758-1768) seria substituído pelo capitão-tenente das Naus da
Armada Real, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro (Decreto de 8 de novembro de 1768),
mas somente empossado em 3 de agosto de 1769. Cabe lembrar que, nessa altura já haviam
se passado dez anos da decretação do Alvará de 29 de junho de 1759 e quase vinte quatro
anos da publicação do Verdadeiro método de estudar de Luís António Verney.
Passados treze anos da vigência do Alvará régio de 28 de junho de 1759, Dom
José I mandava tornar pública a Lei, de 6 de novembro de 1772, com providências de
ampliação das escolas menores ou escolas de primeiras letras para maior número de
alunos, subvencionadas com os rendimentos do imposto do Subsídio Literário (Lei de 6 de
novembro de 1772). Nos termos dessa Lei de 1772, os mestres das escolas menores deviam
obrigatoriamente ensinar às crianças a boa forma da escrita das letras, regras gerais da
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ortografia portuguesa, aritmética simples, catecismo e regras de civilidade em um breve
compêndio. Isso porque “[...] deles são mais fáceis de instilar nos primeiros anos aos
meninos tenros, dóceis e suscetíveis das boas impressões daqueles mestres, que
dignamente se aplicam a instruí-los” (LEI DE 6 DE NOVEMBRO DE 1772, 2002, p. 318).
Segundo Fernandes (1994, p. 78), sob o reinado de D. Maria I ter-se-ia o
alargamento das escolas menores ou escolas de primeiras letras com suas aulas de leitura,
escrita, contar e catecismo, porém, em decorrência de razões financeiras “[...] far-se-ia à
custa do recurso às ordens religiosas com agentes de difusão do ensino.” Pertence,
notadamente, a D. Maria I, o mérito do apoio às iniciativas da Igreja Católica quanto à
difusão da educação escolar feminina e de sua inclusão no sistema oficial português. Mas,
pelo Decreto, de 10 de fevereiro de 1792, assumiu o governo português o príncipe regente
Dom João, devido ao estado de saúde mental de sua mãe, D. Maria I.
No território do Brasil − conforme Cardoso (2002) − teria sido com o
ordenamento da Lei de 6 de novembro de 1772, efetivamente se concretizou, ao derredor
do ano de 1774, a abertura de 16 aulas régias de ler, escrever e contar: quatro (4) aulas, na
Bahia; quatro (4), em Pernambuco; três (3), em Minas Gerais, duas (2), no Rio de Janeiro;
um (1), em São Paulo; um (1), no Maranhão; um (1), no Pará. Entre 1797-1808, no
governo do príncipe regente, Dom João, muitos foram os professores que vieram de
Portugal com a específica função de lecionar no Brasil. Indubitavelmente, em número
insuficiente para a demanda.
Não por acaso, a exemplo de outras capitanias do Brasil colonial, no Piauí, escolas
e escolarizações de caráter não institucional foram sendo instaladas no universo familiar do
meio rural. Uma forma escolar doméstica disseminada no interior das casas de fazendas,
ditada pela carência de conhecimentos básicos da cultura letrada (leitura, escrita, cálculos
aritméticos, regras de bons costumes) intrínsecos aos negócios agrícolas, ao criatório de
animais e às vivências sociais e religiosas do dia a dia.
Examinar a educação escolar na sua forma doméstica e na maneira como se
realizou entre algumas famílias de fazendeiros residentes na capitania de São José do Piauí,
desejosas de certa distinção social conferida pelas letras - símbolo da racionalidade no uso
das posses, de comportamentos mais disciplinados e de estratégias de vida mais pensadas −
será a tarefa empreendida a seguir.
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Educação doméstica: alternativa de socialização da criança de elite
No domínio familiar da casa da fazenda erguida nos setecentos e princípios dos
oitocentos alguns poucos meninos e meninas do Piauí − conforme as prescrições da Lei de
6 de novembro de 1772 − defrontaram-se com a escola das primeiras letras, às aquisições
da leitura, da escrita, do cálculo aritmético, complementada com as lições de catecismo e
regras básicas de civilidades. A história lacunar da educação escolar da criança,
principalmente filhas de fazendeiros de posses (elites econômicas e políticas) ilustra
minimamente, os modos de educar com ênfase na escrita pela leitura e na leitura pela
escrita. Na falta da instituição escolar − conforme Hébrard (1990) − certos estratos sociais,
introduzidos, desde muitas gerações na cultura da escrita, mantêm essa aquisição no
domínio familiar.
Naquele século XVIII da Ilustração, de divulgação do ideário pedagógico
iluminista, no domínio familiar da casa da Fazenda Paulista (centro-sul do Piauí)
pertencente ao português Valério Coelho Rodrigues que ali se fixou por volta de 1750 com
sua esposa, Domiciana Vieira de Carvalho, foram educados seus dezesseis (16) filhos (8
homens e 8 mulheres). Romances, biografias e livros genealógicos desse tronco familiar
revelam especialmente a filha de Valério Rodrigues, Ana Rodrigues de Santana, como
mestra de seu filho primogênito, na etapa da escolarização das primeiras letras.
(CARVALHO, 1987). Esse dado já permite supor que, na sua meninice, foi submetida pela
escolarização das primeiras letras às aquisições da leitura, escrita, cálculo aritmético,
complementada com lições do catecismo e regras de civilidades, seja pela mãe ou mesmo
pelo tio-padre, Aniceto Vieira de Carvalho, capelão do oratório domiciliar.
O costume da mãe, como primeira mestra dos filhos era uma prática social
corrente nas famílias de elite da sociedade europeia com o dever de assegurar aos filhos
crianças uma educação mínima até certa idade infantil. Em face dessa prática social,
segundo Hérbrard (1990, p. 66), “[...] os locais das primeiras aprendizagens são tanto nãoescolares quanto escolares e, nas escolas, elas são tratadas muito diversamente de acordo
com as trajetórias futuras das crianças.”
Na vastidão do Brasil, a educação na comunidade familiar dirigida à criança e até
certos agregados era geralmente ministrada por parentes, preceptores e mestres
contratados. Mostra Silva (2004), para além dessa socialização na comunidade familiar,
meninas filhas de senhores de engenho e de dirigentes políticos pernambucanos teriam sido
enviadas para conventos do Reino, mesmo com a longa e perigosa viagem por mar:
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Antonio Cavalcanti de Albuquerque encaminhou três filhas para o Convento Santa Clara
de Lisboa e Antonio Albuquerque Coelho enviou uma filha para esse mesmo Convento de
Lisboa e outras duas seguiram para o Mosteiro de Lorvão, distrito de Coimbra.
De certo modo, a socialização da criança em idade escolar seria tanto inerente a
situações de vida quanto à mentalidade da comunidade local e familiar. Com efeito, na
Capitania de São José do Piauí, o modo de socialização escolar da criança no domínio
familiar reproduzir-se-ia indissociavelmente ligado aos negócios agrícolas e suas trocas
comerciais nos mercados internos e externos; às vivências sociais e religiosas; às regras de
civilidades e à distinção social por diploma dos Estudos Maiores.
É fato que, na Capitania de São José do Piauí meninos e meninas índias foram
iniciados nas aquisições da leitura, escrita, aritmética, preceitos religiosos e prendas
dométicas nas escolas das povoações indígenas. Por outro lado, meninos e meninas de
familias de proprietárias de terras e gados teriam sidos iniciados na etapa da escolarização
das primeiras letras à aprendizagem dos conhecimentos culturais da leitura, da escrita, do
cálculo aritmético, complementada com as lições de catecismo, regras de civilidade e
prendas dométicas, por suas mães, parentes e mestre particulares, contratados
temporariamente.
O Arrolamento geral da população do Piauí, feita no ano de 1762, revela que ali
existiam cerca de quinhentas e trinta e seis (536) fazendas de gado, aproximadamente.
Cada fazenda poderia ser habitada por grupos familiares diferentes, além de escravos e
agregados, que moravam em um mesmo domicílio ou em um dos vários fogos (1 a 40
fogos) distribuídos pela propriedade. Cada grupo de moradores poderia ter, ou não, filhos
e/ou filhas, maiores e/ou menores de idade, que poderiam ter sido aluno de uma escola
doméstica na casa dos pais ou na residência de algum fazendeiro vizinho.
Adotamos como amostra da população infantil residente na Capitania de São José
do Piauí os dados relacionados pelo vigário Dionísio José de Aguiar em sua Relação dos
Fogos e Moradores que compõem a freguesia de Nossa Senhora da Vitória distantes mais
de uma légua da Cidade de Oeiras feita com base nos Róis de desobrigas do ano de 1762.
Segundo a relação do padre Dionísio José de Aguiar, na extensa freguesia de
Nossa Senhora da Vitória, que se estendia do norte ao sul no Piauí, existiam cento e setenta
e seis (176) fazendas de gados com trezentos e quinze (315) fogos que abrigavam uma
população de, mais ou menos, duas mil, quatrocentas e setenta e duas (2.472) pessoas,
entre homens e mulheres, grandes e pequenos, livres, escravos, índios e forros. Do total
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dessa população, trezentas e sessenta e cinco (365) pessoas foram relacionadas como filhos
ou filhas, naturais, legítimos, enteados e enjeitados, maiores ou menores de idade.
Os filhos relacionados como menores de idade (0-14 anos meninos e 0-12 anos,
meninas) somam o total de cinqüenta e uma (51) pessoas, sendo quarenta e três (43)
meninos e oito (8) meninas. Conforme dados da relação supracitada, todas as meninas,
assim como a maioria absoluta dos meninos (86,3%), moravam com ambos os pais. Parte
dos meninos (7,8%) morava com a mãe viúva ou o pai viúvo, enquanto a menor parcela
dos meninos (5,9%) residia só com o pai ou só com a mãe, cuja situação civil não foi
declarada. A média de filhos menores, ou de filhos maiores, por casal ou indivíduo é de
apenas uma (1) criança, sendo alto o índice de casais sem filhos, resultado provável da
mortalidade infantil.
A esse grupo de meninos e meninas menores de idade é possível acrescentar mais
dezesseis (16) crianças que foram relacionadas como parentes ou agregadas: três (3)
meninos forros, duas (2) mulatinhas forras, uma (1) menina órfã, dois (2) irmãos menores
que moravam com uma irmã solteira maior de idade, um (1) menino mameluco forro, um
(1) menino crioulo forro, uma (1) crioulinha forra, um (1) menino forro e uma (1) irmã
menor, um (1) sobrinho menor com tia viúva, dois (2) sobrinhos menores com tio.
Numa Descrição da Capitania de São José do Piauí, procedida pelo Ouvidor
Antônio José de Morais Durão, datada de 15 de junho de 1772, a população infantil de
brancos, mulatos mestiços, vermelhos, mamelucos e pretos atingia 3.330 crianças com
idade de 6 anos de idade; além de 2. 723 crianças com idade de 7 a 14 anos. Nesse
documento do Ouvidor, havia o realce para a inexistência do curso de Gramática Latina e
de Escolas de Primeiras Letras para educar meninos e meninas na cidade de Oeiras, o que
levou a abrir com o seguinte argumento:
Cuidam muitos habitantes deste país em fugir da sociedade vivendo nos
matos e brenhas, onde se figuram mais livres e donde vem a falta de
instrução que padecem, e o respirar tudo a bárbaro e feroz. Verdade esta
bem indicada pelos muitos e graves crimes que cometem principalmente
de morte e resistências. Nesta mesma cidade [Oeiras] não há uma aula
de gramática, só uma de escola é que fiz abrir quando aqui cheguei. A
mocidade se perde sendo educada na mesma desilusão e ociosidade e
mais vícios que os pais e parentes com publicidade praticam. (OFÍCIO
DO OUVIDOR DO PIAUÍ..., 1772, f. 4, grifo nosso).

Acreditava-se que a mudança de mentalidade viria, indispensavelmente, com a
educação escolar da criança. Nesse universo colonial, no ano de 1774, Ana Rodrigues de
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Santana escolarizou nas aprendizagens da leitura, escrita e contar o seu filho primogênito
logo que completou sete anos de idade, tida à época, conforme Ferreira (2004), como a
criança entrando na idade da razão. A escolarização das primeiras letras do seu filho
primogênito, Né de Sousa (Nezinho), acontecia no turno da tarde, ficando o período da
manhã para as brincadeiras comuns à infância sertaneja. Pelo relato de escritor Rego:
[Pela manhã] Á sombra escassa da faveleira, o menino brincava de fazer
curral. O índio manso trouxe muitos pedaços de mica, dos quais formou
as cercas. Pedrinhas de seixos faziam de gado. Seixos brancos, seixos
pretos, seixos vermelhos, seixos pintados. O maior de todos representava
o marruá. O pequeno Né de Sousa, Nezinho, como era chamado por sua
mãe Don'Ana, catou as sementes caídas da faveleira sobre o chão de
barro vermelho e colocou tudo no canto do pequeno curral de faz-deconta, como se fosse a comida para o gado de mentira.
[...]
[Após o almoço] cheia a barriga, Nezinho saiu logo da mesa, roendo um
pedaço de rapadura. Montou num pau de vassoura e saiu esquipando
porta afora, rumo à faveleira. Vestia simplesmente camisão de riscado
grosseiro, que na carreira, levantava até a cintura, deixando à mostra as
inocentes intimidades. Tinha cegueira por aquela brincadeira de curral.
[...]
[No meio da tarde, as lições escolares] Nezinho não gostava das lições.
Não que tivesse dificuldade de aprender, já conhecia a maior parte das
letras e sabia contar os dedos das mãos e dos pés. Mas tinha uma
preguiça... Dava logo sono, quando a mãe pegava uma carta e tentava
ensinar-lhe algumas letras. (RÊGO, 1986, p. 18 e 20).

No domínio familiar de usos e costumes tradicionais circunscrevia-se a
escolarização das primeiras letras das crianças para as aquisições das habilidades de
leitura, escrita, aritmética, quase sempre pelas mães. Para a continuidade dos Estudos
Menores, Nezinho mudou-se para a casa da fazenda da tia materna − Maria Rodrigues de
Santana − casa onde funcionava uma escola-internato estruturada e mantida por seu
marido, o sargento-mor e professor Marcos Francisco de Araújo Costa.
Nos termos da narrativa de Rêgo (1986), a escola-internato do professor Marcos
Francisco frequentava oito (8), nove (9) ou dez (10) meninos com idade máxima de
quatorze (14) anos. Teriam sido seus alunos: os três (3) filhos varões, além dos filhos de
parentes, amigos e algumas crianças órfãs, com pendores à aquisição dos rudimentos da
leitura, escrita, aritmética, complementada com lições do catecismo, boas maneiras e
algum ofício manual. Seja como for, o professor Marcos Francisco tinha ainda quatro (4)
filhas, o que nos leva a suspeitar que adentrassem na escolarização das primeiras letras da
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leitura, da escrita, da aritmética, complementada com lições do catecismo e boas maneiras
pelos cuidados da mãe e do pai, conjuntamente.
Nessa escola-internato do professor Marcos Francisco, as aulas ministradas numa
sala ampla, iluminada e arejada apoiavam-se em recursos didáticos como quadro de
madeira pintado de preto; pedras de tauá para escrever no quadro; mesas e bancos
compridos, onde os meninos sentavam silenciosamente para as aquisições dos
conhecimentos culturais da leitura, escrita, aritmética, complementada com lições do
catecismo e boas maneiras. Ora, os mais adiantados já adentravam na gramática portuguesa
e na gramática latina com regras aprendidas de cor.
O método de ensino individual, o mais propagado, à época, era o empregado na
escola-internato do professor Marcos Francisco, embora algumas explicações e a tomada
das lições estudadas acontecessem simultaneamente com todos os alunos: leitura em voz
alta de trechos de livros, de cartas de familiares, da Bíblia e de atas do Senado da Câmara
de Oeiras. A dimensão da forma escolar para proceder à fixação dos conhecimentos
culturais ensinados na sala de aula é assim descrita pelo autor:
[...] missivas recebidas de fazendeiros ou cópias de atas do Senado da
Câmara de Oeiras, que conseguia do secretário do legislativo em suas
viagens à capital. Os livros que Marcos Francisco possuía não eram de
leitura fácil aos alunos. Tinha uma Bíblia, escrita em latim... As cartas e
atas estavam mais ao alcance dos alunos. (RÊGO, 1986, p. 23).

O modo de escolarizar que fazia uso de escriturações de documentos legislativos e
da Bíblia não era meramente casual. A princípio, pode sinalizar a ausência de cartilhas e
compêndios, mas também pode remeter para intentos eminentemente utilitários: a
preparação desses meninos para futuros cargos públicos e políticos e a vida sacerdotal.
Como, de fato, aconteceu.
No tocante às cartilhas, compêndios e catecismos, malgrado a forte censura de
uma literatura inovadora por parte do Estado Português e da Igreja Católica, a historiadora
da educação Casimiro (2005) mapeou alguns livros escolares, que circularam nas terras
brasileiras e orientaram a escolarização da leitura, escrita, lições do catecismo e boas
maneiras das crianças-alunas. Dentre as cartilhas adotadas pelos mestres sobressai a
Cartinha para aprender a ler (1539, João de Barros), Nova escola para aprender a ler,
escrever, e contar (Manoel de Andrade Figueiredo, 1722) e Breve instrução para ensinar a
doutrina cristã, ler e escrever aos meninos, e ao mesmo tempo princípios da língua
portuguesa e sua ortografia. (1760). Entre os catecismos aparece o Catecismo romano
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(1566), Doutrina cristã (padre Marcos Jorge, [1561?]) e Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia (1707).
A forma de educação doméstica responsabilizada aos mestres particulares
contratados temporariamente era uma outra modalidade respeitada naqueles sertões. O
escritor Rego (1986) destaca a preferência pela família de Dom Manoel Carvalho de
Almeida e dona Clara da Cunha e Silva Castelo Branco I, na escolarização das primeiras
letras de seus nove filhos, distintivamente.
O português Dom Manoel teria vindo para Capitania de São José do Piauí, com a
missão de cumprir o cargo de Comissário Geral de Cavalaria. A sua esposa, dona Clara I
era filha de Francisco da Cunha Castelo Branco, fidalgo português e irmão do Conde de
Pombeiros e Capitão de Infantaria Portuguesa em missão no Maranhão. Moravam na
Povoação de Santo Antônio de Surubim (norte da Capitania do Piauí) “[...] gozando
constantemente da estima, nobreza e fidalguia dos seus antepassados.” (JULGAMENTO
POR SENTENÇA..., 1775, 1974, p. 183).

