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RESUMO

 Este trabalho de pesquisa preocupa-se em construir a história do natalense 

padre Miguel Joaquim de Almeida Castro, o Miguelinho, não apenas como um dos 

heróis e mártires da Revolução Pernambucana de 1817, como conta a história 

tradicional, mas também o homem culto, o intelectual e o professor admirado. O 

período estudado compreende o início do século XIX, quando padre Miguelinho 

retorna ao Brasil, vindo de Portugal, para assumir a docência no Seminário de 

Olinda, e conclui no ano de 1817, marcado pela Revolução Pernambucana, um dos 

mais importantes movimentos na luta pela libertação do Brasil do domínio português. 

Miguelinho, um dos líderes da Revolução, que também atingiu as províncias da 

Paraíba e do Rio Grande do Norte, foi executado pelas tropas reais. Assim, procura-

se compreender a relação conflituosa do Padre, enquanto representante clérigo, e 

seus ideais mais voltados para uma ordem social e econômica do Iluminismo, que 

até certo ponto condenava a atitude da própria Igreja. O objetivo, então, é 

compreender através da trajetória de vida do padre Miguelinho, não só o intelectual, 

o professor e o revolucionário, mas a representação de suas idéias políticas e 

pedagógico-educacionais em um dado momento histórico e a criação do mito 

republicano, buscando a pluralidade de um universo que procura, por vezes, fugir de 

nosso arcabouço teórico. 

Palavras-Chave: Educação; História, Padre Miguelinho; Seminário de Olinda;

                            Sociedades Secretas 



ABSTRACT

 This research work worries in building the history of the natalense priest 

Miguel Joaquim of Almeida Castro, Miguelinho, I don't just eat one of the heroes and 

martyrs of the Revolution From Pernambuco of 1817, as bill the traditional history, 

but also the educated man, the intellectual and the admired teacher. The studied 

period understands the beginning of the century XIX, when priest Miguelinho comes 

back to Brazil, coming of Portugal, to assume teacher's occupation in the Seminar of 

Olinda, and it ends in the year of 1817, marked by the Revolution From Pernambuco, 

one of the most important movements in the fight for the liberation of Brazil of the 

Portuguese domain. Miguelinho, one of the leaders of the Revolution, that also 

reached the provinces of Paraíba and of Rio Grande do Norte, it was executed by the 

real troops. Like this, he tries to understand the Priest's conflicting relationship, while 

representative clergyman, of a Church that almost obtained a religious monopoly, 

and your ideals per centuries more gone back to a social and economical order of 

Illumines, that even certain point condemned the attitude of the own Church. The 

objective, then, is to understand through the path of priest's Miguelinho life, not only 

the intellectual, the teacher and the revolutionary, but the representation of your 

political and pedagogic-educational ideas in a die historical moment and the creation 

of the republican myth, looking for the plurality of an universe that seeks, per times, 

to flee of our theoretical context.

Key Words:  Education; History, Priest Miguelinho; Seminar of Olinda; Secret
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MIGUELINHO: PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

              ustifica-se a importância de se reunir e construir a história do

natalense padre Miguelinho não apenas como um dos heróis e mártires da 

Revolução Pernambucana de 1817, como nos conta a história tradicional, 

mas  as idéias desse homem culto,  intelectual e  professor, divulgadas em 

seus discursos,  nas sociedades secretas (dos quais participou ativamente), 

por seus alunos e colegas de batina e de Revolução, registradas por seus 

contemporâneos, transcritas e interpretadas ao longo dos anos por estudiosos 

e pesquisadores interessados pelo tema. 

Esse norte-rio-grandense instigou a construção desse trabalho de 

dissertação num primeiro momento, devido sua referência, nomeando várias 

instituições ditas republicanas, entre elas, o segundo Grupo Escolar, 

construído no tempo da 1ª República na cidade do Natal, hoje Escola 

Estadual Padre Miguelinho, de Ensino Médio; a Câmara Municipal de 

Vereadores – Palácio Padre Miguelinho, sede do Poder Legislativo Municipal 

natalense. Além das referências relacionadas, sua presença simbólica 

encontra-se na letra do Hino Estadual do Rio Grande do Norte (anexo - A); 

nomeando várias ruas em todo o Brasil, inclusive uma cidade no Estado de 

Pernambuco.

O período estudado compreende o início do século XIX, quando padre 

Miguelinho retorna ao Brasil, proveniente de Portugal, para assumir a 

docência no Seminário de Olinda, até o ano de 1817, quando é morto pela 

denominada Revolução Pernambucana. Primeiramente, refere-se à época em 



que as idéias libertárias encontram eco em vários movimentos organizados no 

Brasil e em segundo, conclui-se no ano de 1817, marcado pela Revolução 

Pernambucana, liderada, entre outros, por Miguelinho. A extinção desse 

movimento, que com suas idéias anticolonialistas, atingiu as províncias da 

Paraíba e do Rio Grande do Norte marca, também, o fim do padre Miguelinho, 

que é executado pelas tropas reais. 

Assim, as investigações seguem por uma pedagogia de pesquisa em 

que incide o estudo nas práticas pedagógico-educacionais e culturais do 

padre Miguelinho dentro de uma  instituição, o Seminário de Olinda, e nos 

movimentos sociais organizados, dos quais participou em suas formas 

diferenciadas de apropriações e inter-relações no campo da educação e 

política. Fez-se um exercício para articular o particular sem perder de vista o 

movimento mais amplo, ciente também do cuidado quanto aos determinismos 

no percurso transcorrido pelos sistemas educativos, pedagogias e práticas 

culturais, enquanto produtos de uma construção social (NÓVOA, 1992). Sob 

esta compreensão, faz-se uma história narrativa, entendendo que, sendo a 

história por definição escrita dentro de um tempo transcorrido em sua 

sucessividade, não se pode fugir da narração (LE GOFF, 2002). 

 Quando se trata dos estudos históricos em educação, têm-se 

formulações baseadas em matrizes teóricas e empíricas, recolhidas em fontes 

impressas e arquivistas, lacunares, irregulares e residuais. Estes limites são 

impostos não só pelo tempo transcorrido até nossos dias e pela falta de 

documentos insuperáveis, mas também em relação à disponibilidade de 

determinadas fontes, dificultada por quem as detém, e ao descuido na 

preservação das mesmas. Portanto, na construção e interpretação do 



passado, precisamos de uma mediação teórica, pela qual o diverso e o 

disperso conteúdo das fontes históricas entram em ordem. Nesta perspectiva, 

utilizamos a compreensão trazida por Clarice Nunes no texto Articulação 

teórico-empírica na pesquisa histórica: Notas de estudos (1995) onde a 

articulação teórico-empírica se configura por sua interdependência revelada 

no esforço de enfrentar vários obstáculos como o da cristalização das 

interpretações históricas e sua crítica, da reconstrução das categorias 

analíticas e da própria narração das práticas históricas em pesquisa. 

 É  buscar aprender a cruzar as fontes, promover o confronto entre as 

mesmas, fazendo-lhes novas perguntas. Atentar-se para o que 

aparentemente não possui muita importância, detalhes à primeira vista sem 

sentido ao proposto, pesquisado (MOTTA, 1998). 

 Procurou-se, em função da convivência com as fontes e com o tempo 

em que viveu a personagem1, encontrar nos documentos, sob uma 

“desmontagem apropriada”, “efeitos do real” diante dos quais se possa chegar 

a considerações ou,  menos pretensiosamente, pormenorizar esses 

documentos para fazer surgir neles “uma convicção razoável de verdade 

histórica” (LE GOFF, 2002). Sabe-se que a documentação disponível aguça a 

ambição e mostra os limites do trabalho, desta feita, também surgem as 

dúvidas quanto à veracidade das fontes, mas, parafraseando Le Goff (2002, 

p. 22), essas dúvidas podem, senão mentir, pelo menos nos apresentar um 

Miguelinho imaginado, imaginário. 

 A apropriação dessa pedagogia de pesquisa possibilita um certo rigor 

científico, mas também a imaginação na seleção do material empírico 

1 Utiliza-se personagem recorrendo ao uso que faz Le Goff (2002) para identificar São Luís como um 
representante de um período histórico.  



levantado e descobrir, num exercício crítico, a busca de se entender não só o 

que as palavras dizem, mas o que se dizem entre elas (NUNES, 1992), 

especificamente nas seguintes fontes: regimentos; arquivos da Igreja de 

Nossa Senhora da Graça, da Cúria Metropolitana do Recife e do Seminário 

de Olinda; atas solenes em  homenagem a Miguelinho, registradas nas 

revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e 

Pernambuco; fontes bibliográficas que versam sobre a Revolução de 1817, o 

Seminário e a atuação do professor, intelectual e mártir padre Miguelinho. 

Através de tais fontes de pesquisa, tornou-se possível fazer 

aproximações sobre as representações2 de Miguelinho, enquanto agente 

social, professor e as suas diversas formas de apropriações - empregos de 

uma cultura produzida no exterior, distinta da educação das aulas régias 

herdadas pelo Período Pombalino, ineficientes, mas ainda uma das poucas 

manifestações de educação no Brasil-Colônia do século XVIII e início do 

século XIX. 

 Trabalhou-se com o documento como fonte, monumento onde tudo 

pode trazer o passado, perpetuar recordações, algo que se materializa no 

escrito. Tratou-se, então, a fonte histórica, conforme nos orienta Le Goff 

(1996, p. 545-548) : 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é 
um
produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de forças 
que aí detinham o poder.[...] O documento não é inócuo. É, antes de 
mais nada, o resultado de uma montagem, consciente ou 
inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziu, 

2 Entendidas aqui como propõe Chartier (1998) enquanto discursos e práticas que se organizam em 
configurações sociais caracterizando um tempo e um espaço em uma apresentação pública de alguém.  



mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 
ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento como uma 
coisa que fica, que dura, é o testemunho. O ensinamento (para 
evocar a etimologia) que ele traz deve ser em primeiro lugar 
analisado, desmistificando-lhes o seu significado aparente. O 
documento é um monumento. [...] no limite não existe um documento 
verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer 
o papel de ingênuo [...] qualquer documento é ao mesmo tempo, 
verdadeiro, [...] e falso, porque um monumento é em primeiro lugar 
uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É 
preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, 
desestruturar esta construção e analisar as condições de produção 
dos documentos-monumentos. 

 Esta compreensão se faz necessária, pois as fontes reunidas 

são documentos que trazem a leitura de  uma época e de pessoas que 

escreveram sobre o padre, tanto os que viveram o mesmo período, como o 

padre Joaquim Dias Martins e Monsenhor Francisco Muniz Tavares, quanto 

os que fizeram suas considerações em torno do pouco material disponível, 

coletado e analisado, como o professor Gilberto Alves e o trabalho de José 

Melquíades. De posse desses elementos, descortinou-se ainda a 

preeminência de se atentar a ouvir esses documentos e reconhecer o que 

eles forneciam como recursos para a construção da personagem. Esta prática 

envolve uma relação mais profunda entre o pesquisador e as fontes 

analisadas, significando permitir ouvir as vozes sujeitas ao claustro dos 

documentos e que poderão trazer à luz aspectos, matizes de um passado que 

teima em silenciá-las ou secundarizá-las ao serem estudadas dentro de um 

campo teórico mais amplo (NUNES; CARVALHO, 1993). 

 Inicialmente, identifica-se a personagem Miguel Joaquim de Almeida 

Castro, o Miguelinho, natalense do Rio Grande do Norte, herdeiro de uma das 

famílias mais tradicionais da Capitania. Supõe-se que fez seus primeiros 



estudos na cidade do Natal, pois só aos 16 anos tem-se registro de que iria 

estudar em Recife. Em 1781, Miguel Joaquim de Almeida Castro entrava na 

ordem Carmelita da Reforma, onde recebeu o nome de frei Miguel de S. 

Bonifácio e a alcunha de “frei Miguelinho”, provavelmente devido sua baixa 

estatura. No intuito de aperfeiçoar seus estudos, Miguelinho viaja a Lisboa, 

onde freqüenta cursos em sociedades científicas e literárias, convivendo com 

vários estudiosos da época, aperfeiçoando-se nas letras humanísticas. 

Conclui-se esta parte apresentando, ainda em Portugal, sua amizade com 

José Joaquim de Azeredo Coutinho, já nomeado bispo de Olinda e idealizador 

do Seminário de Olinda. 

Em um segundo momento, trabalha-se com o intelectual padre 

Miguelinho. Estudou-se utilizando para análise o conceito de intelectual como 

aquele que possui um projeto para a sociedade, mas que ainda está marginal 

a esta, pois suas idéias fogem ao que está estabelecido oficialmente. Um 

intelectual que fez sua opção histórica pela revolução que consiste em dispor 

seu projeto de sociedade para a sociedade, junto a outros que pensam como 

ele, de modo dissidente (BERGER; LUCKMANN, 1994).

Reconstituir a trajetória desse intelectual, sua prática educacional e 

política, seus fundamentos e relações no espaço do Seminário, da província 

de Pernambuco, suas idéias junto a outros intelectuais e outros grupos, 

podem oferecer uma visão menos estereotipada e mais próxima de sua 

atuação social, política e educacional. Posto que o indivíduo Miguelinho “não 

existe a não ser numa rede de relações sociais diversificadas, e essa 

diversidade lhe permite também desenvolver seu jogo. O conhecimento da 

sociedade é necessário para ver nela se constituir e nela viver uma 



personagem individual” (LE GOFF, 2002, p. 26). 

 Padre Miguelinho fazia parte da elite intelectual que preconizava a 

liberdade e a independência, difundidas e organizadas nas sociedades 

secretas e, do mesmo modo, no Seminário de Olinda. Dentre as sociedades 

secretas, estava a Academia de Suassuna à qual o padre era associado. Esta 

surgiu nos moldes do Areópago de Itambé, uma outra sociedade secreta dos 

fins do século XVII, com as mesmas características das lojas maçônicas, que 

apareceram posteriormente. 

Como propõe Berger e Luckmann (1994), para os intelectuais, muitas 

vezes, existe um vazio institucional, que, na melhor das hipóteses, agregam-

se entre os pares em subsociedades. Neste caso, padre Miguelinho procurou, 

dentro das sociedades secretas, as condições favoráveis à divulgação dos 

ideais revolucionários, inclusive criando condições para a manutenção destas 

instituições secretas até que se concretizassem os intentos de uma nova 

ordem social, política e econômica. 

É oportuno destacar que a Igreja conservadora, mantenedora do 

regime do qual usufruía benesses, não aprovava o envolvimento de seus 

clérigos nas sociedades secretas, criando/ estabelecendo/ impondo 

determinações nas Constituições Papais, proibindo o envolvimento de 

sacerdotes nestas instituições. Mas a cada dia se tornava mais comum a 

adesão de padres a estas que se fortaleciam. Assim, neste trabalho 

encontram-se essas contradições do padre intelectual que se refugiava e se 

alimentava intelectualmente nestas chamadas sociedades secretas. 

 Em um terceiro momento, infere-se uma 
interpretação para o professor  Miguelinho. Já 

ordenado padre, é apresentado, quando 
retorna a Pernambuco em 1800, como 



reconhecido e consagrado teólogo, filósofo e 
ilustre orador político. O bispo Azeredo 

Coutinho convida-o a assumir a cadeira de 
Retórica no Seminário de Olinda, o qual dirigia. 

A proposta educacional deste Seminário 
representava o que havia de mais avançado no 
Brasil-colônia, estando o conteúdo e motivação 

burguesa presentes no corpo de seus 
estatutos, elaborados pelo próprio bispo, 

contemplando a preocupação de pôr a ciência 
moderna a serviço do domínio do mundo 

material-liberal. O principal  objetivo dessa 
instituição era o de formar o sacerdote e o 

filósofo naturalista, indispensáveis à 
recuperação material do Reino de Portugal, ao 
descobrir riquezas necessárias à transição do 

modelo agrícola para a organização capitalista 
industrial (ALVES, 2001). 

 Para compreender sua atuação enquanto 
docente, para este trabalho, recorreu-se às 

propostas iluministas francesas para a 
educação; aos Estatutos do Seminário 

Episcopal de Nossa Senhora da Graça e a 
livros que retratam a vida no Seminário, na 

busca de interpretar as possibilidades de 
atuação do professor de retórica, pois existe 

muito pouco escrito do próprio punho do 
professor, mas o registro de suas obrigações e 

indícios nas falas de seus colegas que 
sobreviveram ao cárcere, tornam-se fontes 

relevantes.
 Destaca-se o professor de retórica, Miguel Joaquim de Almeida Castro, 

por suas idéias e competência no convencimento do que defendia. Foi ele o 

autor do discurso da aula inaugural na instalação do Seminário Episcopal de 

Olinda, em 16 de fevereiro de 1800. Em sua exposição, não deixa dúvida sua 

formação iluminista, cita Voltaire (inimigo da Igreja), faz defesa ao estudo da 

filosofia e das ciências como centro de esperanças para um futuro melhor, 

longe da “ignorância cega” do período feudal, conforme Alves (2000, p.69). 

Pode-se observar em sua Orasam Acadêmica3 a exaltação ao estudo das 

ciências como saída para a boa convivência social e seu progresso. 

3 Nome dado ao discurso de abertura do ano letivo no Seminário de Olinda(anexo – B).



 Essas atividades do padre conviviam na prática com o atraso do modo 

de produção, predominante, no Brasil, em particular no nordeste, onde situa-

se nossa personagem, não permitindo incursões mais elaboradas e 

profundas, mas possibilitando pensar e abraçar  ideais de liberdade, como o 

fez padre Miguelinho, cujos alunos foram instruídos no ideário liberal que o 

levou mais adiante a ser um dos líderes intelectuais da Revolução 

Pernambucana de 1817. 

Situa-se padre Miguelinho dentro de seu momento histórico, homem 

culto que vinha de uma Europa que, do fim do século XVIII ao limiar do século 

XIX, estava imersa em grandes e profundas transformações econômicas e 

sociais, impulsionadas pela Revolução Industrial que exigia desenvolvimento 

técnico, grandes investimentos de capital, matérias-primas e mercado 

consumidor dos produtos transformados. Os filósofos e economistas 

procuram explicar a natureza, a sociedade e a economia da época, através da 

razão, dando origem ao que se chamou Iluminismo. Tal interpretação 

questionava o direito absoluto

dos reis, os privilégios da nobreza, do clero e as idéias religiosas, então 

dominantes. Defendiam um governo exercido pelo povo; o respeito à 

propriedade; a liberdade religiosa, de expressão e econômica. A Inglaterra é a 

grande potência econômica nesse período, possuindo, além do capital para 

dinamizar a industrialização e o comércio, uma poderosa Marinha Mercante, 

um vasto império, exercendo, ainda, domínio sobre outras colônias, inclusive 

o Brasil. 

Assim, o estudo segue, tendo em vista um Brasil, cujo ideário iluminista 



é trazido pelos estudantes da elite que realizavam seus cursos superiores na 

Europa, como o padre Miguelinho, por  exemplo. Um Brasil-Colônia 

extremamente dependente do mercado português que devia préstimos à 

Inglaterra, daí o domínio inglês no Brasil, acima citado. No nordeste brasileiro, 

a situação econômica agravara-se com a queda do preço internacional do 

açúcar e do algodão - principais produtos de exportação do nordeste, 

ensejando condições favoráveis para o aparecimento de movimentos 

contestatórios ao domínio português. 

Trata-se de ouvir a voz do padre professor inspirado na corrente do 

pensamento iluminista e liberal. Miguelinho e outros intelectuais da época 

organizam um movimento significativo de descolonização acelerada e radical 

– a Revolução de 1817 - que resultaria no Governo Provisório Republicano de 

75 dias em Pernambuco (MOTA, 1972). 

Esse movimento de insurreição liberal contava também com outros 

religiosos, além de padre Miguelinho, alguns senhores de terras e de 

escravos, que estavam na mira dos ataques dos ideais liberais, dando ao 

movimento um contorno contraditório (MOTA, 1972). As idéias iluministas, 

que encontram-se nitidamente nos movimentos de insurreição, não só 

orientavam uma educação laica, como também era um movimento da 

burguesia contra o poder da Igreja e dos senhores feudais. Esse aspecto 

contraditório ganha realce quando pensamos na pessoa do bispo Azeredo 

Coutinho que, mesmo sendo o mentor intelectual e dirigente do Seminário de 

Olinda, considerado de vanguarda para o momento, e abrigar em seu corpo 

docente e discente defensores do ideário liberal, nunca deixou de defender o 

poder absoluto do rei, a escravidão e a importância econômica do Brasil, na 



condição de colônia, para elevar o desenvolvimento de Portugal (ALVES,

2000).

O peso dos impostos para manter a Corte Portuguesa, fora as 

discriminações entre brasileiros e metropolitanos quando da chegada da 

Corte ao Brasil, foram elementos que “semeavam os germes para a 

revolução” e impulsionavam levantes emancipatórios urdidos nas academias 

e lojas maçônicas (PINTO, 1908, p.63).

Miguelinho, além de professor, é relacionado à sua condição de 

sacerdote, cuja Igreja sofria  sérias críticas por conta de seu clero que se 

achava em grande parte corrompido, deixando de lado a religião e a virtude. 

O Seminário de Olinda, inclusive, buscava, entre outras coisas,  a 

“regeneração do clero” dito pelo próprio Azeredo Coutinho, mentor intelectual 

do seminário (COUTINHO apud NOGUEIRA, 1985, p.205). Esses aspectos, 

aliados ao fato de estar no clero uma elite pensante e atualizada, surgem 

como motivo da “aparente” contradição de parte do clero, em especial, do 

padre Miguelinho. Este, como os demais, buscava nas ciências a solução 

para os problemas e dificuldades que a realidade apresentava. Havia uma 

esperança de que se poderia unir as ciências eclesiásticas aos ensinamentos 

mais modernos do pensamento humano para acompanhar  as mudanças que 

abalavam o mundo europeu e que a elite intelectualizada desejava para o 

Brasil.

 Dentro deste contexto colonial, de repetição, de quase imutabilidade e 

de forte tradição religiosa, tendo como instrução pública as aulas régias, 

ministradas nas paróquias, casas grandes e fazendas a uma parcela mínima 

da população, contrasta as idéias difundidas pelo Seminário de Olinda na 



pessoa de seu Professor de retórica, uma inovação para aquele momento 

histórico.

 Nesta perspectiva, estudou-se Miguelinho 
dentro de seu mundo social, pois o homem não 

vive isolado, mas dentro de uma rede de 
relações e estas são indispensáveis para se 

fazer e ser uma personagem (LE GOFF, 2002). 
Ele representa e constrói representações com 

o respaldo das representações feitas no 
coletivo,

[...] as representações coletivas que incorporam nos indivíduos as 
divisões do mundo social e estruturam os esquemas de percepção e 
apreciação a partir dos quais estes classificam, julgam e agem; em 
seguida, as formas de exibição do ser social ou do poder político tais 
como as revelam signos e “performances” simbólicas através da 
imagem, do rito ou daquilo que Weber chamava de “presentificação” 
em um representante (individual ou coletivo, concreto ou abstrato) de 
uma identidade ou de um poder, dotado assim de continuidade e 
estabilidade (CHARTIER, 1994, p.108). 

Atribui-se, para fins deste trabalho, a importância da direção mental do 

movimento de 06 de março de 1817  a Miguelinho. Assim, neste dia, é 

proclamada a independência na Província de Pernambuco, se instaura um 

Governo Provisório e Miguelinho é nomeado secretário. Entusiasmado com a 

possibilidade concreta de independência, conclama os pernambucanos a 

vibrarem por um novo tempo, com respeito ao fruto de seu trabalho e às suas 

necessidades, para que, mais fortes, possam tornar a nação mais rica. 

Confirma, dessa forma, a visão liberal indispensável à implantação de um 

Estado em moldes capitalistas. 



Por fim, trata-se de ouvir as vozes sobre o momento da concretização 

da Revolução, destacando a necessidade de se criar não apenas novas 

formas de interpretar e fazer a realidade, mas novas representações para a 

nova realidade, a República. Ressalta-se a urgência de se criar tradições para 

identificar e consolidar melhor esta transição do arcaico para o novo. Assim, 

“[...] a invenção de tradições é essencialmente um processo de formalização e 

ritualização [...]” (HOBSBAWM, 2002, p.12) para inculcar determinados 

valores almejados por um grupo dirigente desejoso de perpetuar suas idéias. 

Um Estado que se deseja moderno tem de estar reafirmando sua 

legitimidade, sua ordem para representar o seu poder e estas representações 

situam-se na organização dos discursos, dos signos e das cerimônias 

(CHARTIER, 1990). 

Sob esse prisma de entendimento, observou-se a construção de um 

discurso, utilizando conceitos burgueses, com o seu teor democrático e 

esclarecido, longe das “trevas da ignorância” de antes, acrescentando ao 

discurso os signos como a adoção de uma bandeira, uma Lei Orgânica, entre 

outras medidas, para a concretização da República e suas tradições. 

Identifica-se nessas tradições sua reiteração, outras tantas vezes, para 

a consolidação da República brasileira, legalmente estabelecida, anos depois 

de dizimada a República dos 75 dias, como ficou conhecida a Revolução de 

1817. Nestas, acrescenta-se a visão dos heróis, entre eles, padre Miguelinho, 

exaltando o sentimento cívico considerado indispensável à construção da 

República brasileira. Permite-se reconhecer, nas práticas tradicionais 

inventadas, suas modificações “ritualizadas e institucionalizadas para servir a 

novos propósitos nacionais” (HOBSBAWM, 2002, p.14) até que as 



transformações sociais ocorrem e destroem, ou debilitam, as velhas tradições, 

fazendo surgir novas formas de inculcar os novos valores por outras 

repetições.

Procura-se explicar a constante alusão, por parte dos documentos, à 

postura de Miguelinho, dita serena, frente ao Campo de Pólvora, local de seu 

fuzilamento, comparada e divulgada como a de um santo e herói para a 

propaganda republicana, tempos depois até boa parte do século XX, através 

das homenagens impingidas em vários espaços espalhados por nosso país. 

Assim, sua figura se confunde e se distingue no emprego dos mesmos bens 

culturais e sociais, para estabelecer a relação,  liberdade e modernidade. 

 Diante de tudo o que foi expresso, manteve-se a atenção no que diz 

Chartier (1990) em seu livro A história cultural: entre práticas e 

representações, onde adverte sobre o cuidado de se observar a imitação do 

uso de bens culturais, bem como o uso de estratégias de distinção. Esta 

tensão possibilita o emprego diverso e contrastante dos mesmos bens 

culturais, comportamentos sociais e idéias. Desta forma, buscou-se 

compreender a relação conflituosa do padre Miguelinho, enquanto 

representante clérigo de uma Igreja que, por séculos, obteve um quase 

monopólio através da difusão do cristianismo como religião e ideologia 

dominante na conquista do domínio intelectual; os ideais de uma ordem social 

e econômica do iluminismo, que até certo ponto condenava a atitude da 

própria Igreja, e as condições reais de uma colônia vinculada a um país que 

estava aquém da riqueza necessária ao incremento capitalista, cujo modelo 

de sucesso era a Inglaterra. 

Nesse sentido, aprofundou-se  o estudo no intuito de evidenciar e 



analisar os pensamentos conflituosos do padre Miguelinho na difusão de um 

ideário político-pedagógico de bases liberais, diante de um contexto 

contraditório do Brasil-Colônia no início do século XIX. As leituras realizadas e 

a articulação teórico-empírica são reveladoras da complexidade entre o que 

se via e estudava no exterior e a realidade configurada no Brasil-Colônia de 

modelo agrário-exportador, escravista, com uma elite intelectual que, 

influenciada pelo ideário iluminista, defende a passagem para o modelo 

capitalista industrial. Para tal elaboração, recorreu-se a Boto (1996) em seu 

livro, A escola do homem novo, onde discorre justamente sobre os paradoxos 

presentes na implantação do novo, representado nas idéias de liberdade e 

democracia e sua convivência com penas capitais aos dissidentes; a ciência e 

a violência considerada do tempo das trevas; relações capitalistas mundiais e 

colonialismo.

Através de uma operação intelectual, procurou-se criticar, analisar as 

fontes, reconstruí-las na relação com uma teoria que procura realizar uma 

interpretação do passado construído pela memória, onde a noção de 

consenso e conflito está imbricada no processo de reconstituição histórica 

(MOTTA, 1998). É como nos diz Certeau (1982) ao definir que as fontes 

devem ser lapidadas no ofício do fazer histórico, prática específica que exige 

uma seleção de procedimentos científicos. Pesquisou-se não só as 

aproximações, mas os afastamentos, as descontinuidades e rupturas que 

compõem a história (NUNES, 1992). 

 Desta forma, tal orador e professor norte-rio-grandense não poderia ter 

sua história restrita à Revolução de 1817, seu nome vinculado apenas a ruas 

e repartições. Desejar compreender através da trajetória de vida do padre 



Miguelinho, não só o intelectual, o professor, mas a representação de suas 

idéias pedagógico-educacionais em um dado momento histórico, rompendo 

com os estereótipos e buscando a pluralidade de um universo que procura, 

por vezes, fugir de nosso arcabouço teórico (NUNES, 1990) foi um  cuidado 

constante.