Fidalgos portugueses tinham pajens para serviços pessoais e caseiros, além de
costumeiramente manter requintes do uso de louças de Veneza e xícaras de Macau nas
refeições do dia a dia. Nos eventos oficiais e públicos vestiam-se com roupas rendadas,
bem como ornamentos como jóias, chapéus e bengalas com cabo de prata. Afirma o padre
Cláudio Melo (1983, p. 135) que devido aos costumes requintados de Dom Manoel e de
dona Clara I, parte dos moradores da Povoação de Santo Antônio de Surubim nos
setecentos esforçava-se para imitá-los, que já se inspiravam na nobreza lusitana. Afinal, “A
pureza do sangue reclamava a pureza dos costumes e o comportamento do nobre foi
exemplo para o que a ele se acostaram.”
A educação aprimorada dos nove filhos de Dom Manoel e de dona Clara I estava
enraizada nos padrões culturais da nobreza lusitana: falar e escrever o português culto;
possuir cordialidade e elegância nos gestos; saber controlar os comportamentos
espontâneos. Enfim, uma educação consentânea ao aprimoramento progressivo da criança
fidalga. Talvez atentos à reflexão pedagógica dos proeminentes iluministas lusitanos, dona
Clara I incumbiu-se da educação dos seus nove filhos.
Todavia, como observamos na reflexão ilustrada do século XVIII português assim
como preconizado na legislação educacional de 1772, as famílias podiam possuir mestres
particulares para seus filhos em suas próprias casas, sem prejuízo da literatura e do plano
de estudos adotados. A forma de educação doméstica era, de fato, a prática usual das elites
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políticas e sociais. Pela pesquisas do padre Cláudio Melo (1983, p. 139, grifo nosso), na
Povoação do Santo Antônio de Campo Maior, os mestres-escolas foram muitos “[...] a
instrução era uma espécie de exigência cultural da época. Os ricos mantinham em suas
fazendas um Mestre Escola que, em horas vagas também instruía os servidores adultos da
fazenda [...].”
Em certas situações, a forma de educação doméstica reflete o conjunto dos
padrões de conduta e códigos de valores culturais época, por exemplo: outras
sociabilidades escolares despontavam para as crianças mediante mestres particulares de
Povoação de Santo Antônio de Campo Maior. Reproduzindo padrões de conduta e códigos
de valores culturais dominantes da aprendizagem pela escolarização, o vigário dessa
Povoação oferecia às crianças-alunas geralmente das elites locais nas dependências da
Igreja Católica, aulas de português, latim, francês e de doutrina cristã católica.
Posteriormente, para o padre Melo (1983, p. 140), alguns desses alunos “[...] iam
completar seus estudos na Ilha do Maranhão, na Bahia e, por vezes, em Portugal.” Segundo
Magalhães (1996), a escolarização direta ou mesmo complementar das crianças das elites
nas dependências das residências e de templos católicos era objeto de vigilância das
dioceses mediante o trabalho dos padres visitadores apostólicos.
Aliás, como não podia deixar de acontecer, a forma de educação doméstica com
regras impostas por grupos familiares e sociais locais é extensivamente reproduzida no
domínio das famílias Castelo Branco e Araújo Costa, dentre outras. Como almejado, os
sete filhos de dona Clara II (filha de dona Clara I) seguiram para os seminários de São Luís
(Maranhão) e de Parnaíba (Piauí), logo após escolarização das primeiras letras no domínio
familiar. Mas, segundo Melo (1983), Antonio Borges Leal Castelo Branco foi o único
ordenado padre, em janeiro de 1767.
Por sua vez, dona Clara da Cunha e Silva Castelo Branco III, viúva do tenente
Felix de Sousa Nogueira recebeu ajuda financeira da família para escolarização seus filhos
menores no ambiente doméstico. (REQUERIMENTO DE CLARA DA CUNHA SILVA DE
CASTELO BRANCO..., 1786). Mantendo essa tradição familiar e social, foi mestra da

escolarização das primeiras letras do seu filho, Miguel de Sousa Borges Leal Castelo
Branco. Reproduzindo o prosseguimento dos Estudos Menores de parentes próximos
ingressou em um curso de humanidades tanto conduzido pelo seu irmão padre, Antônio
Borges Leal quanto pelo tio-padre, o “deão” da catedral de Salvador. Para ir ao encontro
dos desejos intelectuais dos familiares foi cursar Direito na universidade de Coimbra.
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Segundo Costa (1974), o renomado Miguel de Sousa Borges Leal Castelo Branco teria sido
o primeiro piauiense formado em Direito. Na transferência de bens materiais e culturais, o
senhor Manuel da Cunha Carvalho, esposo de Isabel da Cunha e Silva Castelo Branco
(filha de dona Clara I) deixou alguns livros para seus herdeiros diretos.
Na verdade, a forma escolar de socialização da criança e do jovem predominante
entre as elites locais nos domínios familiares e domésticos fazia com que se transferissem
das casas dos pais para as casas de parentes em outras cidades do Brasil, ou mesmo de
Portugal, para ingressarem em cursos de humanidades e superiores. Parece evidente, cada
família das elites desejava educar seus filhos visando a um patamar social mais elevado
dentre os parentes mais próximos ou mesmo distinguir-se por sua mentalidade europeia.
Aliás, essa é a história da formação escolar de Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva
enviado à casa de parentes na corte portuguesa no ano de 1793, quando tinha apenas seis
anos de idade. Em 1808, por volta dos dezoito (18) anos, escreveu, na forma de poema, a
sua triste partida da casa materna e paterna, a ânsia do retorno e a certeza dos benefícios
por longos anos de estudos escolares em um (1) sonetos e 1 (um) epigrama.
Passaram lustros três, e mais três anos,
Que à Estância dos mortais volvi do nada;
Mas bem que ainda não seja adiantada.
Minha idade, sofrido hei já mil danos.
Além dos torvos mares desumanos.
Recebi de meus Pais a vida hervada,
E, contando anos seis, à pátria amada.
Arrancaram-me os pais com vis enganos.
[...]
_____
Bela Alcina, sonhei, que os meus estudos,
O cobiçado fim já tinham dado;
Que para alívio dar-me um terno fado.
Me entregava a meus pais de gosto modos.
[...]
_____
Mereces altos empregos.
Pelo teu alto saber:
Sabes tudo, e só não sabes;
Contar, escrever, e ler. (SILVA, 1808, p. 25, 66 e 188).
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De fato, conforme escritos biográficos de Freitas (1998), não foram poucos os
intelectuais e políticos nascidos no Piauí em fins nos setecentos e princípios dos oitocentos,
que receberam a sua primeira socialização escolar da leitura, escrita, aritmética,
complementada com lições do catecismo, regras de civilidade e até mesmo de latim e
francês, cuidadosamente ministrada por familiares (especialmente a mãe) e mestres
particulares.
Para os pais desses meninos (futuros políticos) os estudos literários eram
compreendidos como meio de garantir o acesso de sua parentela aos níveis superiores de
ensino, e desta forma promover sua ascensão e permanência no quadro de uma fidalguia
burocratizada, mesmo que o Estado não exigisse a presença exclusiva de funcionários
letrados para a ocupação de cargos. É fato inconteste, que boa parte dos meninos
piauienses que freqüentaram por um longo tempo as escolas existentes no Brasil colonial
principalmente entre os anos de 1760 a 1821, se tornaria homens de notória influência
política na capitania do Piauí.
Provavelmente, para outros chefes de família, o interesse em garantir um mínimo
de instrução literária a seus filhos e filhas, advinha das necessidades provenientes dos
negócios agrícolas, do criatório de animais, do comércio e da administração das
propriedades. O capitão e fazendeiro Alexandre de Araújo Costa, morador da Fazenda
Morros, por exemplo, não se preocupou em dar a seu filho, José de Araújo Costa, uma
educação literária completa, mas tão somente aqueles primeiros ensinamentos escolares
considerados suficientes para se conduzir, com êxito, na vida de fazendeiro.
O pai, que só cogitava fazer dele um sucessor, não tratou de dar-lhe
educação literária. Fê-lo aprender a ler e a escrever com um professor
particular, que chamara para casa e que mal sabia as primeiras letras. O
menino, de inteligência vivaz, de gênio irrequieto, concluídos esses
imperfeitos estudos primários, desejava abraçar a vida sertaneja e nada
lhe parecia mais natural e belo (FREITAS, 1998, p. 152).

De certa forma, foi graças ao empenho desses grupos familiares que algumas
crianças, habitadoras da capitania de São José do Piauí, tiveram acesso a uma forma
escolar de socialização desenvolvida em âmbito doméstico. E desta sorte, algumas
crianças, aprenderiam a soletrar palavras, a unir as sílabas, a reconhecer os numerais, a
fazer contas de cabeça e, por vezes, escrever, nas salas da casa grande das fazendas, sob os
cuidados da mãe, de um tio-padre, do vigário, do capelão, do irmão mais velho ou, ainda,
de algum mestre particular.
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É importante lembrar que, concomitante, ao desenvolvimento de um modo escolar
de socialização da criança realizado em âmbito doméstico entre as camadas mais abastadas
da população do Piauí, aconteciam as primeiras iniciativas no sentido de criar aulas de
primeiras letras e de humanidades sob a tutela do Estado português conforme determina a
Lei de 1772. Na sequência desse capítulo, interessa-nos, apreender o trajeto de implantação
na Capitania de São José do Piauí de algumas aulas régias planejadas à luz de um
pensamento laico fundamentado na idéia de utilidade política e nos princípios liberais da
gratuidade, mas, que ainda não era “a escola para todos”.

Educar com destino aos Estudos Maiores
Na Capitania de São José do Piauí − assim como em outras capitanias − a
implantação da reforma dos Estudos Menores (escolas de primeiras letras e cursos de
humanidades) teria sido por volta do ano de 1772, com a vigência da Lei de 6 de novembro
de 1772. Ainda nesse ano de 1772, o professor régio Luis Manoel de Araújo já ministrava
um curso de Gramática Latina na vila da Parnaíba. No mês de abril de 1792, foi encerrado
quase inesperadamente esse curso de Gramática Latina, em virtude de o senhor Antônio
José Braga haver despejado o professor Luis Manoel de Araújo da casa onde funcionava a
Escola. (CERTIDÃO PASSADA PELO JUIZ DA VILA PARNAÍBA..., 1792).
Diante das dificuldades de sua permanência na vila da Parnaíba, o governador do
Maranhão (respondendo pelo governo do Piauí) transferiu-o para a vila de Alcântara
(Maranhão). Em 1798, o professor Luis Manoel de Araújo, por sua solicitação ou por
convite do governo do Maranhão, passou a lecionar o mesmo curso de Gramática Latina na
capital São Luís. (CONSULTA DO CONSELHO ULTRAMARINO..., 1798).
As Instruções para os Professores de Gramática Latina de 1759 determinavam
que as aulas fossem realizadas nos turnos da manhã e da tarde com duração de três horas
em cada turno; os mestres fizessem uso de um método de ensino abreviado, claro e fácil;
os livros fossem acomodados para o uso dos principiantes; os exercícios escolares de
composição em latim fossem efetivados tanto em classe como em casa pelo aluno; a
exposição dos conteúdos organizada seguiria dos mais fáceis aos mais difíceis; os castigos
aplicados com moderação e atenção especial com a instrução religiosa e civil dos meninos
“[...] para que desde a idade mais tenra vão tendo um conhecimento das suas verdadeiras
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obrigações.” (INSTRUÇÕES PARA OS PROFESSORES DE GRAMÁTICA LATINA..., 1759,
p. 304).
A difusão do pensamento pedagógico dos iluministas portugueses e da decretação
das reformas educacionais (1759 e 1772), não significa dizer que os sujeitos diretamente
envolvidos com a educação das crianças (professores, famílias e até alunos) tivessem mais
ou menos conhecimentos de seus preceitos. Além do mais, há de se considerar,
precipuamente, que a implantação das medidas iniciais reformistas foram dificultadas por
fatores inerentes à própria legislação, por exemplo,
[...] o estabelecimento da necessidade da realização de concursos para o
provimento das cadeiras sem, contudo, haverem sido estipulados com
precisão os valores dos ordenados dos professores ou os detalhes
atinentes ao exercício do magistério. [...] Assim para o Brasil, ora
apresentavam-se como parâmetro os valores pagos na Corte; ora esses
valores eram considerados elevados para as condições das diferentes
regiões da América, onde o custo de vida seria mais baixo; ora tentava-se
igualar os ordenados com aqueles já pagos em outras partes. (FONSECA,
2009, p. 63).

As fontes, por exemplo, ora pesquisadas, não nos permite afirmar a contratação
imediata de outro professor para o curso Gramática Latina da vila de Parnaíba. Ademais,
precisamos admitir o caráter episódico das escolas públicas de então. Em sua maioria
frequentada por poucos alunos que, cumprido o tempo dos estudos das lições dos livros e
recebendo do professor a avaliação positiva de seus rendimentos escolares, prosseguiam ou
não a formação escolar. No entanto, tanto no Piauí quanto nas outras capitanias do Brasil
colonial, sem alunos, escolas de primeiras letras e cursos de humanidades paravam de
funcionar, para serem restabelecidos posteriormente, quando assim convinha.
É certo, que no ano de 1803, o padre Matias de Lima Taveira requisitou ao
Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, sua nomeação de professor da Cadeira de
Gramática Latina a ser criada na cidade de Oeiras. Como de costume, as autoridades
portuguesas solicitavam que se procedessem as averiguações “[...] necessárias tanto a
respeito da idoneidade do suplicante, como sobre a falta e necessidade que tem a referida
cidade de um professor de Gramática Latina.” (AVISO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA
MARINHA E ULTRAMAR, 1803, f. 1). Infelizmente, não encontramos nenhum indício que

confirme a nomeação do padre Matias de Lima Taveira para Cadeira de Gramática Latina
da cidade de Oeiras.
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Parece evidente que o esforço das comunidades locais por escolas de primeiras
letras e cursos de humanidades para seus filhos, causariam disputas, tensões,
enfrentamentos até entre os poderes públicos. Mediante essas aproximações, notamos que
o Subsídio Literário (Lei de 6 de novembro de 1772) para pagamento dos professores e das
despesas com a educação escolar reverteu-se numa acirrada disputa entre as autoridades
políticas do Piauí e do Maranhão. Nessa disputa, as comunidades locais estavam a exigir
um direito que a sua contribuição no tributo do Subsídio Literário facultava.
Melhor dizendo, a disputa era do local onde deveria ser arrematado o imposto do
Subsídio Literário arrecadado no Piauí: na própria Capitania ou perante a Junta da Fazenda
Real do Maranhão. Por Provisão do Presidente do Erário de Lisboa, de 4 de janeiro de
1794, ficou determinado que o arremate do imposto do Subsídio Literário do Piauí caberia
à Junta da Fazenda Real do Maranhão. Contudo, constantes foram as denúncias das
autoridades do Maranhão acerca das negligências cometidas no Piauí quando da
arrecadação do Subsídio Literário, sobretudo na cidade de Oeiras. (OFÍCIO DO
GOVERNADOR DO MARANHÃO..., 1799). Do lado do Piauí, as autoridades acusavam que

o imposto do Subsídio Literário dentre outros afluídos para o Maranhão, doravante
enriquecia mais e mais os arrematantes. (COSTA, 1974).
Na verdade, a subordinação do Piauí ao governo do Maranhão era o principal
motivo de tantos e tantos desentendimentos e enfrentamentos entre autoridades públicas.
Em fins do século XVIII e começo do século XIX, câmaras de vereanças, autoridades
eclesiásticas, elites políticas e econômicas e parte dos súditos reiteradamente solicitavam
ao Príncipe Regente, a decretação da independência da Capitania do Piauí do Maranhão.
(AVISO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA MARINHA..., 1807). No ano de 1811,

finalmente, a Capitania de São José do Piauí conseguiu a sua independência política do
Maranhão.
A vida rural e urbana difíceis, os negócios mercantis internos e externos pontuais,
a concorrência de um mercado desarrumado, mesmo assim conseguia gerar dados
populacionais, dentre outros. No ano de 1797, a população do Piauí estava calculada em
87.044 habitantes: 22,3% eram crianças com até 7 anos de idade e 29,5 seriam crianças e
jovens entre 8 e 20 anos. Para algumas autoridades públicas, a escola vinha para ensinar a
criança e ao jovem as aprendizagens culturais e as condutas morais e sociais
indissoluvelmente ligadas à vida urbana sempre mutável.
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Ora, em 1774, a Capitania do Piauí vizinha a do Maranhão com uma escola
pública de primeiras letras (leitura, escrita e cálculos aritméticos), evidentemente que uma
parte dos moradores daquela almejasse uma escola pública para sua cidade, sua vila, sua
povoação, enfim, para seus filhos crianças e jovens. Pelos dados relacionados no Mapa das
cidades, vilas, lugares e freguesias das capitanias do Piauí e Maranhão (1787), nos anos
de 1796 e 1797 a Capitania de São José do Piauí estava constituída por uma cidade sede
(Oeiras), seis vilas (Parnaíba, Campo Maior, Marvão, Valença, Jerumenha e Parnaguá) e
três povoados de índios (São Gonçalo, Acaroás; Cajueiro, Jaicós; São João de Sende,
Gueguês). A população da Capitania era em cerca de oitenta e sete mil e quarenta e quatro
(87.044) habitantes: 22,3% eram crianças com até sete (7) anos de idade e 29,5% crianças
e jovens com idade entre oito (8) e vinte (20) anos.
Com a Lei de 6 de novembro de 1772, obviamente que mais e mais frequentes
teriam sido as súplicas das autoridades políticas aos governos portugueses implorando a
abertura de escolas públicas ou de um professor para alguma aula suspensa.
Próximo do término do século XVIII, no dia 11 de junho de 1797, a junta
provisória de governo da Capitania de São José do Piauí redigiu uma carta para o príncipe
Dom João suplicando a criação de uma escola pública de primeiras letras para a cidade de
Oeiras, cidade próspera do Piauí. Na súplica esboçada, os membros da junta provisória
destacariam que na falta de uma escola pública coletiva, onde as crianças adquirissem
habilidades de leitura, escrita, cálculos aritméticos e princípios de vida cristã e civil era
evidentemente a “[...] principal causa da rusticidade e ignorância em que se achava
sepultada a Capitania.” (SÚPLICA DA JUNTA DE GOVERNO DA CAPITANIA DO PIAUÍ,
1797, 1974, p. 200).
Oito anos depois, no ano de 1805, mais uma súplica por uma escola pública de
primeiras letras para a cidade de Oeiras, partiu do governador interino da Capitania de São
José do Piauí, Antonio Sarmento de Maia. Nessa súplica por escola pública de primeiras
letras para meninos e meninas, o governador interino ressalvou as potencialidades
econômicas do Piauí para o Estado Português.
Sendo o Piauí habitado por bem estabelecidos lavradores, vivia quase
tudo sepultado em total ignorância, não tendo a mocidade quem a
estimulasse, e fugindo os pais de família da grande despesa a que se viam
obrigados se mandassem seus filhos para outras capitanias. (SÚPLICA
DO GOVERNADOR DO PIAUÍ, 1805, p. 200).
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Havia, portanto, contrariedades políticas pelas desigualdades de como o governo
português atendiam às súplicas do povo do ultramar quanto à educação escolar. A escola
pública dos Estudos Menores (escolarização de primeiras letras e cursos de humanidades),
coletiva e regulada por normas comuns estatais como socializadora de conhecimentos
culturais úteis e de condutas modeladas pela vida urbana... permanecia o governo
português a dever sua institucionalização na Capitania de São José do Piauí. A
oportunidade de ascensão social pela escolarização de caráter utilitária, instrumental e
desencadeara dos talentos individuais teria sido para pouquíssimas crianças e jovens
estudantes, basicamente da modalidade da escola doméstica.
Diante de tantas súplicas e não por menos carências de jovens formados perante
os progressos dos negócios mercantis, da administração da coisa pública, da concorrência
do comércio interno e externo de bens primários e da pecuária, enfim, no reinado de Dona
Maria I, um professor para uma Escola Gramática Latina foi anunciado. Finalmente, no dia
4 de junho de 1788, a junta de governo interina surpreendeu-se com uma provisão do
Desembargo do Paço dando-lhe ciência de um professor para Escola de Gramática Latina
do curso de humanidades, mantida com recursos do Subsídio Literário.
O destino do professor era para uma Escola de Gramática Latina da vila de São
João de Parnaíba, cujas aulas haviam sido suspensas por algum tempo. Na Provisão
expedida, a rainha Dona Maria I já fazia a nomeação do professor régio Luis Manoel de
Araújo, natural da Freguesia de Santo Antônio da Cerdeira (Portugal).
Dona Maria I, por graça de Deus Rainha de Portugal [...] Faço saber aos
que esta Minha Provisão virem que eu fui servida fazer mercê a Luis
Manoel de Araújo no lugar de Substituto da cadeira de Gramática Latina
da vila da Parnaíba da Capitania do Maranhão [do Piauí] vencendo o
ordenado de duzentos mil réis pagos a quartéis adiantados desde o dia
que mostras se embarcara nesta Corte para fazer viajem ao lugar do seu
Emprego, que dele tomou posse, e que tem sua Aula aberta pelo cofre de
rendimento do Subsídio Literário da dita Capitania; o qual lugar servirá
em quando Eu não ordenar o contrário. (PROVISÃO DA RAINHA DE
PORTUGAL..., 1788, f. 2, grifo nosso).

O professor Luis Manoel de Araújo chegou à vila de São João da Parnaíba em fins
de janeiro de 1789, logo fechando contrato com o senhor Antônio José Braga do aluguel de
casa para sua moradia e funcionamento da Escola de Gramática Latina. As aulas
aconteciam na sala principal da casa onde ficavam guardados seus utensílios de trabalho:
livros e cadeiras. (CERTIDÃO PASSADA PELO JUIZ DA VILA PARNAÍBA..., 1792).
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Provavelmente, outros materiais e utensílios existiam na Escola de Gramática Latina
arranjados pelas instituições públicas ou, quiçá, pelos pais dos alunos.
Nada mais encontramos sobre o funcionamento dessa Escola Pública de
Gramática Latina a cargo do professor Luis Manoel de Araújo: quais e quantos teriam sido
seus alunos, idades, programa de estudo, método de ensino e o tempo para aprender os
conhecimentos “[...] indispensáveis para se conservarem a união cristã e a sociedade civil,
e para dar à virtude o seu justo valor, a boa educação e ensino da mocidade.”
(INSTRUÇÕES PARA OS PROFESSORES DE GRAMÁTICA LATINA, 1759, p. 299).
Na documentação pesquisada por Cardoso (2002) sobre escolas régias no Rio de
Janeiro de 1759-1834, essa historiadora da educação encontrou dados referentes a
professores que vieram diretamente de Portugal para lecionar no Brasil entre 1797 1808,
visando atender, minimamente, à expansão dos Estudos Menores para algumas cidades do
Brasil. A intenção do governo português não deixava de ser ambiciosa: o conveniente
projeto de um Império luso-americano.
Quaisquer que fosse o conjunto de propósitos do governo português: as
potencialidades econômicas do Piauí para o Estado Português; estatizar, secularizar e
uniformizar a educação escolar (BOTO, 2004); urbanidade e civilidade como pilares
primordiais para a educação das elites e o mestre o centro irradiador dos bons exemplos e
costumes (FONSECA, 2009), o certo é que o professor régio Luis Manoel de Araújo
transferiu-se de sua cidade Santo Antônio da Cerdeira para a vila de São João da Parnaíba
no mês de janeiro de 1789, mais ou menos oito anos antes da vinda de professores públicos
para o Brasil. De todo modo, as incessantes súplicas das comunidades locais por escolas de
primeiras letras e curso de Gramática Latina já denunciariam que as reformas educacionais
(Alvará, de 28 de junho de 1759 e Lei, de 6 de novembro de 1772) pouco atingiram essa
porção da América Portuguesa.
As convicções ilustradas de uma forma renovada de escolarizar e educar as
crianças e os jovens portugueses para reconhecerem somente como legítimos as normas e
os costumes de Estado, com mestres capazes de ensinar, na primeira etapa da
escolarização, lentamente a leitura, escrita, aritmética, história, geografia, ginástica e latim
(Martinho de Mendonça de Pina e de Proença); de irradiação da escola pública para todas
as camadas sociais (Luis Antonio Verney) e de instauração de uma rede de escolas
menores, intermediárias ou colégios, além de escolas maiores ou faculdades com exclusiva
competência do poder estatal (António Nunes Ribeiro Sanches) − com raras exceções,
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concediam privilégios aos setores sociais privilegiados e beneficiavam lugares mais
desenvolvidos.
A título de inferência, podemos estabelecer um paralelo entre os intentos
reformistas e a forma de escolarizar e o modo educar as crianças nesse século XVIII no
Piauí: se por um lado, setores representativos das elites locais com insistência suplicavam
as autoridades portuguesas por escolas de primeiras letras e curso de Gramática Latina
Públicas para seus filhos, o que já expressa o desejo do que Vincent, Lahire e Thin (2001)
qualificaram como forma escolar de socialização dominante que instauraria uma
normatividade de regras e deveres iguais; por outro, o pouco alcance das reformas
educacionais nas cidades, vilas e povoações piauienses, a forma de escolarizar e o modo de
educar as crianças mantinham-se pela conservação e carregavam-se em si a reprodução de
usos e costumes de práticas sociais familiares.
Assim, no desejo por escola e por escolarização para suas crianças e jovens, não poderia
deixar de acontecer − a propagação da modalidade de escola doméstica assentada no
interior das casas de fazendas, onde mães, professores particulares e mestres escolas
transmitiam certos conhecimentos básicos da cultura letrada em face da primazia da cultura
da oralidade − leitura, escrita, cálculos aritméticos, além de preceitos da religião católica e
regras de civilidades. Nesse Século das Luzes, a leitura e a escrita elevaram-se como
conhecimentos estruturantes da vida moderna. O século XIX daria substrato político para
criação da escola pública coletiva para todas as crianças em idade escolar do Piauí, no
período imediatamente anterior e posterior.
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Capítulo quatro
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Educação da criança do povo provincial (1808-1859)

O século XIX é o período da vinda da Família Real para o Brasil com mais de dez mil
nobres portugueses. Com a instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 7 de março
de 1808, o príncipe regente Dom João (João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís
António Domingos Rafael de Bragança), logo começou a organizar seu primeiro Ministério,
escolhendo o assessor Fernando José de Portugal (futuro Marquês de Aguiar), para assumir a
pasta de Assuntos Internos da Colônia, por ter sido Vice-Rei no Rio de Janeiro de 1801-1806.
Em 1815, Dom João VI elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e
Algarves, para, em 1818, ser sagrado Rei de Portugal, do Brasil e Algarves. Artes, bibliotecas,
ciências, culturas, indústrias, saúde, educação tornaram-se centro de atenção da Corte para o
Rio de Janeiro. Conforme Almeida (2000), durante todo o período em que D. João VI reinou
em terras brasileiras, foram criadas mais de sessenta (60) cadeiras de primeiras letras, além de
vinte (20) cadeiras de Gramática Latina, algumas delas na capitania de São José do Piauí.
Neste capítulo, objetivamos discutir os projetos educacionais destinados à socialização escolar
da criança piauiense.

Arcabouços da forma escolar
Quando da instalação da Corte Portuguesa no Brasil, encontrava-se no governo da
Capitania de São José do Piauí, Carlos César Burlamaque (1806-1810), Capitão de Infantaria
da Legião das Tropas Ligeiras, que se dedicou a acompanhar os impostos arrecadados no
Piauí, com atenção especial ao subsídio literário. Conforme Nunes (1972), o governador
Carlos César Burlamaque, em correspondência enviada para os representantes do governo,
afirmava que o Subsídio Literário arrecadado correspondia a 350$050 anuais, valor suficiente
para cobrir o provimento de algumas escolas públicas, embora lhe parecesse que nenhuma
estivesse em funcionamento. A seu ver, o motivo de não existirem escolas na Capitania de São
José do Piauí não podia ser atribuído à falta de candidatos ao magistério, visto que, para o
ensino de Gramática Latina, havia dois padres com insistência pleiteando por vagas.
Na Memória Relativa das Capitanias do Piauí e Maranhão, escrita em 18 de maio de
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1810, pelo capitão de Milícias Francisco Xavier Machado, a Capitania de São José do Piauí
possuía uma (1) cidade e seis (6) vilas com suas respectivas freguesias e câmaras de
vereanças. Em algumas delas, produziam-se, para consumo e comércio externo, algodão,
tabaco e pele curtida de ovelhas, no entanto, nos gêneros de maior exportação, destacavam-se
bois, vacas, cavalos e couros com cabelos e curtidos. De capitanias como a do Maranhão,
Pernambuco e Bahia, os comerciantes e as elites piauienses importavam fazendas, secos e
molhados, açúcar e escravos.
Conforme as Memórias de Machado (1854), no ano de 1810, a Capitania de São José
do Piauí era habitada por sessenta (60) ou setenta (70) mil pessoas. Na sua generalidade, era
um povo de boa índole; fáceis de ser conduzidos, porém, de costumes rústicos. A educação de
parte do povo do Piauí seria principalmente:
Má, porque não tiveram de quem herdar. Nos mais ricos e abundantes, a
caça, cães, espingardas, cavalos etc; e logo que se supõem brancos ou forros,
já se julgam em paralelo com a pessoa de maior respeito e autoridade. Os
pobres são sujeitos à bebida da cachaça, a pitar e às danças e toques próprios
do país, fáceis em cometer crimes, logo que a isso os induziam,
desmazelados e preguiçosos; talvez a abundância do país concorra para estes
males, porque atividade sem precisão, raras vezes se encontra. (MACHADO,
1854, p. 63).

Nesse ano (1810), o governador Carlos César Burlamaque era afastado do governo da
Capitania de São José do Piauí, por imposição do governador do Maranhão, José Tomás de
Meneses (1809-1811),que nomeou, para substituí-lo, o coronel Francisco da Costa Rabelo
(1810-1811). No ano seguinte, pela Carta Régia de 10 de outubro 1811, a Capitania de São
José do Piauí seria emancipada da tutela administrativa do Maranhão, para, no período de dois
anos e três meses, ser governada por uma junta governativa (1811), um governador (18111812) e, novamente, outra junta governativa (1812-1813). Nesse primeiro período de sua
emancipação (1811 a 1813) nada encontramos sobre a criação de escolas de primeiras letras.
Em 10 de janeiro de 1814, era empossado, no governo do Piauí, o fidalgo cavalheiro
da Casa Real, Baltasar de Sousa Botelho de Vasconcelos e, durante o período em que
administrou a Capitania (1814-1819), cuidou em informar as autoridades competentes sobre a
carência de escolas públicas, solicitando sua imediata criação. No ano seguinte, pela
Resolução de 4 de setembro de 1815, foram criadas três (3) escolas ou cadeiras de primeiras
letras no Piauí: uma (1) na cidade de Oeiras; outra na vila de Parnaíba; e mais uma (1) na vila
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Campo Maior.
Constando na Minha Real Presença a necessidade, que há para a educação da
mocidade de uma cadeira de primeiras letras na Cidade de Oeiras, e em cada
uma das vilas da Parnaíba, e Campo Maior da Capitania do Piauí: Hei por
bem criar as referidas cadeiras, vencendo o professor da Cidade de Oeiras o
ordenado de cento e vinte mil réis, das mencionadas vilas o de sessenta mil
réis. (RESOLUÇÃO DE 4 DE SETEMBRO DE 1815, p. 47).

Como parte de esforços envidados por Botelho de Vasconcelos visando expandir uma
educação escolar pública para crianças e jovens no Piauí consta, ainda, uma representação
feita, em 1° de abril do ano de 1818, solicitando a criação de uma escola ou cadeira de
Gramática Latina na cidade de Oeiras. Quatro meses depois, D. João VI emitiu parecer
favorável.
Faço saber a vós governador da capitania do Piauí: Que atendendo a vossa
representação do primeiro de abril deste ano, e ao que sobre ela me expôs em
consulta da mesa do meu Desembargo do Paço com cujo parecer fui servido
conformar-me por minha imediata resolução de quinze de julho do corrente:
Hei por bem criar na cidade de Oeiras uma cadeira de Gramática Latina com
o ordenado de trezentos mil réis para na conformidade das minhas reais
ordens ser provida na mesa do meu Desembargo do Paço: O que mando
participar-vos para a vossa inteligência, e para o fazer por em execução
(RESOLUÇÃO DE 3 DE AGOSTO DE 1818, f. 1).

Obedecendo às formalidades administrativas, o governador Baltasar Botelho de
Vasconcelos mandou afixar um edital nos principais pontos da cidade e vilas, convocando
candidatos aos cargos do magistério público para submeter a exame diante de duas pessoas de
reconhecida probidade e de profundo conhecimento da Língua Portuguesa e Aritmética.
Promovido o concurso público e providas as cadeiras de primeiras letras com hábeis
professores, essas chegariam a funcionar por alguns anos; atribuía-se à tenuidade dos
ordenados a causa principal para suas vacâncias:
Por esta causa a Cadeira da Cidade [Oeiras], cujo ordenado de cento e vinte
mil réis, acha-se vaga desde mil oitocentos e vinte quando foi deposto o
[ilegível] Mestre, que nela estava provido. A da Parnaíba, cujo ordenado não
passa de sessenta mil réis, havendo deste a ventura de um bom mestre, este se
viu a largá-la no ano passado [1821] por não poder subsistir. Em Campo
Maior, onde o ordenado é o mesmo de sessenta mil réis, é que ainda se
conserva o Mestre, mas por isso mesmo este pouco suficiente. (OFÍCIO DA
JUNTA GOVERNATIVA DO PIAUÍ, 1822, grifo nosso).
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A escola de Gramática Latina destinada à cidade de Oeiras não chegou a ser provida
durante o governo de Baltasar Botelho de Vasconcelos. O valor estabelecido de trezentos mil
réis anuais para ordenado do professor teria sido o principal motivo da ausência de candidatos
àquela vaga no magistério público.
No governo de Elias José Ribeiro de Carvalho (1819-1821), coronel efetivo de
Infantaria e Adido do Estado-Maior do Exército, permaneceu a insistência por escolas
públicas de primeiras letras e cursos de humanidades. Em 16 de março de 1820, era aberto
concurso público para professor de Gramática Latina na vila da Parnaíba. Não tendo aparecido
candidatos para vaga de professor devido ao baixo ordenado oferecido, o governador, por
ofício, de 30 de junho de 1820, solicitou aumentar o valor do salário do professor público,
Porém não obteve resposta.
O governo de Elias José Ribeiro de Carvalho ficaria enredado pelos acontecimentos
políticos da chamada Revolução Liberal do Porto (1820) e do retorno imediato de Dom João
VI a Portugal (1821). Entrelaçaram-se com as eleições para deputados representantes na
Cortes Gerais (1821) e as eleições de uma Junta de Governo Provisório em todas as capitanias
do Brasil, doravante chamadas de províncias.
A Primeira Junta Constitucional de Governo Provisório da Província do Piauí (18211822) foi eleita, em 21 de outubro de 1821, e empossada no dia 26 de outubro. Mantendo os
esforços pela propagação da escola pública, promoveu concurso para professores de
Gramática Latina, objetivando preencher as vagas da cidade de Oeiras (1818) e da vila da
Parnaíba (1820), preservando os editais das vezes anteriores.
Ocorre que, para esse concurso de professor de Gramática Latina, apareceu, apenas,
um candidato, requerendo ordenado de quatrocentos mil réis, quando o estabelecido pelo
governo da Corte era de trezentos mil réis. (OFÍCIO DA JUNTA GOVERNATIVA DO PIAUÍ,
1822). Existia, porém, um plano educacional que idealizava uma forma escolar de socialização
de crianças e de jovens circunscrita a uma normatividade emanada do poder público. A par
desse plano, a Junta Constitucional de Governo Provisório da Província do Piauí decidiu
nomear, por um ano, José Lobo Fróis, como professor de Gramática Latina para a cidade de
Oeiras, com o ordenado por ele requerido de quatrocentos mil réis. É a seguinte, a Provisão de
15 de janeiro de 1822, que nomeava o professor José Lobo Fróis, para o emprego de professor
de Gramática Latina.
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Atendendo esta Junta do Governo que da falta de semelhante cadeira tem
aqui resultado tão graves danos ao serviço público, que as mais das vezes se
não encontram pessoas hábeis para ocupar os empregos; acrescendo mais que
ora não há nesta cidade, nem mesmo em toda a província, uma só aula de
instrução pública, qualquer que ela seja; e considerando outrossim que é
muito tênue aquele ordenado de 300$000 para a decente subsistência de um
professor nesta província central, onde todos os gêneros de importação se
vendem a muito alto preço pelas dificuldades do transporte; depois de se
haver posto a concurso a referida cadeira, e ter-se o suplicante, único
candidato, que compareceu, mostrado habilitado por exame, a que se
procedeu por dois examinadores para isso nomeados, com assistência de um
magistrado de letras, além de apresentar um título régio, e documentos com
que prova ter ocupado outro igual emprego na Vila Nova Rainha da
província da Bahia, onde se mostra livre de culpas por meio de folha corrida;
e sendo ouvido o reverendo vigário-geral forense, como primeira autoridade
eclesiástica da província, com cujo parecer a Junta do Governo se
conformou; por todos estes respeitos: há por bem nomear, como por esta
nomeia ao sobredito José Lobo Fróis para servir provisoriamente por tempo
de um ano, se entretanto este governo não mandar o contrário, o emprego de
professor de gramática latina desta cidade com o ordenado de 400$000,
pagos pelos cofres da renda pública desta província, na forma das reais
ordens a semelhante respeito. (PROVISÃO DE 15 DE JANEIRO DE 1822
DA JUNTA DE GOVERNO PROVISÓRIO DA PROVÍNCIA DO PIAUÍ,
1822, p. 245).

A escola pública era a instância de Estado que se responsabilizava pela educação de
crianças e jovens. Com o objetivo de não mais retardar a institucionalização da forma escolar
de socialização de crianças e jovens pela escola pública, a Junta do Governo Provisório da
Província do Piauí, através do ofício, de 25 de fevereiro de 1822, informou aos órgãos
superiores o provimento do emprego de professor de Gramática Latina para a cidade de
Oeiras. Ademais, que fosse elevado o salário de emprego de professor de Gramática Latina,
para, assim, ser provida a Escola de Gramática Latina da vila da Parnaíba, bem como para
todos os professores das três (3) escolas de primeiras letras do Piauí.
Por esse tempo, os deputados das Cortes Constitucionais debatiam o regresso de Dom
João VI a Portugal e, concomitantemente, votavam medidas que acarretavam uma organização
política e administrativa das províncias brasileiras com governos subordinados diretamente às
Secretarias de Estado de Lisboa. Em cumprimento às determinações das Cortes
Constitucionais, Dom João VI, a Família Real (à exceção de Dom Pedro I que ficava no Brasil
representando a Monarquia Portuguesa) e os membros da Corte (diplomatas, ministros,
conselheiros, oficiais e familiares) voltavam para Lisboa no dia 26 de abril de 1821.
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Nesse ambiente de tensões e incertezas, elegeu-se, no dia 7 de abril de 1822, mais
uma Junta Provisória de Governo da Província do Piauí (1822-1823) que iniciou suas
atividades governamentais cumprindo uma Portaria, de 6 de abril de 1822, expedida por Dom
João VI. Por essa Portaria, o Rei determinava que, a bem da educação escolar da população
infantil e juvenil dos habitantes das províncias ultramarinas, as Juntas eleitas fizessem criar
escolas de primeiras letras que julgassem necessárias pagando salários de cento e cinquenta
mil réis anuais para seus professores, mas se encarregassem “[...] de vigiar o bom desempenho
dos professores assim como proceder contra aqueles que não satisfizerem suas obrigações.”
(CÓPIA DE PORTARIA DO REI DE PORTUGAL..., 1822, f. 2).
Com convicções de expansão da educação escolar pública, os membros da Junta
Provisória de Governo da Província do Piauí, por ofício, de 12 de junho de 1822, solicitaram
ao Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Filipe Ferreira de Araújo e Castro, a imediata
criação de quatro (4) escolas de primeiras letras para as vilas de Parnaguá, Jerumenha,
Valença e Marvão, além de uma (1) escola de Gramática Latina para a vila de Parnaguá, com
ordenados dignos que evitassem quaisquer vacâncias.
E tendo a atual Junta Provisória de Governo já remetido a Vossa Excelência
por esta Secretaria de Estado dos Negócios do Reino segunda via da dita
participação acompanhando seu oficio de oito do corrente, agora cumpre lhe
mais representar a Vossa Excelência para conhecimento de Sua Majestade,
que não havendo um só estabelecimento de instrução publica nas Vilas de
Parnaguá, Jerumenha, Valença e Marvão desta Província, julga a mesma
Junta de Governo de primeira necessidade a bem do Serviço Publico, que se
crie, quanto antes, em cada uma das ditas Vilas uma Cadeira de primeiras
Letras, e até, pelo menos uma de Gramática Latina na de Parnaguá, como
mais remota e que, e que fica cento e vinte léguas distante desta Cidade,
dando-se a umas e outra, ordenados suficientes, que subministrando, com que
os Professores possam tratar-se decentemente haja ao mesmo tempo de
convidar ao Magistério pessoas dignas de ocupar as Cadeiras com vantagem
Pública. E a Junta de Governo roga a Vossa Excelência, que se interessando
na proveta decisão deste Negócio pelo que o estabelecimento daquelas
Cadeiras podem cooperar para a prosperidade desta Província, que em grande
parte deve o seu atraso ao abandono, em que está a sobre dita instrução
Publica, haja de transmitir-lhe logo a Real deliberação de Sua Majestade a
semelhante respeito. (OFÍCIO DA JUNTA GOVERNATIVA DO PIAUÍ...,
1822, f. 1, grifo nosso).

A educação escolar pública com professores dignos e tratados decentemente traria,
pois, vantagens sociais para a prosperidade material da Província do Piauí. Com o propósito de
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ampliar as oportunidades educacionais para um maior número de crianças em idade escolar,
nessa data (12 de junho de 1822), a Junta Provisória de Governo da Província do Piauí
autorizou a criação de escolas de primeiras letras para aquelas vilas de Parnaguá, Jerumenha,
Valença e Marvão. Para tanto, autorizou o concurso para o emprego de professor em três (3)
escolas de primeiras letras com salários iguais no valor de cento e cinquenta mil réis anuais
conforme aquela Portaria, de 6 de abril de 1822. (CARTA DA JUNTA GOVERNATIVA DO
PIAUÍ..., 1822).