 O passado está sempre aberto a revisões, na medida em que seu 

significado, dado hoje, diferencia-se daquele outro que ganhou em sua época, 

ou dos motivos que o geraram hoje ou no passado. A originalidade não está 

apenas nos temas inéditos, mas também nas novas relações e possibilidades, 

que podem ser estabelecidas na revisão de temas já pesquisados, tratados. 

“O passado é inacabado, no sentido de que o futuro o utiliza de inúmeras 

maneiras e cada geração reescreverá as histórias daqueles que a 

antecederam” (NUNES, 1992, p.42).

Assim, o padre Miguel Joaquim de 
Almeida Castro, o Miguelinho, foi sendo 

compilado e analisado, segundo as críticas às 
fontes que trazem o que se pretendia guardar, 

o que se produziu, construiu ao longo do tempo 
para que fosse guardado (LE GOFF, 2002). 
Hoje, através das investigações listadas ao 

longo deste trabalho, procurou-se chegar ao 
Miguelinho, homem do seu tempo com suas 
contradições e certezas que o fizeram entrar 

para a história do Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Brasil, numa época em que se 

fazia necessário heróis para manter viva a 
chama da independência e divulgá-la aos que 
não tinham acesso à literatura de vanguarda e 

às informações políticas da Europa, mas 
sabiam reconhecer um herói e respeitar o 

martírio de um padre que se assemelhava ao 
Cristo em um país de forte tradição católica 

cristã.



1 – VOZES SOBRE O INTELECTUAL E O SEU TEMPO 



Padre Miguelinho – Arquivo: Diário de Natal 

1.1 - QUEM FOI MIGUEL JOAQUIM DE ALMEIDA CASTRO? 

    iguel Joaquim de Almeida Castro, o Miguelinho, nasceu em 
Natal, no bairro da Ribeira, Rio Grande do Norte, filho de uma das famílias 

mais ilustres da Capitania nesse tempo. Tinha oito irmãos, destes, três 
também padres, como de costume na época do Brasil-Colônia. Existe uma 

certa dúvida quanto ao mês de seu nascimento. Cascudo (1947) afirma que 
na certidão de nascimento, encontrada no Instituto Histórico e Geográfico, 

data de 17 de novembro de 1768. No entanto, no assentamento de batismo 
extraído dos livros existentes na igreja matriz da cidade do Natal, data de 17 

de setembro de 1768, mas ambos indicam seu batismo aos três dias de 
dezembro do mesmo ano, pelo Reverendo Coadjuctor Bonifácio da Rocha 

Vieira, reconhecido pelo Vigário do Rio Grande do Norte, Pantaleão da Costa 
de Araújo. Em nossa pesquisa, contrariando o que diz Cascudo, encontramos 

apenas a data de 17 de novembro, inclusive no Instituto Histórico 
(BIOGRAFIA DO PADRE MIGUEL JOAQUIM DE ALMEIDA E CASTRO OU 

UMA PÁGINA DA REVOLUÇÃO DE 1817, 1908) o que em nada interfere na 
construção da história do padre Miguelinho, tornando-se apenas objeto de 

curiosidade.
Seus pais foram o tenente-coronel Manoel Pinto de Castro, português, 

e D. Francisca Antonia Teixeira. Dentre seus irmãos, convém destacar D. 
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ra Joaquina de Almeida Castro, que esteve encarcerada por causa da 
olução, da qual participou seu irmão Miguelinho; Manoel Pinto de Castro, 
vigário de Natal e vice-presidente da província, e padre Ignácio Pinto de 

lmeida Castro, vigário de Jaboatão, em Pernambuco, admirado e respeitado 
sua conduta e por sobreviver à revolução de 1817. Este último, foi eleito 

Deputado às Cortes constituintes e Legislativas da Nação Portuguesa, 
pertencendo à delegação pernambucana, viajou para Lisboa e assinou a 

stituição Portuguesa, em 23 de setembro de 1822. E posteriormente, a 
ntiga Província pernambucana o elegeu deputado à assembléia geral na 

primeira legislatura, depois da Independência do Brasil.
Tais referências se justificam pelo fato de se começar a apresentar o 

ua origem elitizada e portuguesa (seu pai), com irmãos 
s, não só no aspecto religioso, como também nos aspectos políticos, 

 deferência tanto no clero brasileiro, como na Corte, e nos movimentos de 
independência. Aspectos que apresentam o movimento contraditório por que 

passa a história, assim, ora defendiam a independência, ora aliavam-se à 
Corte e, por fim, consolidaram a Independência, participando da legislatura e 

magistratura, não só seus irmãos, mas sobrinhos e cunhados. 
Nesse sentido, toma-se a compreensão de Boto (1996), quando trata 

ovo no século XVIII, na França, que se percebe como modelo 
 revolucionários brasileiros do século XIX. Ela defende, e desta forma 

nde-se também para este estudo, que no âmbito das idéias, não se refuta 
de uma só vez tudo o que se pensava e defendia até o momento, por isso há 

esse sentimento contraditório que não se apresenta não só em nível das 
idéias, mas também nas ações. Estas ambigüidades vão estar presentes não 

 vida de padre Miguelinho, mas em todos os personagens e atitudes dos 
que o cercam, especificamente, neste período estudado. 

Voltando à sua vida, tudo leva a crer, como foi referido anteriormente, 
iros estudos em sua terra natal, pois só aos 16 anos tem-

 registro de que iria estudar em Recife, acompanhado de três de seus 

Clara e sua mãe, D. Francisca Antonia Teixeira. Segundo Pinto, a 
transferência de boa parte da família para Recife se justifica porque: “não 

o dar aos filhos, em Natal, a educação literária que desejavam, os 
enitores do padre Miguelinho viram-se na necessidade de mandá-lo para 

Recife [...]” (PINTO, 1908, p.53). Nunca mais retornaria a Natal, talvez por 
este fato, ele se tornou o natalense mais pernambucano da história, pois nas 

pesquisas feitas, encontra-se referência ao padre em todos os compêndios 
estinados a resguardar a história dos grandes vultos pernambucanos. Aliado 

ao fato da necessidade de se tomar mais um herói para os anais 
pernambucanos, reforçando o ideal patriótico, tão caro à História política 

radicional e à disputa de prestígio na esfera da História Nacional. 
A 04 de novembro de 1781, Miguel Joaquim de Almeida Castro entrava 

armelita da Reforma em Pernambuco e professou no convento de 
na4 , ou no Recife, onde recebeu o nome de frei Miguel de S. Bonifácio. 

Bonifácio tanto pode-se referir a uma homenagem a uma de suas irmãs, 

4 Padre Luna defende que foi no convento de Goyana (1976,  p.96), Padre Martins afirma que o mesmo 
professou seu instituto no convento de Recife(1852,  p.15)
4 Cascudo(1977) levanta essas possibilidades. 
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Europa; foi com licença à metrópole, acompanhado pelo procurador que sua 

ordem tinha em Lisboa. Chegando à Corte, freqüentou cursos em sociedades 

científicas e literárias, convivia com vários estudiosos da época, 

aperfeiçoando-se nas letras humanísticas.

Ainda em Portugal, conheceu e tornou-se amigo de José Joaquim de 

Azeredo Coutinho, natural do Rio de Janeiro, formado em Direito Canônico, já 

nomeado bispo de Olinda e idealizador do Seminário de Olinda. Deste, 

tornou-se amigo íntimo, a ponto de que, quando Miguelinho passou a 

participar dos movimentos revolucionários, apenas afastou-se de suas 

relações, sem persegui-lo ou odiá-lo, somente se referindo com muito carinho 

ao antigo amigo. Fato ao que parece, não ocorreu do mesmo modo com seu 

irmão de batina e de sangue, padre Ignácio Pinto de Almeida Castro, quando 

este passou a freqüentar as sociedades secretas  . 

Alguns estudiosos acreditam que devido suas idéias liberais, tratou de 

buscar sua secularização, pois seu espírito inquieto não se conteria a um 

convento. Outros, como Pinto (1908, p. 54, grifo do autor), afirmam que: 

“ávido de gloria e a fortuna a sorrir-lhe, fizeram-lhe perder a primitiva 

vocação[...]”, a do claustro e não da vocação religiosa em si, a qual seguiu até 

onifácia Nolasco de Almeida, quanto a uma devoção familiar5. A alcunha 
inhosa de “frei Miguelinho” provavelmente veio de sua baixa estatura. Sua 

entrada no convento deveu-se ao cumprimento de um voto feito por sua mãe, 
para consagrá-lo a nossa senhora do Carmo (PINTO, 1908), mas não se 
ntrou nas pesquisas o que motivou tal voto. No convento, é reverenciado 

como talentoso e com “brilhantes predicados moraes a predilecção dos 
tres, a estima dos confrades e o aplauso de todos”(PINTO, 1908, p.53-

ons alunos, os de capacidade, podiam ser mandados a estudar em Portugal 
(ARANHA, 1996), o que deseja e efetiva o frei Miguelinho. 
, no intuito de aperfeiçoar seus estudos, Miguelinho viaja à 

6

6 Será tratado mais adiante, quando se discorrerá sobre a importância de tais sociedades na vida de padre 
Miguelinho.   



a morte. Tais informações não chegam a se contradizer em essência, apenas 

trazem um caráter mais humano ao nosso mártir, acostumado a uma vida de 

certo conforto e status em sua sociedade, desde os tempos em que vivia na 

província do Rio Grande do Norte. Soma-se ainda o fato da provável morte de 

sua mãe que o liberaria do voto, anteriormente citado.

Desfrutando de boas relações, obteve da Santa Sé, na pessoa do 

Papa P

que, segundo relata padre Luna 

(1976)

io VII, a mudança de sua ordenação de frei para padre Miguelinho, o 

que favorece inúmeros equívocos até em documentos e monumentos 

dedicados ao mártir, que diversas vezes o tratam como frei. Considerando 

que a homenagem está dirigida ao mártir da revolução de 1817, jamais 

poderia ser referido ao frei, pois este já havia sido ordenado padre há mais de 

uma década. Isto ocorreu, por exemplo, com a nomeação da rua no bairro da 

Ribeira, onde nasceu, na cidade de Natal, no 89º aniversário de seu martírio, 

dia 06 de junho de 1906. Em uma placa de bronze se lia frei Miguelinho,

estando presa ao edifício-sede do 5º Distrito de Portos, Rios e Canais, onde, 

segundo consta, estava a casa onde nascera (PERSONALIDADES 

HISTÓRICAS DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999, p. 69), o que confirma, 

entre outros, esse mal entendido histórico. 

Em 1800, retorna a Pernambuco

, o recebe com amabilidade e afeição já como reconhecido teólogo, 

filósofo e ilustre orador político. O bispo Azeredo Coutinho convida-o a 

assumir a cadeira de Retórica no Seminário de Olinda, o qual dirigia. A 

proposta educacional deste Seminário representava o que havia de mais 

avançado no Brasil-Colônia. Tendo o conteúdo e motivação burguesa no 

corpo de seus estatutos, elaborados pelo próprio bispo, contemplava a 



preocupação de pôr a ciência moderna a serviço do domínio do mundo 

material (ALVES, 2001). 

Para levar adiante tal proposta, Azeredo Coutinho escolheu criteriosamente o 
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As mudanças são compreendidas, neste estudo, no desejo de efetuá-las, isto é, 
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discriminação entre colônia e metrópole e a decadência intelectual e institucional, não 

ocente da escola recém-formada, alguns vindos diretamente de Portugal, como 

padre Miguelinho. O principal  objetivo da escola era o de formar o sacerdote e o 

lósofo naturalista, indispensável à recuperação material do Reino de Portugal ao se

descobrir riquezas necessárias à transição do modelo agrícola para a organização 

capitalista industrial. 

cos se fazem necessári

meida Castro como membro de uma sociedade, cuja relação com seu passado 

torna-se referência para a análise, localização e compreensão às mudanças e 

transformações, como nos orienta Hobsbawn (1998, p.22): 

imensão permanente da consciência humana, um componente inevitável
as instituições, valores e outros padrões da sociedade humana. O problema
...] é analisar a natureza desse ‘sentido do passado’ na sociedade e localizar

suas mudanças e transformações. 

am pretendidas por este senhor (padre Miguelinho) junto a um grupo, em um 

momento de grande efervescência política e cultural no mundo ocidental, mas no 

Brasil, estando restritas a uma pequena parcela de letrados, num contexto agrário-

portador, abalado pelas novas relações trazidas pelo ciclo econômico da mineração

O descontentamento com as condições de operação comercial repleta de 
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1.2 - PADRE MIGUELINHO E SEU TEMPO 

                 Europa do fim do século XVIII e limiar do século XIX estava 
imersa em grandes e profundas transformações econômicas e sociais, 

impulsionadas pela Revolução Industrial que exigia desenvolvimento técnico, 
grandes investimentos de capital, matérias-primas e mercado consumidor dos 

A invenção e o uso da máquina permitiram o aumento da 

lucros

o

Indust

nia, como igualmente na metrópole, reforça a insatisfação, favorecendo o

aparecimento de levantes emancipatórios, entre eles, a revolução de 1817.

produtos transformados. 

produtividade, a diminuição dos preços e o crescimento do consumo e dos 

. A acumulação de capitais nas mãos dos comerciantes burgueses e a 

abertura dos mercados, proporcionada pela expansão marítima, estimularam 

o crescimento da produção, exigindo mais mercadorias e preços menores.

Gradualmente, passou-se do artesanato disperso para a produção em 

oficinas e destas para a produção mecanizada nas fábricas. A Revoluçã

rial consolidou o sistema capitalista, baseado na produção da

mercadoria, via capital e trabalho assalariado. Assim, não houve apenas 

aplicação de novas tecnologias, mas, principalmente, uma complexa 

mudança de mentalidade, que envolvia novas relações sociais, com novas 

maneiras de dominação e controle social. A Revolução Industrial trouxe 

então, novos conceitos de homem, sociedade, progresso e trabalho nas 

sociedades humanas. Consistiu numa transformação no modo de trabalhar 

dos homens, na maneira de se relacionarem uns com os outros, de pensar e 

agir, bem como utilizar o tempo, observar o meio ambiente e nele interferir. 



O melhor marco destas mobilizações para uma mudança de ser do 

Estado é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, instituída na

França,

 de eleições censitárias na França, ou seja, baseadas na 

renda/riq

laterra. Esta foi a primeira nação a se 

desenvo

ão da realidade, 

para o iluminismo de Voltaire, Montesquieu, Diderot, Smith, entre outros. 

em agosto de 1789, assegurando os princípios revolucionários 

franceses: liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, o que se percebeu 

foi que, mesmo sendo vitoriosa, na França, no plano das idéias, a  revolução 

se efetivava para poucos. A população continuou à margem das conquistas, 

patrocinando os benefícios de grupos privilegiados, neste caso, a nascente 

burguesia.

Os direitos não foram para todos. Para ilustrar, pode-se citar  a 

convocação

ueza do indivíduo. Claro que nesse caso a população não foi 

silenciada, e em um período breve, conseguiu, ao menos, o  sufrágio 

universal, mas isso  é outra história.

O Brasil-colônia continuava extremamente dependente do mercado 

português que devia préstimos à Ing

lver com a Revolução Industrial e dominava a economia portuguesa, 

impondo os produtos de sua indústria em efervescência, deixando pouco 

espaço para o desenvolvimento da indústria lusitana. A Inglaterra, como 

vimos anteriormente, é a grande potência econômica nesse período, 

possuindo um acúmulo de capital para dinamizar a industrialização e o 

comércio, uma poderosa Marinha Mercante e um vasto império, além de  

exercer domínio sobre outras colônias, o Brasil, por exemplo. 

A formação intelectual neste momento transita do dogmatismo da 

escolástica, que é marcado pela intensa rigidez na interpretaç



Empenh

divulgação do pensamento iluminista 

portuguê

brandir, com igual vigor, as bandeiras defendidas pela burguesia 
clero feudais. Em terras 

também reformista.[...] [o Iluminismo] Foi tão conciliador quanto o 
comportamento político da burguesia portuguesa; foi tão débil quanto 

O melh

foi o marquês de Pombal, ministro do rei José I. Em meados do século XVIII, 

expulsou os jesuítas do país e de suas colônias, como o Brasil, incentivou o 

comércio; as manufaturas, fortalecendo o poder real. O ideário iluminista no 

ava-se essa heterogênea corporação de pensadores e escritores das 

mais diversas nacionalidades, na propagação de um amplo e pretensioso 

programa comum: a secularização total da sociedade!  A  liberdade é 

defendida nas suas várias dimensões: liberdade de comércio; de 

empreendimento econômico; da palavra; de expressão; de imprensa, livres da 

censura da Igreja e do estado absolutista-mercantilista. Os Iluministas tiveram 

que buscar, e ao mesmo tempo formar, o seu próprio público. Assim, fizeram 

uso de várias publicações (oficiais e clandestinas) que resistiam às 

empreitadas judiciais e ao próprio espírito polêmico e apaixonado peculiar da 

formação de um corpo novo de idéias.

A produção intelectual em Portugal, nesse período, esteve 

extremamente comprometida por suas limitações econômicas, materiais. Isso 

não significa que não  houve criação e

s. Apenas este se apresentou mais no sentido de conciliação do que 

revolução, como nos esclarece Alves (2001, p.25):

Em Portugal, por força de seu atraso material, o Iluminismo não pôde 

revolucionária contra a nobreza e o 
portuguesas, a burguesia, por ter sido débil e conciliadora, foi 

a classe que representava. 

or representante e defensor das idéias iluministas em Portugal 



Brasil

para trazer 

a Port

 região. E ainda as exigências, 

própria

 e sim em 

acumu

é trazido pelos estudantes da elite, que realizavam seus cursos 

superiores na Europa. Padre Miguelinho foi um desses exemplos.

Após a dominação espanhola, e com a atual pressão inglesa, a 

decadência de Portugal ficou patente, restando apenas o Brasil e algumas 

posses africanas como fontes de riqueza. Assim, era necessária uma intensa 

pressão econômica e, conseqüentemente, fiscal ao Brasil-Colônia 

ugal a  restauração da antiga grandeza. 

As contradições deste período de transição histórica se fazem 

presentes quando se identifica que, no nordeste brasileiro, a situação 

econômica se agravara com a queda do preço internacional do açúcar e do 

algodão, principais produtos de exportação da

s das bases do liberalismo econômico, nos aspectos sócio, político e 

econômico das nações inseridas no processo de modernidade, apresentam-

se bem diferentes da realidade mercantilista em que mergulhava o Brasil e 

sua Metrópole. A riqueza agora era baseada na produção e não na extração, 

além da livre concorrência, sem intervenção do Estado, o que impunha a 

eliminação de todos os entraves impostos por um governo colonial. 

Soma-se a esta situação os custos extraordinários para manter a Corte 

Portuguesa. Os portugueses que vieram acompanhando a Corte ao Brasil 

foram conduzidos a diversos cargos administrativos, mas como esperavam 

um breve retorno a Portugal, não se preocupavam em fazer justiça

lar riquezas à custa do Estado. Para dar conta  dessas enormes 

despesas,  dilapidações e toda sorte de corrupção, foram exigidas 

contribuições pesadíssimas, injustas e múltiplas ao povo brasileiro. 

A opressão se fazia de tal monta que se procurava bloquear todo tipo 



de manifestações de insatisfação a este estado de coisas, buscava-se 

promover uma aparente tranqüilidade e aceitação, conduzia-se a um 

sentimento de certo consentimento pelo povo e alta sociedade, como algo 

neces

eceram em muito as relações com a coroa que, deste 

modo,

sário, ou no mínimo, inevitável. Embora intensas as repressões, a 

situação de passividade e calmaria é só aparente. Há muitas contradições 

internas. Algumas chegam a lutas difíceis e efetivamente identificadas, 

desmentindo a suposta calmaria e passividade brasileiras, divulgadas até na 

história tradicional. 

Tais conflitos de interesse econômico e social são importantes, 

principalmente quando pensados junto às discriminações entre brasileiros e 

metropolitanos quando da chegada da Corte ao Brasil. Estas relações 

excludentes estrem

 “semeavam os germes para a revolução” (PINTO, 1908, p.63) e 

impulsionavam levantes emancipatórios, como as academias e lojas 

maçônicas. Convém lembrar que muitos dos levantes ocorridos no decurso da 

História do Brasil-Colônia não possuíam uma característica emancipatória, 

mas somente reivindicações por melhores condições de vida, que se 

caracterizariam por meio de uma economia mais competitiva para os produtos 

da Colônia, o que incluia taxas de impostos mais baixos. Desta forma, como 

não eram atendidas as solicitações, ocorre o  agravamento das relações para 

manter e elevar Portugal ao progresso que ocorria na Europa. A 

independência tornou-se a melhor solução. 

Em todas as relações supracitadas, e as demais que, mesmo não 

enumeradas, fizeram parte dos conflitos deste período histórico. Foi assim 

nos conflitos entre produtores e exportadores; brancos e índios; brancos e 



negros; senhores e escravos (quilombos); colonos e missionários; 

consu

e por ele. 

Neste

ao menos não demonstravam uma compreensão política 

nítida

midores e monopolizadores (ex. Rebelião de Beckman); senhores de 

terra e comerciantes (ex. Guerra dos Mascates); colônia e metrópole (ex. 

Guerra dos emboabas, revolução de 1817, Inconfidência Mineira). 

Ousa–se, talvez, acrescentar às questões da contradição as 

complexas relações entre poder e interesse que permeiam as demais, quem 

sabe até ajudando a esclarecê-las. As partes envolvidas e movidas na 

conquista de um poder libertador morrem, matam e sacrificam-s

estudo temos a figura de padre Miguelinho como representação desta 

afirmação. Mas ao se tomar as reflexões de Foucault (2001), conclui-se que 

as contradições permanecem e aprofundam-se, pois é na luta contra o poder, 

o que se considera seu abuso, é que se fazem as revoluções para se obter o 

mesmo poder. 

Alguns desses movimentos em prol da independência do jugo de 

Portugal restringiram-se à elite intelectualizada. O povo, além da opressão 

lusitana, nem sempre chegava a compartilhar as aspirações de 

independência,

desta, mesmo percebendo em sua própria pele a urgência por 

mudanças. É o que nos apresenta, entre outros, Tollenare 7 observador 

francês que esteve no Brasil, do ano de 1816 a 1818. Ele afirma que o povo 

não compreendia  o alcance da mudança do regime e isto era um dos 

aspectos que enfraquecia os movimentos insurgentes (TOLLENARE, 1956, 

p.12). Ele trata não apenas de sua observação à Revolução de 1817, mas 

7 Tollenare é apresentado na introdução do livro que contém suas anotações, Notas Dominicais (1956, p. 
10), como um estrangeiro pouco simpático à causa revolucionária, pois provocava inquietações 
inconvenientes e mostras da indisciplina brasileira, e aos hábitos dos chamados nativos, sempre tratados 
com certo desprezo, inclusive quanto aos banhos de rio. 



generaliza suas considerações devido suas inserções na sociedade 

pernambucana em efervescência e devido às trocas constantes de 

informações não somente entre brasileiros de várias localidades, mas 

também com o exterior, sob as idéias de liberdade, que correm feito rastilhos

de pólvora, como dizia.

Quando se toma as características da Revolução de 1817, transparece 

o fato desta ter eclodido, muito provavelmente, antes do previsto ou 

idealizado. Há evidências de não ter sido planejada para ocorrer naquele 

exato momento, talvez uma possível explicação para o não envolvimento de 

grande

mbém

por aq

 parte da população. Mas, ao considerar que na historiografia brasileira 

há registros de outros movimentos políticos em que a população não 

participou e outros com um maior envolvimento dos brasileiros em um número 

mais representativo, fica a conclusão para se conjecturar, pois os elementos 

dispostos que foi possível pesquisar, não permitem uma melhor definição 

quanto ao destino e pensamento da população no movimento de 1817. 

 Toda essa referência serve para apresentar as condições em que se 

encontrava a Europa, foco de observação brasileira e, em particular, da elite 

que se reorganizava no Brasil. Elite esta, entendida como os que não só 

detinham um parco poder político, devido ao contexto colonial,  mas ta

ueles que possuíam recursos para ler e estudar o que havia de mais 

inovador, alguns destes realizando inclusive estudos nesta Europa em 

ebulição, ou participando de grupos secretos que discutiam as idéias 

difundidas pela Revolução Francesa, assim, um grupo distinto com 

representantes de várias instâncias sociais de expressão política.



Este trabalho não comporta um estudo sobre o conceito de elite. No 

entanto, é importante destacar que não se quer aqui trabalhar o conceito de 

elite no sentido clássico de ser o cerne de toda transformação social, 

manife

 na Revolução de 1817, onde a 

grande maioria da população não teve oportunidade de participar dos 

 Brito Guerra, 

contem

stando a profícua permanência de um pequeno grupo sobre o povo8,

ou a idéia de que qualquer interesse coletivo gere um grupo que lute por uma 

mudança de rota na direção do poder. No contexto deste trabalho, talvez o 

conceito que melhor responda indica elite como uma minoria de indivíduos, 

cujas preferências procuram fazer prevalecer nos casos de diferenças sobre 

questões políticas centrais (ELITE, 2005).

Convém ressaltar a impossibilidade de não desvincular o conceito a um 

grupo, pois a presença de um grupo que luta por mudança no poder é bem 

presente, principalmente quando se pensa

preparativos, nem houve uma disposição apenas individual.

No que diz respeito à Igreja, havia uma séria crítica ao clero que se 

achava em grande parte corrompido, deixando de lado a religião e a virtude. 

Outro conhecido padre norte-rio-grandense, Francisco

porâneo de padre Miguelinho, em seu discurso no primeiro ano de 

aulas no Seminário de Olinda, faz severas críticas à posição do episcopado e 

do clero, por sua postura distante do ideário cristão. Dizia ele:  “Quando se via 

o clero abatido, afrouxada a religião, diminuídos os estudos das letras e 

quase extinta a virtude[...] [até] a mitra, a muitos já tem servido de causa 

originária para produzir soberba para fomentar despotismo[...]”(GUERRA, 

apud MELQUÍADES, 1968, p.55). Tollenare (1956, p.122) é ainda mais crítico 

8 BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Elite. In: Dicionário de política.
3. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1983. v. 1, p. 385-391. 



em suas acusações:

[...] Na maioria destes frades ricos e os cônegos poucos observam o voto de 
castidade; têm mulheres e filhos naturais, o que provoca pouco escândalo; 

mas coisa surpreendente! Chegam a fazê-los legitimar afim de lhes 
conseguir a entrada nas ordens. Ainda não pude saber como se consegue 

iludir as leis a este ponto.

O própri

seminário, dizia em

O clero m o as xaves do Reyno dos 
Céos, e entre cujas maons tinha depositado o supremo poder espiritual,[está] 
sepultado nas trevas obscuras da mais serrada ignorância e credulidade dos 
Povos, e emfim da piedade e devosam das Potencias do Século (CASTRO, 

1800, p. 181). 

Esse

atualizada, sendo possível serem esses conflitos os possíveis motivos da aparente

contradição dos padres revolucionários, em especial, padre Miguelinho. Um 

representa re

ou o

todo es

que a realidade apresentava. Havia uma esperança de que se poderia unir as ciências 

o Miguelinho em sua Orasan Acadêmica, proferida na abertura do 

 seu discurso:

esmo, a quem o Senhor tinha confiad

s aspectos se  aliam ao fato de estar no clero uma elite pensante e 

nte religioso, cuja igreja encontra-se com sérios problemas internos, ent

tros, a indisciplina, e como também fazia parte da máquina administrativa do Estad

colonial, ocupando cargos de direção, defendia, portanto, a corte portuguesa. 

Na verdade, todo esse envolvimento da Igreja com as filosofias de cunho 

iluminista (que tanto censurava a Igreja, quanto era contra os padres) fazia parte de 

 um processo que buscava nas ciências a solução para os problemas e dificuldad



ecles

a

com a e 

brilhantes da sabedoria e da verdade vinde dissipar este negro cahos de erros, 
,

e reciprocos que os golpes vibrados contra hum vam diretamente 
descarrregar contra o outro. Escurecida a Religiam, nam podiam deixar de 

vacilar os thronos.[...] Aqueles ânimos tam xeios antigamente de fervor e de 
zelo para com os interesses públicos, não respiravam mais que disputas 

theologicas, e hum o 

Seriam

política e à soc

com os ideais de liberdade, tão bem difundidos pelos iluministas europeus. 

1.3 - PAD

Senhora [...] 
Nobre e opulenta cidade, 

turais,
adre. 

iásticas aos ensinamentos mais modernos do pensamento humano para 

companhar  as mudanças que abalavam o mundo europeu e inseri-las no mundo, tido

como arcaico, do Brasil-colônia. 

Ainda no discurso de abertura do seminário percebe-se nitidamente a 

preensão de Miguelinho sobre a estreita relação entre as dificuldades da Igrej

do Estado, o vínculo entre eles, e a necessidade de providenciar a recuperação de 

ambos: 

Entam finalmente........porém, Senhores, para que mais cansar? Luzes 

e de superstisioins, de crimes, e de fanatismo [...] O sacerdócio e o Império
Senhores, a Igreja e o Estado, o Altar e o Throno, tem interesse tam mutuos 

 espírito de partido em matérias de Religiam, que vey
inteiramente sofocar os doces sentimentos do patriotismo (CASTRO, 1800, 

p.186).

 as luzes das ciências que trariam a renovação necessária ao clero, à 

iedade no seu todo, inicialmente na corte, depois à colônia brasileira 

RE MIGUELINHO, UM INTELECTUAL NAS SOCIEDADES SECRETAS 

Madrasta dos na
E dos estrangeiros m



Dizei-me por vida vossa 
Em que fundais o ditame

De exaltar os que aqui vêm,
E abater os que aqui nascem.

(Gregór

              adre Miguelinho fazia parte da eli

preconizava a liberdade e a independência difundidas e organizadas nas 

sociedades secretas e no Seminário de Olinda. Dentre as sociedades 

secretas estava a Academia de Suassuna, da qual o padre era associado.

9

a,

poster

10

. Tanto Arruda Câmara como José

Franci

io de Matos)

te intelectual que

Esta surgiu nos moldes do Areópago de Itambé, uma outra sociedade 

secreta dos fins do século XVII, em Pernambuco, com as mesmas

características das lojas maçônicas, que depois apareceram  no Brasil . Nesta 

estava associado, entre outros padres, o padre João Ribeiro Pesso

iormente, colega de batina, de docência no Seminário de Olinda e da 

Revolução de 1817, de padre Miguelinho.

O Areópago foi fundado pelo  botânico Manoel de Arruda Câmara ao 

chegar de uma de suas viagens da Europa. Tinha entre os associados os 

irmãos Cavalcanti de Albuquerque; Francisco de Paula , o Barão de

Suassuna, Luís Francisco e José Francisco

sco estavam sempre em viagens a Portugal para manter os associados 

informados dos acontecimentos que estavam ocorrendo, não só em Lisboa 

como em toda Europa. Provavelmente por este motivo, foram delatados como 

conspiradores, pois o objetivo do Areópago era informar para instrumentalizar 

9 Esse envolvimento do padre Miguelinho nestas sociedades com características maçônicas, leva-o a 
nomear  uma das mais antigas lojas maçônicas de nosso estado situada no histórico bairro do
Alecrim,”AUGUSTA E RESPEITÁVEL LOJA SIMBÓLICA. PADRE MIGUELINHO”. 9 Francisco de 
Paula,o barão de Suassuna, não só deu nome a revolução que culminou com a dissolução do Aéropago, 
como também a nova academia secreta que surgiu posteriormente.
10 Francisco de Paula,o barão de Suassuna, não só deu nome a revolução que culminou com a dissolução
do Aéropago, como também a nova academia secreta que surgiu posteriormente.



e transformar Pernambuco em  uma República. Os irmãos Francisco de Paula 

e Luís Francisco foram presos, depois soltos por falta de provas, pois dentre 

as correspondências que poderiam incriminá-los, oriundas de Portugal, foram 

subtraídas as mais contundentes, por bom preço11, pelo escrivão dos autos. A 

resistência velada à corte através do Areópago foi chamada de Conspiração 

dos Suassunas. 

As idéias libertárias que circulavam no Aréopago eram levadas tão a 

sério que em suas reuniões sociais não se tomavam vinho, nem se comia 

pão, pois lembrava os costumes lusitanos, e sim aguardente e mandioca 

próprias do consumo nordestino. Também  não aceitavam europeus em seus 

quadro

egundo pesquisas, essa duração se deve ao 

padre

s e foi fechada após o fracasso da Conspiração dos Suassunas, que 

tinha como um dos líderes o dono do engenho Suassuna, nome pelo qual 

ficou conhecida a conspiração.

Posteriormente, o ideário do Areópago ressurge com o nome de 

Academia dos Suassunas, ganhando novos adeptos e tendo por sede o 

próprio engenho dos antigos inconfidentes gerados no Areópago de Itambé. 

Tal academia durou 15 anos e, s

Miguelinho, em virtude de sua prudência e diplomacia na condução das 

atividades do grupo, bem diferente da explosão precipitada que ocorreu com 

a Revolução de 1817. 

Segundo Pinto (1908, p.65), na academia se experimentava todo o 

ardor das idéias separatistas: 

11 Quatrocentos mil réis segundo Pinto (1908, p.60) 



Era ahi nesse club de Minerva e de Marte que se iniciavam nos 

se votaram com s
que lhe cabia, no congresso das nações como um povo livre 

mystérios da patriotismo os crusados dessa legião de martyres, que 
toica abnegação a reclamar para o Brasil a cadeira, 

e
independente.

ollenare (1965), em suas Notas Dominicais, interpreta a ação 

revolucionária

lhe destinavam

1956, p.10). As sociedades secretas eram identificadas, muitas vezes, com a 

maçon

menos

es, ao contrário, permitiram que 

um ou

T

 pernambucana como resultado de “seus fautores ocultos que 

 de antemão nos seus conciliábulos maçônicos”(TOLLENARE, 

aria, devido suas características muito próximas quanto à organização. 

Deve-se, agora, fazer algumas considerações a respeito da 

importância das sociedades secretas para a história, pois, mesmo na Europa, 

elas se fizeram necessárias para a divulgação dos ideais iluministas, que em 

um primeiro momento não eram aceitos por boa parte da sociedade ou, ao 

, percebidos com certa desconfiança.

O conservadorismo das Universidades, dominadas pela Igreja Católica, 

e o caráter reacionário da própria Igreja se manifestam por intensa censura e 

repressão constante, tentando impedir que as novas idéias atingissem os 

estudantes e os paroquianos, mas estas açõ

tro público se formasse à revelia dos estudantes e dos sacerdotes, 

muitos destes alcançados depois. Este novo público reunia-se em cafés e nas 

lojas maçônicas, tornando-se focos de divulgação através de trocas de 

panfletos e de elaboração de estratégias de luta contra a “superstição e o 

obscurantismo, [pois] a luz da razão era obrigada a esconder-se para 

proteger-se, desvelando-se aos poucos” (VOLTAIRE...,2001, p. 1). Logo,

havia um cuidado inicial de divulgar primeiro aos confiáveis, daí a 



necessidade dos salões, lojas maçônicas e neste caso12, em estudo também, 

incluíam-se as chamadas sociedades secretas. 

Os intelectuais têm consciência de seu papel na sociedade, qual seja o 

de divulgar a verdade, que seria, neste momento histórico, as relações 

políticas e econômicas de opressão, ainda não nitidamente percebidas. Os 

intelec

 à procura de outros 

pares

 como um perito cuja 
capacidade especializada não é desejada pela sociedade em 
conjunto [...] O intelectual aparece como um contra-especialista no 
trabalho de definir a realidade. Tal como  o perito “oficial”,  tem um 
projeto para a sociedade em conjunto. 

Compre

difícil de se fazer, pois, um grupo de intelectuais agrega pessoas de todas as 

classes e camadas sociais (LÖWY, 1979), mas para compreender Miguelinho 

enqua

tuais responsabilizavam-se em dizer aos que ainda não viam ou não 

tinham clareza para ver e dizer (LE GOFF, 2003, p. 88). 

É importante esclarecer que o intelectual, até aqui exposto, se refere a 

um douto em um determinado assunto, que ainda não foi inserido no 

pensamento atual de uma dada sociedade, portanto, vive

com os quais compartilhe a mesma compreensão da realidade. A título 

de referência, cita-se Peter e Luckmann (1994, p.169): 

[...] é o intelectual, que podemos definir

ende-se, no entanto, que a definição de intelectual é algo muito 

nto intelectual se aterá a definição de uma categoria social cujo os 

indivíduos constituem um “setor criador” de idéias ( LÖWY, 1979, p.1) para o 

coletivo da sociedade. 

12No Brasil, para este trabalho especificamente, Pernambuco no início do século XIX.  



No intuito de compreender essa atitude dos intelectuais europeus e 

brasileiros, toma-se novamente o entendimento proposto por Peter e 

Luckmann (1994), segundo os quais, para os intelectuais muitas vezes existe 

um va

iedade depende, 
evidentemente, de configurações estruturais na sociedade mais 
ampla. Pode-se dizer com certeza que um certo grau de pluralismo é 
uma condição necessária [...] Criará, então, vários procedimentos 
para proteger a realidade precária da subsociedade das ameaças 
aniquiladoras provenientes de fora (PETER; LUCKMANN, 1994, 

Nesse

responsáveis por criar as condições favoráveis para a sobrevivência e 

divulgação dos ideais presentes na Academia dos Suassunas, e tempos 

depois

zio institucional, inicial, agregam-se entre os pares em subsociedades, 

no sentido de serem grupos não reconhecidos, não legitimados pela 

sociedade no seu conjunto. Sendo assim, se organizam as chamadas 

sociedades secretas, cuja sobrevivência depende do contexto social, que lhes 

dão o suporte, e da atuação vigilante de seus congregados:

A capacidade de sobrevivência desta soc

p.170).

estudo, padre Miguelinho foi um desses intelectuais 

, na própria revolução, como secretário do governo provisório. 

Contrapondo-se, deste modo, o que alguns contemporâneos haviam  

interpretado como uma atitude mais de covardia do que de zelo, toda a 

prudência nos encontros e com os documentos, pois muitos até duvidaram de 

sua participação na sociedade secreta por conta de sua alta discrição e 

cuidado para com tudo que se referia à academia (PINTO, 1950, p.65).



Esta poderia ser uma das interpretações para demasiado cuidado em 

não ser identificado abertamente sobre sua participação na Academia, mas o 

medo

iedades

secret

env m 

a

não deve ser descartado, afinal, era um homem público e de carne e 

osso, e o cuidado na preservação da Academia Suassuna não desqualifica 

também o medo das represálias, caso fosse descoberto. Cascudo (1977) 

defende  ser seu fuzilamento por um ideal, a resposta aos que tentaram 

denegrir sua imagem de herói ao chamá-lo de medroso. Existe também uma 

nítida preocupação de Nestor Lima (1950) em afirmar categoricamente que, 

em nenhum momento, o padre teve medo. No entanto, o cuidado em não 

permitir se pensar em tal sentimento e o tempo  entre as atividades na 

academia, seus desdobramentos e o martírio levam-se a apreciar a suposta 

difamação com mais atenção. Tais refutações podem muito provavelmente 

fazer parte da ocupação em construir uma memória coletiva de patriotismo, 

tão aspirada nos tempos em que se deram essas considerações13.

É oportuno destacar que a Igreja conservadora, mantenedora do regime do qual 

usufruía benesses, não aprovava o envolvimento de seus clérigos nas soc

as, referendado inclusive, à existência das Constituições Papais que proibiam o 

olvimento de sacerdotes nestas instituições, mas a cada dia se tornava mais comu

 adesão de padres a estas que se fortaleciam. Este envolvimento foi motivo, inclusive,

do afastamento do bispo Coutinho de  padre Miguelinho e de seu irmão, o também 

padre, Ignácio Pinto, vigário de Jaboatão, quando do seu constante apoio à abertura de 

centros de divulgação do movimento democrático. No intuito de referendar esse 

entusiasmo, Pinto (1908); Lima (1950) e Cascudo (1977) são unânimes em dizer que a  

13 Década de 50 caracterizada pelo nacionalismo econômico e a década de 70, consolidação do governo militar 
por meio do obscurantismo e terrorismo, mascarados em grandes manifestações de patriotismo e civismo. 



atividade de Miguelinho, nas associações secretas, “era fervorosa e assídua” 

(CASCUDO, 1977, p. 132). 

amente, o desgosto do bispo Nesse caso especific Azeredo se deu pelo apoio 

explícito

clérigo, c

Segundo Pinto (1908), o caráter altivo e nobre do padre Almeida e Castro não 

permi

p ,

A h  contra o 

padre, m ,

q

Esta p o se 

desejava a

 de padre Miguelinho ao votar pela criação de uma outra sociedade secreta, a

chamada Nova Academia do Paraizo. A mais nova academia tinha como criador 

Francisco Paes Barreto, um rico capitão-mor da Vila  do Cabo de S. Agostinho. 

O bispo não só desaprovava as sociedades secretas, enquanto representante

omo também tinha se ressentindo da exclusão de seu afilhado, padre Antonio

Caetano, de ser o administrador do hospital do Paraizo, por Ignácio Pinto, associado 

da Nova Academia do Paraizo.  

tiu que se desse qualquer tipo de explicação sobre a destituição do diocesano, 

pois sabia ser justa. Temia também pelo fato de serem amigos o que, nesse caso, 

oderia agravar ainda mais a situação. O que, pelos relatos, não aconteceu ao padre

mas a seu irmão, padre Ignácio Pinto, vigário de Jaboatão.  

istória tradicional não explicita o que realmente fazia o bispo

as sabe-se que este passou a ser vítima das ações do poder do bispo. Tanto

ue existe um registro onde terceiros pedem para padre Miguelinho interceder por seu

irmão, junto ao bispo Azeredo, ao que respondia “[...] Cheio de brio e dignidade: ‘_ si 

o bispo é justo, meu irmão não tem o que temer; si é injusto, nem eu nem meu irmão, 

temos forças para resistir-lhe’(PINTO, 1908,p. 66)”. 

assagem passa a nos apresentar um padre menos humilde, com

divulgar até então. O orgulho do padre Miguelinho, ao que parece, ficou n

memória dos que com ele conviveram. Pinto, ao redigir sobre o fato, diz que o padre 

ganhou a alcunha de orgulhoso, principalmente neste episódio, mas é posto de forma 



bem sutil na narração e o próprio escritor tenta amenizar, dizendo que “ainda que 

unhando-o de orgulhoso e augurando-lhe fim trágico”(PINTO, 1908, p.66), defend

ser a atitude do padre uma demonstração de um 

alc e

Orgulho nobilíssimo, inspirado no direito e na justiça de seu irmão, que, não 
tomando parte na causa que elle advogava, não podia por suas faltas, si as 

Ainda pode-se inferir que esta atitude tenha sido motivada não só por orgulho, 

mas ta

ind o 

Contudo, pode-se assegurar, dentro do que foi pesquisado, que a maioria dos 

registros

De acordo com Burke (2000), esses cuidados são alguns aspectos do processo 

pelo q

Devemos enfatizar que aqui se em o “mito” não no 
sentido positivista de “história imprecisa”, mas no sentido mais rico, 

houvesse, ser responsável; o seu fim foi a tragédia sublime do martyrio, 
glorificado pela  posteridade (PINTO, 1908, p.66).

mbém por temer a represália do bispo Azeredo Coutinho, já que em uma outra 

passagem (à frente da Academia Suassuna), Cascudo (1977), tenha encontrado 

ícios de seus contemporâneos o terem por medroso e por isto não se expunha com

os demais intelectuais da independência.  

 não ousam imputar-lhe qualquer deslize de conduta e, quando o fazem, como

já se pôde perceber, é de tal modo perspicaz que foge ao leitor distraído, pois é sempre 

acompanhado de uma interpretação heróica para justificar o possível estado de homem

normal de padre Miguelinho. 

ual o passado que se quer lembrar se transforma em mito. Quanto ao uso do 

termo mito, toma-se a própria compreensão de Burke (2000, p.78): 

prega o escorregadio term



positivo, de uma história com um significado simbólico que envolve 
rsonagens em tamanho maior que o natural, sejam eles heróis ou vilõepe s.

Assim, há uma clara preocupação dos que registraram a história do padre de se 

criar o 

pr a

Os mártires servem, então, para fazer girar em torno deles o desejo de se 

consolidar is,

s,

como

fo

r

[...] o passado depende parcialmente do presente. Toda história é bem 
contemporânea, na medida em que o passado é apreendido no presente e 

herói, o santo e, por uma causa nobre, divulgar o espírito de independência, em 

torno do qual faz circular a identidade de um grupo. Acredita-se que no caso do padre 

Miguelinho, entre outros, a intenção era a de se criar a coesão social, “expressa na 

ópria idéia de se pertencer a uma determinada nacionalidade”, como esclarece Mott

(1998, p. 84). 

 a independência e, posteriormente, a república por meio de brasileiros vir

que lutaram por um país independente, justo e moderno, que impressiona a 

imaginação das pessoas, criando uma carência por uma identidade nacional. 

Diante de tal compreensão, é importante destacar que os registros utilizado

 fonte para este trabalho, trazem a sua contemporaneidade, à medida em que 

ram redigidos, dentro de interesses definidos pelo presente em que se encontrava no

momento da redação e, conseqüentemente, comprometidos com uma causa, uma 

azão. Cresce daí a urgência em se analisar estas intenções sob um olhar deste novo

presente, valorizando as diferenças e semelhanças nesse entrecruzamento de tempos 

passados e presentes. Toma-se essa compreensão de Le Goff (1996, p.51) em que:  

responde, portanto, aos seus interesses, o que não é só inevitável como 
legítimo. Pois  que a história é duração, o passado é ao mesmo tempo 

passado e presente. 



Está se buscando, ao longo deste trabalho, verificar essas concepções de tempo 

na

Sobre a preservação da m avés de heróis, mártires e vilãos, 

tratar-

re o

d

comp adre

vida de padre Miguelinho para sua melhor identificação, dentro de um dado 

período histórico. 

emória nacional atr

se-á adiante, pois sabemos que as histórias destes só foram registradas tempos 

depois dos ocorridos infortúnios, por meio de relatos orais dos que viveram aquele 

passado e do testemunho dos que ouviram sobre o que ocorreu, dos poucos que 

restaram ao tempo narrado. Portanto, com objetivos bem definidos, já que todo 

gistro de memória se faz por meio de uma intenção consciente ou não. É resultad

e uma construção onde houve seleções, exclusões e manutenções (POLLAK, 1992) e

é em cima dessa intenção que se está trabalhando. Convém ressaltar que se 

reende esta memória como um dos elementos de construção da história de p

Miguelinho e por isso a crítica a mesma se torna pertinente (LE GOFF, 1996). 



2 - O PROFESSOR E A EDUCAÇÃO EM TEMPOS ILUMINISTAS 

2.1 – AS VOZES DO ILUMINISMO FRANCÊS E O BRASIL 

Seminário Episcopal de N. Senhora da Graça. Arquivo: Eletrônico



O que é o Ilumismo? A saída do homem da 
sua minoridade, da qual é ele próprio o 

ent m,

responsável, já que a sua causa reside não 
num ma

século XVIII ainda sofre a influência dos pressupostos jesuíticos, 

com se

lev té

A educação jesuíta t a máxima da religião, seu 

conteúdo s

comple

im .

pedagogicamente do mundo e das experiências do cotidiano (CUNHA, 1980). 

responsável. Minoridade, isto é, 
incapacidade de se servir do seu 
endimento sem a direção de outre
minoridade da qual é ele próprio 

 defeito do entendimento, mas nu
falta de decisão e de coragem de se servir 
dela sem a direção de outrem. [...] tem a 

coragem de te servires do teu próprio 
entendimento. Eis aí a divisa do 

Iluminismo. (Kant) 

us colégios espalhados por toda parte do mundo, embora já existisse uma forte 

oposição e crítica a seu ensino dogmático e escolástico,  bastante criticado. Mas as 

questões de cunho econômico e político se sobrepõem às questões pedagógicas, 

ando os jesuítas pouco a pouco a serem exonerados de suas funções educativas, a

serem completamente expulsos e extinta sua Ordem, a Companhia de Jesus, em 1773, 

pelo Papa Clemente XIV. 

inha como um dos objetivos

era literário e filosófico, baseando-se sua metodologia na imitação de autore

clássicos. Nos cursos de filosofia e teologia, independente de ser religioso de profissão 

ou intelectual, a escolástica afastava-se, de forma geral, não só de outras religiões 

como também de orientações de espírito científico, tão presentes no século XVII.

O cuidado para manter o curso era minucioso, a formação dos professores só se

tava após trinta anos, a escolha dos livros era criteriosa, as questões levantadas

pelos professores passavam por rigoroso controle, havia uma orientação para os que 

fossem simpatizantes de novidades e de espírito livre serem afastados da docência 

ediatamente, tamanho o cerceamento realizado pelos jesuítas (CARVALHO, 1978)

Muito se utilizava o estudo do latim e das lições da Antiguidade, separados 



Uma das representações deste período de transição entre o poder da religi

católica e as ciências é bem identificada pela publicação da Enciclopédia, ou 

ão

Dicion

em , e 

p

cl .

[...] uma matriz de discursos e de práticas diferenciadas, [...] responsáveis 
por configurações sociais e conceptuais próprias de um tempo ou de um 

espaço. [...] como  exibição de uma presença, como apresentação pública de 
algo ou alguém. [...] ‘o mundo como representação’, moldado através das 

Tais representações estão relacionadas à definição de configurações, percebidas 

como os cenários, lugares; a construção de práticas, as atuações e a escolha de 

repr

pe s

g

r

d

ário raciocinado das ciências, das artes e dos ofícios, organizada por Diderot, 

 1750. Esta obra teve diferentes níveis de apropriação no fim do  século XVIII

ainda nos séculos XIX e XX. Boto (1996) nos esclarece que seus escritores se 

ropunham escrever para  uma sociedade de letrados, cujo objetivo seria o de expor e

assificar o conhecimento, como cuidar de delimitar os princípios de cada ciência

Cabe aqui esclarecer que se utiliza a compreensão de Chartier (1990, p. 18; 20; 

23), para representação:

séries de discursos que o apreendem e o estruturam[...]. 

esentantes que atuam neste contexto. Refere-se então, aos variados modos de 

nsar, conceituar o mundo em que se vive, às pessoas, projetos, objetos e recurso

erais utilizados, disponibilizados e compartilhados na vida social em determinado 

período histórico. São as representações que fazem do grupo a constituição de uma 

identidade. Por isso será útil durante todo o trabalho para se compreender quais as 

epresentações constituíram a educação que formou Miguelinho e a que ele defendeu

entro do Seminário de Olinda, assim como as que fizeram o ideal de independência,

cujo ápice se deu na Revolução de 1817. 



Voltando a divulgação da Enciclopédia, Diderot, seu principal redator, fora 

dre em um colégio jesuíta na França. Talveeducado para ser pa z por isso, sendo a 

Enciclop

arriscado às autoridades. Segundo Boto        ( 1996, p. 47), os autores da Enciclopédia 

d

concepções turais e da 

essênci

c

lib T,

moderna, reforça o reconhecimento das insuficiências do método escolástico medieval 

orient

a s o

édia editada algum tempo antes da expulsão dos jesuítas, já preconizava uma 

crítica dura ao modelo escolástico e sustentava, entre seus postulados, o direito da 

razão e da crítica diante das questões da fé e da revelação, o que parecia altamente 

efiniam a escolástica como: “[...] a filosofia nascida do engenho e da ignorância, que

substitui as coisas pelas palavras. A superstição é apresentada como qualquer excesso 

religioso que, como tal, contraria a razão e gera fanatismo”. 

O pensamento dos enciclopedistas, em especial Diderot, insere-se dentro de 

 materialistas resultantes do desenvolvimento das ciências na

a da filosofia, cujo primeiro ato deve ser a incredulidade. Para Diderot, toda 

filosofia que procura manter o homem em uma espécie de mediocridade, expressa 

apenas na busca da satisfação dos prazeres e da felicidade, seria absurda por seu 

aráter reducionista. Ao contrário, devia-se buscar o esplendor das ciências nas artes

erais, mecânicas para se promover o desenvolvimento mental da nação (DIDERO

1979, p. 13). 

A busca por um novo método de conhecimento, caracterizado pela ciência 

ado no plano de estudos do Ratio Studiorum dos jesuítas. Mas, apesar das 

críticas e do desejo de mudança, o sistema escolar entra em uma desestabilização com 

upressão do modelo jesuítico, pois eles detinham, praticamente, um monopólio n

setor educacional com muitas escolas, além da responsabilidade na formação de vários 

professores e de disciplinar outros tantos alunos ao longo dos anos. 



Neste contexto histórico do iluminismo, não faz mais sentido pensar a 

educação vinculada à religião. A escola devia ser única, laica, gratuita, universal a 

todos os s

enquanto instituição do Estado seria responsável por dirigir e proteger a República. 

o

e ,

a

deputado francês pós Revolução m plano de educação, conhecido 

com

técnico essencial à profissionalização, para atender às características individuais do 

h

matemáticas p  do intelecto 

através d

B

sexos e livre dos privilégios de classe, uma das grandes contradições do

pressupostos iluministas, quando realmente as escolas se organizaram. A escola 

Dentre os pressupostos iluministas, alguns se efetivaram, como: a educação a

ncargo do Estado, assegurando sua obrigatoriedade e gratuidade no ensino elementar

 ênfase nas línguas vernáculas e não mais no latim; no lugar dos estudos 

exclusivamente humanísticos, a orientação está voltada para a prática, para as ciências, 

técnicas e ofícios. 

Um bom representante dos argumentos das luzes é o marquês de Condorcet, 

Francesa. Redigiu u

o Rapport, que mesmo não sendo aprovado, representa bem os ideais do 

Iluminismo. Ele defende a instrução pública e gratuita a todos os cidadãos e o saber 

omem. Apesar de não ter sido aprovado, inspirou outros projetos, rompendo não só o

aspecto das fronteiras físicas, como também as  do tempo. 

Sob esta visão técnica, argumenta a favor do ensino das ciências físicas e 

ara garantir o desenvolvimento mais seguro do raciocínio e

a precisão, do método e da lógica. Tal  ensino seria de utilidade  a todas as

profissões e serviria de arma contra os preconceitos e superstições. A superstição é 

compreendida neste contexto como todo abuso religioso, que gera o fanatismo e por 

isso se distancia da razão e deve ser combatida. É esclarecedora a compreensão de 

oto para este período, pois era um pensamento não apenas do marquês de Condorcet,



mas representava a de seus contemporâneos, mesmo que na prática apresentasse 

algumas contradições. 

O feudalismo e a superstição eram apresentados como alicerces da 
ignorância a serem brevemente ceifados pela via da escola, e esta far-se-ia 
cap de

i
D

A instrução deveria se aperfeiçoar sempre na intenção de livrar o homem de 

suas

sace es

l

 Perfeição  para  ser moderno, para tanto, se cria toda uma variedade de 

uten lagen em 

obsc 86,

[...] com a Revolução Francesa e suas reverberações, ganha vida, de maneira 
abrupta e dramática, um grande e moderno público. Esse público partilha o 

az de imprimir na alma dos novos cidadãos o registro da sociabilida
nédita que recriaria os costumes, os hábitos, os valores e a própria tradição. 
os esforços depreendidos para com o enigma do homem novo, esse era tido

como o primeiro e grande desafio pedagógico (BOTO, 1996, p. 99). 

 misérias e males, servindo de cura para a tirania, à superstição e ao poder 

rdotal. Por meio da escolarização, se transformariam as crenças, valores, tradiçõ

e utopias na superação do obscurantismo e dos dialetos nacionais. A unificação da 

íngua era um dos grandes feitos para promover a unidade em torno da nação que se 

queria perfeita. 

si s mentais14 , tradições e ações próprias ao novo estado. A modernidade t

na cidadania a referência para dar sustentação, tanto à eliminação do suposto 

urantismo como para equacionar as distâncias e as desigualdades. Marshall (19

p.17), explica como se dá essa modernidade na França revolucionária: 

sentimento de viver em uma era revolucionária, uma era que desencadeia 
explosivas convulsões em todos os níveis de vida pessoal, social e política.  

14 Chatier (1990, p.39) refere-se a um conjunto de instrumentos intelectuais (palavras, símbolos, 
conceitos etc.), esquemas interiorizados que direcionam as ações das pessoas em espaços e tempos 
específicos.



Para Condorcet, a perfeição- filha do Iluminismo – estaria ameaçada, se não 

houve

a

co  o 

línguas, preocupação esta para garantir as fronteiras geográficas e culturais (BOTO, 

Diz Manacorda (2000) que o ensino do latim como língua universal não se 

aprese

m

int o

(M te,

responsabilidade do professor padre Miguelinho, ainda que reduzida sua carga horária. 

outras

sse esforços firmes na intenção de erradicar a ignorância, cuja eficácia seria 

ssegurada na multiplicação de letrados. Recomenda a extinção do latim no ensino, 

argumentando que os textos clássicos já haviam sido traduzidos, e, portanto, não se 

justificaria a permanência dessa característica da escolástica. Não se quer mais 

mover o público, dizia, mas convencê-lo das verdades da ciência. Assim, orienta

ensino do francês em todo território nacional, inclusive onde se fala outro idioma, o 

professor deveria ser habilitado a ensinar as duas 

1996).

nta mais apropriado ao momento de nascimento e afirmação das ciências 

odernas. O mundo moderno faz exigências nas quais não cabe mais o latim; “as

grandes línguas nacionais se consolidam e algumas delas já se impõem no uso 

ernacional. Fica intacto somente o antigo prestígio ideal, já que o mundo clássic

continua ainda inspirando grande parte da literatura e dos costumes [...]” 