Como podemos constatar, desde o princípio do século XIX, as autoridades políticas
do Piauí propõem-se a enfrentar o problema do analfabetismo por meio da criação de uma
rede de escolas públicas. Ou seja, houve uma mobilização das autoridades políticas na
instauração da forma escolar de socialização, segundo a definição dos historiadores Vincent,
Lahire e Thin (2001, p. 13), que institui “[...] um tempo específico, o tempo escolar,
simultaneamente com o período da vida, como tempo no ano e como emprego do tempo
cotidiano.” A especificidade dessa forma escolar estaria substantivamente ligada a uma
socialização educativa uniforme e normatizada para professores e alunos.
O século XIX foi, indubitavelmente, o século de expansão da escola pública,
universal, obrigatória e laica em grande parte dos países europeus, não por menos os
deputados eleitos para representar o Piauí nas Cortes Constituintes Portuguesas (1821-1823)
reivindicaram, incisivamente, por equalização das oportunidades educacionais para as crianças
e jovens piauienses. O deputado Miguel de Sousa Borges Leal Castelo Branco, por exemplo,
denunciou aos seus pares em sessão do dia 30 de agosto de 1822 que “[...] vivia entre homens
que ignoravam as primeiras letras, pois na província do Piauí dois terços dela não sabem ler
nem escrever.” (SESSÃO DAS CORTES DE LISBOA DO DIA 30 DE AGOSTO..., 1822, p. 296).
Por extensão, a equalização das oportunidades educacionais era igualdade para todas
as províncias que contribuíam com o imposto do Subsídio Literário. Deputados liberais do
Piauí reivindicavam essa igualdade política para, inclusive, denunciar desigualdades entre os
povos brasileiros em cada província. Assim sendo, em 2 de setembro de 1822, o deputado
padre Domingos da Conceição tornou público às Cortes Constituintes Portuguesas, a
desigualdade da educação escolar na província do Piauí.
Setenta mil portugueses, cidadãos pacíficos do Piauí, são setenta mil cegos
que desejam a luz da instrução pública, para que tem concorrido, com seus
irmãos, de ambos os hemisférios, pagando o subsídio literário, desde a sua
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origem, e apenas conhecem três escolas de primeiras letras, na distância de
sessenta léguas cada uma, estas incertas, e quase sempre vagas por não haver
na província quem queira submeter-se ao peso da educação da mocidade,
pela triste quantia de sessenta mil réis anuais, quando a um feitor de escravos,
tendo cama e mesa, se arbitra no país a quantia de 200$000 anualmente.
(SESSÃO DAS CORTES DE LISBOA DO DIA 2 DE SETEMBRO DE
1822, p. 323).

No cumprimento dos propósitos liberais reformistas para o qual foi eleito, o deputado
padre Domingos da Conceição apresentou um anteprojeto de lei abrangendo a criação de
escolas de primeiras letras, de aulas de Gramática Latina, Filosofia Racional, Geometria Plana,
Trigonometria Retilínea, além de Medicina e Cirurgia Prática cujos professores contratados,
um físico-mor e um cirurgião-mor, também deveriam cuidar dos militares enfermos.
1º − Que se mande criar 7 escolas de primeiras letras com o ordenado de
120$000 cada uma anualmente: 1ª na cidade de Oeiras; 2ª na vila de
Parnaguá; 3ª na vila de Valença; 4ª na vila de Jerumenha; 5ª na vila de
Marvão; 6ª na vila de Campo Maior; 7ª na vila de Parnaíba.
2º − Três aulas de gramática latina com o ordenado de 200$000 cada uma: 1ª
na cidade de Oeiras; 2ª na vila de Campo Maior, que dista daquela 60 léguas;
3ª na vila da Parnaíba, que dista desta outra 60.
3º − Uma cadeira de filosofia racional, na cidade de Oeiras, outra de
geometria plana e trigonometria retilínea na vila da Parnaíba, com o
ordenado de 400$000 cada uma. (SESSÃO DAS CORTES DE LISBOA DO
DIA 2 DE SETEMBRO DE 1822, p. 323).

A forma escolar que mobilizaria por conhecimentos, normas e regras a ampliação, a
democratização da escolarização para crianças e jovens em “classes de aulas” não relevaria o
emprego do professor público. Nesse sentido, o anteprojeto de lei do padre Domingos da
Conceição determinava que o emprego de professor público fosse por concurso,
preferencialmente, realizado em Lisboa, priorizando “[...] pessoas idôneas que possam e
queiram encarregar-se destes magistérios [...] preferindo-se em iguais merecimentos
presbíteros assim seculares, como egressos, por haver grande falta de sacerdotes na
província.” (SESSÃO DAS CORTES DE LISBOA DO DIA 2 DE SETEMBRO DE 1822, p. 323).
Embora políticos e setores sociais piauienses atentassem para a urgência de
democratização da escolarização para crianças e jovens na forma escolar de socialização
predominantemente, nos países europeus, até setembro de 1822 apenas as sete (7) escolas de
primeiras letras haviam sido criadas, com ordenados para os professores superiores a cento e
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vinte mil réis anuais. Mas, apenas uma (1) escola provisória de Gramática Latina estava em
funcionamento na cidade de Oeiras; outras duas encontravam-se em concurso para emprego de
professor nas vilas da Parnaíba e do Parnaguá.
Segundo Schwarcz (2002, p. 368), o ano de 1822, no Brasil, foi movido por dúvidas,
incidentes, discórdias, embates e rupturas. “Mas, a despeito das tensões entre grupos
nacionais, um processo mais estrutural e profundo ia se afirmando e a história não voltava
atrás: conquistas desse tipo vinham para ficar.” Enfim, no dia 7 de setembro de 1822, foi
formalizada a independência política do Brasil pelo príncipe regente Dom Pedro. Certamente,
nesse período de importantes mudanças políticas, outros projetos educacionais seriam
delineados com fins de escolarizar meninos e meninas que ali habitavam.

A educação escolar de crianças piauienses
Declarada a Independência de Portugal, como mostra Schwarcz (2002, p. 384), o
Brasil “[...] inseria-se no quadro econômico internacional, além de ter pela frente a tarefa de
construir um Estado e organizar uma unidade política.” Por seu lado, na Província do Piauí,
somente em 24 de janeiro de 1823, em sessão extraordinária da Câmara de Oeiras, autoridades
políticas, eclesiásticas, civis e militares simbolicamente aclamaram a independência política
do Brasil e já promoveram eleição e posse da primeira Junta Provisória de Governo
Independente. Mas, as decisões do governo imperial começaram a chegar com muita rapidez
como ressalta Brandão (1997): nove meses após eleição da primeira Junta Provisória de
Governo Independente, um Decreto Imperial, de 25 de outubro de 1823, dissolvia-a e
mandava que o governo de cada província brasileira fosse confiado, provisoriamente, a um
Presidente e a um Conselho de Governo.
Diante desse Decreto Imperial, o brigadeiro Manuel de Sousa Martins, futuro Barão
da Parnaíba, foi eleito Presidente Provisório da Província, em 19 de setembro de 1823, mas
nomeado Presidente por Carta Imperial de 1° de dezembro de 1824, permanecendo até o dia 9
de dezembro de 1828. Uma das medidas do governo de Manuel de Sousa Martins, nos
primeiros anos de seu governo, teria sido o levantamento geral da população do Piauí (1826):
noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e oito (94.948) habitantes entre homens e
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mulheres, adultos e crianças, brancos, pretos e pardos, livres e escravos.
O número de criança existente na Província do Piauí, no ano de 1826, atingia
dezesseis mil quinhentos e treze (16.513) com idade entre zero (0) a dez (10). Para Alencastre
(1981), poderiam existir outras tantas crianças com idade entre dez (10) a quatorze (14) anos,
contudo foram registradas no grupo com idade entre dez (10) e vinte (20) anos. Do total de
crianças entre zero (0) e dez (10) anos de idade, 30,7% eram escravas e qualificadas como
meninos pretos 11,7%; meninas pretas 12,5%; meninos pardos 3,1% e meninas pardas 3,6%.
A maioria absoluta das crianças entre zero (0) a dez (10) anos de idade (69,3%) tinha a
condição jurídica de livre (menino pardo 20,1%; menina parda 22,9%; menino branco 12,8%;
meninos e meninas pardas 8%; menino preto 2,7% e menina preta 2,8%). O mapa
populacional de 1826 não fazia nenhuma referência à criança índia.
Supomos que, apenas, um pequeno número de crianças livres relacionadas em 1826,
tenha frequentado a escola de primeiras letras pública no decurso do governo Manuel de Sousa
Martins (1824-1828). Objetivamente, isso ocorreu devido ao reduzido número de escolas em
funcionamento: três (3) escolas de primeiras letras distribuídas em Oeiras e nas vilas de
Campo Maior e Valença e duas (2) escolas de Gramática Latina situadas na cidade de Oeiras e
na vila da Parnaíba. Esse número de escolas seria alterado no ano posterior.
Através da Lei Imperial, de 15 de outubro de 1827, o Congresso Geral mandava criar
escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Brasil. A
escola de primeiras letras de ensino mútuo adotaria um plano de estudos com leitura; escrita;
gramática da língua nacional; quatro operações de aritmética; práticas de quebrados, decimais
e proporções; noções mais gerais de geometria prática; princípios de moral cristã e de doutrina
da religião católica, apostólica romana, sendo preferido para as leituras a Constituição do
Império e a História do Brasil. Nas escolas femininas, onde a aprendizagem da aritmética se
limitava às quatro operações, as professoras ensinariam prendas que serviam à economia
doméstica.
Passados sete anos da aprovação da Lei Imperial, de 15 de outubro de 1827, a Lei n°
16, de 12 de agosto de 1834, autorizou adições à Constituição do Império do Brasil com Ato
Adicional, dentre as quais a escolarização primária e secundária como matéria legislativa das
Assembleias Provinciais. Na organicidade do social e do político imperial, o tempo era de
instituição de uma forma escolar de socialização, com plano único de estudos e sistema de
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ensino mútuo, além de normas e regras uniformes.
Haveria necessidade de se empreender esforços políticos em proveito dessa forma
escolar de socialização de crianças e jovens. No Piauí, o governo do presidente João José de
Guimarães e Silva (1829-1831), apoiado pelos membros do Conselho do Governo (18251834) e do Conselho Geral de Província (1829-1834), não mediu esforços para alcançar esse
intento. Na ata de reunião do Conselho do Governo, realizada em 1° de junho de 1829, aquele
presidente solenemente manifestou a urgentíssima necessidade da criação de escolas de
primeiras letras na Província em cumprimento à Lei Imperial, de 15 de outubro de 1827.
O fato é que, justamente, passados quatorze dias da manifestação do presidente João
José de Guimarães e Silva, o povo do Piauí vivenciou por força da Portaria, de 15 de junho de
1829, a criação de duas (2) escolas de primeiras letras de ensino mútuo na cidade de Oeiras:
uma para meninos, e outra para meninas, além de oito (8) escolas de primeiras letras de ensino
simples, abertas nas localidades de Jaicós, São Gonçalo, Poti, Campo Maior, Barras,
Jerumenha, Valença e Parnaguá.
Por outra Portaria, de 18 de julho de 1829, o governo de João José de Guimarães e
Silva autorizava a criação de mais quatro (4) escolas de primeiras letras de ensino simples nas
localidades de Piracuruca, Parnaíba, Marvão e Piranhas. A educação escolar ampliada,
oficializada e em expansão já vigorava em quatorze (14) escolas de primeiras letras e em três
(3) escolas de Gramática Latina presentes na cidade de Oeiras e nas vilas de Campo Maior.
As duas (2) escolas de primeiras letras de ensino mútuo criadas, em 15 de junho de
1829, na cidade de Oeiras, em que o trabalho pedagógico dos professores tinha que ser
auxiliado pelos alunos mais adiantados, estavam temporariamente providas com “mestres de
ensino simples” conforme registro na Ata de instalação do Conselho Geral da Província em
1829.
Tem-se cuidado da educação da mocidade, criando em todas as vilas e em
diferentes povoações doze escolas de primeiras letras pelo método simples,
de que só está provida a de Jaicós e duas nessa capital, uma de meninos pelo
ensino mútuo, e outra de meninas por ora interinamente providas por mestres
também de ensino simples, que vão desempenhando as suas obrigações,
sendo os castigos pelo sistema de Lancaster com que se fez nascer a
emulação, este sentido generoso, o mais puro princípio da atividade humana.
Três cadeiras de língua latina que se tem de prover desta cidade, na vila de
Campo Maior, e na de Parnaíba, hão de multiplicar, e disseminar tanto por
ora é possível, o recurso, ou as ocasiões ao menos que auxiliem os talentos ao
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nascer, e a desenvolver-se e hão de ensinar aos brasileiros a frequentar um
dia os estudos maiores. (ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO
CONSELHO GERAL DE PROVÍNCIA..., 1829, 1997, p. 119).

Para os concebedores do método de ensino mútuo − Andrew Bell e Joseph Lancaster
− os agentes educativos seriam o professor e o monitor ou decurião a quem caberia a divisão
da escola em classes diferentes,
[...] conforme as disciplinas e o nível de conhecimentos dos alunos; nessa
classificação, a idade não tem nenhuma interferência. Os alunos, assim
reunidos, participam dos mesmos exercícios. O programa de estudo que
desenvolvem é idêntico em conteúdo e métodos. Se os alunos de uma divisão
têm um desempenho muito elevado em uma disciplina, a leitura ou a
aritmética, são constituídos subgrupos que evoluem paralelamente: os
métodos e os suportes de ensino continuam idênticos. (LESAGE, 1999, p.
12).

A forma escolar de socialização que adotava o método de ensino mútuo organizavase em função do procedimento de ensino e de aprendizado conduzido por monitores ou
decuriões. Somente a eles, o mestre transmitia os conteúdos a estudar e as orientações do ato
de ensinar aos colegas atrasados. No Piauí, o presidente João José de Guimarães e Silva
convidou um professor baiano, especialista no método de ensino mútuo, Herculano Júlio de
Albuquerque Melo, que traria os materiais didáticos arranjados, indispensáveis à escola de
primeiras letras de ensino mútuo dos meninos.
A escola de ensino mútuo, para os meninos, está provida, e não tardará
apresentar nesta Capital o professor vindo da cidade da Bahia sendo condutor
de tudo que é preciso para tão útil estabelecimento, que vai por algum tempo
ter lugar em uma casa acanhada que se alugou, e está preparando para isso,
enquanto se trata da construção da que sua Majestade Imperial tem
determinado que se edifique, com os precisos cômodos para maior
aproveitamento da mocidade. (FALA DO PRESIDENTE..., 1830, 1997, p.
132, grifo nosso).

Os materiais didáticos arranjados de uma escola de primeiras letras de ensino mútuo
consistiam basicamente, segundo Cardoso (1999) e Inácio (2006), em quadros e tabelas
ilustradas, silabários e quadros de leituras de cálculos; tintas de penas e papel para escrever;
lápis para escrever em pedra e quadro negro e ardósias de diversos tamanhos areeiros. Na
escola de primeiras letras de ensino simples, os materiais didáticos arranjados resumiam-se a
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lápis, penas, aparelhos de tinta e papel almaço.
Podemos dizer que a forma escolar de ensino mútuo para meninos da capital da
Província do Piauí (Oeiras), dirigida pelo professor Herculano Júlio de Albuquerque Melo
(ano letivo de 1831), teria sido um pequeno ensaio de experimentação de seus alicerces, visto
que, depois de um ano de magistério, apresentou pedido de demissão. Para substituí-lo, foi,
provisoriamente, indicado o professor Justino da Silva Pacheco, docente de uma escola de
primeiras letras de ensino simples.
De todo modo, a forma escolar de ensino simples, principalmente, orientando a
escolarização das crianças por um método individual estruturava-se pela inconstância, pelas
dificuldades educacionais e normativas. Em 1830, estavam em funcionamento apenas quatro
(4) escolas de primeiras letras públicas e algumas particulares. Frequentavam as escolas de
primeiras letras, públicas e particulares cerca de duzentos e trinta (230) alunos: cento e oitenta
e oito (188) eram meninos; quarenta e duas (42), meninas. Uma expansão escolar que o
próprio presidente João José de Guimarães e Silva considerava “[...] diminutivo em
comparação da população da Província; porém muito crescida a proporção dos que a isso se
aplicavam no ano de mil oitocentos e vinte e nove.” (FALA DO PRESIDENTE..., 1830, 1997, p.
132-133).
Em 18 de fevereiro de 1831, o presidente João José de Guimarães e Silva faleceu.
Para seu lugar, assumiu o primeiro vice-presidente da Província, Manoel de Sousa Martins
(1831-1843), então Barão da Parnaíba. Será, portanto, sob a égide do seu longo governo de
doze (12) anos, que assistiremos à escola de primeiras letras para um maior número de
meninos e meninas relativamente em ampliação e que teria, como contraponto, a legitimação
da forma escolar de socialização no Piauí.
Quando principia o governo de Manoel Sousa Martins, ou seja, em 1831, Pedro de
Alcântara era formalmente aclamado Imperador do Brasil. Eis que iniciava-se o período das
Regências (1831-1840) e, concomitantemente, o acirramento pela ampliação das liberdades
públicas e participação política mais efetiva (SCHWARCZ, 1998). Nesse momento político, a
educação escolar da criança elevava-se à construção de uma nação independente e civilizada.
Concomitantemente, o presidente Manoel Sousa Martins, partícipe do regime imperial, alteava
sua voz na defesa da formação de um povo livre, educado e civilizado. Em suas palavras:
É preciso civilizar os povos para que eles saibam ser livres: sem educação
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não há moral, e sem esta não valem leis, afroucham-se infalivelmente os nós
e laços da sociedade; a educação é a mais poderosa arma que devíamos
apontar ao despotismo. (ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DE
PROVÍNCIA..., 1831, 1997, p. 135).

Outro membro do Conselho Geral da Província do Piauí, o médico José Luis da Silva,
posicionava-se mais além: advogava por uma socialização escolar extensiva a todas as classes
sociais.
Para sermos livres é preciso instrução, sem conhecimento, baldados serão os
nossos esforços: a primeira regra de política deve ser civilizar a Nação; isto é,
espalhar as luzes do espírito, e formar o coração do povo com suaves
costumes. Os legisladores mais antigos, e os políticos de há muitos séculos
como Confúcio, Licurgo, Tales, Sólon, e Póncion ensinaram ser muito
vantajoso a qualquer Estado a instruir todas as classes de cidadãos, desde o
seu chefe até o último soldado, ou trabalhador. Do contrário seria crueldade
deixar a tantos homens em uma estúpida bestialidade, podendo-os livrar dela,
pois que a prosperidade de todas as nações depende da instrução geral de
todos os seus membros, sendo além a educação pública a maior barreira, que
poderemos oferecer ao despotismo. (ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO
GERAL DE PROVÍNCIA..., 1831, 1997, p. 149-150, grifo nosso).

É preciso considerar o crescimento da população no Piauí nesse ano. Segundo Costa
(1909, 1974), o censo demográfico de 1831 evidenciava que, naquela parte do Brasil,
habitavam cerca de cento e dezoito mil e cinquenta e nove (118.059) pessoas. Embora a
maioria da população residisse na zona rural, aumentava o número dos que moravam na
cidade, nos povoados, nas vilas antigas (Parnaguá, Valença, Jerumenha, Marvão, Campo
Maior e Parnaíba) e nas vilas recém-criadas (Poti, São Gonçalo, Príncipe Imperial, Piracuruca
e Jaicós) por Decreto de 1832, em nome de Dom Pedro II.
Nesse período, a escola pública de primeiras letras destinava-se, porém, a uma
parcela mínima de crianças em idade escolar. No ano de 1832, ainda, eram apenas quatro (4)
escolas de primeiras letras funcionando na província do Piauí: a escola de Oeiras, a cargo do
professor Justino Silva Pacheco; a de Campo Maior, sob os cuidados do professor José Alves
Barbosa; a de Jaicós, nomeado o professor José Torquato Batista, português naturalizado
brasileiro. No parecer do presidente Manoel Sousa Martins (1832, p. 139), todos os
professores cumpriam muito bem com seus deveres “[...] e a mocidade aproveita.”
Enquanto isso, algumas escolas de primeiras letras (mais ou menos dez), estavam
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fechadas em face da escassez de professores habilitados para o exercício público do
magistério, especialmente para o magistério da criança do sexo feminino. Situação igualmente
vivenciada na maioria das províncias brasileiras, segundo as estatísticas oficiais do Império
relacionadas por Almeida (2000) em 1832, 22,2% das escolas de primeiras letras criadas para
meninos e meninas nas províncias do Brasil encontravam-se sem professores para regê-las.
No Piauí provincial, a escola de primeiras letras almejada pelos dirigentes políticos
era aquela que fosse capaz de socializar para as crianças os conhecimentos culturais em
profusão no século XIX pelo método de ensino mútuo e formasse os corações infantis com
suaves costumes. Existia, na Província, uma diminuta rede de escolas pouco articulada e muito
pouco uniforme, mesmo assim os dirigentes não perdiam a esperança de pôr em prática a
forma escolar de educação socialmente instituída nas nações adiantadas. Assim como nas
demais províncias brasileiras, também ali se fazia necessário imprimir novos sentimentos e
novos costumes a um número cada vez mais de crianças.
Urgia, pois, criar escolas cujo ensino das primeiras letras estivesse fundamentado no
método mútuo; para tanto, estava em andamento a construção do edifício onde deveria
funcionar uma escola de primeiras letras de ensino mútuo, exclusivamente. Em 1833, já se
achava “[...] pronta uma boa parte dos madeiramentos necessários à edificação da casa para as
escolas de ensino mútuo desta Capital.” (ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO
CONSELHO GERAL DE PROVÍNCIA..., 1833, p. 129). De todo modo, no ano 1835, na vila de

Campo Maior e na vila de Parnaíba, já existiam duas escolas femininas de primeiras letras
criadas pelo método de ensino mútuo.
Na abertura da última sessão do Conselho Geral de Província em 1835, o presidente
Manoel Sousa Martins confirma a existência de escolas de primeiras letras de ensino mútuo e
escolas de primeiras letras de ensino simples funcionando no Piauí. Todavia, ressalvava que, a
despeito dos esforços empreendidos para consolidar o método de ensino mútuo nas escolas de
primeiras letras do Piauí, este não produziu os efeitos esperados. Sem conseguir entender por
completo a praticabilidade do método mútuo com alunos-monitores e material pedagógico
diversificado, os professores preferiram, em suas aulas, o método de ensino simples ou
individual, embora o ordenado fosse menor.
Com a Lei n° 16, de 12 de agosto de 1834, os Conselhos de Governo e Conselhos
Gerais eram substituídos pelas Assembleias Legislativas Provinciais. À Assembleia
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Legislativa Provincial do Piauí, instalada solenemente na cidade de Oeiras, em 4 de maio de
1835, competia, desde então, legislar sobre a educação escolar de crianças e jovens. A partir
desse período, permaneceu uma clara preocupação dos governantes em criar e prover cadeiras
de primeiras letras por toda a Província, mas, principalmente, em procurar meios que
favorecessem o acesso e a permanência de crianças pobres na escola.
Para inserção da criança pobre na escola de primeiras letras visando à aquisição de
conhecimentos mínimos da cultura letrada − linguagem oral, linguagem escrita, aritmética −
transmitidos com método e disciplina, a Assembleia Legislativa ordenou por Provisão, de 3 de
junho de 1835, que os juízes de paz observassem a educação das crianças de ambos os sexos,
cujos pais não possuíssem rendas para os manter, educar e empregar em ofícios decentes.
Recomendava, ainda, que essas crianças fossem dadas a soldos, a quem lhes ensinasse as
primeiras letras e ofícios úteis e próprios a cada sexo.
Para a educação da criança pobre a se realizar no âmbito da escola pública de
primeiras letras na cidade de Oeiras, a Assembleia Legislativa autorizou o presidente da
Província, por Decreto, de 18 de setembro de 1838, a mandar distribuir principalmente lápis,
papel almaço, penas, aparelhos de tintas. Afinal, a forma escolar de socialização dominante
admitia a ideia da escrita como o modo indissociável de estabelecer relações sociais.
Artigo 1º − O Presidente da Província fica autorizado desde já a mandar
entregar anualmente ao professor público de 1ª Letras da cidade seis resmas
de papel almaço, quatro dúzias de lápis, quinhentas penas, e cinco aparelhos
de tintas para serem distribuídos a discrição do mesmo professor pelos
meninos mais indigentes, que frequentarem a sua Aula. (DECRETO DE 18
DE SETEMBRO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA..., 1838, p. 111, grifo
nosso).