ANACORDA, 2000, p.236). O que se pode, por analogia, explicar, em par

porque o Seminário de Olinda ainda mantinha o curso de latim e retórica, este na 

O otimismo das luzes se identifica, não só no Rapport de Condorcet, como em 

 representações da época. Pensar no futuro das gerações sob este novo modelo 

de ensino, posto que, exercitando as faculdades intelectuais, encontraria o 



aprim , no 

Como bom representante das luzes, Condorcet propõe um ensino laico, sendo 

enten

instrução pública deslocaria a concepção de igualdade, pois os seguidores de outras 

Apesar de fugir do espírito religioso, Condorcet e muitos de seus 

contemporân ola a 

m

Seguindo a mesma defesa, Louis-Michel Lepeletier - Marquês de Saint-

Fargeau 1 o

con As

p

oramento da moral, do bem-estar social e da política; em suma, a felicidade

pleno aperfeiçoamento do conhecimento. 

dido em coerência com o princípio de igualdade. Ter uma base religiosa na 

crenças poderiam se sentir discriminados. Para não incorrer em tamanho equívoco, 

ficaria aos templos toda e qualquer manifestação religiosa, isenta de alguma 

intervenção do Estado. 

eos, credita à escola um poder sacralizado. Ainda não se tem a esc

que se aspira, mas é esta que irá formar o novo homem para uma nova realidade,  a 

odernidade que ora reclama novas representações para o homem e suas instituições.

A sacralidade está na esperança regeneradora, transformadora do arcaico em novo, que 

se fará no “templo da nação: a escola pública, universal e gratuita” (BOTO, 1996, p. 

151).

5- credita à educação o caráter redentor, onde a escola seria um templo, n

qual as diferenças e as disparidades sociais e econômicas (principalmente a 

centração abusiva de renda), paulatinamente, encontrariam soluções. Como? 

crianças teriam o direito à educação universal e gratuita até os 12 anos. Preparadas, 

oderiam atuar no mercado de trabalho como artesãs, agricultoras e demais profissões

para as quais tivessem inclinações. A preocupação, ao que se conclui, era formar o 

povo na compreensão de uma nova forma de pensar, pois se as gerações nascentes 

15 Lepeletier, fora eleito para a Convenção que definiu o destino do rei, e por isso foi assassinado por um 
guarda-costas do rei que vingou a  morte do mesmo. Mas Lepeletier possuía um plano pronto para a 
educação francesa e este foi apresentado por Robespierre na convenção de 13 de julho de 1793 (BOTO, 
1996).



p

Gerar um ho  objetivo máximo, 

educand

No século XV portuno destacar os 

princí

elab X,

m

qu o

Convém d ma revolução e 

sim r

so ,

ermanecessem na família, poderiam se corromper pelas antigas superstições e pelo 

despotismo, com os quais viveram seus pais pensamento muito apreciado pelo bispo 

de Olinda, na consecução do seminário por ele idealizado. A educação, para Azeredo 

Coutinho, através das ciências, viria redimir o homem da ignorância tão prejudicial à 

Igreja e ao Estado. E o local ideal, para esta instrução, seria uma instituição de ensino, 

neste caso, o seminário que uniria as duas idéias, o ensino e o sacro. O lugar sagrado 

com grandes poderes transformadores. 

mem novo, para Lepeletier, deveria ser o

o o homem pela pátria e para a manutenção da nação, evitando, assim, os

preconceitos arraigados ao homem do Antigo Regime. Para Azeredo Coutinho, a 

nação a manter e a desenvolver era Portugal. 

III, além dos filósofos iluministas citados, é o

pios postulados pelo alemão Immanuel Kant, que desenvolveu uma importante 

reflexão quanto às possibilidades e limites da razão para conhecer a realidade. Essas 

idéias também se difundiram em torno do ideário educacional, voltado para a 

oração de uma prática e um pensamento autônomo. Deste modo, no século XI

uitos interpretaram de várias maneiras o pensar kantiano como os positivistas no seu

representante francês Augusto Comte, que leva às últimas conseqüências as críticas de 

Kant ao pensamento metafísico. Defendia a idéia de não se filosofar sobre idéias sem 

conteúdo, referindo-se à metafísica (Deus, a imortalidade da alma, por exemplo), 

estões estas que não são acessíveis ao conhecimento. Reduziu, entretanto, a reflexã

filosófica à síntese das várias ciências particulares.

estacar que, os iluministas não se propunham fazer u

eformas, por vezes radicais, no intuito de alterar a concepção das instituições 

ciais e demais setores de impacto na vida social humana. Um bom veículo, portanto



era a educação, especificamente a instituição escolar, que ora encontra defesas e 

taques para sua organização e consolidação, enquanto divulgadora e formadora do

homem novo da pátria e para a pátria. 

spirações e projetos foram tão expressi

a

Contudo, suas a vos e numa dimensão 

deveras t

A educação também  a liberdade. A escola, em 

sua ins

g

c

co r

fe .

necessida s

d

u

Perceb ir estratégias 

e práticas (sociais, escolares, políticas) [...] a impor uma autoridade [...] a legitimar um 

ransformadora, que inspirou várias revoluções ao longo dos séculos, inclusive

os inconfidentes16 brasileiros. 

 seria a responsável por manter

trução, acataria o estudo das leis e estas são consideradas as responsáveis por 

arantir a liberdade e restabelecer a igualdade dos homens, dada ao nascer. A vida em

sociedade denegriu esta igualdade em essência e as leis assegurariam esse retorno à 

igualdade natural. Segundo Lepeletier, na subordinação às regras, as leis  formam o 

aráter de uma educação nacional e desta feita, a formação dos hábitos e costumes do

cidadão da república. A boa linguagem, exercida nesta formação,  expressa uma 

municação polida, esclarecida e resultaria na igualdade de condições para usufrui

toda vantagem da república. Esta – a república - também se beneficiaria em sua 

cunda regeneração; assim, a educação serviria não só aos cidadãos, mas à Nação

A educação deve oferecer aos cidadãos as condições de sortir suas 

des, assegurando seu bem-estar, e o poder de conhecer e exercer seu

ireitos, como entender para cumprir seus deveres. A lei não pode se restringir a 

assegurar a igualdade de direitos e negar os meios de conhecê-los, por isso se faz 

rgente a instrução para não sentir somente as injustiças da sociedade, posto não ter

condições de conhecer como se defender, mediante a lei.  

e-se claramente a necessidade do homem das luzes “produz

16 Entendidos aqui como os que, em sua maioria, participaram de movimentos de independência, por 
exemplo, a Revolução de 1817. 
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co o

m

educação, adaptadas pelo marqu gal, foi um número insuficiente 

de esco

j

fu o

s

agravantes da dependência econômica, política e cultural. Centralizando na metrópole, 

por exem

prevalece é a diferen  escola para o povo 

e ou

eto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as sua escolhas e 

condutas” (CHARTIER, 1996, p. 17). Compreende-se, nessas práticas e estratégias 

mplexas, a vontade de se estabelecer um universo de representações que legitime 

oderno para a sociedade em novo contexto histórico, o que se distingue nitidamente

da instituição do Seminário de Olinda, cujo novo possui um caráter mais reformador e 

o movimento revolucionário de 1817, que ao menos no plano das idéias, possuía um 

teor mais abrangente. 

Mas o que se constatou no Brasil-colônia, mediante essas propostas para a 

ês de Pombal em Portu

las, professores não qualificados para o ensino, conteúdos excessivamente 

literários e pouco uso das ciências. Segundo Aranha (1996), os professores pós-

esuítas eram geralmente muito novos e mal remunerados. A maioria permanecia na

nção só até arrumarem algo que melhor os remunerassem. Havia muitas faltas a

serviço docente devido a acumulação de várias funções profissionais a fim de 

sobreviverem. 

Os mesmos problemas e dificuldades enfrentava a colônia brasileira com o

plo, após uma década da expulsão dos jesuítas, o Marquês de Pombal institui

por lei aulas régias, aulas avulsas, sem uma organização definida, fora as dificuldades 

ditadas por sua grande extensão territorial e pouca estrutura para o desenvolvimento 

de qualquer ordem, entre elas a educacional.  

Apesar dos projetos iluministas preconizarem ser a educação para todos, o que 

ça de ensino entre pobres e ricos, ou seja, uma

tra para a burguesia na própria Europa. As contradições começam a se fazer 

presente até porque a igualdade defendida estava balizada em parâmetros desiguais da 



própria sociedade capitalista em desenvolvimento. Inclusive, essa dualidade não 

parece estranha aos revolucionários, pois de acordo com a compreensão de muitos 

uministas, a igualdade defendida não é ferida, porque dentro da doutrina liberal as

capacidades, o talento, as riquezas não são iguais, conseqüentemente, os homens 

também, justificando o incômodo das diferenças. 

Essas diferenças são postas também quanto ao tempo de escola obrigatória,

il

gratuita e universal. Esta seria até por volta dos 12 anos, o curso básico, voltado para 

um ofício

a

desenvolvimento da aprendizagem istas defendem de um lado, que o 

homem é a

D

Diderot, def  a educação 

pública e, assim, a gratuidade é outro aspecto de deslocamento (LOPES, 1981).  

 agrícola, por exemplo, para que alunos medíocres não freqüentassem cursos

superiores, os quais não possuiriam condições de aproveitá-los, onerando os cofres 

públicos e incomodando os professores em vão. As etapas subseqüentes se destinariam 

 um grupo restrito, atendendo às necessidades das profissões liberais locais. Volta a 

premissa da inclinação individual para o exercício de um ofício e do tempo destinado 

à instrução. Vale salientar que, nas perspectivas iluministas o conhecimento não 

poderia ter um fim, nunca se concluiria. Como então a instrução teria um limite e este 

diferenciado?  

Outros deslocamentos podem ser observados, como a compreensão do 

. Alguns ilumin

 uma tábula rasa (Helvétius) a ser escrita - contudo o que se acredita par

formar o homem novo. De outro, a ação educativa não teria tamanho poder. Para 

iderot, não seria tão fácil moldar esse homem, ele teria condições de fazer escolhas,

julgar e decidir, inclusive, desviar do que for prescrito. 

Alguns estudiosos, filósofos que escreveram na Enciclopédia, organizada por 

endiam uma educação diferenciada e outros eram contra



Muito se exaltou essa premissa, mas ela não era unânime. Há os que diziam 

ver inconvenientes neste postulado por vários motivos, desde os custos elevados 

nação, até as questões pedagógicas, argumentando-se a falta de condições dos 

ha à

professo

p

ir

p

de s e.

verso. N

que se 

momento histórico, mas foram precisas ao demonstrar o quanto a mudança, o desejo 

res evitarem as discriminações às crianças provindas de origem humilde, até o

rejuízo de se padronizar o ensino. Sob este aspecto, defende-se que um ensino padrão

ia prejudicar os mais talentosos, devido o ritmo dos demais (de desenvolvimento

mediano) ou quem sabe adequar-se à lentidão dos alunos menos dotados. A educação 

deveria ser doméstica e custeada tão somente àquelas crianças, cujos pais não 

udessem de forma alguma arcar com as despesas da instrução ou, até mesmo, pagar

com o trabalho do próprio estudante ou do responsável por este, seguindo a orientação 

e promover o senso de responsabilidade com os compromissos desde tenra idad

É imprescindível mencionar estes conflitos e paradoxos, os quais enfrentavam 

os franceses, em particular, e os europeus, de modo geral, na construção do novo na 

democracia moderna, pois traz em seu lastro todas as incertezas, indeterminações, seu 

o dizer de Boto (1996), “ruptura e permanência” na confiança que a evolução 

histórica se encarregaria de aperfeiçoar a condição do homem para a nova sociedade. 

Este embate promovido, inicialmente, pela Enciclopédia e seguido pela 

consolidação da República pós Revolução, apresenta muito claramente o que Marshall 

(1986) propõe como o caminho para a modernidade. Viver o paradoxo de um mundo 

diz novo, mas que ainda está criando e aprendendo a novidade, ligado às 

tradições e condições que se conhecem tão bem. Essas contradições são necessárias e 

impossíveis de serem excluídas de uma hora para outra, pois contribuem para 

selecionar o que realmente se quer perdurar.  

Essas características não são exclusivas do homem europeu nem deste 



o

homem e é aí que se neos, Vivendo uma 

transiçã

en e

eu

com a potência britânica, e no a ito atrelado ao ensino, próprio 

como Estado Absoluto, estratégia aior vigilância e 

cobran

ar

o

como na cultura e economia brasileiras, já que os jesuítas possuíam, além do controle 

educac

u a necessidade de mudar causam conflitos e contradições no pensar e fazer do

encontra padre Miguelinho e seus contemporâ

o, quem sabe, maior, porque desejam os ideais das luzes em condições 

políticas e econômicas muito diferentes, desfavoráveis até para se pensar, que dirá 

para sua concretização. 

Logo, se a França, berço desses movimentos tidos por revolucionários, 

frentou todos esses embates e contradições, que dizer de Portugal, que apesar d

ropeu, longe estava do mesmo desenvolvimento econômico, dependente de acordos

specto cultural ainda mu

do Antigo Regime. 

Sua colônia brasileira também não poderia gozar de muitos avanços, além de 

colônia. Com a necessidade de Portugal reerguer-se ao antigo status e poder do 

período das grandes navegações, procura soluções no fortalecimento do poder real 

 esta que traz, como conseqüência, m

ça àquela que seria a sua maior fonte de riquezas, o Brasil. Devido ao Tratado 

de Methuen, entre Portugal e Inglaterra, os lusitanos se endividam, comprando 

produtos manufaturados da Inglaterra, prejudicando o crescimento da indústria 

portuguesa e elevando os impostos no Brasil para manter os encargos deste processo 

de troca. 

Da mesma forma que ocorreu nas demais nações européias, a ação de expuls

s jesuítas, do primeiro ministro português, Marquês de Pombal, de todo território

lusitano, trouxe uma avalanche de problemas, não somente no âmbito da educação, 

ional e cultural, por meio de suas várias escolas, seminários17 e até uma oficina 

17 O Seminário de Olinda era anteriormente submetido a orientação jesuítica (ALVES, 2001, p.15) 



tipográfica própria, um grande poder político e econômico, pois há tempos a coroa 

destinava à Companhia de Jesus 10% da arrecadação dos impostos e terras e, mais o 

que produziam nas missões agrárias. 

Como mencionada anteriormente, a reconstrução do sistema de ensino, uma 

década depois dos jesuítas serem obrigados a deixá-lo, trouxe a desarticulação ao já 

deficiente ensino brasileiro. A partir de 1772, o ensino de humanidades, característico 

d

r

conte  vida 

a

e ,

te

outrora. São introduzidos professores leigos no ensino e alguns dos professores, que 

c

res ão

os jesuítas, é modificado por aulas régias de disciplinas isoladas, cuja 

egulamentação, quanto à inspeção e certa regularidade, só irá se configurar no ano de

1799. O Estado passa a assumir a educação sem mudar muito suas bases, pois o 

údo do ensino em si continua com características humanísticas, longe da

prática da colônia, que reforçava o distanciamento do estudo das ciências, ao destinar 

s atividades manuais para os escravos, índios, mestiços e desafortunados de toda 

espécie, portanto, estigmatizando-as; e as profissões liberais, a burocracia e o 

bacharelismo, sem muito espaço em uma sociedade, cuja base econômica era a 

xtração de metais e a produção agrícola, voltam-se para um saber universal abstrato

exercitando as faculdades intelectuais para a memória e a oratória. 

Para preencher o vazio deixado pela Companhia de Jesus, surgem timidamen

escolas de carmelitas, beneditinos e franciscanos, reforçando os objetivos religiosos de 

oncluíram sua formação na Companhia de Jesus, ensinam as aulas régias, 

empreitando, conforme já dito, uma certa continuidade do Antigo Regime, no entanto, 

com qualidade inferior, por não existir mais a direção e fiscalização dos.primeiros 

ponsáveis, muito menos sua organização uniforme e seqüenciada. As aulas s

isoladas, dispersas em uma estrutura fragmentada. 



A renovação defendida pela reforma pombalina, a qual propunha a oferta de 

ulas de línguas modernas, o francês, por exemplo; desenho; aritmética; geometria; 

is para combater o obscurantismo religioso, encontr

a

ciências natura a uma série de 

entraves

[...] s agógicos, com apelo à 
autoridade e à disciplina estreita, concretizados nas varas de marmelo e nas 
palmatórias de sucupira, tendendo a abafar a originalidade, a iniciativa e a 
força criadora individual, para pôr em seu  lugar a submissão, o respeito à 
autoridade e a escravidão aos m elos antigos” (AZEVEDO, 1953, p.31). 

Nesse sen

eruditas, de então, não foi plena. Muitos cursos, criados após a chegada da Corte no 

Brasil, organizavam-se por meio do tratamento livresco e acadêmico, distante da real 

neces

ex

culto, letrado, erudito mantém- esmo em tempos das luzes no 

ideais iluministas. Reestrutura,  filosofia e letras, fazendo uso 

, como a falta de preparo dos mestres para esta nova composição e de escolas

suficientes para tamanho empreendimento, entre outros mais específicos.  

Desta forma, o ensino permanece religioso, literário, defendendo o poder 

indiscutível da autoridade imposta. 

e realizou com os mesmos métodos ped

od

tido, compreende-se que a ruptura com as características literárias e 

sidade da colônia, e nos estudos elementares, praticamente, não observaram 

grandes reformulações. 

Prossegue a total resistência ao espírito crítico, à análise, à pesquisa e à 

perimentação, suporte do ensino que se pretendia científico. A formação do homem

se por um bom tempo, m

Brasil e na metrópole. 

Em Portugal, o Marquês de Pombal empreita uma renovação por meio da  

Universidade de Coimbra, introduzindo uma perspectiva mais avançada, próxima aos 

desta forma, o ensino de



da língua

muitos jovens estu r seus estudos em 

Coimb

uas origens na 
obra realizada pelo marquês de Pombal na Universidade de Coimbra que, 
com os novos estatutos, se transformou num centro de estudos científicos, 

colhendo, nesse arranco para a cultura moderna, uma plêiade de jovens 
brasileiros e treinando-os nos novos métodos de estudos e de investigação. 

Pode-se enunciar dentre os líderes brasileiros, a título de curiosidade, o tutor de 

D.Pedro II, José Bonifácio de Andrade e Silva, formado em leis, por insistência dos 

pais, e em filosofia, por vontade própria, tornando-se professor da Universidade de 

Coim

m

C

Seminário de Olinda, como o idealizado por Azeredo Coutinho, o Brasil não se 

 moderna e não mais do latim. Insere-se o estudo das matemáticas, ciências

modernas e a atualização dos estudos jurídicos. 

O Brasil, pode-se dizer, se beneficiou destas inovações. Muito de nossa cultura 

científica teve suas origens nesta universidade, mesmo que de modo indireto, pois 

dantes brasileiros iam completar e/ou aperfeiçoa

ra e atraiam-se pelas idéias dos enciclopedistas, favorecendo os sonhos de uma 

independência para a colônia. Dentre esses estudantes, sairiam vários líderes e 

inconfidentes brasileiros. Diz Azevedo (1953, p.546);

A história da cultura científica se pode dizer, pois, que teve s

bra e um dos maiores intelectuais brasileiros; para efeito deste estudo, o Bispo 

Azeredo Coutinho, fundador do Seminário de Olinda e, muito provavelmente, padre 

Miguelinho, sob cuja pesquisa aponta que o mesmo freqüentou o que havia de mais 

oderno em termos de sociedades científicas e de cunho literário, e a Universidade de

oimbra se enquadra perfeitamente como um dos principais centros de representação, 

em Portugal, para este conhecimento moderno. 

É válido lembrar que entre a formação do padre Miguelinho e o fim do 



estagnou no que se refere à educação, muito embora, lentamente, ocorreram mudanças 

ico e social, que impeliram a mudanças na área eno plano polít ducacional e 

favorecera os

estud rico

não só ao luxo da Corte, mas ivos, culturais e técnicos que 

esta po

a

revogada, elação de 

troca com

v

pl

atender às necessid  portuguesa e não 

para resolver as dificuldades em seu conjunto. 

m a compreensão das contradições vividas pelo padre e seus companheir

nesse período histórico. 

A vinda da Corte portuguesa para o Brasil (acontecimento demasiadamente 

ado), fugindo das tropas francesas e sob a custódia inglesa, foi um fato histó

que aprofundou os conflitos. A  antiga Colônia de extração precisa agora se adaptar 

 aos encargos administrat

pulação demanda. Um grande número de cortesãos agita as tranqüilas ruas e 

modificam a paisagem com seu tráfego e suas novas residências. 

D. João VI, no Brasil, é obrigado, pela força dos interesses dos produtores 

coloniais e pressão da nova organização econômica liberal inglesa, a promover a 

bertura dos portos. Esta medida, que era para ser provisória, nunca mais chegou a ser

possibilitando, mesmo com a constante fiscalização, uma melhor r

 outras nações e idéias, renovando as forças transformadoras, inclusive com

isitas de artistas estrangeiros18. A revogação do alvará que proibia a instalação de

manufaturas, a criação da imprensa, do museu, biblioteca e academias implementam a 

vida cultural e educativa na Colônia brasileira. 

O século XIX ainda não dispõe de uma política educacional sistematizada e 

anejada para alcançar os verdadeiros problemas práticos e econômicos brasileiros. O

que se pode inferir é a criação de escolas, principalmente de nível superior, para 

ades imediatas do Brasil, enquanto sede da Corte

18A missão cultural francesa em 1816 trazia entre os seus: escultor, pintor, arquiteto, gravador, 
maquinista, empreiteiro de obra de ferraria, oficial de serralheiro, surradores de peles, curtidores e 
carpinteiros de carros. Nomes como Lebreton, Debret, Taunay, Montigny, apresentaram suas artes 
contribuindo para a criação da Escola Nacional de Belas Artes (RIBEIRO, 1998, p.41) e (ARANHA, 
1996, p151). 



Os cursos superiores que se organizavam em faculdades isoladas, sem 

perspectiva de se tornarem universidades, atendiam aos nobres, aos filhos de 

roprietários de terras e a uma nova instância intermediária, surgida da ampliação e

criação de quadros administrativos e burocráticos. O diploma exercia uma função de 

 que letrados e eruditos se distanciavam o máxi

p

status social, em mo possível do 

las,

fa ,

r

revo ão

currículo a no ensino 

superio

norma lares,

elen do

incompetentes, devido à própria ausência de preparo para exercerem suas funções 

docentes, fora a excessiva carga horária de trabalho, não somente na função de ensino, 

trabalho físico estigmatizado pelo sistema escravista. 

O ensino elementar para a maioria da população restringe-se a poucas esco

cujo programa se presta somente a ensinar ler, escrever e contar. Por não haver um 

sistema organizado de ensino, indicando uma seqüência de estudos, permite às 

mílias mais abastardas educar seus filhos com preceptores em suas próprias casas

eforçando a não preocupação com este nível de ensino.

Entre o ensino elementar e o secundário não há qualquer tipo de vinculação, 

eixo ou articulação. Essa desagregação vai na direção oposta às premissas 

lucionárias para a educação: unidade de ação também na educação para promoç

da unidade nacional. O ensino secundário é totalmente propedêutico, não há um 

 seguir, mas disciplinas isoladas a mercê do que se exige 

r. Como ocorre no ensino elementar, o ensino secundário, inicialmente, sem 

tização e fiscalização, também é realizado em casa com professores particu

limitado às famílias que podem custear tal ensino. 

A qualidade destes níveis de ensino é bem duvidosa. Além do que já foi 

cado, alia-se à falta de recursos devida ao precário sistema tributário, dificultan

a construção de escolas, a preparação de professores e uma remuneração mais digna. 

Quanto a estes, a educação não pode ser de qualidade se os professores são leigos, 



mas em

in ,

que s.

S

alunos para o ensino secundário, izado, seus estudos voltavam-se 
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 tantas outras, complementando sua remuneração básica. Há também a 

improvisação dos locais de aula, muitos na residência do professor19, em salões 

paroquiais, e outros. 

Diante deste quadro de desolação, não se torna estranho tamanha euforia com a 

auguração do Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça, na cidade de Olinda

em Pernambuco, o conhecido Seminário de Olinda, que é destaque na historiografia 

 trata, não só da educação, como também dos levantes revolucionários brasileiro

egundo pesquisas cuidadosas de Alves (2001), o Seminário atendia à demanda de

criteriosamente organ

ara os pressupostos iluministas, que embeveceram a reforma pombalina na 

Universidade de Coimbra. Esta, conforme foi visto, formou o idealizador e fundador 

do Seminário de Olinda, bispo D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho.  

Suas preocupações em destacar o ensino das ciências, da língua moderna e da 

iteratura nova não são as únicas fontes de preocupação, existindo um cuidado com a 

metodologia de ensino e as relações sociais entre o grupo que faz a clientela do 

inário. Apesar de sua atuação se reduzir a sua região, favoreceu a irradiação d

idéias dos enciclopedistas franceses entre os alunos que por lá passaram, servindo, 

inclusive, de colaborador na Revolução Pernambucana de 1817. 

Esta iniciativa de se criar escolas religiosas no Brasil, em pleno século XIX, 

vai de encontro ao que já foi tratado neste capítulo, à defesa e crescente laicização do 

sino. O ensino religioso e de ciências não se apresentam compatíveis com o idea

iluminista, mas esta é mais uma das contradições do Brasil em tumultuados tempos 

rendentes20 da modernidade. Estas instituições e outras de cunho religioso realçaram

19 O aluguel da casa do próprio professor fez parte da complementação de sua renda durante muitos anos 
(MOREIRA, 1997, p.29) 
20 Atitude daquele que aprende de fato (FERNANDEZ, 2001) 



um c

e

ciências, no entanto, o que se identifica na educação brasileira, até este momento, é a 

                no renomado Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça, da 

Cidade de Olinda, de Pernambuco, conforme intitula seus estatutos, que padre Miguel 

Joaquim eira na

docência, à frente da cadeira de retórica e poética. 

Sua inauguração se deu aos dezesseis dias de fevereiro do ano de 180021, na 

cidade d

b

Azeredo Coutinh em o cuidado de 

registrar o relato da festa inaugural da instituição, enviando cartas a Portugal 

(NOGUEIRA, 1985). 

aráter paradoxal aos que almejavam liberdade de pensamento e as ciências, 

dentro dos templos de ensino episcopais. 

Finaliza-se este bloco, constatando que, embora uma ardente crítica se faça à 

igreja e aos seus pressupostos, enfrentando a crescente oposição dos iluministas,

destacando o positivismo e o ideal liberal leigo, que se intensifica na luta por uma

scola brasileira pública, leiga e gratuita, guiada por uma educação voltada para as

preponderância da ideologia religiosa, sobretudo a católica. 

2.2 - O SEMINÁRIO DE OLINDA: LOCAL DE TRABALHO 

 de Almeida Castro, o Miguelinho, irá iniciar e encerrar sua carr

e Olinda, com toda ostentação possível, apresentando a verdadeira intenção de

se tornar um marco no ensino pernambucano, quem sabe, brasileiro, fato consolidado, 

asta olhar mais este trabalho entre tantos outros. O bispo José Joaquim da Cunha

o, idealizador, organizador e criador do Seminário, t

21 Melquíades (1968) questiona essa data afirmando haver indícios que a inauguração teria se dado por 
e preservará a data que mais aparece nos 

xtos que tratam do assunto visto também não alterar, em muito, o conteúdo do mesmo.
volta do mês de junho do mesmo ano. Para fim deste estudo s
te



A figura do bispo Azeredo Coutinho, já exposta neste trabalho, era muito 

controvertida, pois mesmo sendo brasileiro de nascimento22, possuía uma vontade 

incontestável de elevar Portugal à antiga glória e destinar ao Brasil importante papel 

sse intento. Formou-se em um importante centro divulgador das idéias iluministas, 

Universidade de Coimbra, sob a direção de seu parente, o bispo D. Francisco de 

mos Azeredo Coutinho. Era conhecido por sua ampla cultura humanística, tinh

s modernos e estudava 

ne a

Le a

leitura dos clássicos, dos escrito economia rural, muito presente 

em seus a b

es

Sr. D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coitinho, nosso mui digno 

s

rgumentos e projetos para uma sociedade moderna no Brasil, entendida so

sua ótica singular. Desfrutava, portanto, de grande prestígio e da fama de sábio.  

Conforme as palavras de Tollenare (1956, p. 121), o bispo era “um homem de 

grande mérito, protetor das ciências, amigo da ordem e gozando de uma grande 

reputação. Vi no gabinete de história natural de Belém, em Portugal, belíssimos 

pécimes devidos às suas pesquisas e aos seus cuidados”. Nas palavras de abertura do

Seminário, padre Miguelinho exalta-o como um mecenas a inaugurar um “Templo”23,

onde se exercitará o fundamento “da Religiam e do Estado, do sacerdócio e do 

Império” : 

Sim, senhores, he hoje que consumados em parte os grandes trabalhos do

Pontífice, se levantam das ruínas de um antigo edifício um novo Templo 
para as Sciencias, [...]hum eterno monumento para a sua gloria [...] oferesce 

hoje ao seu Bispado huma porta franca e comum para entrarem no 
Luminosos Pretório da Sciencias e das Artes. Mecenas ao pé de Luiz XIV 

na época felis do restabelecimento das letras na França [...] afim de 
estabelecer, afirmar em Pernambuco, a proveitosa cultura das Sciencia

(CASTRO, 1800, p.173). 

22 Natural de Campos, cidade do Rio de Janeiro (ALVES, 2001, p. 83). 
23 Conforme já visto a idéia de sacralizar a educação (BOTO, 1996). 