A época requeria que a criança pobre de todas as nações civilizadas fosse
escolarizada. (MATOS, 1998). E, na realidade do Piauí provincial, a escola pública mais do
que a escola doméstica poder-se-ia desenvolver, nos meninos e meninas de pais pobres, o
espírito de cidadania e regras de bons costumes. A escola pública de primeiras letras,
promotora da cultura oficial, também veicula um modo de socialização que emprega regras
impessoais, frequência diária, controle do tempo, distribuição das aulas por horários e a
interação hierárquica entre mestres e alunos. Era, pois, uma escola que pretendia constituir a
criança como aluno-cidadão disciplinado.
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Na busca dessa forma escolar de socialização predominante, a Assembléia Legislativa
do Piauí aprovou, em 20 de setembro de 1837, o projeto de Lei do padre Francisco Serafim de
Assis, então deputado e membro da comissão permanente de Instrução Pública. O projeto de
Lei do deputado padre Francisco Serafim de Assis definia as obrigações dos professores das
escolas públicas e delineava os contornos de uma educação escolar segundo algumas
orientações da pedagogia moderna, que diferenciava a socialização escolar dos modos de
socialização comumente realizados noutras instâncias como a família e a Igreja. Na prática,
significou um planejamento criterioso dos dias letivos, dos horários das aulas, dos castigos e
punições dos alunos, além do controle e fiscalização do trabalho dos professores.
A escola de primeiras letras destinadas às crianças funcionaria em dois turnos: 8
horas às 11 horas e de 2 horas às 5 horas. Nas classes de aulas, as lições feitas pelos alunos
deveriam ser acompanhadas obrigatoriamente pelos professores, devendo qualquer ausência
ser comunicada às autoridades competentes. Era, também, obrigação dos professores o ensino
da doutrina cristã às quartas-feiras e aos sábados. Só não haveria aulas nos dias santos,
feriados e domingo. A propósito das sanções disciplinares aos alunos, em sala de aula ficou
proibido aos professores:
Art. 9º − [...] lançar para fora das suas Aulas, Aluno algum por quaisquer
circunstâncias de excessos, ou erros que [cometam], devendo porém dar
parte das faltas leves a seus Pais, ou superiores que os dominam; e das graves
ao Juiz de Paz competente para que este examinando o fato, o leve ao
conhecimento do Presidente da Província na Cidade, e nas Vilas ao Prefeito,
afim de o providenciar como convir, sendo obrigado o Professor a continuar
a ensiná-lo, depois das devidas satisfações, se o caso exigir.
Art. 10º − [...] castigar seus discípulos rigorosamente com palmatória, e por
forma alguma, com instrumentos via, como [azourragues], chicotes, ou
outros próprios unicamente de escravidão, e nem mesmo os poderão injuriar
com palavras indecentes, e impudicas. (CARTA DE LEI DE 20 DE
SETEMBRO DE 1837, f. 2, grifo nosso).

No projeto de Lei do padre Francisco Serafim de Assis, ainda estava recomendado
que os professores do magistério público fizessem uso de livros e cadernos de registros para a
matrícula dos alunos; idade; naturalidade; filiação; dia, mês, ano da entrada; saída e motivos;
faltas diárias, bem como os progressos escolares ou não. Evidentemente, como teorizam
Vincent, Lahire e Thin, a escola moderna e a pedagogização das relações sociais de
aprendizagem
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[...] estão ligadas à constituição de saberes escriturais formalizados, saberes
objetivados, delimitados, codificados, concernentes tanto ao que é ensinado
quanto à maneira de ensinar, tanto às práticas dos alunos quanto à prática dos
mestres. (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 28).

Não obstante, ao longo do século XIX, inúmeras leis educacionais foram produzidas
na perspectiva de regulamentar o funcionamento das escolas, determinar sua organização
didática e estabelecer as relações de poder legalmente autorizadas. Além disso, em 1838,
quando a província do Piauí havia alcançado o número de vinte e uma (21) escolas públicas de
primeiras letras e outras tantas particulares, a Assembleia Legislativa Provincial apresentou o
Projeto de Lei nº 28, de 20 de agosto de 1838, contendo o primeiro Estatuto para todas as
aulas tanto maiores como menores da província do Piauí.
Os Estatutos para todas as aulas tanto maiores como menores da província do Piauí
guardavam os princípios liberais norteadores da Lei, de 15 de outubro de 1827: criação de
escolas de primeiras letras de ensino mútuo (e escolas de primeiras letras de ensino simples no
Piauí), nas cidades, vilas e lugares mais populosos da Província; programa de estudos
diferenciado para meninos e meninas; planos de estudos equivalentes, organização do tempo
escolar (horários, dias letivos, férias e feriados), construção de edifícios escolares e os
utensílios pedagógicos à custa do poder público.
Logo, na definição de uma unidade de uma forma escolar tudo mesmo era
minuciosamente disciplinado para ser, na medida do possível, cumprido. Pelos Estatutos para
todas as aulas tanto maiores como menores da província do Piauí, o tempo escolar, por
exemplo, remetia para o cumprimento de os meninos e meninas frequentarem as aulas de
primeiras letras de segunda-feira a sábado por duas vezes ao dia. As aulas dos meninos eram
ministradas das 7 horas da manhã às 10 horas; das 14 horas às 17 horas. As aulas das meninas
aconteceriam das 6h30min., até as 9h30min., das 15 horas até as 18 horas.
Teoricamente, tanto os meninos quanto as meninas permaneceriam seis horas diárias
na escola. O término do ano escolar seria no início do mês de dezembro, logo após a
realização dos exames das matérias estudadas durante o ano letivo. As férias escolares
perdurariam “[...] até o dia marcado a Matrícula das diferentes Aulas.” Por sua vez, as aulas
públicas de primeiras letras de ensino mútuo e de ensino e simples iniciavam-se no dia 7 de
janeiro de cada ano, embora as matrículas pudessem ser efetuadas em qualquer dia do período
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letivo. As primeiras férias escolares aconteceriam na época do entrudo, ao redor do dia 15 de
fevereiro até a quarta feira de cinzas, já as férias da semana santa principiariam “[...] no
Domingos de Ramos até o da Páscoa, fora destas só serão feriados os Domingos e Dias
Santos, e os dias de Festa Nacional, além de todas as quintas feiras nas semanas em que não
houverem Dias-santo, ou outro feriado.” (ESTATUTOS..., 1838, p. 14).
A escola pública como instituição do social é o lugar de aprendizagens como
mostram Vincent, Lahire e Thin (2001, p. 30) − “[...] é o lugar de aprendizagem de formas de
exercícios do poder.” Daí, a regularização de normas comportamentais para professores e
alunos que incluíam os modos de proceder aos exames das matérias à aplicação de castigos e
prêmios. Indispensavelmente, a educação de escola da criança estava diretamente vinculada às
aprendizagens de relações de poder objetivadas e impessoais.
O modo de relação pedagógica entre mestres e aprendizes está assim enunciado em
relação aos professores,
§ 1º Ensinar pelo método marcado nos presentes Estatutos.
§ 2º Portarem-se para com seus Discípulos com toda a dignidade, seriedade e
respeito dentro, e fora das Aulas.
§ 3º Aplicar-lhes os castigos marcados nestes Estatutos e dar parte ao Censor
de qualquer omissão ou culpa de seus Discípulos, como até seus
adiantamentos, conduta, e assiduidade.
§ 4º Regular a polícia interna de suas respectivas Aulas.
§ 5º Enviar de três em três meses ao Censor uma lista em que se contenha

não só os nomes de todos os seus Discípulos, como até seus
adiantamentos, conduta, e assiduidade.
§ 6º Cumprir exatamente tudo quanto lhe incumbir a presente Lei
(ESTATUTOS..., 1838, p. 2).

E aos estudantes de todas as aulas, tanto maiores como menores,
§1º A obedecer aos seus Professores em tudo quanto diz respeito a polícia
das Aulas, ordem do ensino, e castigos estabelecidos nestes Estatutos.
§2º A portarem-se com todo o respeito dentro e fora das Aulas, prestando
sempre a maior atenção as explicações do seu Professor.
§ 3º A apresentarem-se nas Aulas decentemente vestidos, e nas horas
marcadas para o ensino (ESTATUTOS..., 1838, p. 2).

Seguindo preceitos de uma forma escolar socializadora de conhecimentos escolares e
respectivos livros de estudos, os ensinamentos das classes dos meninos foram diferenciados
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das classes das meninas, igualmente algumas atividades didáticas, como podemos observar no
Quadro I.

Quadro I
Plano de Estudos das Escolas de Primeiras Letras de Ensino Mútuo e Simples

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

Meninos
ABC minúsculo e maiúsculo em
manuscrito
ABC minúsculo e maiúsculo em letra
redonda
Sílabas de duas, três e quatro letras
Articulações das sílabas em letras
redondas e manuscritas
Doutrina cristã

Meninas
ABC maiúsculo e minúsculo
Doutrina cristã

Sílabas de duas, três e quatro letras;
Articulações das sílabas
Costura lisa
Tabuada
Exercícios de aritmética (dezenas,
centenas e milhares)
Doutrina cristã
Leitura da História do Brasil;
Leitura de cartas particulares ou
Leitura de cartas particulares
quaisquer outros manuscritos
Tabuada
Tecer barra funda
Exercícios de aritmética (dezenas, Leitura da obra Economia da vida
centenas e milhares; contas de somar humana
diminuir, multiplicar e repartir)
Doutrina cristã
Doutrina cristã
Leitura da história de Simão de Nantua
Leitura de cartas ou manuscritos
Leitura de sentenças e papéis forenses ou Bordar
quaisquer outros manuscritos
Marcar todos os pontos
Leitura da Bíblia em manuscrito
Leitura da obra Tesouro das meninas
Doutrina cristã
Doutrina cristã
Leitura dos Deveres do homem de Gramática da língua nacional
Eusébio Vanerio
Talhar modas
Constituição do Império
Fazer flores
Leitura da Bíblia
Leitura da obra Tesouro das meninas
Doutrina cristã
Doutrina cristã
Gramática da língua nacional
Aritmética por Bezout
Caligrafia em manuscrito
Noções elementares de geografia
Princípios de geometria prática

Fonte | Estatutos para todas as aulas tanto maiores como menores da província do Piauí (1838)
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Embora os programas de estudo das escolas de primeiras letras de ensino mútuo e de
ensino simples da Província do Piauí tenham sido repartidos por sete (7) classes para meninos
e seis (6) classes para meninas, essas não correspondiam, necessariamente, ao número de anos
de estudos a ser realizado pelos alunos. Pesquisas efetivadas por Bittencourt (2008) acerca dos
saberes escolares, na primeira metade do século XIX, confirmam que o avanço, ou não, dos
alunos nas classes escolares estava inteiramente sob o arbítrio dos professores. Uma mesma
criança poderia ter seus rendimentos escolares classificados pelos professores em níveis
diferentes (5ª classe de leitura, 3ª classe de aritmética, 4ª classe de escrita). Portanto, um aluno
poderia completar seus estudos em um número menor de anos do que o número de classes ou
se estender por muitos outros em caso de reprovações.
No que se refere ao plano de distribuição das aulas pelos dias da semana em dois
turnos, seguia uma lógica hierárquica, que não permitia facilmente a substituição de uma
disciplina por outra, tampouco deslocamento dos turnos estabelecidos como descritos nos
Quadros II e III.

Quadro II

Horário das aulas por classes e turnos para meninos matriculados nas escolas de
primeiras letras de ensino mútuo e de ensino simples
Classes

Manhã

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

segunda ABC

Sílabas

Leitura

leitura

Leitura gramátic
a

Geografia

terça

ABC

Sílabas

Leitura

leitura

Leitura gramátic
a

Geografia

quarta

ABC

quinta

ABC

doutrina tabuada e leitura
cristã
exercícios
de
aritmética
Sílabas Leitura
leitura

Leitura caligrafia Geometria

Leitura Gramátic Geografia
a
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sexta

ABC

Sílabas

leitura

Leitura Gramátic Geografia
a

sábado

ABC

doutrina tabuada e leitura
cristã
exercícios
de
aritmética
Leitura
leitura

Leitura caligrafia Geometria

terça

Leitura

leitura

Leitura Aritmétic Geografia
a

quarta

doutrina
cristã

Doutrin doutrin caligrafia Geometria
a cristã a cristã

quinta

Leitura

leitura

Leitura Aritmétic Geografia
a

sexta

Leitura

leitura

Leitura Aritmétic Geografia
a

sábado

doutrina
cristã

Doutrin doutrin caligrafia Geometria
a cristã a cristã

Tarde

segunda

Leitura

Leitura Aritmétic Geografia
a
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Quadro III
Horário das aulas por classes e turnos para meninas matriculadas nas escolas de
primeiras letras de ensino mútuo e de ensino simples

Manhã

Classes
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

Segunda

ABC

sílabas

leitura

Leitura

Gramática

Terça

ABC

sílabas

leitura

Leitura

Gramática

Quarta

ABC

tabuada
e leitura
exercícios de
aritmética

leitura

Leitura
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Quinta

ABC

sílabas

leitura

leitura

Gramática

Sexta

ABC

sílabas

leitura

leitura

Gramática

Sábado

ABC

leitura

Leitura

Segunda

tabuada
e leitura
exercícios de
aritmética
Costura
costura

Bordados

corte e costura

Terça

costura

costura

Bordados

corte e costura

doutrina
cristã

doutrina doutrina cristã doutrina cristã
cristã

Quinta

Costura

costura

bordados

corte e costura

Sexta

Costura

costura

bordados

corte e costura

doutrina
cristã

doutrina doutrina cristã doutrina cristã
cristã

Tarde

Quarta

Sábado

doutrina
cristã

doutrina
cristã
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Os programas de estudos das escolas de primeiras letras de ensino mútuo e de ensino
simples encontravam-se fortemente assentados nas aquisições da leitura, da escrita, das regras
da gramática da língua portuguesa e dos preceitos da doutrina da religião católica, apostólica e
romana. As cartilhas e os livros, indispensavelmente, guiariam os conteúdos escolares
ensinados pelos professores.
A leitura e a escrita, que permitem, sobretudo, a acumulação sistemática da cultura
oficial são, cada vez mais, indispensáveis na estruturação de uma forma escolar que procura
uma unidade de ensino, estudo e práticas educacionais e educativas. Nos termos dos Estatutos
para todas as aulas tanto maiores como menores da província do Piauí:
Logo que os meninos se forem desenvolvendo em suas respectivas Classes os
Professores os farão escrever, principiando por traçar linhas, proporcionando
ao talento de cada menino o maior, ou menor trabalho a respeito, o que fica
inteiramente ao bom senso dos professores.
[...]
As Professoras unirão ao trabalho de cada Classe o ensino da escrituração,
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cujo método fica inteiramente a arbítrio das mesmas Professoras, que terão
todo o cuidado no aperfeiçoamento da Ortografia [...]. (ESTATUTOS...,
1838, p. 2-3).

Escolarização e educação eram, assim, pressupostos para a criança aprender a ser um
cidadão liberal e católico. Tratava-se, portanto, de mecanismos minuciosamente elaborados e
colocados em prática, com vista a legitimar duas instituições, principalmente: o Estado e a
escola.
Nesse ano de 1838, irrompeu no Piauí e Maranhão a guerrilha sertaneja que ficou
conhecida como Balaiada que perduraria até o ano de 1841. (DIAS, 1996). A despeito da
ausência de fontes sobre a escolarização das crianças na Província, nesse interstício de 1838 a
1841, supomos que os dirigentes políticos procuraram conservar o conjunto de escolas de
primeiras letras em funcionamento na Província. Tanto foi que, ao findar o longo governo do
presidente Manoel Sousa Martins, em 30 de dezembro de 1843, o Piauí mantinha − segundo
Costa (1974) − o mesmo número de escolas públicas de primeiras letras do período anterior:
vinte e uma (21) escolas, sendo dezoito (18) para meninos e três (3) para meninas, além de
sete (7) escolas de Gramática Latina e uma (1) escola de Francês.