D. Azeredo Coutinho possuía os ideais liberais como mote para seus 

empreendimentos e, regenerar a metrópole por meio de sacerdotes, filósofos

naturalistas, confo

e prover as riq

mentalidade do C

Era um liberal controvertido, pois defendia a escravidão para as características 

econômicas24 brasileiras, onde havia muita terra para se cultivar e poucas manufaturas. 

Assim, na Europa em que muitos estavam expropriados dos meios de produção, 

explicar-se-ia o trabalho assalariado, mas no Brasil, em meio a enormes contingentes 

de terras e poucos habitantes, o trabalho escravo era considerado justo. O bispo 

Azeredo Coutinho faz uma defesa a favor dos benefícios que o escravo possui, em 

contrapartida ao destituído trabalhador livre, numa explicação econômica liberal. 

Ilustrando bem esta personagem, segue sua defesa, citada por Alves (2001, p.85): 

[...] o chamado escravo, quando está doente, tem seu senhor que trata dele, 

,

Além da escravidão no aspecto político-econômico, era a favor do absolutismo 

dos reis e contra a emancipação política do Brasil, fonte de contrariedade com o 

envolvimento de seus colegas de batina nas Sociedades Secretas e motivo de seus 

rme Alves (2001), os cientistas da época, responsáveis em descobrir

uezas interiorizadas da Colônia, e recuperar, projetar a moral e a 

lero, com estudos modernos e criteriosamente organizados, foi este 

seu intento educacional, político e social. 

de sua mulher e de seus pequenos filhos, e que o sustenta, quando não por 
caridade, ao menos pelo seu mesmo interesse; o chamado livre, quando está 
doente ou impossibilitado de trabalhar, se não for a caridade dos homens
ele, sua mulher e seus filhos morrerão de fome e de miséria: qual, pois, 

desses dois é de melhor condição? Ou qual desses dois poderá dizer com 
arrogância: “Eu sou livre pelo benefício das luzes ou  pela civilização dos 

filósofos?”. 

24 Azeredo era um estudioso de economia; escreveu, inclusive, um livro intitulado: Obras econômicas de 
J.J. da Cunha de Azeredo Coutinho(1794-1804) (ALVES, 2001). 



desgostos com a

Miguel Joaqu

Em torno 

transição de várias interpretações para a geração do moderno, em um contexto ainda 

tra

clérigos até além mar, observando p nte e cuidadosamente as qualidades 

int

brasileiros, religiosos de diversas ordens, reforçando o pressuposto da qualificação ser 

p

dogm o da 

Trindade, t é da Costa 

Azevedo

o

pel te

ntigos amigos defensores da independência brasileira, como o padre 

im de Castro e seu irmão, o também padre, Inácio Pinto de Almeida 

Castro.

destes pressupostos com características burguesas, situados dentro da

dicional, Azeredo Coutinho inaugura solenemente o Seminário de Olinda, 

instituição em cuja permanência favoreceu padre Miguelinho a amadurecer sua 

compreensão sobre os ideais burgueses e exercitar uma retórica eloqüente, 

convencendo os colegas docentes e alunos à causa separatista. 

Para compor o quadro de professores, o bispo realizou contatos com leigos e

essoalme

electuais de cada um deles. No corpo docente, encontram-se portugueses e 

um critério básico. Alguns vieram com o bispo D. José de Portugal, como os 

rofessores de matemática, frei Miguel Joaquim Pegado, frade Jesuíno; Teologia 

ática, frei José Laboreiro, monge de S. Jerônimo; Teologia moral, frei Bent

odos estes portugueses de nascença; Filosofia universal, frei Jos

, franciscano; e Retórica e poética, padre Miguel Joaquim de Almeida Castro,

s dois últimos brasileiros, residentes em Lisboa (BARATTA, 1972 apud ALVES, 

2001, p.61-2). 

Na inauguração, houve a leitura da oração acadêmica -orasam acadêmica-

o professor de Retórica, Miguelinho, que em sua fala solene expressa claramen

sua formação iluminista, vasto conhecimento dos ideais burgueses e sólido 

conhecimento teológico (CASCUDO, 1977).  



Sobre a oração, convém expor um pouco sobre os conceitos, nos quais 

credita, pois neste discurso está impresso não só o que defende ou pretende ensinar,a

mas também servirá de apoio para se perceber algumas mudanças em sua forma de 

pensar, a

acad ta e 

cinco d cano.

s

ios de um 
Prelado verdadeiramente sábio se lhe abre a estrada real e segura da 

duz

Miguelinho recorre ao uso de utensilagens mentais (CHARTIER, 1990) para 

confirmar-se em seu momento histórico de mudanças, convencendo outros, por meio 

de sua ciência, a retórica, condenada pelos m os iluministas que o padre absorve. 

As utensilagens, 

conceitos de ciê

compreensões p

1998) através de pressupostos renovados.

lterando, provavelmente, sua postura, enquanto docente, expressa claramente

em seu discurso revolucionário anos depois. O padre Miguelinho, da orasam

êmica, altera sua concepção de mundo para o padre da “república dos seten

ias25”, em sua proclamação ao povo pernambu

Como foi visto anteriormente em sua fala aos alunos e convidados à 

olenidade, padre Miguelinho expõe todo seu conhecimento iluminista, iniciando com 

uma apologia às ciências e às artes, tidas redentoras e mantenedoras do poder 

dirigente,

[...] a alegria de Pernambuco vendo que debaixo dos auspíc

verdadeira grandeza e gloria, abrindo-se-lhe francamente a porta que con
para a luminosa sala das Sciencias e para o delicioso azilo das Belas Letras! 
[...] sem as Sciencias, perdida [está]a força das Leys, alterados os direitos, 

confundidos os poderes, e arruinadas as bases da República [...] (CASTRO, 
1800, p.173). 

esm

entre outras representações que se verificarão, se configuram nos

ncias, templo, leis, peculiares aos teóricos iluministas, criando novas 

ara novas necessidades, formando uma identidade de grupo (MOTTA, 

25 Pinto (1908, p.88) utiliza a designação de República dos setenta e cinco dias, entre outros estudiosos, 
para designar a mesma Revolução de 1817. 



N

s

seu discurso, ao grup  tomando-os como 

“H

M

dec às

c

da glória e seguem o 

m

 da 

o mesmo discurso, Miguelinho utiliza Voltaire, conhecido inimigo da Igreja, 

para trazer credibilidade à sua argumentação a favor do uso das ciências. A ciência e 

as artes seriam as responsáveis pela evolução dos povos, costumes e governos. Nesta 

ituação exclusiva, cita Voltaire. Apesar de parecer paradoxal utilizar um inimigo da

Igreja, Miguelinho, como outros estudiosos da época, utiliza apenas as idéias que 

corroboram as suas representações. Também empresta uma importância menor, em 

o iluminista que duramente critica a Igreja,

um pequeno número”, sendo na verdade quase a sua totalidade, os quais 

iguelinho chama de “libertinos” e de “espíritos fortes”, porque atacam a religião sem

identificarem a “nuvem imensa de  sabios religiosos” cuja função é equilibrar esses 

desvarios. Exemplifica os “espíritos fortes” condenando Rousseau, comparando-o a 

Caim, em seu exílio bíblico (CASTRO, 1800, p.176-177). 

Passa todo o discurso reforçando a importância do uso das ciências, ilustrando

o que pode ocorrer com as nações que não as buscam como evolução; cita a 

adência da África, antes fértil em grandes homens, mas, pelo esquecimento 

ciências, caiu em trevas; o Egito, outrora sede de ciências, hoje (1800) barbarizada e 

heia de ignorância; a Grécia, antiga Escola do Universo, isolando-se das ciências, se

desola em guerras; e desta forma, ainda cita Roma e Atenas, reforçando o argumento 

 evolução das nações por meio das ciências, caso contrário, 

esmo destino das nações supracitadas que deixaram de cultivar a ciência. 

Seguindo a mesma corrente de pensamento, trata o exemplo contraditório

França com desvelo, pois para a Igreja e Portugal, a Revolução Francesa era um 

espetáculo de horror, provavelmente devido às mortes e ameaças de mortes à 

guilhotina a todos que não concordavam com as mudanças empreitadas pela 

Revolução, fora a condenação constante, as superstições da Igreja e seus desmandos. 



M o

os a

Franç

ido

a su  o 

p. a

Iluminismo francês e p mudança considerável 

pa to

européia Rei em 

editais d

iguelinho expõe as chamadas justas condenações à França, esta “[...] tem produsid

mayores crimes, as mais orrorosas desordens na Igreja e no Império. A mesm

a, a  quem com justíssimas razões se repreende o abuso fatal das Sciencias e 

Artes” (CASTRO, 1800, p.178-179). 

Apresenta um paralelo entre a França, Portugal e Inglaterra (esta última dev

a estreita relação econômica opressora com Portugal e, por conseqüência, com

Brasil). Assim, a primeira é repreendida por abusar das “Luzes das Sciencias e das 

Artes”; as duas outras postas como sábias e armadas de “sã política” (CASTRO, 1800, 

 179), feito muralhas firmes de bronze. Parece que neste momento Miguelinho aind

não percebeu ou preferiu não fazer distinção nas diferenças entre os efeitos do 

ortuguês. Percebe-se no discurso uma 

para o Miguelinho revolucionário de 1817,como se verá adiante. 

Sua posição pode, à primeira vista, parecer conflituosa, oscilando entre 

“iluminismo e iluminismo” na fala de Nogueira (1985), mas já se apresentou esta 

relação como uma característica peculiar a seu tempo de transição entre o moderno 

(Luzes) e o tradicional (Trevas), conflito vivido na Europa, destacando Portugal, em 

rticular, e mais forte ainda no Brasil-Colonial. Os intelectuais portugueses quan

mais próximos da ideologia iluminista, mais procuravam excluir as compreensões 

s tendentes ao deísmo, ateísmo e ao materialismo, proibidos pelo 

a Real Mesa Censória, a qual possuía um espaço dedicado aos filósofos 

proibidos. Rousseau (condenado por Miguelinho) e Voltaire (citado por ele) 

encabeçam a lista, entre outros. 

Procura trabalhar em todos os aspectos conhecidos por sua platéia. Desta 

forma, não poupa o Reino português e o Clero. Expõe o quanto vivia na ignorância, 

orientando, se fosse possível, riscar da história o atraso e a insciência vivida por 



sé a

m

18 o

moderno - pensa-se ao apagar o passado, trazer o futuro promissor mais rápido sem os 

brilhantes da sabedoria e da verdade vinde dissipar este negro cahos de erros, 
,

Coutinho, identificando-o com personagens bíblicos, empreendedores de mudanças. 

Seria ele um novo Moisés; Nehemias; Zorobabel; um novo Salomão, a quem estaria 

destinado a honra de edificar um 26

desejosos de 

coube o privilégio de fazê-lo, “Estava reservada ao Sr. D. José Joaquim

grande obra. Glorioso destino do noso século! Eis aqui a época ditosa da Restaurasam 

Se -

culos na Igreja e em Portugal, “Séculos obscuros da ignorancia de nosso Pays, voss

emoria devia ser eternamente riscada das páginas da nossa Historia” (CASTRO,

00, p. 180). Uma tendência predominante em todo discurso para o ingresso n

equívocos anteriores (ORIÁ,1998). 

Prossegue, saudando os tempos de glória após tão terrível obscuridade, 

Entam finalmente......porém, senhores, para que mais cansar? Luzes 

e de superstisioins, de Crimes, e de fanatismo. Sim, Respeitáveis Ouvintes
renovam-se os estudos, cultuam-se as Sciencias,[...] até ao seu esplendor. 

(CASTRO, 1800, p.184). 

Boa parte da oração acadêmica é destinada a elogiar o bispo Azeredo 

Templo de glória , negada a tantos prelados 

fundar o Seminário, à semelhança de Davi, mas só ao bispo Azeredo 

 a gloria desta 

das Letras”(CASTRO, 1800, p.184). 

No mesmo parágrafo, inclui elogios a boa parte da nobreza, a Rainha, cuja 

doação do antigo colégio jesuíta à Catedral pernambucana resultou na efetivação do 

minário; passa pelo príncipe e chega até ao longínquo              D. João III (1502

1557), “por notabilizar-se no empenho por uma política cultural” 

26 Verifica-se novamente a recorrente expressão de templo para uma instituição de ensino (BOTO, 
1996).



(NOGUEIRA, 1985,p. 204). Sobre D. João afirma ser, ”[...] hum Príncipe benéfico e 

amavel, recordado da grande protesam, que dera as sciencias, seus Augustos Mayores” 

86). O mesmo D. João, que tempos de(CASTRO, 1800, p.1 pois combateria com 

semelha

t ,

ou apen to, se 

secretas, pode-se inferir a disposição na defesa, sutil devido às circunstâncias, não só 

m a

lei s

restante do discu agações: seria o 

Império Português? Ou o independente do Brasil? Nesse momento, defende as 

nte ardor contra, quando da instauração, a pretendida república em 1817. O 

termo República é usado por ele nesta oração, mas numa leitura rápida, parecendo 

ratar da maneira clássica de se referir ao Estado, sem uma conotação revolucionária

as uma referência discreta às aspirações iluministas ideais.Entretan

pensarmos nas experiências e leituras que certamente Miguelinho vivenciou quando 

esteve em Portugal e em sua participação, desde que chegou ao Brasil, em sociedades 

da independência, mas aliada à república. Outro fato que se coaduna ao citado é um 

discurso de caráter avaliativo do Seminário, nos primeiros meses de aula, feito pelo 

seminarista norte-rio-grandense Brito Guerra, aluno de retórica do professor padre 

Miguelinho. Neste discurso, Brito Guerra faz referência por três vezes à palavra 

república. Em um dos trechos diz “ Quando a mesma república, amargamente 

lamentava a falta de um chefe, que a administrasse com zelo, honra e desinteresse[...]” 

(GUERRA apud MELQUÍADES, 1968, p.56). 

Seria uma simples coincidência? Professor e aluno, cientes dos princípios 

alardeados por uma série de iluministas, fazerem apenas o uso clássico do termo em 

eio a tantos ventos de modernidade? Fica a curiosa indagação para cada leitor fazer 

tura e nos futuros estudos, quem sabe, encontrarem indícios mais convincentes da

verdadeiras intenções de padre Miguelinho e seu aluno. 

Um sentido contrário ao pensamento republicano parece ter percorrido no 

rso, ao defender o Império, o que aumenta as ind



ciências ,

m

independênci  vínculos da 

dependen

(f l

pe

corresponder ao esperado para a instituição, restabelecer o Clero e o Reino ao tempo 

d

delicada colocação sobre a necessidade de contribuições financeiras para a 

man

ma ns

não inte

para formar o perfeito cidadão, ideal presente nos verbetes da Enciclopédia

as não só para a sociedade, mas para a Igreja e o Império. “[...] ensignar aos homens

o que eles devem ser {...} dignos da Igreja e do Estado, Cidadaons e Catholicos” 

(CASTRO, 1800, p.182). As luzes serviriam para corrigir o caráter rude de 

a, que nasce com o homem, para fazê-los gostar “os doces

cia mutua, e da sociedade civil”. Une, como se percebe, o aspecto religioso

é e dependência), às finalidades incumbidas às luzes, o esclarecimento do ser socia

(CASTRO, 1800). 

O orador faz suas saudações aos alunos, denominando-os de “novos Samueis” 

pois, a exemplo deste personagem bíblico destinado a viver no templo, os jovens 

rnambucanos assim o fariam no templo da sabedoria. Adverte quanto à urgência em

e glória, observando a disposição de zelarem por suas condutas, pois a opção feita os

colocava sob o julgamento constante da sociedade, cujo tribunal é inflexível. 

Nogueira (1985) destaca o caráter prático da Oração em que não faltou uma 

utenção do Seminário, foco das preocupações do bispo Azeredo Coutinho. 

Haveria um subsídio de um vintém pago por cada habitante, e outros auxílios 

voluntários em favor da manutenção do Seminário, “Almas generosas abrasadas no 

mais vivo ardor do patriotismo mais ajudam com pias e largas contribuiçoins os seus 

intentos; a obra hé principiada, promovida, completa” (CASTRO,1800, p.187). A 

nutenção foi motivo, inclusive, de se aceitar os alunos chamados de fora, jove

rnos e não vocacionados que pagavam seus estudos, chegando ser a maioria 

dentro da instituição. 



Saúda o povo pernambucano de modo indelicado. Nogueira (1985) conside

uma saudação patética, principalmente porque depois de cobrar que usem seus 

numerários para a manutenção do Seminário, os compara a enfermos acostumados à 

ania, provavelmente da ignorância, porque, de Portugal, o orador ainda não aparent

ter neste momento tal compreensão, a não ser que seja uma mensagem entre linhas 

para aquele momento. Deste modo, não reconheceriam nenhuma ação benéfica, 

ra

tir a

mergulhados que estão nessa dor, deixa transparecer o quanto estão distantes do saber, 

na int

im ir

h

doc er,

resultado de u  na memória 

coletiva

or ,

enção, porventura, de destacar a importância da iniciativa do bispo erigir um 

monumento de tal monta na cidade de Olinda e ressaltar a necessidade destes 

reconhecerem e usufruírem deste monumento à sabedoria. 

Ao encerrar, Miguelinho exalta mais uma vez a iniciativa de Coutinho e 

deposita toda importância histórica no monumento, o prédio do Seminário, para 

ortalizar aquele momento. Hobsbawm (2002) explica essa necessidade de constru

ou representar monumentos para inventar tradições para legitimar uma intenção 

istórica. Foucault (1969) vem alertar que o monumento deve ser estudado como um

umento, pois é produto de uma sociedade que o fabricou para perpetuar um pod

ma série de correlações de força na tentativa de permanecer

. É desta maneira, na busca da representação do poder das ciências, que o 

ador apresenta sua pretensão: “Estas pedras mesmo, estas paredes, este seminário

tomará huma muda mas eloqüente linguagem, que fará sempre immortal a sua 

memória” (CASTRO, 1800, p.189). 

Segundo Nogueira (1985), a solenidade de abertura teria sido durante a manhã, 

porque o bispo Coutinho, ao descrevê-la, diz que ao terminar entrou no Seminário para 
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nos Estatutos. O afeto d ofessor-aluno e demais 

func

literária
28com  e latino. Esta 

deslizes até na apre s vezes, os alunos 

aprove

,

mar is

do insu

ano d ecer

estudando no Seminário de Olinda, este mesmo padre Ibiapina dá nome à biblioteca 

antar27 junto aos alunos. A intenção seria de animar e mostrar-lhes o quanto os amava

como filhos, preocupação aparentemente real e prevista 

everia ser uma constante na relação pr

ionários da instituição, afastando-se peremptoriamente da rigidez e acidez do 

ensino escolástico. Os seminaristas, conforme indica Nogueira (1985), ficaram muito 

satisfeitos com a recepção calorosa do bispo, prolongando o jantar em uma tertúlia

 várias apresentações de obras em prosa e verso português

apresentação muito entusiasmou o bispo na certeza de colher muitos frutos com 

tamanhos talentos ainda iniciando seus estudos. 

No entanto, esta semeadura o bispo não conheceu. Alguns estudiosos creditam 

essa falha à liberalidade com que se dirigiam os estudos, onde a maioria dos alunos 

não eram internos e incorriam em indisciplinas29. A preocupação com um ensino 

voltado para as ciências descuidou da orientação espiritual e moral, promovendo 

sentação dos alunos aos seus superiores. Repetida

itavam a presença do bispo para fazer críticas à Igreja, inclusive ao clero e ao 

episcopado, fato considerado por muitos estudiosos da época como abusivo.  

As idéias progressistas eram tão fortes que, mesmo após a Revolução de 1817

o padre, então seminarista José Antônio Pereira Ibiapina, considerado um  

dos mais ilustres personagens da Igreja no Nordeste, abandonou seus estudos no 

Seminário de Olinda por considerá-lo muito moderno para o ensino eclesiástico. As 

cas das idéias progressistas ali cultivadas deixaram raízes, mesmo tempos depo

cesso da Revolução de 1817, pois o futuro padre Ibiapina faz tal declaração no 

e 1821 ( NOGUEIRA, 1985). Curiosamente, apesar de recusar-se a perman

27 O jantar segundo os Estatutos do Seminário dar-se-ia às onze e meia, capítulo V. 
28 Assembléia literária, reunião em que se lê obras de literatura (MELQUÍADES,1968). 
29 Não encontramos na pesquisa feita de que ordem eram essas indisciplinas. 
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páscoa e todas as quintas-feiras do ano para que não houvesse 5 dias de aulas seguidas 

e os alu

sace ais

a este propósito, instr icas como pretendia. 

Azeredo Coutinho. Faz-se necessário, para fins deste estudo, abordar brevemente 

o Seminário de Olinda. Ele é considerado um célebre missionário apostólico por 

tuar em várias regiões do Brasil, justamente a função próxima a que desejava formar

o bispo Azeredo Coutinho em seu seminário, os filósofos naturalistas, missionários 

que, entrando Brasil adentro, evangelizariam e identificariam as riquezas que fossem 

sendo encontradas, de toda ordem, para futura exploração.  

Os alunos perfaziam um total de 133 candidatos a vaga, divididos em 33 

eminaristas e 100 alunos de fora, estes últimos referindo-se aos que não seguiriam

carreira eclesiástica, segundo pesquisas de Melquíades (1968) e Nogueira (1985). O 

no letivo deveria se iniciar em fevereiro e se encerrar no dia 15 de novembro, quando

omeçavam os exames finais. Durante o período letivo30, os alunos feriavam durante a 

nos desfrutassem do “lazer reparador”. As férias maiores, de que trata o 

estatuto, seriam a partir da festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do 

Seminário, dia 8 de dezembro. 

Sobre esta primeira turma, a média de idade era em torno dos 25 anos31, muitos 

dos alunos seminaristas já haviam iniciado seus estudos para a ordenação sacerdotal, 

transferindo-se ao Seminário de Nossa Senhora da Graça para cursar as disciplinas 

exigidas à sua ordenação. Outros tantos, sem vocação 

rdotal, buscavam algum tipo de instrução. O seminário, ao que parece, serviu m

uir, a semear vocações eclesiást

Toda a organização dos estudos, das disciplinas, a filosofia, os direitos e 

obrigações estão minuciosamente definidas nos Estatutos do Seminário Episcopal de 

Nossa Senhora da Graça da cidade de Olinda, ordenados pelo próprio bispo D. 

30SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, p. 369-368. 
31 Os estatutos previam a entrada de alunos mais novos, no mínimo 12 anos de idade (Ibid., capítulo I, 
§8, p.52). 



alguns destes aspectos, tendo como foco a compreensão da instituição, à qual estava 

culado o professor padre Miguelinho, no intuito de compreendê-lo enquantvin o

gra a;

ge l,

s

D a

seguinte relação de disciplinas: teologia dogmática; história eclesiástica; teologia 

moral

latina, que agora tem entivo ao estudo de 

lí

e

No estu empo de curso 

reduzido

docente.

O Seminário abriu suas portas, oferecendo as seguintes disciplinas: ensino da 

mática latina; língua grega; francês (a chamada língua moderna); poética; retóric

ografia; cosmologia; história universal; desenho; lógica; metafísica; história natura

agrada e eclesiástica; teologia dogmática; moral e cantochão (MELQUÍADES, 1968).

e acordo com a pesquisa bibliográfica do  professor Gilberto Alves (2001), seria 

; filosofia universal; matemáticas; retórica e poética; língua grega; gramática 

latina; cantochão; primeiras letras e desenho. Nas pesquisas feitas, não se encontrou o 

motivo das diferenças entre as listagens, mas ressalta-se que em ambas se apresentam 

as disciplinas identificadas como modernas. 

A compreensão de moderno não é apenas na inclusão de disciplinas novas, a 

visão de mundo se modifica também nas chamadas disciplinas tradicionais. Isso se 

deve à preocupação, de caráter burguês, em selecionar conteúdos didáticos úteis e 

aplicáveis, promotores das mudanças desejadas. 

Essa postura traz alterações importantes, por exemplo, nos estudos da língua 

 na língua nacional seu fundamento e um inc

nguas estrangeiras, consideradas modernas, aquelas cujo país de origem 

demonstrassem e/ou simbolizassem desenvolvimento econômico, desta forma 

stariam favorecendo o comércio internacional, um pressuposto da economia liberal.

do de retórica, a mudança é percebida não só no t

. A prioridade não está em formar o orador sacro e sim o diplomata, o homem

preparado a abrir mercados ao capital. Por isso, o relevo aos estudos de história e 



geog ofia

na  e 

As quest escritas como a 

forma de

Refeitório”, as disposições sobre as refeições, o § 16 estabelece “aos três quartos para 

as oito horas da manhã haverá no Refe oço pronto para os Colegiais”. O § 17 

regulam

o

recom

mesma mesa como irmãos, sem haver separação uns dos outros; e não lhes 

rafia. O valor às ciências modernas está representado na disciplina de filos

tural. Entretanto, as disciplinas consideradas tradicionais como ética, metafísica

lógica são revistas para se adequarem à proposta de formação do homem moderno, 

que atenda ao novo modo de produção que emerge. 

Os Estatutos são extremamente detalhados, nos quais estão contemplados a 

forma de ingresso do aluno; o modo de se vestirem e calçarem; os horários de 

refeições e o comportamento esperado dos alunos. Dispõem detalhadamente das 

funções e obrigações de todos que fazem o Seminário, do Reitor ao ajudante de 

cozinha.

ões referentes à parte financeira do Seminário estão d

 pagamento dos alunos extranumerários; os procedimentos para o controle da

receita e das despesas inclusive sobre o  sistema de fiscalização das contas. 

Para ilustrar este detalhamento, pode-se tomar no capítulo V, intitulado “Do

itório alm

enta o horário do jantar, conforme já mencionado quando da inauguração do 

Seminário, “que ás onze oras e meia da manhã se fasa sinal com a campa para o jantar, 

 qual nunca constará de menos de quatro pratos com o da sobremeza”. O § 19

enda algo bem curioso, visando a preservação espiritual/moral dos alunos, 

[...] haverá merenda para todos os Colegiais, os quais comerão juntos na 

será permitido levar coisa alguma da mesa; para afim se evitar a gulodice, e 
a ocasião de nutrir paixões (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA 

DA GRAÇA, 1789, p.364). 



Dentre os detalhes, temos no capítulo III denominado: “Da obrigação do 

homem a respeito dos outros homens”, os cuidados na condução dos alunos, assim: 

§ 8. Que no tempo do si re as lições em tom de 
voz, que se ouça fora dos cubículos, para não violar o silêncio, nem estorvar 

os outros, que estudam. 
§ 9. Que nenhum fale das janelas para a rua, nem vá ao cubículo de outro, 

nem à Igreja, portaria ou outra oficina da casa sem expressa licença do 

(SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.362). 

Referindo-se ao mesmo capítulo supracitado, defende o bem público da 

comunidade

proclamar o cuidado às le coletivo,

[...] as leis das sociedades obrigam em consciência a sua inteira observância 
pelo mesmo motivo do bem geral de cada um dos indivíduos delas [...] em 
seguida aponta as leis e o estudo das ciências como a solução para o bom 

próximo, vem a ser um bom cidadão [...](SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. 

O capítulo XVII, sob o título “De algumas advertências a respeito dos 

professores”, trata de um aspecto inovador de grande valor pedagógico: O ideal do 

professor seria

devem se portar 

temida a sua repreensão” (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA 

GRAÇA, 1789, p.373). São cuidados que em muito se diferenciam do ensino no 

lêncio nenhum fale, nem deco

Reitor; nem saiam fora dos seus cubículos sem urgente necessidade 

, sobrepondo o privado. Nele, também há princípios iluministas ao 

is para o viver bem no 

cidadão e cristão, [...] sendo um bom cristão aquele que ama a Deus e ao

SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.362). 

 respeitar e estimar seus alunos. Indica ainda, que “Os professores 

de tal modo diante dos estudantes, que seja estimado o seu louvor, e



tempo dos j do,

nu es

o e

enca

se r,
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(CO se

amor de pai na Oração Acadêmica do aluno norte-rio-grandense, Guerra (1801), 

referi

qu a

c

esuítas, cujo respeito era concedido por meio de castigos corporais e me

procedimentos que persistiram mesmo depois das Reformas Pombalinas. 

Os Estatutos vão além, neste mesmo capítulo, onde detalham essa relação 

professor-aluno. Quando for necessária uma repreensão, lê-se “[...] a qual contudo 

nca se deve dar com palavras injuriosas, mas sim com palavras próprias e capaz

de lhes infundir espíritos de virtude, de honra, e de glória, [...]”(SEMINÁRIO 

EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.373), caso não fosse suficiente, 

professor nada faria a mais, apenas comunicaria aos seus superiores, que s

rregariam da advertência mais severa que poderia chegar a expulsão do 

Seminário. 

Todos os registros históricos pesquisados demonstram que esta orientação era 

guida com muito zelo pelos professores do Seminário, a partir de seu idealizado

desde o dia de sua inauguração conforme relatado por ele mesmo: “fui jantar com eles 

 seu refeitório para os animar e lhes fazer ver que eu os amo como meus filhos

UTINHO,1800 apud NOGUEIRA, 1985, p.279). Há também um registro des

ndo-se ao bispo Azeredo Coutinho: “É ele, ele, que todos os dias nos incita e 

estimula, não apenas ordenando [...] mas, pela persuasão e exortação, diria mesmo 

quase com rogos, o que é próprio de Pai amantíssimo [...]” (GUERRA apud 

MELQUÍADES, 1968, p. 215). 