Diversidade de escolas e escolarizações
O término do longo governo de Manoel de Sousa Martins na província do Piauí situase, historicamente, entre os primeiros anos de reinado do jovem Dom Pedro II (1840-1889) no
Brasil. Nesse período, em várias províncias do Império brasileiro, a escolarização da criança
destacava-se com suas formas educativas variadas segundo os moldes de escolas elementares
públicas ou particulares; conforme a cultura do ordenamento militar; no tipo de assistência à
infância e de aprendizagens de ofícios, a exemplo das escolas arsenais e das escolas asilares.
(GONDRA; SCHUELER, 2008). Multiplicavam-se, também, escolas secundárias com fins
liberais diversos, como formar professores para o magistério da educação escolar pública e
privada.
Na província do Piauí, no intervalo de tempo entre 1844 e 1859, assiste-se à elevação
de iniciativas tanto públicas quanto particulares de expansão da escola de primeiras letras.
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Evidentemente, que tais iniciativas não seriam lineares nem uniformes, mas modos variados
de proceder à organicidade da escola e da escolarização das crianças em idade escolar.
Por tal razão, foram criadas escolas em regime de internato e externato; escolas
simultaneamente para crianças e adultos; escolas para meninos e escola para meninas; escolas
mistas para meninos e meninas; escolas secundárias onde também aconteciam aulas de
primeiras letras, além das escolas de primeiras letras com aprendizagens de ofícios. Tal
conjunto de escolas ainda não constituía uma rede de ensino uniforme, mas já possuíam certa
organicidade quanto ao tempo escolar, simultaneamente quanto aos saberes elementares, ao
emprego do tempo cotidiano e aos materiais pedagógicos possíveis de ser utilizados.
Quando José Ildefonso de Sousa Ramos governou a província do Piauí (1843-1844),
a população estimada era de mais de duzentos (200.000) mil habitantes. Segundo Costa
(1974), esse foi um governo que se destacou pelas solicitações de missionários capuchinhos
para a catequese dos índios de corso e para a propagação do evangelho entre os demais
moradores. Requerimentos que não seriam atendidos durante o curto período de governo de
José Ildefonso de Sousa Ramos que findou em 9 de setembro de 1844, data em que tomou
posse da presidência da Província o general português, naturalizado brasileiro, Tomás Joaquim
Pereira Valente (1844-1845).
Por volta do ano de 1844, vinte e uma (21) escolas públicas de primeiras letras
encontravam-se funcionando no Piauí, algumas pelo método de ensino mútuo e a maioria pelo
método de ensino simples. As escolas de primeiras letras da iniciativa de particular eram mais
ou menos vinte e oito (28). Aliás, pelas pesquisas de Nunes (1975), a maioria absoluta das
escolas de iniciativa privada encontrava-se localizada na zona rural do Piauí, mantidas por
fazendeiros e fazendeiras, a saber: nove (9) escolas de primeiras letras localizavam-se no
município de Valença; sete (7), no município de Barras; três (3), no município de Piracuruca;
duas (2), no município de Príncipe Imperial e sete (7), no município de Parnaguá. A maioria
absoluta dessas escolas de primeiras letras se regia pelo ensino simples, mas também uma ou
outra adotava o ensino mútuo, a exemplo da Escola do padre João José de Carvalho, criada em
1843, na povoação de Batalha, município de Piracuruca.
Achando-me na Povoação da Batalha deste Município, assalariado, hoje
domiciliário, pelos circunvizinhos a Capela de São Gonçalo desde 1º de
janeiro do ano passado, para socorrê-los com o pasto espiritual na qualidade
de Capelão, e celebrar o Santo Sacrifício da Missa nos Domingos, e dias de
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Preceito, propus-me, para não levar o tempo que sobrasse ocioso, a ensinar
Primeiras Letras, Aritmética pelo método de José de Lancaster, Música,
Canto Gregoriano, Escrituração mercantil ainda por partidas dobradas, aos
meninos: (COMUNICADO DO PADRE JOÃO JOSÉ DE CARVALHO,
1844, f. 1, grifo nosso)

A Escola particular do padre Carvalho era uma escola de primeiras letras de ensino
mútuo que funcionou em regime de internato e externato para meninos e meninas daquela
municipalidade. Para conseguir seus alunos, bastou que o padre Carvalho fizesse chegar ao
conhecimento de algumas famílias seu interesse em receber na sua residência, crianças de
ambos os sexos para instruí-las, doutriná-las e educá-las. Nesse ano de 1843, entre os meses de
agosto e novembro, chegaram seus primeiros alunos, todos eram meninos.
[...] fiz chegar ao conhecimento de alguns Pais de família esta minha
disposição, rogando-lhes até, quisessem aproveitar-se dos meus diminutos
conhecimentos, mas grande vontade de lhes ser útil, e mandassem seus filhos
receber alguma educação, enquanto a idade própria, e inocente não passava
oferecia-lhes também minha casinha, quando não tivessem outra para se ter,
afim de melhor se poder vigiar, e apenas no dia 8 de Agosto daquele ano os
senhores Tenente Custódio Lopes Duarte me entregou seus dois filhos, e três
Tutelados: José Ribeiro a 12 mandou dois filhos; a 16 Antônio Simões da
cruz, dois afilhados: a 5 de Novembro entrou para a minha companhia o
Órfão Cesário de minha Tutela, existindo já comigo desde Maranhão um meu
afilhado (COMUNICADO DO PADRE JOÃO JOSÉ DE CARVALHO,
1844, f. 2).

Cada menino matriculado em regime de internato tinha direito à escolarização das
primeiras letras, incluindo almoço, janta, ceia, roupa lavada e engomada pelo custo de dez mil
(10$000) réis mensais. Para cada menino matriculado em regime de externato, o pagamento
era ou um gordo carneiro ou a quantia mensal de dois mil (2$000) réis. Como não podia deixar
de acontecer, a escola particular do padre Carvalho obedecia a um plano de estudos quase
enciclopédico, mas centrado nas aquisições da leitura, escrita, doutrina cristã.
No ano de 1844, chegou à escola particular do padre Carvalho cinco (5) alunas. Era
professora dessas meninas a irmã mais velha do padre Carvalho que, com ele, havia se
mudado do Maranhão para o Piauí. O plano de estudo destinado às meninas também não
dispensava as aquisições de leitura, escrita, aritmética, além das aprendizagens de bordado,
costura e fazer renda.
No cumprimento dos ditames de uma política educacional estabelecida no período
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para a abertura de escolas particulares, o padre Carvalho encaminhou às autoridades
educacionais da Província o plano de estudo de sua escola circunstanciado pela forma escolar
que previam, cuidadosamente, os dias da semana, os horários, os conhecimentos escolares
conforme arranjados no Quadro IV.
Quadro IV
Plano de estudos da Escola de Primeiras Letras de Ensino Mútuo
do padre João José de Carvalho (1844)
Horário e conteúdos

6:00 às 8:00

8:00 às 10:00

14:00 às 16:00

Segunda

Oração mental
Assistência da missa

Aposta sobre as escritas
círculo para a decúria
geral

Terça

Oração mental
Assistência da missa

Quarta

Oração mental
Assistência da missa

Quinta

Oração mental
Assistência da missa

Leitura
Escrita
Contas
Leitura
Escrita
Contas
Leitura
Escrita
Contas
Música instrumental
Canto gregoriano

Sexta

Oração mental
Assistência da missa

Aposta sobre as escritas
círculo para a decúria
geral

Sábado

Oração mental
Assistência da missa

Leitura
Escrita
Contas
Leitura
Escrita
Contas

Domingo

Oração mental
Assistência da missa

Aposta sobre as escritas
círculo para a decúria
geral

Música instrumental
Canto gregoriano

Explicação da doutrina
cristã

Fonte | Comunicado do padre João José de Carvalho (1844)
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A possibilidade de a escola particular ser subsidiada pelo poder público, nesse
período, certamente foi a razão que levou o padre Carvalho solicitar, em 15 de abril de 1844, à
Câmara Municipal de Piracuruca “reforços financeiros” para o crescimento de sua escola e
que encorajassem os pais de família daquela redondeza a enviarem, cada vez mais, seus filhos
e filhas à sua escola. A carta enviada pelo padre Carvalho para os vereadores da Câmara
Municipal de Piracuruca ilustra bem tais reclamos:
Ilustríssimos Senhores,
[...]
Desamparado dos meios para construir uma casa própria, e mandar buscar
em Maranhão os utensílios indispesáveis, como Lousas, e receoso de que
ficaram frustados meus trabalhos por algum ato legislativo, me vejo na mais
dura [colizão], e privado de dar um passo em público porém assim mesmo
não desanimo.Desejo naquele lugar prestar algum serviço a Deus, a Igreja, e
aos piauienses, por isso e porque vejo nos membros que compõe esta tão
distinta, como ilustre corporação zelo, patriotismo, e interesse decidido pelo
bem público, me abaclancei a endereçar estas regras, na esperança de que
muito me poderão ajudar, animando e exortando os Pais de família deste
Município, para que não desprezem minha boa, e sempre pronta vontade.
Concluo rogando a [Vossos] Vereadores [Municipais] que desculpem a
animosidade de minha narração, e se em mim descobrirem algum préstimo
tanto para o Serviço Público, como particular deste Município, queiram me
impor seus preceitos. Deus Guarde a Vossos. Piracuruca, 15 de abril de 1844.
Aos Ilustríssimos senhores, Presidente, Vereadores da Câmara Municipal de
Piracuruca. Padre João José de Carvalho. (COMUNICADO DO PADRE
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO, 1844, f. 3).

Era ou não louvável essa ligação estreita entre iniciativa particular e poderes públicos
em face da expansão e da legitimidade da educação escolar para meninos e meninas no Piauí?
Para a época, evidentemente que era, pois aquela representava uma forma de garantir um
modo de socialização escolar que se pretendia moderno e dominante para um número maior de
crianças que ali habitavam.
Assim que assumiu o governo do Piauí, em 28 de julho de 1845, Zacarias de Goes e
Vasconcelos (1845-1847) debateu com os representantes do povo a perda da força pedagógica
e até o desuso do método de ensino mútuo nas escolas de primeiras letras. No relatório
apresentado à Assembleia Legislativa, em 1º de agosto de 1845, deixava implícito que a forma
escolar de socialização da criança deveria compor-se do método de ensino simultâneo.
Político, intelectual e conselheiro de Dom Pedro II, o presidente Zacarias de Goes e
Vasconcelos conclamava os representantes do povo do Piauí à reflexão:
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As Leis desta Província, relativas ao ensino primário, flutuando entre a
excelência que mostram reconhecer no ensino mútuo, e as dificuldades de
aqui estabelecer o conveniente, a maior das quais é sem dúvida a falta de
pessoas entendidas no método de Lancaster, mandam prover interinamente
diversas Cadeiras como sejam as de Jerumenha, São Gonçalo, São Raimundo
Nonato, Bom Jesus, Estanhado, Campo Maior, Parnaíba, e as 3 desta Cidade,
com professores do ensino que as mesmas Leis chamam simples até que
apareçam candidatos do ensino mútuo ou medidas legislativas que regulem a
forma de provimento, e a maneira do ensino. O ensino Senhores, deve quanto
antes sair desse estado provisório, tão fatal ao seu progresso cumpre que o
Legislador se decida, escolhendo um dos métodos, e estabelecendo-o em
toda a Província, ou determinando as escolas em certos lugares mais
importantes sejam de ensino mútuo, e aos outros de ensino simultâneo.
Dando a minha opinião francamente a este respeito, declaro, que não posso
considerar grande mal para a Província a privação do ensino mútuo quando
vejo que este método de instruir a mocidade, outrora tão gabado, vai hoje
perdendo a estima dos homens ilustrados e Juízes competentes nesta questão.
Para não abusar da vossa paciência, deixo de legar muitas considerações em
abono da minha asserção, citando somente as seguintes palavras de um
ilustre escritor: O ensino mútuo, que oferece o espetáculo das classes
inumeráveis dirigidas por um só mestre com o auxilio de pequenos monitores
tirados dentre os discípulos, não dá educação propriamente dita, mas
instrução, e esta tão superficial, e de certo modo tão material, que
verdadeiramente não é cultura do espírito.
Ponderai ainda, Senhores, que na Holanda, e na Alemanha, países clássicos
em matéria de educação da mocidade, está em desuso o ensino mútuo; e dizei
me se parece bem que nos mostremos sentidos pela falta de um método, que
as nações cultas abandonam. Creio que também empregareis otimamente o
vosso tempo formulando uma Lei sobre o ensino primário em que claramente
se determinem as matérias que ele deve conter e as horas do ensino, as férias,
o provimento das cadeiras, os deveres dos Professores, os anos necessários
para sua jubilação etc.Talvez conveniente consignar nessa Lei a idéia de
constranger os pais a mandar seus filhos às escolas, sujeitando a uma multa
aqueles que o não fizerem sem justo motivo: a sociedade está em seu direito
obrigando todo Cidadão a instruir-se, no que põe em prática uma grande
medida de polícia, pois a ignorância é meio caminho para o crime. Faz-se
ainda sentir na Província a falta de uma Lei desta ordem: ela me parece digna
da vossa ilustração. Palácio do Governo da Província do Piauí, 1 de agosto de
1845. Zacarias de Goes e Vasconcelos. (RELATÓRIO DO PRESIDENTE
DA PROVÍNCIA, 1845, p. 15-16, grifo nosso).

Em pronto atendimento às recomendações feitas pelo presidente da Província, os
deputados da Assembleia Legislativa do Piauí decretaram em 26 de setembro e publicaram em
6 de outubro de 1845, a Lei nº 198 dando providências sobre a Instrução Pública na província
do Piauí:
Haverá uma Cadeira de instrução primária pelo ensino simultâneo para
meninos em todas as Cidades, Vilas e Povoações da Província [...].
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[...]
Todos terão a sua custa um Livro aberto, numerado, rubricado, e encerrado,
gratuitamente pelo Diretor, no qual assentarão o dia. Mês, e ano da matrícula
de cada aluno, seu nome idade, naturalidade, estado de instrução, quando se
matriculou, os nomes de seus pais, ou educadores, e o lugar de suas
residências, notando a data, e causa das saídas, e a instrução adquirida.
Terão também duas folhas mensais, em que escreverão seus nomes,
localidade das cadeiras, seu objeto, e os nomes de todos os alunos; nelas
marcarão a estes, ou a si, as faltas que o cometerem no decurso do mês,
manifestando seu juízo sobre as lições de cada aluno, seu progresso, e
procedimento moral. Uma será enviada ao Diretor, e a outra conservada na
escola.
Logo que o Professor, ou Professora tenha alunos, que devam ser
examinados, a comunicará ao Diretor, o qual fixará o dia dos exames,
nomeará dois indivíduos que com o Professor, ou Professora examinem os
alunos; e a eles assistirá, ou ficará assistindo o Censor: Os exames serão
feitos nas escolas com toda a publicidade. [...] O exame versará sobre todas
as matérias [...]. Concluído o exame, cada um dos examinadores lançará no
escrutínio uma das palavras − aprovado, simpliciter, reprovado.
[...]
O Presidente da Província ouvindo os Diretores e Professores marcarão os
Compêndios e dará as instruções, que julgar convenientes ao regime [...].
Só nas escolas de instrução primária se permitem castigos físicos moderados:
nelas haverá aula duas vezes por dia, e nas outras uma somente.
[...]
Tendo a pensão mais de cinco pensionistas de fora da cidade, ou Vila,
receberá seu administrador por cada um deles, em cada um ano completo, a
gratificação de 20.000 réis até o número de vinte pensionistas, e por cada um
dos outros que excederem tal número, a gratificação de dez mil réis. As
gratificações serão pagas pelos cofres públicos, a vista de atestados do
Diretor, que só os dará ao administrador, que cumprir bem os seus deveres.
[...]
Todos os pais de família são obrigados a darem a seus filhos a instrução
primária estabelecida por esta Lei. Esta obrigação começa aos sete anos de
idade, e estende-se até aos 10 nas fêmeas, e aos 14 nos varões.
Os que não mandarem seus filhos as escolas públicas, ou delas as tirarem
antes de aprovados em exame, sofrerão anualmente por cada um, que estiver
dentro da referida idade, a multa de dez mil réis, que será imposta pelo
Diretor, e arrecadado pelo Procurador da Câmara respectiva a cujos cofres
pertencerá.
[...]
As Câmaras Municipais fornecerão aos Professores e Professorras de
instrução primária a quantia que lhes requisitar o Diretor para papel, pena e
tinta para alunos pobres. Paço da Câmara dos Deputados, 26 de setembro de
1845. (LEI Nº 198, DE 6 DE OUTUBRO DE 1845, p. 209-213 e 217, grifo
nosso).
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Os termos da Lei, nº 198, de 6 de outubro de 1845, determinavam que fosse ampliada
a escolarização das primeiras letras para um número maior de crianças em idade escolar, mas,
concomitantemente, se fazia necessário estruturar um sistema de educação escolar pública no
Piauí que interagisse mais ou menos com os poderes públicos locais e grupos familiares. Daí,
a nomeação do Diretor da Instrução Pública e de censores (supervisores) para exercerem o
controle rigoroso do cumprimento do programa de estudos (conforme o declarado na Lei, de
15 de outubro de 1827), livros e compêndios aprovados, dias feriados, período de férias e da
obrigação dos pais no sentido de encaminhar seus filhos meninos (7-14 anos) e meninas (7-10
anos) à escola de primeiras letras.
Sem dúvida, a delimitação de um período da vida humana como ideal para que a
população da Província frequentasse a escola primária constituiu um dos marcados temporais
mais importantes conquistados entre os anos de 1850 e 1890. No entendimento de Gallego
(2009),
Ao se estabelecer uma faixa de idade conforma-se uma característica
importante na cultura escolar, sendo a idade um dos aspectos que compõe
uma das temporalidades do tempo escolar, esse entendido como uma
temporalidade social [...]. (GALLEGO, 2009, p. 2).

Na ordem de uma expansão da forma escolar no Piauí, a determinação legal da idade
escolar obrigatória se fez associada à fixação de uma multa anual no valor de dez mil réis para
os pais que não enviassem seus filhos e filhas às escolas públicas, ou delas as tirassem antes de
aprovados em exame. Estaria isento da multa pais faltos da qualificação de eleitor, pais de
crianças portadoras de doenças que lhes impossibilitasse seguir os estudos, além dos pais que
comprovassem a frequência de seus filhos e filhas em escolas particulares e/ou domésticas.
Para que os pais detentores de pouquíssimas rendas pudessem enviar e manter seus filhos e
filhas nas escolas públicas primárias ficou determinado às câmaras municipais o fornecimento
da quantia que lhes fosse requisitada pelos professores e professoras para a aquisição de papel,
pena e tinta.
Mas, por quanto tempo meninos e meninas deveriam permanecer na escola de
primeiras letras? Por volta de 1850, conforme Gallego (2009, p. 5), “[...] o critério adotado
para a saída da escola era a aquisição dos conteúdos previstos atestados pelos exames, o que
significa que o momento de sair da escola era quando o aluno ‘estava pronto’.”
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É importante observarmos que, naquela época, a idade da criança e do jovem não
estava relacionada com certo nível de ensino e igualmente com uma faixa etária específica da
educação escolar. No mapa que constava a freqüência dos alunos às aulas públicas da cidade
de Parnaíba no ano de 1844, por exemplo, o número de alunos matriculados era de trinta e
cinco (35) com idades entre oito (8) e dezoito (18) anos e a média de idade de onze (11) anos.
Já no mapa que constava a freqüência dos alunos à aula pública de Latim na cidade de Oeiras
no ano de 1846 chamou-nos atenção no conjunto dos alunos matriculados (24), a presença de
quatro (4) crianças de dez (10) e onze (11) anos de idade, portanto, na fase ainda de meninice.
Nessa escola pública de Latim, os demais alunos estavam com treze (13), quatorze (14),
quinze (15) e dezenove (19) anos de idade.
As escolas de primeiras letras particulares aproximavam-se mais das idades dos
escolares por nível de estudo. No Mapa dos alunos da escola de primeiras letras do frei
Antônio Joaquim de Brito do ano de 1846, instalada na cidade de Parnaíba, constava vinte e
quatro (24) meninos matriculados; vinte na faixa etária entre sete (7) e quinze (15) anos de
idade e média geral de dez (10) anos de idade. Em contrapartida, a frequência às aulas era
bastante irregular: entre vinte e quatro (24) alunos matriculados, 29,2% faltaram mais de 100
vezes; 25%, mais de 80 vezes; 8,3%, mais de 60 vezes; 8.3%, mais de 40 vezes; 12,5%, mais
de 10 vezes; 4,2%, mais de 8 vezes e 12,5% dos alunos nunca faltaram as aulas. Ou seja, os
pais até cumpriam a obrigação de matricular seus filhos na escola de primeiras letras, mas não
havia obediência a uma frequência regular, situação que repercutiria, sobremaneira, no
desempenho escolar dos alunos.
Pelo mesmo Mapa dos alunos da escola de primeiras letras do frei Antônio Joaquim
de Brito do ano de 1846, os alunos cumpriram um número significante de lições, cerca de sete
mil, duzentas e trinta e seis (7.236). Com média geral de trezentas e uma (301) lições por
aluno, que, distribuídas por dias, semanas e meses, atingiam o número de trinta (30) mensais;
sete e meia (7,5) semanais e uma (1) lição diária. Aqueles alunos de baixa frequência às aulas
fizeram, apenas, trinta e quatro (34) lições nesse período letivo; enquanto os demais alunos
frequentadores atingiam o expressivo número de quatrocentas e noventa e sete (497) lições.
Do total das lições, mais da metade, 52,9% foram avaliadas pelo professor como boas e 47,1%
avaliadas como sofrível. A maioria absoluta dos alunos encontrava-se classificada como de
boa índole.
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Podemos inferir que, já nesse período, havia a procura por uma forma escolar
normatizada, homogênea, de ensino simultâneo coletivo, da regularidade da entrada da criança
na escola por faixa etária, da distribuição dos tempos e dos horários das aulas, embora, nessa
atmosfera inovadora, ainda fossem mantidas (como era de esperar) a mistura de idades na
mesma sala da aula multisseriada, salas de aula mistas, escolas de primeiras letras de ensino
simultâneo e simples, além da baixa frequência escolar.
Diante do movimento de difusão da forma escolar de socialização no Piauí, não só a
mistura de diferentes idades em uma mesma aula e a irregularidade da frequência escolar
constituíam elementos comuns na maioria das escolas da Província. Havia, também, a
coexistência de diferentes graus de ensino em uma mesma instituição, além de escolas que
recebiam em suas aulas meninos e meninas.
A documentação pesquisada nos alerta para o fato de que, no colégio-internato do
padre Marcos de Araújo Costa, situado na Fazenda Boa Esperança, também funcionou uma
aula de ensino primário. O mapa dos alunos que particularmente estão com o padre Marcos,
feito pela secretaria de governo da Província no ano de 1846, confirma que dos vinte e quatro
(24) alunos matriculados naquela instituição de ensino secundário, cinco (5) aprendiam a ler,
escrever e contar, enquanto quatorze (14) frequentavam a aula de Latim, dois (2) Retórica,
dois (2) Filosofia e Francês e um (1) frequentava a aula de Teologia Dogmática.
O colégio-internato do padre Marcos de Araújo Costa, situado na sua Fazenda Boa
Esperança, provavelmente, funcionava em concordância com o estabelecido no Regimento de
1838 do Colégio de Pedro II e demais colégios do Brasil. O cotidiano escolar prefixava o
modo colégio-internato colégio: o dia escolar começava com um culto religioso; pausa para as
refeições e atividades escolares até o horário do almoço. No turno da tarde, os estudos eram
retomados. À noite, após o jantar, as conversas giravam em torno de lições e contos morais
exemplares. A esse propósito, segue o pertinente testemunho do cônego João de Sousa
Martins (1998) que havia sido aluno interno do colégio do padre Marcos de Araújo Costa:
Á noite, após o jantar, a conversa girava em torno de contos morais, com
objetivo de alegrar e de dá uma lição, a narrativa se desenvolve geralmente
numa longa intriga, rica de lances e de surpresas, de perigos e coragem e
ousadia e terminam, inevitavelmente, com um ensinamento, já aguardado.
Vêm as lendas religiosas, as vidas de santos, e estórias singelas que mostram
a força da fé, o valor da oração, do arrependimento e da intenção pura,
capazes de salvar os miseráveis pecadores nas situações mais angustiantes – e
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o culto à Virgem Maria se desenvolve amplamente.
São exemplos, com profundo sentido do sobrenatural, do maravilhoso,
mostrando que todos os que, nas horas difíceis, possuídos de verdadeira fé e
de grande confiança, se valiam da Virgem Maria, não eram por ELA
desamparados. (RELATO DO CÔNEGO JOÃO DE SOUSA MARTINS,
1998, p 31-32, grifo do autor).

Não encontramos noutros mapas de ensino primário particular da província do Piauí
referências acerca da continuidade das aulas de primeiras letras no colégio do padre Marcos.
Ainda no ano de 1846, o número de escolas públicas de primeiras letras na província
do Piauí foi ampliado de vinte e um (21) para vinte e quatro (24), ou seja, três (3) a mais do
que no ano de 1844. Pelo mapa do ensino público primário da província do Piauí, datado de
1846, constando dos dados enviados por apenas nove (9) professores, as escolas eram
frequentadas por duzentos e sessenta e oito (268) meninos e cinquenta e quatro (54) meninas,
sendo algumas escolas mistas. Na escola de primeiras letras da vila de Piracuruca, o professor
efetivo, Fernando Pereira Bacelar, escolarizava quarenta e três (43) crianças: trinta e três (33)
meninos e dez (10) meninas. Enquanto na escola de primeiras letras da vila dos Jaicós, treze
(13) meninos e duas (2) meninas eram assistidos pelo professor efetivo Francisco Antônio
Piauhilino.
A presença de meninas matriculadas em escolas de primeiras letras para meninos nos
permite supor uma demanda da população feminina por escolarização. É certo que o
presidente Zacarias de Goes e Vasconcellos, por Decreto, de 8 de março de 1847, mandava
criar duas (2) escolas provisórias de primeiras letras para meninas moradoras nas vilas de
Marvão e Príncipe Imperial ao mesmo tempo que recomendava à Assembleia Legislativa criálas em caráter permanente.
A necessidade geralmente reconhecida de derramar a instrução pelo belo
sexo, que não menos − que o masculino − merece, nesta parte, a proteção e
os desvelos dos poderes públicos, e a lembrança de quão favoravelmente se
há pronunciado a Assembléia neste sentido persuadiram-me a convir nas
referidas propostas, criando provisoriamente as cadeiras. Eu, praticando esse
ato, ative-me àquelas informações somente, mas vós, que podeis ter em vista
outros dados melhor averiguados; e mesmo guiar-vos pelo conhecimento
próprio, que alguns membros da casa por ventura tenham dos lugares, de que
trata, e de sua capacidade para possuir as indicadas cadeiras de ensino
elementar, estas nas circunstâncias de decidir com conhecimento de causa se
convém, ou não, que elas definitivamente se estabeleçam. (RELATÓRIO DO
PRESIDENTE DA PROVÍNCIA..., 1847, p. 14-15).
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No ano de 1848, a província do Piauí contava com um conjunto de sete (7) escolas
primárias para meninas. Quatro (4) delas criadas em caráter permanente: uma (1) cadeira
estava posta a concurso e outras três (3) devidamente providas com professoras vitalícias e
frequentadas por sessenta e seis (66) alunas. As escolas criadas em caráter provisório eram já
em número de três (3) e funcionava com trinta e uma (31) alunas, uma média de dez (10)
meninas por escola (RELATÓRIO QUE O PRESIDENTE DA PROVÍNCIA..., 1848).
Observando atenciosamente o número de crianças do sexo feminino matriculadas nas
escolas públicas do Piauí, somos tentadas a concluir que, entre os anos de 1847 e 1848 ao
menos noventa e sete (97) meninas aprenderam a ler, a escrever e a contar naquela parte do
Brasil. Devemos, contudo, ponderar, como o faz Boto (1999), que, em princípios do século
XIX, o cumprimento de um ou dois períodos de escola, nem sempre podia ser caracterizado
como um tempo profícuo em termos da aquisição das habilidades básicas da leitura, da escrita
e da aritmética. De qualquer maneira, já se buscava, nesse período, legitimar uma forma
educativa para as meninas que acontecesse em um espaço social não mais restrito ao ambiente
doméstico, até porque a educação escolar era pública, gratuita e obrigatória para matrícula por
parte dos pais de famílias.
Um número superior de crianças encontrava-se matriculado nas escolas de primeiras
letras para o sexo masculino. De acordo com os dados relacionados por Francisco Xavier
Cerqueira, no curtíssimo tempo de quatro meses quando esteve como presidente da Província
do Piauí, no ano de 1848, estavam funcionando dezoito (18) escolas de primeiras letras para
meninos, frequentadas por trezentos e oitenta e quatro (384) alunos. No geral, o número de
meninos e de meninas matriculados nas escolas públicas seria em torno de quatrocentas e
oitenta e uma (481) crianças. Quantidade avaliada demasiadamente pequena por Anselmo
Francisco Peretti (1848-1849) logo que assumiu o governo da Província do Piauí em 11 de
julho de 1848.
Tendo como propósito a ampliação das oportunidades educacionais no Piauí,
Anselmo Francisco Peretti se preocupou em autorizar a abertura de concurso para o emprego
de professor público para três (3) escolas de primeiras letras; mandou remanejar dois (2)
professores de uma localidade para outra com maior número de crianças, e nomeou
professores aprovados em concurso público anterior. Autorizou, ainda, a abertura do
Estabelecimento dos Educandos Artífices, que havia sido criado no governo do presidente
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Zacarias de Goes e Vasconcelos, pela Resolução nº 220, de 24 de setembro de 1847.
A Casa dos Educandos, como era também conhecido Estabelecimento dos Educandos
Artífices, foi, oficialmente, inaugurada por Anselmo Francisco Peretti, no dia 1° de dezembro
de 1849, logo após a Assembleia Legislativa haver aprovado, em 20 de outubro de 1849 o seu
Regulamento. A forma de socialização da Casa dos Educandos dirigia-se para a instrução
(primeiras letras com suas matérias de estudos, ofícios mecânicos e exercícios militares), para
a doutrinação (preceitos da religião católica) e para a educação (regras de bons costumes).
No Regulamento do ano de 1849, a Casa dos Educandos seria em regime de internato
e, por essa razão, o espaço destinado ao seu funcionamento deveria comportar maior número
de salas para as aulas, sala para as refeições, galpões para as oficinas, enfermaria para
tratamento de moléstias, uma capela para os rituais católicos e um “xadrez” para punir os
alunos faltosos, em último recurso.
Essa escola asilar, então organizada para socializar a criança pobre e desvalida em
idade escolar, tinha um plano de aulas e trabalhos para ser cumprido rigorosamente pelos
meninos internados:
Art. 18 − Às 5 horas da manhã formarão todos os Educandos, e passada a
competente revista, cujo fim será examinar, se faltam alguns, se há doentes,
se estão vestidos com asseio e regularidade, se dirigirão ao Oratório, ou a
melhor sala, em quanto não houver altar, e farão as orações que pelo Diretor
lhes forem determinadas. Findo o ato religioso, se encaminharão a sala da
escola. Que durará até as 7 horas e meia. [...].
Art. 20 − Concluída a lição, e anunciado o fim dos trabalhos pelo toque da
sineta; irão todos para a sala do rancho, onde a pé almoçarão, presididos pelo
Agente.
Art. 21 − Concluído o almoço, e separadas as classes correspondentes às
diferentes oficinas, serão mandados os educandos para os respectivos
trabalhos.
Art. 22 − Recolhidos à casa, serão servidos do jantar à uma hora, findo o qual
se dirigirão novamente a seus ofícios.
Art. 23. A ceia deve estar pronta às sete horas da noite. Depois dela haverá
oração, como pela manhã, e ir-se-ão deitar, sendo todos estes, e os
subseqüentes atos anunciados pelo toque da sineta.
Art. 24 − É permitido a cada um empregar-se no trabalho, que lhe parecer,
durante a noite, com tanto que preceda licença do Diretor, que o trabalho não
incomode os companheiros, e que o Educando não possa por amor d’ele
faltar aos seus deveres.
Art. 25 − Nos Domingos e Dias Santos ouvirão Missa em forma na Capela da
casa, ou em falta dela, acompanhando seu Diretor, irão a Igreja que o mesmo
preferir.
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Art. 26 − Nesses mesmos dias o Diretor escolherá duas horas durante as
quais ensinará o manejo e exercício militar a todos os Educandos.
(REGULAMENTO PARA A CASA DOS EDUCANDOS..., 1849, p. 45- 46,
grifo nosso).

Conforme o Regulamento da casa dos Educandos, deveria ser o próprio diretor dessa
Escola-Internato ou um mestre escolhido pelo governo da Província. Um ou outro deveria
escolarizar os alunos nas primeiras letras, além da instrução como já referidos. A
aprendizagem dos ofícios mecânicos poderia acontecer com mestres contratados ou com
mestres particulares que receberiam os educandos em suas oficinas. Na escola, tanto as
relações pedagógicas como as relações sociais exigiam dos alunos respeito e obediência para
com os seus superiores e professores (por exemplo, fazer continência quando da presença de
seus superiores e perfilar-se no momento em que lhe dirigissem alguma palavra) e para com o
colega mais velho.
Ademais, ficava expressamente proibida a desonestidade ou denunciar os
companheiros, a não ser que fossem chamados a dar testemunhos acerca de algum
acontecimento. Qualquer queixa sobre um colega deveria ser comunicada imediatamente ao
diretor-professor. Essas relações sociais de submissão às regras impessoais ainda incluíam
castigos estabelecidos na seguinte ordem: repreensão particular, repreensão pública, exclusão
da mesa nos horários das refeições, palmatória em uso moderado na frente dos outros alunos,
prisão no “xadrez” por dez dias. No caso de reincidência dos delitos ou no caso de furto, o
aluno deveria ser encaminhado ao presidente da Província para que esse lhe decidisse o
destino.
Se o aluno não fosse expulso da Casa dos Educandos por indisciplina ou por alguma
moléstia, ele deveria ali permanecer internado por um tempo de oito (8) anos, quatro (4) dos
quais trabalhando para indenizar a Fazenda Provincial das despesas públicas feitas com sua
educação. (PORTARIA PROVINCIAL..., 1849). Depois de formado, o educando ganharia a
autonomia necessária para o exercício de um ofício no lugar onde melhor lhe conviesse.
No final do ano de letivo de 1849, a Casa dos Educandos internava quinze (15)
meninos órfãos matriculados na escola de primeiras letras e trabalhando nas oficinas de
carapina, marceneiro, ourives, ferreiro, alfaiate e sapateiro. (COSTA, 1974). No ano seguinte,
quando da presidência de Inácio Francisco Silveira da Mota (1849-1850), o número de alunos
131

havia se elevado para vinte e cinco (25) matriculados. O mapa dos educandos artífices
existentes na Casa no ano de 1850 mostra que a média de idade das crianças-alunos era de
doze (12) anos; variando entre sete (7) e quinze (15) anos de idade.
No geral, 48% dos alunos liam escritos, 40% liam sílabas e 12% liam bem. No plano
da escrita, 4% escreviam na forma cursiva; 24% escreviam bastardo, 16% apenas cobriam as
letras e a maioria de 56% dos alunos não sabiam escrever. No aproveitamento nos estudos das
primeiras letras por parte dos educandos, apenas 8% faziam as lições de maneira satisfatória e
obtinham progressos nos estudos; outros 24% faziam as lições de maneira atrasada e tinham
alcançado pouco progresso nos estudos. A maioria absoluta dos alunos, 68% faziam as lições
sofrivelmente, contudo, demonstrava algum progresso na escolarização das primeiras letras.
Em 6 de setembro de 1853, foi publicada a Lei nº 353, autorizando o presidente da
Província a criar mais uma modalidade de aula na Casa dos Educandos: uma aula de música
instrumental. No ano imediato de 1854, a aula de música já se encontrava funcionando
plenamente junto aos alunos internos daquele estabelecimento que, além de aprenderem a
interpretar os signos da fala escrita, também aprendiam a decodificar as partituras das músicas.
Os menores vão mostrando suficiente aptidão, e sois testemunhas do
desenvolvimento que apresentam para a música, de maneira que executam
com perícia belíssimas peças na banda militar, que possuem. Se não fosse por
todos observado, não se acreditaria, que em tão curto espaço de ensino se
habilitassem a executar ricas peças, algumas delas difíceis, crianças que
pouco antes não conheciam uma só figura da música (FALA COM QUE O
PRESIDENTE DA PROVÍNCIA..., 1854, p. 12, grifo nosso).

As aulas de música ocorriam por uso de instrumentos e materiais variados. Na relação
feita pelo professor Manoel Joaquim Barbosa, em 1855, consta a solicitação de 2 clarinetas, 1
claricorn, 1 corn à peiton, 2 couros para bombos, 1 pele de camurça para macetas, palhetas e
bocais. Também foram requeridos manuais para tocar clarinetas e corn à peiton, além de
variadas partituras musicais como árias, passos dos fúnebres, valsa espanhola, o carnaval,
ópera da graça de Deus, entre outras. Resmas de papel pautado também faziam parte do
material requerido pelo mestre para as aulas de música, levando-nos a indagar se, além de
aprender a ler as partituras, os meninos faziam cópias das mesmas e, quiçá, compor.
Contrariamente aos avanços dos alunos nas aulas de música, estava o pouco
aproveitamento deles nas aulas de primeiras letras. Conforme mapa feito pelo diretor dessa
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instituição de ensino no ano de 1857, a aula de primeiras letras era frequentada por quarenta e
três (43) alunos cuja média de idade variava entre quinze (15) e dezesseis (16) anos. No geral,
a idade dos educandos variava de oito (8) a vinte e dois (22) anos, sendo que 31%
encontravam-se na fase da vida humana denominada de meninice (8 a 14 anos de idade), a
maioria dos alunos internados (69%) fazia parte da mocidade (15 a 22 anos de idade), isso
devido ao tempo de permanência na escola que eram obrigados a cumprir.
Procedendo a uma análise criteriosa da relação tempo de permanência na escolainternato e o aproveitamento dos saberes elementares pelos alunos ali residentes, somos
surpreendidas pelos resultados pouco satisfatórios para um período tão longo de escolarização
frequente, como podemos observar no Quadro V:

Quadro V

Rendimento escolar dos alunos da Casa dos Educandos do Piauí (1857)
Rendimento
escolar do aluno

Tempo de permanência do aluno na escola

Escrita

Leitura

7 anos

6 anos

5 anos

4 anos

3 anos

2 anos

menos de
1 ano
1

total de
alunos
1

abc
sílabas

3

2

5

nomes

1

escrita

1

1

3

sofrível

8

4

1

mal

7

6

abc

1

bastardo

5

1

10

5

2

1

8
13

1

15
2

3

1

7

1

1

1

9

1

1

cursivo
sofrível

1

1

1

16
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Aritmética

mal

5

1

Não
escrevia
4 contas

5

1

3 contas

2

1

2 contas

5

3

1 conta

2

4

1

7
1

2

3
6

1

1

5
2

1

1

Não fazia
2
2
3
4
3
contas
Fonte: Mapa da aula de primeiras letras dos artífices da província do Piauí (1857)

10
8
14

No parecer do diretor do estabelecimento, o baixo rendimento dos alunos nas aulas de
primeiras letras devia-se, principalmente, ao pouco tempo diário destinado para as
aprendizagens dos saberes elementares. Ainda no ano de 1857, desenha-se uma nova
distribuição dos saberes a serem ensinados na escola-internato. Se, antes, os alunos
frequentavam a um só tempo as aulas do ler, escrever e contar, por esse período ficou
determinado “[...] que um Educando só aprende 1ªs letras ao passo que outro dessa aula já está
na de música, e outro em qualquer das oficinas, [...]” (RELATÓRIO DA DIRETORIA DOS
EDUCANDOS ARTÍFICES..., 1857, p. 1). Supunham, as autoridades competentes que, talvez, por

essa forma os alunos conseguissem maiores êxitos no aprendizado da leitura, escrita e
aritmética.
A Casa dos Educandos em Teresina ainda passaria por três importantes reformas nas
diretrizes que regulamentavam seu funcionamento: a primeira no ano de 1864; a segunda, em
1871; logo em seguida, a terceira em 1873. Não obstante o reconhecimento da sua utilidade
para a Província, a escola-internato seria fechada, no ano de 1873, restabelecida no mesmo
ano e sendo extinta definitivamente em 1875. Seu funcionamento foi considerado muito
oneroso para as finanças da Província.
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A pretensão da satisfatória forma escolar de socialização da criança
A década de 1850 apresenta-se como um período de algumas intervenções para
aprimorar a forma de socialização escolar da criança no Piauí. Nessa direção, questionamentos
incisivos eram feitos sobre as competências dos professores, a efetividade dos métodos e
material didático para melhor ensinar, os lugares de escolarização e o aumento da frequência
escolar.
Devidos a todos esses questionamentos, o presidente, José Antônio Saraiva (18501853), propôs levar adiante uma reforma do ensino das primeiras letras no Piauí, apenas três
dias após sua posse no governo da Província do Piauí, em 7 de setembro de 1850. Assim por
Resolução nº 287, aprovada em 10 setembro de 1850, ficaria estabelecido que: os cargos de
Diretor e Vice-Diretor da Instrução Pública seriam de professores vitalícios do Liceu
Piauiense; o período escolar teria início em 7 de janeiro e se estenderia até fins de novembro;
as férias escolares principiariam em 1° de dezembro e finalizariam em 6 de janeiro;
mantinham os feriados de vésperas de ramos ao domingo de páscoa e os dois dias seguintes ao
domingo de entrudo, bem como as aulas aconteceriam, diariamente, em dois turnos: 8 horas às
11 horas; 14 horas às 17 horas.
À semelhança de outras leis e resoluções criadas no período, a Lei educacional de
1850 determinava a criação de escolas de primeiras letras para meninos e meninas com sete
(7) anos de idade em todas as cidades, vilas e povoações, preferencialmente, pelo método de
ensino simultâneo, com frequências de quinze (15) alunos e dez (10) alunas. Aqueles
professores que, no intervalo de seis meses, não conseguissem matricular esse número de
alunos meninos e meninas, seriam demitidos. Em relação ao plano de estudos, continuaria
sendo o relacionado na Lei, de 15 de outubro de 1827.
Vale ressaltar que, nesse ano de 1850, além da escola de primeiras letras existente na
Casa dos Educandos, havia cerca de vinte e seis (26) escolas públicas na Província do Piauí
destinadas à educação da criança. Dezoito (18) escolas para meninos com quatrocentos e
setenta e sete (477) meninos matriculados; oito (8) escolas para meninas frequentadas por
cento e trinta e três (133) alunas.
Se compararmos os números de meninos e meninas matriculados nesse período (610
alunos) com os números do governo anterior (481), constataremos haver ocorrido um aumento
em torno de cento e vinte e nove (129) crianças a mais matriculadas na rede pública de
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escolas de primeiras letras. O certo é que se também compararmos esses números com aqueles
registrados nas províncias economicamente mais desenvolvidas do Império, diríamos que, no
Piauí, a procura ou a extensão da escolarização das primeiras letras foi lenta, talvez, pelas
condições [pobres] econômicas da Província.
Subjacente à reforma na legislação educacional da Província, encontra-se o firme
propósito do presidente José Antônio Saraiva em recomendar à Assembleia Legislativa por
relatório do dia 3 de julho de 1851, que as pessoas interessadas em exercer o magistério no
Piauí recebessem uma adequada formação literária na Escola Normal, e no caso de sua
inexistência na Província, que a formação dos professores acontecesse no Liceu piauiense. Na
opinião de José Antônio Saraiva, só com a formação literária dos professores é que se poderia
“[...] fazer do magistério infantil uma verdadeira profissão, um verdadeiro sacerdócio” (FALA
COM QUE O PRESIDENTE DA PROVÍNCIA..., 1851, p.13).