Toda inovação incomoda e esta não foi diferente. Os observadores da época 

e deixaram algum registro creditam a esta forma de tratamento a falta de disciplin

dos alunos, que falavam o que queriam e acreditavam. Também essa relação de 

onfiança, compreensão e estímulo renderam ciúmes entre os clérigos do Cabido32 de

32 Conjunto ou corporação dos cônegos de uma catedral. (MELQUÍADES, 1968).  



Olinda, que começaram a pensar que os seminaristas eram mais amados e 

considerados do que os próprios sacerdotes.

O

os .

dentr ário,

nem laico, é claro tista, reformista, 

nac

Igreja e 

 a 
esperança impossível de absorver nas especulações da ciência divina, os 

ão

homens daque sciência, as filosofias em voga, 
transf o da teologia católica. 

controlar, minimizar, c eio  de Editais Reais 

condenando os espíritos fortes. No entanto, as idéias circulam, certamente, com menos 

riscos aqui no Brasil que as da Europa em efervescência, nos vários centros de 

 no Seminário de 

s tratados sobre padre Miguelinho que sempre o consideram como professor

amado e respeitado, falam da importância de suas palavras para os alunos e o quanto 

 cativava, sugerindo desta forma, que o padre seguia as orientações dos Estatutos

O Colégio, como chamam alguns, pois não só absorvia seminaristas, estava 

o dos princípios do Iluminismo português. Desta forma, não era revolucion

, como o francês, antes essencialmente pragma

ionalista e humanista. Um iluminismo de base cristã e católica ao molde do 

iluminismo italiano que tencionava retirar da mediocridade os estudos religiosos, por 

meio das ciências úteis e da redefinição e extinção de determinadas disciplinas. A 

seus Institutos de ensino eram locais de formação moral, levando o homem a

conhecer melhor a si mesmo para ser um melhor cidadão e cristão. O sermão 

assemelha-se a uma aula, orientando a garantia do bem estar do homem em seu 

sentido moral e natural. 

Era um objetivo impossível de alcançar, conciliar fé e razão iluminista, 

segundo Nogueira (1985, p.251): 

Sacerdotes, religiosos de diversas ordens, abades e bispos alimentavam

ensinamentos mais modernos do pensamento humano, talvez com a intenç
quimera de vencer a onda de agnosticismo irreligioso, oferecendo aos 

la geração, em crise de con
iguradas pelo batismo cristã

O risco de se negar a própria razão de ser da Igreja, a fé, procura-se 

omo foi visto anteriormente, por m

estudos, inclusive de nível superior. Assim, os estudos  “iluminados”



Olinda formaram
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padre filósofo natural. No intuito de manter esse padrão os Estatutos do Seminário

tratavam criteriosamente das novas seleções para provimento das futuras vacâncias e a 

diligência ão serem

demitidos. Toda essa preocupação se atrela às dificuldades morais e intelectuais, 

enfrentadas pelo clero e pela carência de se form  novo grupo de sacerdotes aptos 

 em vez de padres ou padres filósofos naturalistas, desejo do bispo 

o Coutinho, “bacharéis de batina” (NOGUEIRA, 1985, p.255).

a organização dos estudos semelhantes aos seminários europeus da

oca, o momento conturbado por prolongadas vacâncias na diocese; a

ressão da metrópole; a contagiante ideologia do liberalismo político e econômic

circulando, fortalecendo e dando argumentos teóricos aos discursos e levantes 

eparatistas, dentro do próprio seminário, contribuíram para que os poucos frutos

colhidos no Seminário não fossem os esperados por seu idealizador. 

2.3- A ATIVIDADE DO PROFESSOR PADRE MIGUELINHO 

             sobretudo importante lembrar os cuidados na seleção do corpo

ocente. Os primeiros professores, como já foi visto, foram escolhidos diretamente

o Azeredo Coutinho, certamente para atender a seus anseios na formação do 

com a qual os professores deveriam seguir suas atribuições para n

ar um

às novas exigências da sociedade e de renovação do antigo quadro.

Dentro desse ideal, postula-se o provimento das vagas, não só no Seminário,

mas nas vacâncias da Paróquia e das cadeiras do Cabido, que se  dariam por meio de 

concurso denominado “Das oposições às cadeiras”, Capítulo XIX dos Estatutos: 



O meio menos equívoco que a experiência tem até agora descoberto 

oposições, quando estas são bem ordenadas. E porque a escolha dos
que desempenhem dignamente o emprego de ensinar a mocidade é um

para se averiguarem os merecimentos literários, é sem dúvida o das 
 sujeitos, 

Sob esta preocupação, solicita-se que logo ao vagar qualquer cadeira, o vice-

diretor faça saber ao bispo. Este providenciaria a fixação de um

seriam expost

Além dos exames

seus estudos, bem c  e 

religiosas do candidato. E então determina cuidados, confirmando, mais uma vez, a 

decadência de vida e costumes em que se encontrava o clero, 

,

Assegurava, em igualdade de condições, aos ex-alunos “educados e 

doutrinados” no Seminário, preferência sobre os demais pretendentes aos cargos. Isso 

inclui não só a p

objeto de grande importância, e que merece ser tratado com a mais 
escrupulosa exatidão; mandamos, que a nenhum pretendente se passe 

Provisão de Professor, sem que primeiro tenha sido aprovado [...] 
(SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.374) 

 Edital, onde as vagas 

as e dentro dele os pretendentes poderiam se apresentar ao concurso. 

, os pretendentes deviam trazer os documentos comprovadores de

omo atestados de suas paróquias constando as atitudes morais

E como para o ensino da Mocidade não basta só ter ciência, mas é também 

necessário ter bons costumes, deverão os Pretendentes apresentar Atestados 

jurados dos seus Párocos, pelos quais conste da sua probidade, vida e 

costumes [...]“(SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA

1789, p.374) 

rovisão de professores, mas também para os “Benefícios Eclesiásticos 



assim Canônicas,

No dia marcado para a realização do concurso, o candidato sortearia dois 

assuntos e teria um prazo de 30 horas para fazer uma dissertação latina sobre um 

destes. Após as 30 horas, o candidato apresentaria sua dissertação e seria argüido 

concurso, ao ven o de Professor

juntamente s

p

di a

Antes do Seminário e de Azeredo Coutinho, a formação do leigo e dos 

sacerd

d

no subsídio literário destinado à educação, que era desviado para outros fins privados. 

E

servindo mais a fazer política. As nomeações eram indicadas por  bispos e 

governadores (ALVES, 2001). Só os protegidos recebiam um pagamento decente. As 

 como Paroquiais do nosso Bispado” (SEMINÁRIO EPISCOPAL

DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.373).

durante uma hora por outro candidato à mesma vaga. Caso não houvesse concorrência, 

um professor deveria ser designado para esta atribuição. Ainda responderia à argüição 

de mais dois professores, durante meia hora cada um. Concluídas as etapas do 

cedor se comunicava o requerimento da Provisã

 com a cláusula de ser excluído caso não observasse o que determinavam o

Estatutos.

Mal se comemorava o sucesso da aprovação, vinha atrelada a este a sombra

da demissão? Seria uma recaída aos tempos da escolástica, cuja ameaça funcionava 

como meio disciplinar? Prefere-se, neste trabalho, entender que, diante da 

reocupação em se construir uma representação regeneradora, esta forma rígida e

reta de evitar desvios aos princípios do Seminário foi apenas uma estratégia33 par

determinar as posições e relações atribuídas aos professores naquele momento. 

otes estava entregue aos interesses econômicos de quem possuía prestígio 

entro do poder local. Desta forma, não havia fiscalizações no teor pedagógico, como

ste não chegava para pagar nem os professores, muito menos investir na educação,

33 Conceito entendido na concepção de Chartier ( 1990, p. 17) como uma meio de impor uma 
autoridade. 



atitudes do bispo Azeredo Coutinho contrariavam os interesses de muita gente, a 

começar pelos seus colegas de batina. 

Pode-se concluir o quão atualizados e democráticos queriam parecer a 

seleção; o concurso público e as provas de títulos. Excluindo-se o atestado de 

oneidade moral e a argüição do oponente, o concurso muito se assemelha às

provisões de espaços acadêmicos do século XXI. Padre Miguelinho possivelmente 

rticipou de várias seleções, pois devido à exposição oral dos proponentes, a retóric

 muito deveria ser examinada para efei

id

pa a

dos candidatos to de seleção. 

Sua seleção não se deu desta form  dos professores que com ele 

assumiram os primeiros dias de aula no Colégio. Entretanto, sua conduta, muita 

conhecida por Azeredo Coutinho, e sua qualidade intelectual eram inquestionáveis. 

Toda literatura que trata deste aspecto ressalta o quanto Miguelinho era conhecido por 

seu s

orador in lém da 

sua Oração o

p

lido, tanto na Oração Acadêmica, lida na abertura do Seminário, quanto na 

a, nem

s dotes intelectuais e o claro desejo de sempre estar buscando se aperfeiçoar na

atividades literárias.

Além dos relatos registrados sobre suas capacidades, padre Martins, que foi

seu contemporâneo, afirma encontrar nele um grande teólogo, profundo filósofo e 

signe. Observou-se neste trabalho, outra prova de suas capacidades. A

 Acadêmica, a Proclamação ao Povo Pernambucano. Percebe-se nestas 

quanto era culto e letrado, como realmente apresentava habilidades na redação e 

ossivelmente na oratória, tanto por ser professor da disciplina como pela forma como

redigiu seus textos. Estes possuem uma dinamicidade que permite ouvi-lo através do 



Proclamação ao Povo Pernambuco, quando estabelecido o Governo Provisório na 

Revolução de 1817. 

Voltando às demissões, estas eram previstas para todos, inclusive para padre 

Miguelinho. Em três breves capítulos, há severas advertências e procedimentos de 

avaliação da competência dos professores durante a regência, que os poderiam 

conduzir à demissão. 

Havia a composição de uma Congregação Literária constituída por alguns

professores de renomada atuação, que duas vezes por ano examinava e julgava o 

rocedimento dos professores frente às resoluções dos Estatutos. Dentro deste aspecto,

o capítulo XXII resolve...

p

gênio, ou de preocupação ou de partido tem contravindo de alguma sorte, ou 

r, e 
até mesmo excluir do exercício da sua cadeira [...] (SEMINÁRIO 
EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.377-378). 

ponto para efeito de compreensão do professor Miguelinho, pode-se afirmar que seu 

envolvimento com as sociedades secretas (Academia Suassuna e Academia do 

Paraizo) e com o movimento revolucionário não alterou sua vida docente. Suas 

atividades profissionais com

conforme relat

afirma: “[...] le

aproveitamento de seus discípulos, até o fim de seus infortúnios ou começo de sua 

E quando conste que algum dos professores ou substitutos por efeito, ou de 

face descoberta, ou paliativamente as resoluções assentadas na Congregação
antecedente; o presidente o admoestará na presença de todos com 

moderação, para que ele haja de corrigir-se; e se no seguinte ano ele 
continuar a dar provas de sua indocilidade[...] nós o mandarmos suspende

Ao professor faltoso, ocorreria a mesma série de punições. Exposto este 

o professor, à frente das turmas de retórica e poética, 

am os diversos registros, entre eles os de Tavares (1884, p. 132), que 

cionou com satisfação deste, consumada proficiência e grande 



immortalidade”. Co el.

Mesmo sendo um dos idealizadores do movim nto revolucionário, não se encontra 

nenhum registro de advertência por indocilidad e previsto nos 

Estatutos, a

de i 

d

jo

e

(

dialética. Uma sofia Natural, 

em que as

p

a

rroboram a idéia do professor ter se apresentado irrepreensív

e

e, que o levaria, conform

 sua demissão da cadeira de retórica. Ao contrário, era querido e estimado

por seus contemporâneos e alunos, que o tinham em alta conta, abraçando seus ideais 

 independência. Assim, a indicação dos Estatutos por uma pedagogia do afeto fo

respeitada e utilizada pelo professor Miguelinho. Também se pode dizer que sua 

iscrição tenha sido o diferencial entre o professor e o revolucionário. E deste modo

encerra sua carreira docente só após sua prisão e morte. 

Em sua disciplina, provavelmente, seguiu as orientações dos Estatutos, cu

nsino da retórica viria após o ensino da gramática latina, sendo seu estágio posterior

para um melhor aproveitamento da primeira. Seguia, conforme nos orienta Alves 

2001), uma idéia defendida pelo Humanismo e, em parte, pela Reforma, exposta por

Comênio em sua obra Didática Magna(1976), que aponta a gramática à situação de 

porteira das outras disciplinas e, assim, formadora de um orador competente em seu 

discurso. No entanto, Comênio acrescia, diferenciando-se da proposta do Seminário, o 

ensino da retórica posterior ao ensino de todas as ciências consideradas positivas na 

época. Para ele, as coisas estão presentes antes da razão e das palavras, estas 

dependem daquelas, portanto, seu estudo deveria preceder não só a retórica, mas a 

 nítida orientação voltada para o desenvolvimento da Filo

 ciências morais deveriam suceder as naturais. Convém lembrar que o anseio 

elas ciências tornou-se o referencial de respostas às necessidades impostas a cada dia. 

Mudar para se atingir a modernidade, nela as ciências figuram neste progresso 

lmejado. Até a teologia (Comênio era um pastor protestante) busca na razão o suporte 

para ser uma ciência (LE GOFF, 2003). 



No Seminário, houve, segundo Alves (2001), um retorno à orientação 

humanista, que preconizava um exame direto de pensadores greco-latinos, utilizando 

obras didáticas auxiliares, caso fosse oportuno: “[...] se nos ditos compêndios faltar 

m dos Tratados, que nos seus lugares apontamos, poderão os professores supri

ou extraindo-o de outros Compêndios já impressos, ou compondo-o eles mesmos, e 

dando-o aos discípulos para o copiarem [...]” (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. 

SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.367). 

Quanto aos manuais, nos Estatutos do Seminário, estes não poderiam ser 

scolhidos somente pelo professor da cadeira. A já citada Congregação Literária

escolheria junto ao professor, observando os seguintes critérios: 

algu -lo,

e

difusão. II. Sistemáticos, isto é, bem ordenados nas disposições das matérias 

observados sem o olhar crítico do aluno e teriam

 e 

ao pro lara e 

aplicável ao cotidiano e, depois, os alunos participariam, incentivados pelo professor, 

por meio de exercícios diários e semanais, orais e escritos. Talvez seja esta didática a 

responsável p

I. Elementares, isto é, concisos, sem serem superficiais; e segundo sem 

de que tratam, e de suas divisões. III. Bem escritos com estilo puro, isto é, 
sem barbarismos, e sem afetação de ornato (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE 

N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.367) 

Todos os manuais selecionados para o uso didático não deveriam ser 

 uma função auxiliar no ensino e não 

exclusivo do mesmo. 

O aluno, sob a orientação desta didática, deveria ter uma participação ativa,

fessor caberia apresentar e expor o assunto de forma encadeada, c

or alguns dos temidos desvios de conduta, expostos por historiadores 



mais tradicionais, pois afirmavam que os alunos do Seminário diziam o que pensavam, 

mesmo ao bispo. 

Pa s

ões
que entram no seu Compêndio, isto é resolvê-las nas idéias simples, de que 

Uma didática cuja meta não era a de restringir-se à informação ou a acumular 

conhecimentos no exercício da memória, apesar desta ainda ter um papel muito 

importante nos estudos regulares. Quando se observa as orientações dos exercícios

vocais cotidianos e semanais, percebe-se uma grande preocupação com os discípulos 

em estudarem

outros pressup

leitores e cid

estranhar, port

divulgação de seus intentos. 

Dentre os exercícios para o bom discernimento e crítica estão os que exigem 

levan

pro m 

ra trazer a importância da didática nesta instituição, o capítulo IX, “Da

Lições” observa: 

Pelo que devem todos os professores [...]: I Explicar cada uma das definiç

elas se compõem, ilustrá-las com exemplos conhecidos, e com aplicações, a 
casos particulares e óbvios; II. Devem analisar cada uma das proposições do 
mesmo Compêndio [...], ilustrando-as com exemplos claros, e descobrindo 
nexo, que elas têm com outras proposições antecedentes, de modo que os 

Discípulos fiquem persuadidos da mútua dependência das verdades, que vão
aprendendo, e conheçam distintamente o uso que se pode fazer de cada uma 
delas (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, 

p.368).

 as lições com exaustão a fim de serem argüidos. Entretanto, vários 

ostos encaminham a compreensão do legislador em procurar formar 

adãos com capacidade crítica e discernimento próprio. Não é de se 

anto, o porquê da causa revolucionária encontrar campo tão fértil à 

tar dúvidas sobre o que foi estudado na aula anterior, sob a orientação do 

fessor, promovendo um debate sobre o tema em questão. Caso não chegassem a u

consenso, o professor não daria a resposta, mas encaminharia a um estudo da lição 



s

EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.369). 

pro r,

co .

d

tarde, desde às duas até às cinco” (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA 

n

e ta ra

Miguelinho. U  do 

se

curso de retórica e à latinidade: 

eguinte, para um melhor exame, quando, acredita-se, se alcançaria a solução. Este era 

um dos exercícios orais, mas de semelhante modo existiam os “semanários”, 

conhecidos como “As Sabatinas”, pois eram aos sábados. Nestes, os assuntos eram 

retirados por sorte e a classe dividida entre “defendentes” e os “argüentes” que 

discutiam as teses sob a moderação do professor da disciplina (SEMINÁRIO 

Nos exercícios escritos, havia as dissertações. No início de cada semana os 

fessores dariam um tema e o assunto sobre os quais os alunos deveriam disserta

observando: [...] os subsídios de que podem e devem servir-se e o modo que devem 

guardar no uso, e prática deles; [...] (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA 

DA GRAÇA, 1789, p.369). Todas as dissertações, depois de corrigidas, seriam 

mpiladas em um caderno e conservadas no arquivo da Biblioteca do Seminário

As aulas de gramática latina e retórica teriam seis horas a cada dia, 

istribuídas em “[...] três de manhã desde às oito até às onze horas; e outras três de

GRAÇA, 1789, p.370).

Diante deste tempo de aula, Miguelinho trabalhava, provavelmente, sua 

disciplina, utilizando os escritos de Quintiliano e de Cícero, textos sugeridos nos 

Estatutos do Seminário, mas esta afirmação é uma suposição, pois não se encontrou 

enhum escrito sobre suas aulas. Seus discursos indicam ser esta possibilidade cabível,

mbém, devido à rigidez na escolha do material de estudo no Seminário, corrobo

na probabilidade destas afirmações que se seguem sobre a atuação do professor 

ma outra evidência é a citação destes autores na Oração Acadêmica

u aluno Francisco Brito Guerra que, em seu discurso, faz uma contundente defesa ao



Quem ensinou Retórica, ou conquistou o nome de preclaríssimo orador, qu

[...] Pelo mesmo argumento (como diz Quintiliano), nem os chefes serão
úteis, [...] finalmente, a própria sabedoria, nos quais se encontram algumas 

vezes os mais graves excessos e venenos" (GUERRA,1801 apud 
MELQUÍADES, 1968, p.197-203). 

Cabe fazer um parêntese para expor um pouco sobre esses autores sugerid

para o uso didático: Marco Fábio Quintiliano era um orador e escritor romano, nascido 

em uma região hoje sob território espanhol. Conhecido crítico literário e famoso 

nra da magistratura romana”, foi

e
não deva tudo a Cícero, Quintiliano e outros mestres latinos da Eloqüência? 

os

retórico, considerado a “ho  pioneiro como mestre de 

retórica no ensino oficial em Roma, deixou várias obras sobre o tema, a mais 

significativa foi De institutione oratória, publicada em 12 volumes, apresentando as 

diretrizes para

considerado o p

na sua eloqüência e ua

formação filosófica e retórica no oriente e, voltando a Roma, exerceu diversos cargos 

políticos de relevância até ser morto pela me a política na qual viveu e deu-lhe 

in

po ,

 a formação cultural, da infância à maturidade; Marco Túlio Cícero é 

rimeiro romano a chegar aos principais postos do governo, com base 

 ao mérito de seu exercício na magistratura civil. Concluiu s

sm

condição de viver e expor seus conhecimentos. 

Assim, diante de alguns tratados desses senhores supracitados, Miguelinho 

struía seus alunos em Retórica depois de aprovados no curso de Latinidade. Faria

analisar as melhores orações de Cícero, exercitando-os na redação de orações e cartas 

r meio de elogios a homens grandes. Ensinaria as regras para o uso do Púlpito

recurso considerado pelos Estatutos de grande destaque ao exercício do ministério e, 

portanto, de uso extremo e cuidadoso da eloqüência. Quanto à locução, Miguelinho 

deveria explicar os mais variados “estilos das cartas, dos diálogos da história, dos 



pa a

d

locução, mas às de  a importância da 

conduta c

perfeição formal e de conteúd  todos os tempos na literatura 

favorecendo os discípulos a se aco or versos, não apenas latinos, mas 

em língua

leit m 

características do bispo Azeredo Coutinho, reconhecidamente defensor de Portugal, 

negíricos34, das declamações, etc”. No exercício da eloqüência, o professor  deveri

fornecer  assuntos   diante 

os quais os alunos argumentariam uns com os outros, atentando não só às regras de

 civilidade, sendo lembrado aos futuros oradores

ortês, representando o homem cristão, e bem educado, sem a qual o discurso 

perde seu valor. 

O currículo de retórica contempla o ensino das normas da poesia através das 

obras poéticas de Horácio, após os alunos haverem sido bem exercitados na 

eloqüência. Quintus Horatius Flaccus, ou simplesmente Horácio, tem a poesia de tal 

modo sentenciosa que muitos de seus versos tornaram-se provérbios, como Carpe

diem, aproveite o momento presente, pois o futuro é incerto. Foi um poeta lírico, 

satírico e filósofo latino, oriundo da Itália, cuja obra é considerada modelo de 

o ético, o mais completo de

latina, voltando a ser cultivada, como se vê, pelos melhores poetas da Era Moderna. 

Os alunos seriam sensibilizados pela beleza dos versos e sentimentos dos 

poetas estudados, a conhecerem e aprenderem as “boas imagens e pensamentos”, 

stumarem a comp

 vernácula, portuguesa, uma inovação. A metodologia também considerava a 

ura e apreciação dos poetas portugueses, destacando a análise de Camões, co

ressalva: “[...] apesar dos seus defeitos, não deixou de ser um excelente poeta”

(SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p.353-354).

Nos Estatutos, existe a determinação de estudar “nossos poetas”. Neste 

estudo, entretanto, optou-se em expressar poetas portugueses, pois tanto as 

34 Discurso em louvor a alguém (D’ONOFRIO, 2005) 



quanto a indicação de Camões em seguida, exemplificando os “nossos poetas”, 

sugerem à pesquisadora entender que se trata somente de poetas lusos. É o momento 

do arcadism ,

inc e

os

in r

exemplo, elucidando a probabilidade de Azeredo Coutinho, defensor da grandeza de 

Portu ém, 

pr s

características individuais dos alunos do, deixar de instrumentalizá-los no 

uso da lí

p

o ou neoclassicismo. Camões é muito lido e reverenciado neste momento

lusive por poetas brasileiros. Este movimento literário tem a intenção justamente d

afastar tudo o que lembre a inutilidade da nobreza; as obras poéticas deveriam 

exprimir a lógica, a utilidade da técnica e a razão vista na natureza, enfim, exaltar o 

trabalho.

Mas no Brasil, boa parte dos poetas árcades era voltada para os moviment

confidentes. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, entre outros, po

gal, não foram inseridos em seu currículo de retórica. Não foi possível, tamb

encontrar qualquer vestígio de mudança no currículo por parte de seu primeiro 

ofessor, padre Miguelinho.Contudo, o mérito de se tratar de algo novo, incluir no

estudos de retórica poetas de língua portuguesa, não deve ser passado desapercebido. 

Alguns aspectos metodológicos merecem referência como inovadores, 

valorizar a língua nacional e também utilizar as manifestações literárias a ela 

vinculada, como o uso de Camões, um dos maiores representantes da poesia 

portuguesa para seu estudo e exercício. E um outro é o zelo em preservar as 

 sem, contu

ngua verbal escrita – que - hoje denominaríamos de fazer o uso significativo 

da aprendizagem do texto35.    Assim,    o      professor      Miguelinho 

reocupar-se-ia em ensinar as regras, faria seus alunos apreciarem a sensibilidade dos 

textos, exercitarem a composição de versos, entretanto sem obrigá-los a fazê-los, daria 

35 SMITH, Frank. Leitura significativa. Porto Alegre, Artes Médicas, 1999.  



oportunidade ao conhecimento, mas deixando aos discípulos que tivessem o “gosto e 

gênio” para compor versos. 

Segundo Alves (2001), o currículo de retórica faz uma adequação dos 

lássicos latinos não os suprimindo ou mutilando, mas fazendo uso somente de

uintiliano, Cícero e Horácio, sem ater-se a nenhuma referência grega, além de

excluir muitos estudos humanistas e da Contra-Reforma. 

O professor ensinará também História Universal de forma breve “por algum 

resumo sucinto, claro e metódico” (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA 

c

Q

DA GRAÇA, 1789, p.353). Quanto a estes estudos, não se fará discussões, o professor 

identificar os fatos mais rel dando destaque a Portugal: 

“[...] os estu m 

Im

d

P

o

d

necessitaram, para dar continuidade à expansão, de um grande número de informações 

se deterá a explicar os princípios gerais de toda a História, noções de cronologia, das 

épocas, dos tempos, ensinar Geografia com um conhecimento básico do globo e dos 

mapas, para que o aluno possa não só situar-se em qualquer posição na terra, mas 

evantes no mundo ocidental, 

dantes saibam as situações da Terra nos seus lugares principais, e possa

buscar no Mapa qualquer Província, ou Cidade nos seus diversos Governos, e 

périos mais famosos, especialmente no de Portugal” (SEMINÁRIO EPISCOPAL

DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789,p.353-354). 

Sobre essas práticas, o ensino de história e geografia inserido aos conteúdos 

e retórica, se explicam na razão de ser do Seminário, uma instituição preocupada em

formar sacerdotes e cidadãos modernos, aptos a transitarem na economia mundial. 

ara tanto, era preciso um conhecimento de mundo muito mais amplo e prático do que 

 anterior. Observe que os Estatutos recomendam que os alunos deveriam ser capazes 

e localizar os importantes centros do mundo de então. A essas indicações somam-se

os acontecimentos vinculados às grandes navegações, as quais trouxeram e 



geográficas e cartográficas. Essas descobertas evidenciaram um número de povos, 

uras e mercados a serem explorados, fontes, certamente, de incremento do capi

europeu. Dentro desta realidade, pode-se afirmar a urgência dos estudos em história e 

pliarem, favorecendo não só a expansão e integração

cult tal

geografia se am  da economia 

mundial

n

Coutinho, já explicitada anteriorm rabalho, recuperar a grandeza de 

Portugal po

p

em manter fiéis e o re , de cunho burguês, 

o orado

, mas o domínio do mundo material pelo homem, sob a direção da burguesia 

emergente. 

Explica-se também o porquê do vínculo à retórica, diferenciando-se da 

proposta da Contra-Reforma. Antes, a preocupação é o uso do púlpito para ganhar e 

garantir fiéis, condição fundamental à manutenção do status quo da Igreja e sociedade 

feudal. O ideal da formação religiosa era constituir o orador sacro, erudito, porém 

eficiente em garantir o domínio ideológico.  

Nesta nova proposta, apesar de manter o ensino e exercícios da eloqüência 

o púlpito, afinal se trata de uma instituição voltada a preparar sacerdotes, ela avança

para fazer deste novo padre o elo com a educação burguesa e não mais feudal. No 

dizer de Alves (2001, p.166) : “tratava-se do diplomata, servidor dileto do capital 

numa fase em que a busca de novos mercados se revelara uma questão de 

sobrevivência para a burguesia européia”. Justamente a pretensão de Azeredo 

ente neste t

r meio da comercialização da riqueza brasileira, com a ajuda do filósofo

natural, instruído em “seu Seminário”. 

Diante dessas considerações, fica clara a distância entre as duas propostas 

ara o ensino da retórica. Na anterior o falar bem em público exterioriza a disposição

ferendo político da ordem feudal. Nesta nova

r é o diplomata em busca de mercados, cuja diferença cultural, de língua, 

costumes e até religiosa deveria ser respeitada para não se tornar obstáculo à 



c

povos s em 

são

do que foi proposto, qu dicar-se ao estudo da 

língua fra

i

perc o a 

Assim vos louvo, nob ndidatos, que, com tanto cuidado e tão 
ardoroso ânimo vos dedicais a esta disciplina. Para com ela cresça a cada dia 

undário

no plano 

m

dos iluministas luso-brasileiros foram limitadas principalmente quanto aos aspectos 

práticos das propostas. Entretanto, ao se tratar do Seminário, fica clara a importante 

omercialização internacional. Entende-se, portanto, a necessidade de um currículo 

que vincule ao orador o conhecimento da história, geografia, costumes de outros 

, somados ao conhecimento das línguas consideradas modernas e as do paí

que atua. 