Era um reconhecimento de que, a época, requeria professores com formação literária
e metodológica para o magistério de educar e instruir a criança em idade escolar. Portanto, o
entendimento do fracasso da escolarização de meninos e meninas estava comumente
fundamentado na falta de professores habilitados e zelosos de suas funções (FARIA FILHO;
ROSA, 1999). Segundo as fontes por nós consultadas, esse foi um discurso que, no Piauí teria

se iniciado em fins da década de 1830, permanecendo vigente por todas as décadas seguintes
do século XIX.
Ocorre que, nesse período, alguns professores também se apresentavam publicamente
como defensores de uma educação escolar inovadora e dotada de materiais didáticos. Da parte
deles, os problemas existentes na instrução pública primária do Piauí estavam vinculados,
principalmente, ao (des)arranjo material das escolas. A carta escrita em 1° de julho de 1852
pelo professor de primeiras letras da vila de Barras, Francisco Luís Pereira de Carvalho,
dirigida ao governador da Província José Antônio Saraiva, comprova a difícil situação de
socializar as crianças pela forma escolar apregoada nas reformas educacionais::
[...] passam-se anos inteiros, sem que um só aluno leia um livro, por quanto
aqui uma obra instrutiva é coisa rara, e até agora me tenho assaz acautelado
em dar-lhes jornais para ler, porque nestes de ordinário só se encontra o
desenvolvimento de espíritos exaltados, ou apaixonados, e não aquelas idéias
sãs, que convém sejam impressas nos tenros corações, porém tendo eu uma
restrita obrigação de dar-lhes noções de letras impressas, hoje, (malgrado
meu) passei a distribuir alguns jornais entre eles, pois que a continuação da
leitura de cartas não pode ser mais prejudicial, sendo a mor parte das que por
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aqui se encontra de péssima ortografia, e escritas por pessoas sem ciência
alguma dos princípios de nossa língua, e os jornais, posto que recheados de
vícios, que venho de expor, sempre oferecem vantagem de. Quando não

sejam bem escritos. Tem sofrível ortografia, boa disposição. Que
adiantamento, Exmº. Senhor, pode apresentar uma escola onde não se
encontra uma só arte de Gramática, um só tomo de História da Pátria, e
um só folheto de instrução?
Outra necessidade ainda mais palpitante é a falta de suprimentos aos
alunos pobres, que na verdade são quase todos que compõem esta aula,
e é para ver-se passar semanas inteiras sem que a maior parte deles
escreva por falta de papel, falta esta que supro a minha custa no dia de
apostas. Parece-me que serei tido por impertinente em repetir tantas
vezes essas necessidades; mas tendo obrigação de sustentar minha
reputação porque finalmente quando se tratam das aulas dizem: não
apresentam adiantamento pela incúria dos professores, e não fazem
menção dos obstáculos que se opõe a ele, e da falta de proteção às
aulas do centro; por isso ainda esta vez apresento as causas de tal
apatia (CARTA DO PROFESSOR..., 1852, p.56 e 57, grifo nosso).
As críticas e as sugestões feitas, nessa primeira metade do século XIX para fins de
melhoramento da socialização escolar de meninos e meninas no Piauí, também foram
marcadas por uma crescente preocupação com os espaços destinados aos fins escolares.
Especificamente, o espaço da escola-internato onde estudava o menino órfão ou filho de pais
sem posses ocupou o centro das atenções do presidente da Província Antônio Francisco
Pereira de Carvalho (1853-1855).
Na fala com que abriu os trabalhos da Assembleia Provincial veementemente
padeceu-se com a precariedade do espaço onde funcionava aquela escola-internato que, em
síntese, deveria ser uma instituição onde “[...] a infância desvalida encontraria abrigo,
proteção, ocupação honesta e um futuro, [...] o viveiro donde devem sair os artistas, de que
precisa a província.” (FALA COM QUE O PRESIDENTE DA PROVÍNCIA..., 1854, p. 12).
Afinal, o número de meninos matriculados era crescente, tornando indispensável planejar a
localização desse estabelecimento social (em lugar alto, seco e arejado), as condições de
asseio (com esgoto às águas pluviais, latrinas cobertas e ladrilhadas), bem como a
espacialidade adequada de seus ambientes (salas amplas de aulas, dormitórios e cômodos.
(RELATÓRIO DO VICE-PRESIDENTE DA PROVÍNCIA..., 1856; RELATÓRIO DA DIRETORIA
DOS EDUCANDOS..., 1857).

No ano de 1857, quando o presidente da Província era João José de Oliveira
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Junqueira (1857-1858), o edifício da Escola dos Educandos Artífices do Piauí estava quase em
fase de conclusão, conforme o relatório do diretor das obras públicas da Província, datado de 2
de julho de 1857,
Acham-se quase prontas as seis salas da frente. Quatro das paredes divisórias
já racharam em conseqüência de se haverem construído os alicerces de barro
quase puro.
Os quartos das alas deste edifício são muito acanhados para poderem servir
de dormitórios, defeito este que se torna tanto mais sensível, quanto é certo
que tão cedo não poderá a província ter um estabelecimento desta ordem, e
tendo ele de necessariamente ser ocupado pelas repartições públicas, não
poderão estas acomodar-se em tais cubículos. Em resultado desse
acanhamento, ficaram as cumieiras dos lados dois palmos e meio mais baixas
do que a da frente, o que torna bastante irregular o seu exterior.
Para que esse edifício seja completamente concluído será necessário ainda
despender rs. 39:540$000 (RELATÓRIO DO DIRETOR DAS OBRAS
PÚBLICAS DA PROVÍNCIA..., 1857, p.7).

Sem dúvida, a forma escolar e o modo de socialização da criança nas escolas públicas
de primeiras letras (plano de estudos, metodologia; desenvolvimento mental, físico e moral
dos alunos; frequência escolar; higienismo; salubridade das salas de aulas e magistério
infantil) tornaram-se matérias de reflexões e reformulações sistemáticas por parte das
autoridades políticas do Piauí. De igual maneira, essas reflexões também se exprimiam em
relação ao contingente de escolas e de alunos nelas matriculados.
De qualquer maneira, entre 1853 e 1859, o número de escolas públicas de primeiras
letras do Piauí ainda era reduzido: trinta e duas (32) com uma quantidade de alunos que
variava entre seiscentos e vinte e seis (626) e um mil cento e dez (1.110), como disposto no
Quadro VI.
Quadro VI

Escolas públicas primárias do Piauí (1853-1859)
Ano

1853
1854

Número de Escolas
Primárias
Total Masc.
Fem.
32
32
21
11

Número de Alunos
matriculados
Total
Masc. Fem.
626
552
462
90

Observações

Faltam os dados de 5 escolas
masculinas e 5 escolas
femininas

138

1855

32

21

11

811

629

182

1856
1857

30
32

18
21

12
11

833

650

183

1858

35

23

12

1.016

787

229

Faltam os dados de 1 escola
masculina e 1 escola feminina
Faltam os dados de 2 escolas
masculinas e 1 escola feminina
Faltam os dados de 3 escolas
masculinas

1859
32
22
10
1.110
881
229
Fontes: Relatórios ou falas à Assembleia Provincial (1853-1859)

-

As escolas particulares existentes na província do Piauí nesse período eram em
número inferior às escolas públicas, mas sempre contavam com seu efetivo de alunos
matriculados, conforme o Quadro VI.
Quadro VII

Escolas primárias particulares do Piauí (1855-1859)
Ano

1855

Número de Escolas
Particulares
Total
Masc.
Fem.
16
15
1

Número de Alunos
Total
256

Masc.
229

Fem.
27

1856

11

11

-

184

178

6

1858

12

11

1

192

184

8

Observações

Quatro (4) escolas para
meninos Também eram
freqüentadas por meninas
e a escola das meninas
era freqüentada por um
menino.
Quase a metade dos
alunos que freqüentavam
a escola para meninos na
cidade de Oeiras era do
sexo feminino.
Faltam os dados de duas
escolas para meninos;
Havia uma escola para
meninos freqüentada por
meninas e a maioria dos
alunos da escola para o
sexo
feminino
era
meninos.

1859
16
14
2
321
306
15
Fontes: Relatórios e Falas Provinciais dos anos de 1855, 1856, 1857, 1858 e 1859

No parecer de alguns presidentes da província do Piauí, a exemplo de Frederico
d’Almeida de Albuquerque (1855-1856), o número de crianças que frequentavam as escolas
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primárias do Piauí, em 1856, era demasiadamente insignificante e prova o atraso da
escolarização a elas destinada:
Um tão insignificante nº de alunos, por si somente, comparando-se com a
população da Província, prova evidentemente o atraso da instrução pública
elementar. A incompleta instrução, que recebem os alunos, o seu pouco
aproveitamento, como não ignorais, é ainda uma outra prova bem clara desse
atraso (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA,...1856, p. 12).

Para outros dirigentes, como João José de Oliveira Junqueira (1857-1858), a escola e
a escolarização primária para meninos e meninas encontravam-se disseminadas no Piauí tanto
quanto lhes permitiam os recursos financeiros e asseverava que as escolas existentes na
Província há muito tempo já haviam extrapolado os limites das cidades ou vilas, chegando
também aos povoados mais distantes dos centros desenvolvidos. Tendo lido ou não, o
pensador iluminista António Nunes Ribeiro Sanches, o presidente João José de Oliveira
Junqueira defendia os limites da extensão da escolarização das primeiras letras.
O ensino primário é essencial ao homem para qualquer mister, a que se ele
dedique; é entretanto que os estudos secundários apenas devem apenas convir
a um pequeno número; pois que um povo não pode ser formado, em sua
máxima parte, de literatos, sob pena de ver perecer a agricultura, o comércio,
e todas as mais indústrias, e levantar-se a [hydra] da miséria, e das ambições
desenfreadas (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA..., 1857,
p. 7).

Para as autoridades públicas que estimavam o número de escolas de primeiras letras
insuficiente, a exemplo do presidente Antônio Corrêa do Couto (1859), a solução estava na
subvenção de uma ou outra escola particular situada nos lugares mais distantes que não tivesse
chegado à escola pública para a criança de extrema pobreza, cujos pais deixavam crescer sem
as aquisições da leitura e da escrita, principalmente. Precisamos admitir que, a escola de
primeiras letras pode pouco ter sensibilizado as famílias pobres, principalmente aquelas
moradoras na zona rural. Afinal, o trabalho na lavoura e o trato com animais não dispensava a
mão de obra infantil.
A falta de uma política escolar que instaurasse, de fato, uma unidade pedagógica
normativa de ensino, estudo, método, materiais didáticos e utensílios, também ocupou as
atenções das autoridades políticas do Piauí. O presidente Antônio Corrêa do Couto (1859)
teria sido enfático em mostrar a ausência de uniformidade pedagógica da educação escolar da
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criança no Piauí:
A falta de móveis, a não uniformidade de livros em todas as escolas, e
nenhuma escolha destes a diversidade de método de ensinar, e a aula em casa
da família do Professor, são inconvenientes que devem merecer a vossa
atenção esforçando-vos para removê-los (RELATÓRIO DO PRESIDENTE
DA PROVÍNCIA..., 1859, p. 9).

A forma escolar e o modo de socialização da criança na escola de primeiras letras que
instaurasse uma unidade pedagógica segundo preceitos reformistas permaneceriam no centro
dos debates que percorreram todo o século XIX, não somente na província do Piauí, mas
também nas demais províncias do Brasil. Compreendemos que, tais debates podem ser
considerados como reconhecimento da forma escolar de socialização das crianças e
conseqüente necessidade de encontrar soluções adequadas a um efetivo de alunos que se
tornava cada vez maior e mais exigente.
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Considerações finais

A escrita da história da educação da criança no Piauí, ao longo de cento e vinte e
nove anos (1730-1859), constituiu-se em uma reflexão histórica acerca do trajeto de
instauração das formas escolares de educar as crianças nas escolas públicas, religiosas,
particulares e domésticas. A criteriosa pesquisa do corpus documental, bibliográfico e do
legado do pensamento pedagógico iluminista evidenciaria que, doravante a ocupação
gradativa do território de Piauí comumente representada na historiografia pelo capitão de
Infantaria de Ordenanças, Domingos Afonso Sertão, proprietário de fazendas, escravos e
rebanhos bovinos nos terras da Bahia e do Piauí, a educação escolar e doutrinária da
criança nativa e colona ascenderia como parte integrante à vida civilizada e comunitária.
Em linhas gerais, recompomos alguns dos períodos históricos da instauração das formas
escolares de educar as crianças nas escolas públicas, religiosas, particulares e domésticas.
A princípio, de 1706-1759, quando do povoamento das terras do Piauí e do
despovoamento da população nativa do seu habitat natural e social, para educar as crianças
índias houve predominância do trabalho temporal e espiritual dos padres da Companhia de
Jesus e de frades capuchinhos de Santo Antônio, por intermédio das Missões de
Aldeamentos. As crianças e jovens aldeados seriam, mais ou menos, escolarizados e
instruídos nas regras da língua portuguesa, nos preceitos religiosos, morais e de civilidades
e, ainda, nos ditames de ofícios do trabalho produtivo. No intervalo de 1749-1759, para
educar coletivamente os meninos em classes de Estudos Inferiores, edificou-se o Seminário
Santa Úrsula de Parnaíba, dirigido por padres jesuítas da Companhia de Jesus, segundo o
Ratio Studiorum (publicado em 1599), código máximo do ordenamento escolar.
Mediante a Lei do Diretório dos Índios, de 3 de maio de 1757, o governo de José I
(1750-1777) ordenava a criação, nas povoações, vilas ou aldeias indígenas, da abertura de
Escolas Públicas para meninos e para meninas, onde os mestres e as mestras ensinariam
leitura, escrita, contar e doutrina cristã, tal como se praticavam nas instituições escolares
das nações civilizadas. Na Capitania do Piauí, a fundação das povoações substitutas dos
Aldeamentos Indígenas, a forma escolar de educar coletivamente as crianças índias nas
chamadas escolas públicas reunia aquisições da língua portuguesa, da escrita caligráfica,
de cálculos simples aritméticos, da doutrina católica e de alguma aprendizagem manual.
Com o Alvará Régio de 28 de junho de 1759, o Rei de Portugal, Dom José I
(1750-1777), ordenava uma reforma da educação escolar no reino e nos domínios
ultramarinos, em face da extinção do sistema escolar da Companhia de Jesus. A reforma
dos Estudos Menores consubstanciada na Lei de 6 de novembro de 1772, é que
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impulsionaria a abertura de escolas menores ou escolas de primeiras letras em terras
brasileiras, indispensáveis à reforma da sociedade lusitana de organização da cultura e sua
transmissão em bases laicas. Contudo, as famílias podiam possuir mestres para seus filhos
em suas próprias residências como assim se sucediam, observando a literatura educacional
e o plano de estudos recomendados.
Na Capitania de São José do Piauí, portanto, meninos e meninas de familias de
proprietárias de terras e gados teriam sidos iniciados na escolarização das primeiras letras à
aprendizagem dos conhecimentos culturais da leitura, da escrita, do cálculo aritmético,
complementada com as lições de catecismo, regras de civilidade e prendas dométicas,
particularmente

por

suas

mães,

parentes

e

mestres

particulares,

contratados

temporariamente, além de escolas-internatos. Para as aquisições dos conhecimentos
culturais transmitidos, os mestres das primeiras letras utilizavam o método de ensino
individual e faziam usos de recursos didáticos, tais como: cartilhas, livros, catecismos,
cartas de familiares, Bíblia, atas do Senado da Câmara de Oeiras, além de quadro de
madeira pintado de preto; pedras de tauá para escrever no quadro; mesas e bancos
compridos. Sem dúvida, cada família das elites desejava educar seus filhos visando a um
patamar social mais elevado dentre os parentes mais próximos, ou mesmo, distinguir-se
por sua mentalidade européia.
Todavia, o século XIX daria substrato político à criação da escola pública coletiva
para algumas crianças em idade escolar, no período imediatamente anterior e posterior à
independência política do Brasil de Portugal. No Piauí, no governo de Baltasar de Sousa
Botelho de Vasconcelos (1814-1819), é que seriam criadas escolas públicas ou cadeiras de
primeiras letras: uma na cidade de Oeiras, outra na vila de Parnaíba e na vila Campo
Maior. Nesse século XIX, as autoridades políticas do Piauí se empenharam na expansão
gradativa da educação escolar pública para um maior número de crianças do povo.
Com a aprovação da Lei Imperial, de 15 de outubro de 1827, o período exigia
uma instituição de forma escolar de socialização com um tempo escolar, professor público,
classes de aulas para meninos e meninas, plano único de estudos e sistema de ensino
mútuo, além de normas e regras uniformes. A especificidade dessa forma escolar estaria,
substantivamente, ligada à socialização educativa uniforme e normatizada para professores
e alunos.
No período de 1829 a 1834, o povo do Piauí vivenciou, por força da portarias
governamentais, a criação de algumas poucas escolas de primeiras letras de ensino mútuo
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na cidade de Oeiras: uma para meninos; outra, para meninas. Enquanto isso, as escolas de
primeiras letras de ensino simples eram abertas em muitas das localidades. As escolas de
primeiras letras de ensino mútuo e de ensino simples legitimavam a forma escolar de
socialização coletiva, com normas e regras uniformes. Ainda era uma rede de escolas
pouco articulada e muito pouco uniforme, mas os dirigentes não perdiam a esperança de
pôr em prática a forma escolar de socialização socialmente instituída nas nações
adiantadas.
Com a Lei n° 16, de 12 de agosto de 1834, os Conselhos de Governo e Conselhos
Gerais eram substituídos pelas Assembleias Legislativas Provinciais, autorizando adições à
Constituição do Império do Brasil com Ato Adicional, dentre as quais, a escolarização
primária e secundária como matéria legislativa das Assembleias provinciais. A escola
pública de primeiras letras que veiculava a cultura oficial, também veiculava um modo de
socialização que emprega regras impessoais, frequência diária, controle do tempo,
distribuição das aulas por horários, além da interação hierárquica entre mestres e alunos.
Em 1838, quando a província do Piauí havia alcançado o número de vinte e uma
escolas públicas de primeiras letras e outras tantas particulares, a Assembleia Legislativa
Provincial aprovou o primeiro Estatuto para todas as aulas tanto maiores como menores da
província do Piauí. Por esse Estatuto de 1838, o tempo escolar remetia para o cumprimento
de os meninos e meninas frequentarem as aulas de primeiras letras de segunda-feira a
sábado por duas vezes ao dia. Teoricamente, tanto os meninos quanto as meninas
permaneceriam seis horas diárias na escola. Os programas de estudos das escolas de
primeiras letras de ensino mútuo e de ensino simples encontravam-se fortemente
assentados nas aquisições da leitura, da escrita, das regras da gramática da língua
portuguesa e dos preceitos da doutrina da religião católica, apostólica e romana. As
cartilhas e os livros, indispensavelmente, guiariam os conteúdos escolares ensinados pelos
professores.
Entre 1844 e 1850, assiste-se à elevação de iniciativas tanto públicas quanto
particulares de expansão da escola de primeiras letras. Dentre elas, a criação da Casa dos
Educandos Artífices, escola-internato para a criança pobre e desvalida em idade escolar.
Evidentemente, que tais iniciativas não seriam lineares nem uniformes, mas modos
variados de proceder à organicidade da escola e da escolarização das crianças em idade
escolar. Concomitantemente, se fez necessário estruturar um sistema de educação escolar
pública no Piauí. Daí, a nomeação do Diretor da Instrução Pública e de censores
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(supervisores) para exercerem o controle rigoroso do cumprimento do programa de
estudos, livros e compêndios aprovados e obrigação dos pais no sentido de mandar seus
filhos meninos (7-14 anos) e meninas (7-10 anos) à escola de primeiras letras.
Na década de 1850, houve algumas intervenções por parte das autoridades
políticas visando aprimorar a educação escolar das crianças moradoras no Piauí. De todo
modo, a forma escolar e o modo de socialização da criança na escola de primeiras letras
que instaurassem uma unidade pedagógica normativa de ensino, estudo, método, materiais
didáticos e utensílios, estavam mais no plano das intenções reformistas do que no cotidiano
escolar que agrupavam crianças e professores.
A forma escolar e o modo de socialização da criança na escola de primeiras letras
que instaurassem uma unidade pedagógica, segundo preceitos reformistas e vida escolar
como emprego do tempo cotidiano planejado, continuariam sendo o forte debate que
percorrerá até o final do século XIX, não somente na província do Piauí, mas também nas
outras províncias do Brasil.
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