Destaca-se aqui o ensino do francês no Seminário de Olinda, como expres

da língua moderna na Oração Acadêmica de Brito Guerra (1801): “[...] não se afasta 

anto seja importante, quanto seja útil de

ncesa. [...] que em nossos tempos floresce magnífica e está divulgada pelo 

mundo inteiro” (GUERRA apud MELQUÍADES, 1968, p.199-201). 

Padre Miguelinho, ao que transparece em seu discurso, teria condições 

ntelectuais de abordar os ensinamentos propostos neste currículo, pois claramente

ebe-se seu conhecimento de história, geografia e costumes estrangeiros. Aliad

essas evidências, retomamos o discurso de seu aluno Brito Guerra, dando provas de 

sua atuação, fazendo seus alunos abraçarem o programa proposto para retórica: 

ilíssimos ca

a vossa aplicação, aumente o zelo, sobressaia o estudo, e floresça o amor. 
Nem menos convém estudar as demais disciplinas, a Poética, a Cronologia, a 

Geografia e a História, que mantêm entre si e com esta certo vínculo e 
relação que a esta somam (GUERRA,1801, p.205). 

Mas, como nos esclarece Alves (2001), Portugal exercia um papel sec

mundial, impedindo seus intelectuais de pensarem a sociedade em uma 

perspectiva mais avançada. Dentro de seu atraso material e longe da realidade 

oderna do modo de produção das nações mais desenvolvidas, as elaborações teóricas 



contribuição, mesmo que de modo ainda inicial, identificada com as referências 

iluministas e, portanto inovadoras, diante de tantas adversidades à proposta. 

Todo o conhecimento adquirido ao longo do curso de um ano de retórica e 

história era observ s

e diálogos dos

anuais, e todos os c o

seriam postos a sorteio. Os alunos sorteiam  assunto, sobre o qual seriam 

interrogados, passadas 24h para sua revisão. As bancas examinadoras eram compostas 

por profe

“

f

de reprovação se dirá manente, para efeito de continuar no ano seguinte e 

segundo exame, será excluído dos estudos e não poderá jamais ser admitido 

p.371).

ano, compos onunciados

por estudantes de Teologia, devidamente orientados e examinados, em duas 

ado durante as atividades previstas, como as “sabatinas”, os debate

 assuntos estudados, mas para se aferir uma nota existiam os exames 

onteúdos abordados nas diferentes matérias estudadas no ano letiv

 um

ssores titulares e seus respectivos professores teriam a incumbência de serem 

[...] Examinadores dos seus, e dos discípulos uns dos outros; [...]” (SEMINÁRIO

EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, p. 371). 

Ao fim dos exames, cada professor depositava em uma caixa sua nota em 

orma de conceito por letra, estas seriam duas, conforme o desempenho do argüido: A

(aprovado) e R (reprovado):

Se achar todos os votos de aprovação, mandará que o Bedel declare que 
ficou aprovado por todos: se achar mais votos de aprovação do que de 

reprovação, se dirá aprovado simplesmente, e se achar tantos ou mais votos 

estudar as mesmas doutrinas, e no caso de tornar a ser reprovado no 

[...] (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA GRAÇA, 1789, 

Padre Miguelinho também participava das atividades literárias, junto com os 

estudantes. Estas eram apresentadas em grandes solenidades, distribuídas durante o 

tas por Sermões e Orações Acadêmicas. Dois sermões eram pr



oportu

pronunciadas em latim, 3 proferidas por professores, na abertura do ano letivo (03 de 

fevereiro), esta o professor padre Miguelinho apresentou na abertura do Seminário, 

exposta anteriormente neste trabalho; outra na solenidade em comemoração ao 

aniversário de 

professores de

essas orações. A

anuais, e outra n

alunos de teologia e outro de filosofia. Tanto os sermões quanto as orações deveriam 

ser aprovadas pelo Vice-Diretor dos Estudos, antes da locução, “[...] tanto os 

Estudantes com

igualm

pretensão de form

Francisco Brito Guerra, conhecido por sua eloqüência, inclusive superando o m

nidades, um no dia consagrado a S. José (19 de março) e outro no dia da 

Padroeira N. S. da Conceição (08 de dezembro). As orações seriam em número de 5, 

D. João (13 de maio); e a quinta, no último dia do ano letivo. Os 

 Teologia, Filosofia e Retórica seriam os responsáveis por executar 

s demais seriam uma pela manhã, no dia em que se iniciam os exames 

a tarde do dia em que se concluíam estes exames, realizadas pelos 

o os Professores se deverão alternar todos os anos, para que por  todos 

ente se reparta o trabalho” (SEMINÁRIO EPISCOPAL DE N. SENHORA DA 

GRAÇA, 1789, p.373). 

Todas as práticas educativas são entendidas aqui no sentido de instrução 

(LIBÂNEO, 1994), voltadas à formação do sacerdote diplomata, envolvendo a 

construção de conhecimentos, valores, experiências educativas, modos de agir e 

técnicas, por vezes, em uma perspectiva bem desenvolvida para o tempo, na nítida 

ar o homem ideal ao moderno, vislumbrado em outras nações. Sob o 

olhar do século XXI, sugere-se a previsão da participação do aprendente sob a 

orientação do ensinante (FERNÁNDEZ, 2001). Neste ponto, o professor padre 

Miguelinho é reconhecido como professor que faz as trocas, cativa e tem em seus 

aprendentes os resultados de sua ação docente, como o norte-rio-grandense o padre 

estre,

ao menos quanto à publicação de seus discursos, pois sua Oração Acadêmica foi 



publicada em Lisboa, em 1808, e, mesmo bela e elogiada, a de seu professor não teve 

essa oportunidade (MELQUÍADES, 1968, p.58). 

3 - O PADRE MIGUELINHO E AS VOZES DA REVOLUÇÃO DE 1817 

Julgamento de padre Miguelinho – Arquivo: Diário de Natal 

                          té o início do século XIX, em Pernambuco, não havia condições 

materiais para formação de uma classe média, pois basicamente a sociedade 

pernambucana, e nordestina em geral, era composta de grandes produtores rurais, uma

população pobre formada por escravos, negros e mulatos livres e uma discreta 

burguesia urbana, formada na maioria por comerciantes portugueses e alguns 



brasileiros. O comércio era desenvolvido em Olinda, nas vilas de Goiana e Recife, 

principalmente nesta, onde estava o porto. 

Os grandes produtores temiam uma revolução liberal, pois se identificavam 

com a autoridade real, que era contestada nos princípios liberais, além desta ter em 

seus princípios a abolição da escravatura, ainda vista como necessária à prosperidade 

dos senhores proprietários de terras. As exceções eram os irmãos Manoel e Francisco 

Carvalho Paes de Andrade, entre outros, os já mencionados em um  outro momento 

neste trabalho, os Suassunas, que apesar de senhores de terra, defendiam a 

independência.

Aliados a estes e aos comerciantes brasileiros, inspirados nas idéias francesas, 

estavam os oficiais nascidos no Brasil, embora muitos fossem filhos de portugueses, 

pois se achavam preteridos nas nomeações e promoções, para os portugueses, cuja 

capacidade e lealdade eram questionáveis. Mesmo nas tropas da guarnição, eram 

constantes os desentendimentos e brigas entre oficiais brasileiros e portugueses. Havia 

dentro das tropas os simpatizantes e divulgadores dos ideais liberais, que pregavam 

dentro dos quartéis o quanto seria bom a independência das mãos lusitanas: “[...] 

alguns grandes da praça tinham aliciado as tropas com promessas de crescido soldo, o 

que agradou em tempo que tudo é caro [...]” (TELLES apud PINTO, 1908, p.68). 

É importante lembrar que as idéias iluministas foram difundidas por sociedades 

secretas, entendidas como início ou representantes da maçonaria, e eram basicamente 

constituídas por padres. 

Não por acaso, o Seminário de Olinda tornou-se um dos focos das idéias 

liberais. Lá se encontravam os padres João Ribeiro, Tenório, Miguelinho, frei Joaquim 

do Amor Divino (frei Caneca) e outros padres liberais, de onde se dizia que a 

Revolução de 1817 foi uma Revolução de Padres! (HISTÓRIA..., 2005). 



Havia uma persistência dos privilégios aos comerciantes portugueses,

instalados nos principais portos brasileiros, onde detinham todos os lucros produzidos 

nas áre

p .

C

internacional do açúcar e do algodão, principais produtos de exportação do nordeste. 

A

se contrapunham aos com  interesses diferentes; os 

proprietá à

po e

prime ais

radica

as rurais. Para agravar a situação, em 1810, através de um tratado, a Inglaterra 

fixava em 15% o imposto de importação sobre mercadorias inglesas, enquanto os 

rodutos dos próprios portugueses eram taxados em 16% e os demais paises em 24%

ada dia, Portugal, neste momento específico, sua Colônia Brasil, tornava-se mais 

dependente e endividado, pois comprava mais do que vendia, e ainda a Junta da Real 

Fazenda recorria à inábil política de empréstimos públicos para cobrir os prejuízos 

causados pela corrupção. 

Assim, o Brasil entrou em grave crise por volta de 1817 com a queda do preço 

floram–se as tensões sociais, os comerciantes portugueses contestavam os 

proprietários de terras e toda a massa de homens livres não proprietários. Estes últimos 

erciantes portugueses por

rios, por questões de cunho político, aspiravam à autonomia do governo e 

liberdade econômica. Os homens livres desejavam o fim do monopólio do comércio 

rtuguês devido sua própria sobrevivência; o monopólio encarecia os gêneros d

ira necessidade, agravada pela seca de 1816. Tendo em risco a vida, eram m

is e por isso lutavam não só pelo fim do regime colonial, mas também 

esperavam uma mudança na ordem social da Colônia, que favorecesse uma igualdade 

de condições entre os cidadãos.

Cresce a propaganda e as promessas advindas da desejada independência para

todos os setores da sociedade brasileira que se sentiam desprestigiados. Além do 

aumento de salários aos militares já mencionado, incluía-se: 



cerdotes de os empossar dos [...] a muitos sa dízimos... e ao demais povo que 
ficaria isento de sizas e dos novos impostos, de pagar desobrigas e 

s

buscou inspiração no pens o modo que ocorria na 

luta da

A no padre 

Manuel de Arruda Câmara, formado em medicina na França, fundador do já citado 

Areópago de Itambé, em cujos discípulos encontramos o apaixonado padre João 

Ribeiro. Apó

Suassunas em 1801. Esta apesar das constantes repressões e perseguições, não fechou. 

Junto ao Se

numerosos adeptos, dispostos a pôr em prática as idéias por ela difundida. Deste 

espírito participava e organizava as atividades padre Miguelinho. 

O m 

baptisados aos parochos. E aos pretos de casarem com as brancas pobres e 
ficarem libertos; a cujos respeitos em adjuntos conferenciavam a espera do 

signal ou aviso dos seus mestres do sul, os quaes esperavam da Europa, para 
se distribuir pelo Brazil [...] (TELLES apud PINTO, 1908, p.68). 

A situação em Recife era de miséria, a maioria dos homens livres não 

encontrava emprego fixo, formando uma grande massa de miseráveis. A carestia de 

vida, o mau governo e os privilégios do reino apresentavam o retrato de uma cidade 

insatisfeita. Dizia o bispo Azeredo Coutinho sobre Recife: “Nessa cidade pobre, as 

idéias estão crescendo” (COUTINHO apud HISTÓRIA..., 2005). 

Outro aspecto a considerar é o fato da Revolução de 1817, apesar de sua

especificidades, não ter sido um movimento isolado. Como já foi observado, ela 

amento iluminista liberal, do mesm

 independência da América espanhola e com as revoluções burguesas contra o 

Antigo Regime na Europa. Claro, guardando as devidas proporções. 

 divulgação desse pensamento foi identificada primeiramente 

s o fechamento do Areópago, ressurge, em seguida, a Academia dos 

minário de Olinda, cada vez mais se fortalecia e ganhava novos e 

fermento da revolução vinha do início do século XVIII e deu origem, e

1817, a um levante, inúmeras vezes denunciado. Dentre as figuras representativas 



d

ouvidor-m tins, que 

tramavam -

alu I,

que ser Cristo

com a da Pátria. No entanto, o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro 

e

oc é

re o

dia 7 de vido à 

conspirados ocupara zando-se enquanto 

Governo Provisório. 

este movimento, podem-se citar: padre João Ribeiro e o erudito padre Miguelinho (à 

época professores do Seminário de Olinda); Antônio Carlos Ribeiro de Andrada - 

or de Olinda e irmão de José Bonifácio; e o comerciante José Mar

 abertamente contra a opressão colonial. Participou, ainda, frei Caneca, ex

no do Seminário de Olinda, posteriormente, líder de uma revolta contra D. Pedro 

a Confederação do Equador (1823-1824). 

O levante fora marcado para o dia 08 de abril, sob orientação clerical, posto 

ia um domingo de Páscoa, comemorando-se, assim, a ressurreição de 

recebeu denúncias da revolta que estava por acontecer e providenciou a prisão dos 

rebeldes.

Quando o general-brigadeiro Barbosa de Castro inicia a prisão de um grupo d

militares revoltosos, é morto dentro do próprio quartel. O governador, ao saber do 

orrido, envia o tenente-coronel Alexandre Tomás para conter os rebeldes, que 

cebido a tiros e também morre. Sabendo dos fatos, o governador foge e rende-se n

 março, quando é proclamado o governo provisório, antecipado de

resistência inesperada dos militares. 

A Revolução de 1817 foi a primeira manifestação significativa marcando a 

passagem do Brasil, do antigo sistema colonial português para uma nova perspectiva. 

A primeira tentativa de libertação política, que atenderia aos interesses de grupos 

desejosos em confirmarem seu poder dominante no âmbito nacional: a aristocracia 

rural, mercadores, militares e o clero. Constituiu-se uma das únicas rebeliões 

anteriores à independência que ultrapassou a fase de mera conspiração, pois os 

m, mesmo que por 75 dias, o poder, organi



O Governo Provisório constituiu-se da seguinte forma: Manuel Correia de 

Araújo, representante da agricultura; Domingos José Martins, representante do 

mércio, homem de negócios e segundo Tollenare “era metido na administração par

nseguir posição e riqueza, cheio de sangue frio, voluntarioso, senhor dos seus plano

ução”

co a

co s

e ativíssimo em promover-lhe a exec adre João Ribeiro, representante do

clero,

re l

Carlos Mayrink da Silva Ferrão, secretário do governo decaído, e depois substituído 

pelo padre Pedro de Souza Tenório, elogiado por Tollenare como um homem de 

“prod

Reinaldo Luís Ferreira Portugal, Gervásio Pires Ferreira e Antônio Carlos Ribeiro de 

p

36; p

reconhecido como “devorador de amor da ciência e de amor da liberdade”37;

José Luís de Mendonça, representante da magistratura; Domingos Teotônio Jorge, 

presentante das Forças Armadas. Esse primeiro governo, formado pela elite colonia

dominante, era secretariado por padre Miguelinho e auxiliado, inicialmente, por José 

igiosa elaboração mental”38; um Conselho de Estado, constituído pela elite 

intelectual pernambucana: Antônio de Morais e Silva, José Pereira Caldas, Deão 

Andrada.

O governo republicano se instalou, adotando uma bandeira, o tratamento

essoal passou a ser patriota e vós, numa explícita cópia da Revolução Francesa;

elaborou-se uma Lei Orgânica e a determinação de eleições após um ano. 

36 Tollenare (1956, p.11)
37 Id. Ibid. 
38 Id. Ibid. 



          Bandeira da Revolução – Arquivo: Diário de Natal 

Desta organização burocrática cuidou padre Miguelinho, que exerceu seu cargo

com grande entusiasmo e responsabilidade. Foi ele quem fez a proclamação ao povo 

ernambucano, a organização dos decretos, ordens, ofícios e todos os trabalhos de

gabinete que se fizeram necessários durante a revolução. Padre Martins assim se 

referia a Miguelinho: “desempenhou-o tão dignamente, que nem pequeno, nem 

grande, se fazia na republica; suas virtudes civis e religiosas, especial civilidade e 

om seu nov

p

humanidade receberam tal realce c o emprego” (PINTO, 1908, p.74). 

Habitantes de Pernambuco! A providência divina, que por seus inexcrutáveis 
desegnios, sabe extrahir das trevas a luz mais viva, e pela sua infinita 
bondade não permitte a existência do mal [...] Pernambucanos estae 

tranquillos, apparecei na capital, o povo está contente, já não há distincção 
entre brazilleiros e europeus, todos se conhecem irmãos, descendentes da 
mesma origem, habitantes do mesmo paiz, professores da mesma religião. 
Um governo provisório, illuminado e escolhido entre todas as ordens do 

estado preside a vossa felicidade; confiae do estado preside a vossa 
felicidade; confiae no seu zelo e no seu patriotismo. [...] Vós vereis 

consolidar-se a vossa fortuna, vós sereis livres do peso de enormes tributos, 
que gravam sobre vós. O vosso e o nosso paiz subirá ao ponto de grandeza, 
que, há muito, o espera, e vós colhereis o fructo dos trabalhos e do zelo dos 
vossos cidadãos. Ajudae com os vossos conselhos, elles serão ouvidos; com 
os vossos braços, a pátria espera por elles [...] uma nação rica é uma nação 

poderosa. A pátria é a nossa mãe commum, vós sois seus filhos [...] 
(CASTRO, 1817, apud PINTO, 1908, p.76-77). 

Em sua fala ficam claras as intenções de padre Miguelinho fazer a república, 

mas também a exposição de que a mesma havia sido antecipada e fugia à prudência 

A nova forma de se expressar está bem presente na proclamação de padre 

Miguelinho. Eis alguns trechos da mesma: 



tão zelada por ele. Mas se apresentava disposto a contornar as dificuldades. Assim, 

busc

con as

estabe

considerados patriota ação da Constituição 

do Estado, por uma Assembléia Constituinte, a ser convocada dentro de um ano. 

A revolução pernambucana difundiu-se para outras regiões: na Paraíba, em 16 

de março, a rev

março, o Senhor de io

Grande do Norte

preso e conduzi

chegou à Bahia

Arcos. Buscou

Cabugá, e Dom

de benefícios comerciais ndado à 

Argentina; e o negociante inglês Kesner, à Inglaterra, a fim de conseguir a adesão de 

a promover, na habilidade política maior do que jurídica, a conciliação entre 

portugueses e brasileiros, pois previa a necessidade de braços na promoção da nova 

pátria.

A Lei Orgânica da revolução discorria sobre: a liberdade de consciência 

sistia em garantir a liberdade de pensamento; liberdade de imprensa, com ressalv

a ataques à religião e à Constituição; tolerância religiosa, embora a religião oficial 

fosse a Católica e o Estado seria responsável em manter o clero. Os estrangeiros 

lecidos no Brasil deveriam dar provas de adesão à nova pátria para serem 

s. O Governo Provisório duraria até a elabor

olução triunfou sob a liderança de Amaro Gomes Coutinho. Em 28 de 

 engenho, André de Albuquerque Maranhão39, venceu aqui no R

, de onde foi enviado José Martiniano de Alencar40ao Ceará, mas foi 

do a Salvador. O padre José Inácio de Abreu e Lima (padre Roma) 

 como emissário, mas foi preso e fuzilado pelo governador Conde dos 

-se também ajuda internacional, Antônio Gonçalves da Cruz, vulgo 

ingos Pires Ferreira foram aos Estados Unidos pedir auxílio em troca 

 por 20 anos41; Félix Tavares de Lima foi ma

Hipólito José da Costa, do Correio Braziliense. 

tissimo prestigioso pelo seu valor pessoal e pela sua ascendencia[...]” (LYRA, 1921, p.387). 
 do famoso romancista José de Alencar (NOGUEIRA, 1985). 

39 “Fidalgo e cavaleiro da Casa Real, coronel de milícias, rico proprietário, extensamente relacionado e 
mui
40 Pai
41 Estes poderiam adquirir livremente gêneros de Pernambuco (Ibid., 2005). 



Na Bahia, tão logo se soube da rebelião, o governador D. Marcos Noronha e 

Brito, Conde dos Arcos, montou uma forte repressão por terra e por mar. A onda 

repressor

p

a

Ba ia

co

revolução até o engenho Paulista, onde foi decidida a debandada. O primeiro vai até a 

Igreja e

qu to

dos homens. 

a abrangeu Alagoas, Rio Grande do Norte42 e Paraíba. Em Pernambuco, o

bloqueio forçou a formação de um governo revolucionário de caráter ditatorial, com 

lenos poderes conferidos a Domingos Teotônio Jorge, a fim de resistir eficazmente

o assédio. O próprio D. João dirigiu pessoalmente, junto ao coronel Luís do Rego

rreto e comandante da tropa, os preparativos para o bloqueio. Este comandante ir

se tornar o governador de Pernambuco. 

Os rebelados, cientes de que não conseguiriam vencer, resolveram capitular

m honra. Enviaram emissários ao bloqueio no intuito de negociarem, eles 

entregariam os cofres públicos, as munições e os demais pertences da revolução e em 

troca pediam a anistia. A nota era assinada por Domingos Theotonio Jorge; Francisco 

de Paula Cavalganti de Albuquerque; padre João Ribeiro; Manoel Joaquim Pereira 

Caldas; padre Pedro de Souza Tenório e padre Miguelinho. Contudo, foi rejeitada a 

capitulação, dissolve-se o governo provisório e no dia 19 de maio de 1817, a 

resistência dos rebeldes foi violada. A vila de Recife amanheceu abandonada pelos 

revolucionários, suas tropas refugiam-se no engenho Paulista ao lado da cidade de 

Olinda.

Padre João Ribeiro e Miguelinho acompanham as tropas e os colegas de 

 suicida-se junto ao altar-mor. Miguelinho retorna a Olinda, onde residia e, ao

e parece, disposto a apagar todos os vestígios da Revolução e aguardar o julgamen

 ruas e 
berdade![...] policia Francisco F. da 

] (LYRA, 1921, p.421). 

42 “[...]os monarchistas [...] galgam de tropel as escadas e vão surprehender o indefeso Albuquerque
sentado à mesa de trabalho. Intima-lhe voz de prisão, e o declara deposto no meio do alarma nas
dos gritos, sediciosos ahi, de: Viva o Senhor D. João 6º! Morra a li
Fonseca, à traição, por baixo da mesa, crava-lhe a espada no baixo ventre [...



Segundo a tradição histórica, Miguelinho, ao chegar em casa, chama sua irmã

Clara e lhe diz: 

Mana, nada de choros, estás orphã, tenho enchido os meus dias; logo me 

rre; mas aproveitemos a noite, imita-me, aju
ilhares de desgraçados! (CASTRO apud PINTO 1908, p.89) 

vêm buscar a morte; entrego-me à vontade de Deus, n’elle te dou um pae que 
não mo da-me a salvar a vida a 

m

gov o e 

Assim, após queimarem todos os papéis, passam a noite rezando e esperando, 

ao que tu

movimentação do povo, pedindo para ver os prisioneiros.  

acorrentados, com exceção para D artins, José Luiz de Mendonça, o 

dr. Caldas, padre Miguelinho e o deão de Olinda, algemados, que caminham separados 

Alguns textos históricos apontam para o padre João Ribeiro como o mentor da 

queima de papéis. No entanto, aceita-se para este trabalho as versões que atestam para 

Miguelinho esta atitude. Concorrem para esta afirmação, primeiro por ser ele o 

secretário do Governo Provisório, responsável por todos os documentos do referido 

erno; em segundo lugar, pelo fato de Clara, sua irmã, não ter morrido na prisã

padre Martins também contemporâneo dos fatos, viver para escrever a história, 

inclusive aludindo à Clara alguns depoimentos. 

do indicava, os algozes. Estes vieram no dia 21 de maio, prendem o padre

Miguelinho e o encaminham ao navio Carrasco, onde já se encontravam alguns 

companheiros com destino a Bahia, destino concluído no dia 9 de junho. 

Desembarcam a altas horas da noite, para evitar o tumulto anunciado na 

Acompanhados por uma tropa fortemente armada, descem todos os presos 

omingos José M

para a cadeia que, segundo padre Tavares(1884), “[...]parecia uma visão do inferno 

onde todas as legiões de demônios os esperavam”. 



D. Clara Joaquina de Almeida Castro, irmã de Miguelinho, é levada presa, 

como suspeita de cumplicidade nos acontecim ntos revolucionários, para Recife de 

onde é liberta

“Donzella admi

raras virtudes tinham promovido a suspeita e a perseguição; os assassinos não 

poderam consumar o vilipendio, não haviam

ro
signal de compaixão e não descobriam senão serpentes revestidas de carne 

hum dante e dois negros 
exercitados nas funcções de algoz, os recebia vomitando como os licores de 

ia de repetir. [...] Eu sou portuguez, sou governador deste castello (dizia elle 

itados

ao palácio do capitão general. Lá foram

forma 

ju

de 1792 na França, havia dito que não reconhecia os inquisidores como juízes, 

e

da tempos depois. Quanto a este momento, relata padre Martins: 

rável, [...] soffreu a injusta prisão com inabalável Constancia; as suas 

 perjurado” (MARTINS, 1852 apud 

PINTO, 1908, p.91). 

O escritor Pereira Pinto descreve o que se passa a estes “míseros 

pernambucanos43 presos antes do fim”  

[...] volviam os olhos procurando encontrar um semblante que desse ligei

ana; o carcereiro Antonio José Correia com o seu aju

que sempre se embriagavam injurias que o mais vil arreeiro envergonhar-se 

entre muitas outras sandices), e quero ser o carrrasco para enforcar hoje 
mesmo a vós todos infames rebeldes (PINTO, Pereira apud PINTO, 1908, 

p.92-93).

No dia seguinte à chegada em Salvador, foram levados os cinco presos c

 interrogados no dia 10 de junho, tudo de 

sumária, muito breve, para trazer a punição exemplar a todos os que ainda 

ousassem ferir a ordem real na colônia. 

Padre Miguelinho não emitiu uma só palavra desde que foi preso. Pinto (1908) 

stifica usando Domanget, advogado de Luiz XVI, quando perante a comissão militar

ais uma vez padre Miguelinho é colocado como pernambucano, mesmo sendo claro a 
dos autores sobre ele demonstrarem reconhecer seu lugar de nascimento. 

43 Perceba que m
to



desq da

co é

A atitude de Miguelinho om Marcos de Noronha, Conde 

dos Arcos, p  São 

José Bastos como salvara o deão de Olinda, Bernardo Luís Ferreira Portugal, e que 

havia tentado o mesmo para Miguelinho, recusando este a colaborar com seus 

argumentos, que o levariam apenas à prisão, já que seria enquadrado como 

Desta fe

dos Arcos, apó

suas assinatura

falsas, feitas por algum inimigo, ao que respondeu com ência: “_não senhor! Não 

senhor! Não são contrafeitas: as minhas firmas n’esses papeis são todas authenticas, e 

por sig

s

heróis na história. Mou lhança de Jesus Cristo 

perante

em

ualificando-lhes a competência legal. Assim, defende a idéia na qual o padre na

fala por não reconhecer a legitimidade de todo o processo. Deste modo, foram 

ndenados, Miguelinho, o comerciante Domingos José Martins e o advogado Jos

Luiz de Mendonça, sem direito a defesa, ou qualquer recurso jurídico. 

deve ter incomodado d

ois anos depois do ocorrido, ele comentava com o frei Antonio de

participação contra a Soberania Real. 

ita, a única vez que se ouviu a voz de Miguelinho foi quando o conde 

s pedir insistentemente que dissesse algo em sua defesa, sugeriu ser 

s encontradas em alguns papéis, provas cabais de seu envolvimento, 

 veem

nal que n’um delles o – o - do meu ultimo sobrenome Castro ficou metade por 

acabar, porque faltou papel” (PINTO, 1908, p.95)44.

Neste episódio de sua vida, Miguelinho é igualado a personagens considerado

ra (1983), entre outros, o compara a seme

 o sinédrio, que em silêncio transparecia calma e doçura evangélica. Indícios da 

tradição católica, nos estudos hagiográficos, identifica-se claramente essa preocupação 

 tornar o herói, um santo, todos os escritos encontrados sobre padre Miguelinho

estampam esse cuidado. Tal como Cristo, se apresenta voluntariamente ao sacrifício, 

em silêncio permanece e com “a aproximação do fim, só pensa em Deus e na 

44 Cascudo( 1977, p.134) também refere-se a mesma passagem como tantos outros escritores da época 
sem indicar a fonte. 



exaltação da fé cristã [...] um santo do sofrimento aceito e desejado, [...] um santo da 

ia e da auto-imolação” ( LE GOFF, 2002, p.783-784). Une ao mesmo tepenitênc mpo o 

aspec

brav  tal 

como ilho

desterrado, considerad erriana. O inquiridor, 

quere

re

Martins, José Luiz de Mendonça, padre Miguel Joaquim de Almeida, 

,

os,
para a corôa do reino [...] (PINTO, 1908, p.96). 

to político e o sentimento religioso, tão peculiar ao tempo de transição em que 

vive e faz parte efetivamente.  

Já Cascudo (1977), além da imagem do Cristo, faz analogia ao seu ato de 

ura, fiel aos sonhadores da Revolução Francesa, que o consagra à posteridade,

 um parlamentar francês, Legrand d’Alleray, julgado por escrever cartas ao f

o, à época, crime de lesa-pátria robespi

ndo salvá-lo, usa do mesmo recurso que o conde dos Arcos, ao que Legrand 

sponde, como Miguelinho, que a carta é do próprio punho.  No entanto, Miguelinho

não o copia, pois a História dos Girondinos foi redigida 29 anos após sua resposta. 

Este não podia ter conhecido o modelo francês. Cascudo sutilmente põe Miguelinho 

como herói de vanguarda, colaborando na intenção de perpetuação do mito45.

O veredicto é anunciado, segue-se então parte da sentença lida no dia 11 de 

junho de 1817, na cidade de Salvador: 

Vendo-se n’esta cidade da Bahia o processo verbal dos réos Domingos José 

Manoel José Pereira Caldas e padre Bernardo Luiz Ferreira Portugal; auto de 
corpo delicto, testemunhas sobre elle perguntadas, e interrogatórios feitos 
aos mesmos réos: decidiu-se uniformemente e por todos os votos, que as 

sobreditas culpas se acham plenamente provadas [...] e em todos estes casos
e em cada um d’elles, é propriamente comettido o crime de lesa-magestade, 
e havido por trahidor o que cometer; e sendo o commettedor convencido por 

cada um d’elles será condemnado que morra morte natural cruelmente; e 
todos os seus bens que tiver ao tempo da condemnação, serão confiscad

u45 Na compreensão de Burke (1997), mito é aquele personagem que ganha um significado maior que se
tamanho natural. 



Na mesma sentença está indicando, em seguida, que o deão de Olinda, padre 

Bernardo Luiz Ferreira Portugal, e Manoel José Pereira Caldas estariam contemplados 

l
da província do Minho, e por isso muito provavel a violência, que o forçara a 

Estas sentenças diferenciadas reforçaram o caráter heróico do padre 

Miguelinho, que, conforme se conta , ouviu tudo em silêncio, sem indício de 

impaciência, mas, calmo, encaminhou-se à prisão para, junto aos outros dois 

condenados, aguardar o dia amanhecer para a cena final. Nesta, recusou usar a cama 

providenciada para esta última noite, preferindo repousar sobre os degraus do altar, 

Na manhã

o advogado

malvados! Ce

Setenta réus de pena última que tivesse 

meio peso dos muitos dos meus embargos [...]“ (MENDONÇA, 1817 apud MOURA, 

1983, p.125). Ao que Miguelinho o interrompe dizendo: “_ Querido amigo, façamos e 

digamos unicamente aquilo para que temos tempo” (CASTRO, 1817 apud MOURA, 

1983, p. 125). 

com a beneficência do Rei devido os seguintes motivos atenuantes: 

[...] em atenção à decrepitude do primeiro, e circunstancia de ser elle natura

ceder ao partido pernambucano, partido, que pelos autos consta ser o único
forte e supremo, [...] Em igual attenção á coarctada, que o segundo offerece 
quando assegura ter feito, ainda no calor da revolução, seu testamento em 

que se declara fiel vassalo de el-rei nosso senhor, e a que ajuntava 
documentos, que talvez minorem o seu crime e lhe sejam baldados pela 

brevidade da sentença (PINTO, 1908, p. 97). 

46

aliviando sua dor, rezando e chorando. 

 do dia seguinte, encaminharam-se ao Campo da Pólvora, indignado,

 condenado, José Luis de Mendonça, passa a esbravejar: “_ Juízes 

gos e vis instrumentos da tirania! Eu vos emprazo para os infernos! 

tenho livrado da forca sem alegar um só fato 

8); Cascudo (1977) e Moura (1983).  

46Encontra-se a redação praticamente idêntica, sem mencionar a fonte oral ou escrita em: Muniz Tavares 
(1884); Pinto (190



M

Assim, vestido de branco, algemado, pés descalços, cabeça descoberta, 

encaminha-se escoltado por soldados para ser fuzilado como seus companheiros. Ao 

término do qual

presos. Seus corp

47

iguelinho, então se ajoelha diante do crucifixo e, em lágrimas, recita o salmo

miserere mei Deus, alternando-se a José Luis de Mendonça, até concluir o 

cumprimento da sentença. 

, a soldadesca entoou os vivas ao Rei em nome do qual executaram os 

os foram sepultados no mesmo Campo e seus jazidos desapareceram.

    Execução de padre Miguelinho – Arquivo: Diário de Natal 

Desta forma, Miguelinho entra para a história como figura épica e legendária, 

representando o herói por conhecer as três maiores dores humanas: “a derrota, a prisão

e a morte ”. Ele, junto a outros mártires, torna-se uma bandeira para concretizar o 

ideal de independência e república da Revolução de 1817, tempos depois.

umana independente do período histórico.

47Le Goff (2002) utiliza essa expressão para se referir a São Luís no século XIII,  no entanto atreve-se
neste trabalho a fazer uso generalizado para a condição h



A História Política tradicional cuidou, sob a orientação positivista, por volta de 

900, de zelar por esta construção da história do Estado-nação, por meio dos1

comportamentos individuais, pontuais de seus personagens, dos eventos localizados e 

de situaçõe or

convenientemente a mudança do sagrado da Igreja medieval, cuja hagiografia cuidava 

de quem devia ser santo e o que era sacro ou não ( LE GOFF, 2002), para sacralização 

estatal, preservando a tradição criada para sua manutenção, neste caso estudado, feita 

por um  representante da mesma igreja que se deseja superar. É a “transferência da 

sacralidade” pela festa dos revolucionários (VOVELLE,1998), guardadas no caso 

brasileiro, as devidas proporções, pois, após diversos levantes, (a Revolução de 1817, 

por exemplo) há uma conciliação do antigo ao pretenso novo, tanto na independência 

do Brasil, na qual permanece o príncipe regente como rei da nova nação, como na 

República, onde a maioria da população assiste aos desfiles republicanos sem saber do 

que ocorreu de fato (PINSKY, 1997). 

A história é dirigida por heróis que, altruistamente, se doam aos demais 

compatriotas ignorantes da compreensão em mudar seus destinos. Mortos e mártires 

t

da m  de 

admiração e respeito por executar o que outros infiéis, indignos, se refutaram em 

realizar. Ilustra-se essa idéia com um poema de frei Caneca, colega de revolução de 

s, cujas condições efêmeras cristalizaram interpretações, desprezando, p

vezes, as descontinuidades e as contradições presentes em todo movimento humano.  

O ingresso na modernidade é defendido através de um discurso que reforce a 

idéia cívica de união nacional conquistada pelos heróis, entre eles Miguelinho, unindo 

vão ser responsáveis por dinamizar a vida dos vivos e mudá-las. 

Era  preciso formar, manter e reforçar os valores pertinentes à nação. A 

radição histórica se presta a fazer a noção de pátria se confirmar, mantendo a ordem

odernidade e, portanto, usa desse expediente - heróis valentes, merecedores



padr

Que a pátria não soube amar;  

le

de

(2002), surge a necessidade em

O que se per , desconectada dos 

mortais, com

S

e Miguelinho e líder de outra revolta, a Confederação do Equador, inclusive 

composto por ele antes de sua execução: 

Tem fim a vida daquele  

A vida do patriota 
Não pode o tempo acabar 

(CANECA, 1825 apud DOCUMENTOS..., 2005)

Observa-se nas primeiras providências dos revolucionários de 1817 a urgência 

de construir símbolos que consagrassem e permitissem visibilidade à mudança, 

galizando-a, através de uma Lei Orgânica, uma bandeira e todo um ritual cívico para

marcar o território na memória nacional, institucionalizá-la. No dizer de Hobsbawm

 se construir ou inventar tradições para regulamentar os 

vários nacionalismos que surgiram a partir do século XIX. Os revolucionários tiveram 

essa preocupação e os que vieram depois as usaram para manter a nação em novos 

tempos de configuração do moderno no modelo nacional.  

cebe é que a história assim representada

o os que hoje vivem sua história, torna-se reduzida a nomes, datas e fatos 

vagos, esquecidos paulatinamente pela vida fora, mesmo representando parte de sua 

história enquanto grupo social. 

eu objetivo primeiro supõe-se, talvez, cumprido, ao criar uma identidade

nacional, mas novos desafios surgem e, desta forma, os heróis vão sendo esquecidos 

para darem espaços a novas representações. 



orre: 

Sua glória, sem renome. 
de.

(Frei Caneca) 

4 - A COMPREENSÃO DAS VOZES NESTE MOMENTO: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES

O patriota não m
Vive além da eternidade; 

São troféus da humanida



                Inauguração do Grupo Escolar Frei Miguelinho – Arquivo: Diário de Natal 

            este trabalho, buscou-se construir a história de padre Miguelinho, 

colocando o herói, o professor, o intelectual, enfim, o homem sob suspeita. Foi uma

tentativa de aproximar-se do real, dando-se a devida proporção das representações 

desse passado em suas características e contradiçõ

Entender o passado como resultado dos conflitos de in

coletivos, destacando as potencialidades e limites de cada um, dentro d

histórico e social, foi o que se pretendeu ao longo do texto. 

Padre Joaquim Miguel de Almeida e Castro, o Miguelinho, é entendido como

um homem de seu tempo, cujas rupturas e permanências se fazem presentes para 

tentar repor e/ou reconstruir os impasses presentes em sua geração. Principalmente,

quando se fala de um clérigo em cujas idéias permeavam os conceitos iluministas e o 

fervor das revoluções européias e emancipações americanas. Se os que viviam as 

transformações para um mundo dito moderno, na instalação da democracia burguesa, 

enfrentavam os recuos e avanços pertinentes às mudanças, pois todo novo tem em si o 

es.

teresses individuais e

o contexto



antigo sob o qual se constrói e se diferencia, o que se dizer de um religioso 

subordinado a uma hierarquia conservadora? 

A sua condição era a representação de uma tradição rejeitada, símbolo do 

atraso e da ignorância opressora das luzes.  É sabido que na Enciclopédia, editada 

antes mesmo da expulsão dos jesuítas, apresentava os sacerdotes pretensiosos por 

acreditarem e difundirem ser os únicos mediadores entre os deuses e os mortais. Em 

seus verbetes, os excessos religiosos são tomados sob o signo da superstição, 

responsável por gerar o fanatismo reforçado nas cerimônias, cuja finalidade seria 

impressionar os sentidos e aumentar a superstição, situação longe dos desejos 

Neste momento histórico, tudo é incerteza, indeterminação, é a negação e seu 

avesso (BOTO, 1996), muito mais em se tratando da colônia portuguesa, o Brasil, 

explorado s

estudantes e . Dentre os 

estud

Enquanto intelectual, agiu na organização e divulgação dos ideais iluministas, 

emanc

r

i

co e

q

racionais que se almeja (BOTO, 1996). 

 e sujeito a toda espécie de repressão, no intuito de manter  Portugal e seu

acordos com a Inglaterra.  O pensamento da ilustração, mesmo que contraditório e 

impreciso, surge como opção, um fôlego novo aos inconfidentes brasileiros, 

 comerciantes atualizados na Europa em efervescência

antes, encontramos Miguelinho e tantos outros colegas, de batina ou não, 

representando a elite intelectual naquela época de miséria e opressão. 

ipacionistas, dentro das sociedades secretas (Academia Suassuna e Paraízo), 

prolongando suas atividades no Seminário de Olinda na cadeira de professor de 

etórica. Pensar para escrever e falar bem era sua função. Ao ensinar retórica naquela 

nstituição, usava de sua arte na oratória para dar aos que o ouviam a “ilusão de que as 

nvicções e os sentimentos que ele desperta neles não lhes foram sugeridos e sim, d

ue nasceram deles mesmos, que ele somente adivinhou o que se elaborava no segredo 



de s éia

de bom orador recorre-se ao relato de Moura, que, segundo suas pesquisas, 

aos adeptos das idéias liberais em Pernambuco, que o escutavam como a um 
os

Assim, culto, icos, participava das 

sociedad

instituições e, ao sacerdote, obediência ou renúncia ao título cristão (CASCUDO, 

quem os

republic

c

ce o

(MICELI, 1997, p.40), mesmo observando esse passado. Dentro de um universo  

uas consciências [...]” (HALBAWACHS, 1990, p.47). Para confirmar essa id

Miguelinho era:

Partidário ardente e ferrenho das doutrinas democráticas, conseguiu impor-se

Deus e dizem que : ‘Quantos mancebos se haviam educado com ele, tod
abraçavam ardentemente a causa da liberdade’ ( MOURA, 1983, p. 118).  

 admirador e estudioso dos assuntos polít

es secretas, mesmo proibidas por dois papas, Clemente XII, na constituição In

Eminenti, de 6 de abril de 1738, e Papa Benedito XIV, na constituição Providas

Romanorum Pontificum, de 18 de maio de 1751. Ambas previam a condenação total, 

com excomunhão Ipso Facto Incurrenda, a todos os católicos filiados a estas 

1977, p. 132-133). 

Apesar dessa transgressão, acompanhada de vários colegas sacerdotes, há

 afirme ser seu zelo, dentro dessas instituições, e o adiamento nos plan

anos, um sinal de fraqueza, medo das previstas punições, caso fosse declarado 

ulpado. Contrariando essas afirmações, ou apresentando uma nova forma de atuar, as

nas que se seguem à Revolução de 1817 põem em xeque tais afirmações, segund

seus defensores.

As circunstâncias  e  fontes disponíveis não permitem tomar uma ou outra 

defesa, nem se pretende à luz deste presente julgar os feitos do passado e sim 

compreender à custa deste, o que foi feito e “porque fazemos o que fazemos” 



longe das condições materiais européias para uma mudança de fato, as atitudes de 

elinho expressam muito bem o conflito do padre intelectual, um sacerdote adMigu epto

das possibilidades de mudanças, sob idéias essencialmente contrárias à tradição, 

inclusive religiosa, mas que provavelmente por isso mesmo, as toma para renovar não 

só a situação política brasileira e a própria Igreja, envolta não apenas da tradição, sinal 

O pouco

vozes ouvidas sobre o professor padre Miguelinho, sugere um profissional ciente de 

suas obrigações docentes e satisfeito em exercê-las. Era reconhecido por sua 

intelec

en e

pa .

Já Melquíades (1968), ao se referir à instrução do Padre Francisco de Brito Guerra, 

relata a im ,

q

com o ensino e no trato com os alunos. Várias referências históricas, usadas neste 

trabalho, u

po s

de atraso, mas em declínio moral. 

 que se pode conhecer ou supor, através das fontes pesquisadas e das 

tualidade e pelo interesse de sempre se aperfeiçoar quanto às questões do 

conhecimento/saber. O Monsenhor Francisco Muniz Tavares e o Padre Joaquim Dias 

Martins, seus contemporâneos, afirmam em seus trabalhos  ( 1917; 1852), que o 

professor padre Miguelinho exercia com zelo e dedicação sua disciplina, mesmo 

volvido com a organização das sociedades secretas. Defendem, assim, a idéia d

dre Miguelinho ter lecionado no Seminário de Olinda até o fim de seus infortúnios

portância dos ensinamentos de seu professor de retórica, padre Miguelinho

ue levou Brito Guerra a ser reconhecido no Brasil e em Portugal, de sua época,

devido à sua eloqüência apreendida e aperfeiçoada no Seminário de Olinda.  

Tais afirmações corroboram o entendimento de que o padre Miguelinho teria 

sido um professor que seguia os Estatutos do Seminário, no que concerne ao cuidado 

apontam para o entendimento de que o professor, além de erudito, aliava se

der na oratória a seu carisma, e, desta forma, cativava seus alunos a ponto de o

convencerem da causa revolucionária. 



O enamoramento com o conhecimento e com a verdade, de forma 

sistematizada e institucionalizada oficialmente, em Pernambuco, é iniciado na 

proposta do Seminário de Olinda, apesar de seu idealizador, o bispo Azeredo 

Coutinho, não desejar uma revolução política, mas apenas uma reforma no saber, 

influindo na economia. O Seminário torna-se foco das idéias revolucionárias, não só 

nsino, mas também, e principalmepor sua estrutura de e nte, devido aos seus 

profes

ci

diz ta

representada não apenas na letra da Lei Orgânica, identificada por seu teor inovador e 

por s

p

política, como a su neros de primeira 

sores. A instituição acabou por formar e consolidar, entre seus estudantes, o 

desejo por reformas mais contundentes do que a simples manutenção do império 

português em terras americanas. 

Os revolucionários, ao decretarem o estabelecimento de um novo governo,

preocupam-se em fabricar uma nacionalidade, assim, recriar novos códigos para a 

vilidade, inventar tradições (HOBSBAWM, 2002) demonstradas na “utilização da

bandeira, do hino, dos selos nacionais [...]”.(MOTTA, 1998, p.85). Entre as 

representações, produziram signos na confecção de uma bandeira, tão significativa, 

que inspirou a atual bandeira de Pernambuco e uma Lei Orgânica, pois os 

revolucionários franceses (seus inspiradores) creditavam à lei a expressão magna da 

igualdade entre os cidadãos. Não existe liberdade e igualdade sem obediência à lei, 

iam(BOTO, 1996). Um povo regenerado também possui uma nova linguagem, es

uas expressões, simbolizando uma nova ordem, mas a partir do discurso de 

Miguelinho, que substitui o tratamento tradicional pelo de patriotas e vós, chamando 

para uma nova ordem: a constituição de uma pátria democrática.  

Na construção dessa pátria republicana, aliam-se várias outras medidas mais 

opulares para garantir a governabilidade dos revolucionários e demarcar a mudança

spensão dos tributos que oneravam os gê



necessidad a,

at ,

X

in a

Seria a intenção de enquadrar os heróis e seus feitos como sendo a essência da 

memóri

d

grupo ade

icial

a pela 

per

e

circ  o 

e. Desta forma, buscavam consolidar uma nova organização polític

ravés da linguagem, signos e ações usadas tempos depois para sacralizar a pátria

agora sim, independente e republicana no início do século XX. 

Miguelinho entra para o registro histórico, principalmente, no final do século

IX e praticamente toda primeira metade do século XX, quando da necessidade de se 

ventar tradições que reafirmem o governo republicano. É o período da históri

tradicional positivista, a “história oficial celebrativa” que recorre aos heróis e aos 

“estereótipos oficiais”  para manutenção de seu status quo (BOSI, 1994). 

a nacional e, desta forma, trabalhando para sua manutenção. Cria-se através 

estes o que a sociologia chama de identidade coletiva, isto é, um determinado grupo

dominante trabalha em torno de determinados símbolos para que cada elemento do 

 maior sinta-se parte dele por meio de um sentimento de unicidade, continuid

dentro de uma coerência plausível (POLLAK, 1992). 

O passado lembrado acaba por se transformar em um mito. A  história of

pernambucana e norte-rio-grandense fazem de Miguelinho este mito, cuja 

representação surge maior do que seria, basta dar uma rápida olhada na história da 

Revolução de 1817. Em publicações editadas em outros estados, principalmente 

situados no sudeste, a Revolução sempre é apresentada como símbolo da tradição

republicana, no entanto, padre Miguelinho, quando citado, ocupa uma dimensão 

menor, bem como a própria Revolução.  

Tal situação ilustra bem a idéia da criação do mito, a qual se explic

cepção, consciente ou não, de aspectos de determinado indivíduo em um 

stereótipo vigente de herói, santo que impressiona a imaginação das pessoas, fazendo 

ular essas histórias primeiro oralmente, depois no registro escrito para se fazer



us

em si a tr a perda, 

mante

co e

torn

c

vários escr lara desta 

necessi

ence o e 

a

 erro 
porque ele tem sido cometido por varias gerações [...] si laboramos em 

o na memória social (BURKE, 1997). Desta forma, padre Miguelinho torna-se um

mito no nordeste, especialmente em Pernambuco e Rio Grande do Norte, pois reúne 

adição religiosa. Era um sacerdote que, mesmo diante da dor e d

ve-se fiel e santo, e à disposição para o novo, de modo heróico. Morreu por 

defender a constituição de um Brasil livre e republicano.  

As lembranças, signos, símbolos, hinos e monumentos que retratam a 

Revolução de 1817 e, para fim deste trabalho, a vida e morte de Miguelinho, 

nfiguram-se em tradições inventadas pelo Estado Republicano, no intuito d

arem-se junto a tantas outras, fontes fundadoras da identidade nacional. As 

omemorações destas datas permitiram afirmar a existência de uma unidade política, e

sua continuidade temporal mesmo vista com valores do presente (MOTTA, 1998, 

p.86-87).

A preocupação com a perda de tais referências é muito séria. Encontramos em 

itores que escreveram sobre Miguelinho a  expressão c

dade de preservação, mesmo depois de consolidada a República. Nestor Lima 

rra sua homenagem a padre Miguelinho em uma sessão do Instituto Históric

Geográfico do Rio Grande do Norte, em 12 de junho de1947, na passagem dos 130 

nos de sua morte48, exaltando a necessidade de voltar-se à tradição. Percebe-se em

seu discurso  a denúncia de que já não se exalta como antes os feitos do mártir 

conterrâneo, fato que ele resiste: 

Si, glorificando o Padre Miguelinho, estamos em erro, bendigamos esse

Durante muito tempo o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e de Pernambuco
alizaram sessões solenes em homenagem a seus mártires da independência (incluindo no caso de

48

re
Pernambuco Miguelinho), registrados nas atas e publicadas em suas revistas. Disposição arrefecida aos 
poucos após os anos 50 do século XX.  



ignorância dos fatos e dos seus responsaveis, por miopia ou pobrêsa de 

[...] os que cultuam a Pátria e os seus Heróes jamais se haverão de queixar, 
ou temer! Ficamos com a tradição! Não somos Cerbéros dos nossos 

Mártires! Preferimos deifica-los! Honra-los! Glorifica-los! Tenho dito 
(LIMA, 1950, p.66). 

espirito, então minhas senhoras e meus senhores, abençoados esperamos ser 

Est ia

p

tra  à 

ma -

Miguelinho: o bandoleiro, a fonte e 83), esta transição entre o novo e o 

velho d

brasileiros, a exemplo do que fazemos merecidamente para com Tiradentes, 

elas, tem predominado um certo fundo de misticismo, ou um entusiasmo 

para serem, mais tarde, verberadas sem exame. [...] A força do tempo vai 

O medo pelo novo vai se delineando, muitas vezes pelo retorno ao modelo 

antigo, consid

Hobsbawm (2002, p.13): “Houve adaptação quando foi necessário conservar velhos 

as fontes/referências históricas vão paulatinamente caindo de importânc

ara outras referências, assim, a invenção de tradições ocorre também quando as

nsformações na sociedade debilitam as velhas tradições, tornando-as impróprias

nutenção de uma nova forma de se apresentar à sociedade, para então inventarem

se novas tradições (HOBSBAWM, 2002). 

Neste sentido, observa-se na escrita de Moura, em seu livro: História de Frei

o frade (19

a tradição. Ao mesmo tempo que exalta, adverte sobre a importância de haver 

um polimento nos fatos:  

Foram muitos os brasileiros que, demonstrando patriotismo, sacrificaram-se 
para nos legar uma Pátria gigante, livre e feliz; no entanto, quase todos são 

esquecidos, como se o ato extremo de dar a vida pela liberdade do Brasil não 
valesse a pena para nós que temos o dever de reverenciar os heróis 

que não foi maior do que Miguel Joaquim de Almeida Castro. [...] em todas

ingênuo e transbordante. São, no começo, aplaudidas incondicionalmente 

depois polindo a figura dos protagonistas desses movimentos, sagrando
heróis da liberdade os que nele preponderaram (MOURA, 1983, p.126). 

erado seguro para aí sim construir o novo, ou adaptá-lo, no dizer de 

costumes em condições novas ou usar velhos modelos para novos fins”. 



Ao cheg

olhares, vozes, p

riqueza do trabalh o

do passado, outras podem ser construídas, instigadas a verificar  se pode considerar 

mais próxima a Miguelinho ou a refutá-la. 

Entretanto, as leituras e interpretações feitas sobre as fontes disponibilizadas e 

o a m 

a
grandeza na vitória e na derrota; a encarnação de uma harmonia 

Estado [...] (LE GOFF, 2002, p.788). 

Tem-se 

o tratamento 

personagem (LE

julgar Miguelinho ,

pensava, sentia... 

O padre Joaquim Miguel de Almeida Castro  tornou-se o herói nordestino por 

mei

m

ar ao fim deste trabalho, se está ciente que sempre haverá novos 

erfis sobre padre Joaquim Miguel de Almeida Castro, Miguelinho, e a

o está depositada justamente neste ponto, pois, a cada interpretaçã

rcabouço teórico disponíveis ao tempo determinado para sua conclusão, permitira

chegar a este Miguelinho49:

Uma personagem impressionante para além de sua aparência, [...] uma das 
mais notáveis encarnações [...] de uma categoria de poder [...] o talento para 
ser ao mesmo tempo profundamente idealista e consideravelmente realista; 

contraditória, na aparência, entre política e a religião, um construtor do 

claro que houve um envolvimento com a personagem, pois é diferente 

entre um problema histórico e um que trate especificamente de uma 

 GOFF, 2002), mas procurou-se manter a devida distância, não para 

 , e sim procurar apresentá-lo o mais próximo de como era, agia

o de um acervo escrito, que insiste em reforçar as qualidades e virtudes, 

inimizando, ou melhor, esquecendo suas fraquezas: O exímio e amado professor e

orador que  sensibiliza e convence seus ouvintes, o padre devotado a restabelecer a 

49 Tomando, atrevidamente, as palavras de Le Goff quando se refere à biografia da personagem São Luís 
(2002).



ordem ec o

leitura. As próprias m

feitos. A

Diante de tudo o que foi dito, procurou-se não só copilar o que havia sobre 

Miguelinho, sob pena de se perder toda sua história com o tempo, mas trazer novas 

luzes, problematizações, por meio da comparação entre as vozes sobre o padre mártir.  

Permiti

temporal, dos ar

especificida

Assim, trazer à tona um herói mais humanizado, possuidor de uma profissão 

que abraçava com dedicação, a docência; um as com 

poss

his te

deixando para futuros trabalhos outras incursões que neste não se conseguiu fazer, 

quem 

lesiástica. O político respeitado por seu conhecimento na matéria e por iss

idealizador e co-participante na implantação de uma nova ordem social, mesmo 

somente durante 75 dias. 

Todas as fontes e revisões feitas têm poupado padre Miguelinho de uma outra

udanças na historiografia não interferiram na releitura de seus 

s dificuldades - ao acervo, prejudicado tanto pela falta de zelo quanto pela não 

atenção ao estudado - favoreceram a mantê-lo sobre este prisma. 

u-se, ou tentou se permitir, ouvir as vozes dos claustros da distância 

quivos, dos documentos, favorecendo observar determinados aspectos, 

des, diminuídas ou ignoradas (NUNES; CARVALHO, 1993). 

 sacerdote culto  e respeitado, m

íveis medos, dúvidas, inquietações e contradições, pertinentes ao seu tempo 

tórico e sua condição de padre ativista, político em uma colônia oprimida e distan

dos grandes movimentos sociais e econômicos. 

Entretanto, tem-se a consciência de apenas se chegar a aproximações do real,  

sabe mesmo, contrariando todas as interpretações feitas das vozes, até então. 
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AN

HINO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

eira Dantas 
Música – José Domingos Brandão 

erreiro e gentil 
Nem tua alma domina o insolente, 

Nem o alarde o teu peito viril! 

aste o astuto holandês! 
E nos pampas distantes, quem erra, 
Ninguém ousa afrontar-te outra vez! 

Do civismo no rude caminho 
Sua glória nos leva e sustem! 

ESTRIBILHO

A tua alma transborda de glória! 
No teu peito transborda o valor! 
Nos arcanos revoltos da história 

Potiguares é povo senhor! 

Foi de ti que o caminho encantado 
Da Amazônia Caldeira encontrou, 
Foi contigo o mistério escalado, 
Foi por ti que o Brasil acordou! 

Da conquista formaste a vanguarda 
Tua glória flutua em Belém! 

Teu esforço o mistério inda o guarda 
Mas não pode negá-lo a ninguém! 
É por ti que teus filhos descantam, 

Nem te esquecem, distante, jamais! 
Nem os bravos seus feitos suplantam 

Nem teus filhos suspeitam rivais! 

EXO - A 

Letra – José Augusto M

Rio Grande do Norte esplendente, 
Indomado gu

Na vanguarda, na fúria da guerra 
Já dom

Da tua alma nasceu Miguelinho50,
Nós, com ele, nascemos também, 

II

 Grifo nosso. 50



III

Terra filha do sol deslumbrante, 
És o peito da Pátria e de um mundo! 

A teus pés derramar, trepidante, 
Vem Atlante o seu canto profundo! 

Se recama florida e em par, 
Lembra uma harpa, é um salm

Uma orquestra de luz sob
Tuas noites profundas, tão belas, 
Enchem a alma de funda emoção, 

Quanto adejo no teu coração. 

Linda aurora que incende o teu seio, 

o, um gorgeio, 
re o mar! 

Quanto sonho na luz das estrelas, 



ANEXO – B 

Orasam Acadêmica 


