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RESUMO 

 
 

 
Este trabalho insere-se na linha de pesquisa Fundamentos da Formação do 
Profissional Docente, Práticas Educativas e Gestão da Educação do 
Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS). 
Investiga as bases teóricas e filosóficas que marcaram o princípio do ensino 
do Direito no Brasil, no período colonial. Neste empreendimento, apresenta- 
se uma revisão das condições políticas e históricas que levaram ao 
surgimento da Companhia de Jesus na Europa. A seguir, trata-se dos 
aspectos principais do humanismo renascentista e do papel central da 
educação na Reforma Protestante - o que impulsiona, por oposição, a 
formalização de um método de ensino jesuíta. Na sequência, discute-se o 
método jesuíta de educação, o Ratio Studiorum, e seu papel estratégico nos 
esforços contrarreformistas da Santa Igreja Católica. A segunda metade do 
trabalho se inicia com uma investigação sobre a presença jesuíta na 
educação brasileira. Depois, seguem reflexões sobre o ensino jurídico no 
Brasil colonial e em Portugal, com destaque para a grande influência da 
pedagogia jesuíta no período. Conta-se então como se deu a criação dos 
dois primeiros cursos de estudos jurídicos no Brasil. Finalmente, conclui-se 
que o ensino do Direito no Brasil imperial, entre outros elementos, é 
fortemente marcado pelo modo de se ler apenas para a reprodução de 
ideias, e não para a crítica. Uma marca pedagógica do ensino jesuíta, que 
resulta em que o ensino do Direito no Brasil tenha começado em 
consonância com a retaguarda do pensamento crítico e do desenvolvimento 
científico ocidental. 

 
Palavras-chave: Ensino do Direito. Brasil Imperial. Jesuítas. Educação 
humanista. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This work is part of the research line Fundamentals of Professional Teacher's 
Education, Educational Practices and Education Management of the 
University of Vale do Sapucaí (UNIVÁS). It investigates the theoretical and 
philosophical bases that marked the principle of Law teaching in Brazil during 
its Colonial period. In this endeavor, we present a review of the political and 
historical conditions that led to the emergence of the Society of Jesus in 
Europe. In the following, we address the main aspects of Renaissance 
humanism and the central role of education in Protestant Reformation - which 
in turn drives the formalization of a Jesuit teaching method. We then discuss 
the Jesuit method of education, the Ratio Studiorum, and its strategic role in 
the counter-reform efforts of the Holy Catholic Church. The second half of the 
work begins with an investigation of the Jesuit presence in the Brazilian 
Education and follows then with reflections on legal Education in Colonial 
Brazil and Portugal, highlighting the great influence of Jesuit pedagogy in the 
period. It is then told how the first two legal studies courses were created in 
Brazil. We finally conclude that Law teaching in the Imperial Brazil period, 
among other elements, is strongly marked by a reading way which is  far 
more concerned about the reproduction of ideas than criticism. A pedagogical 
mark of Jesuit teaching, which denotes that teaching of Law in Brazil has 
begun in a consonant opposition movement to critical thinking as well as to 
Western scientific development. 

 
Keywords: Teaching of law. Imperial Brazil. Jesuit teaching. Humanist 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

Minhas vivências como professora de Direito estão na base da 

problemática desta pesquisa, razão pela qual tomo a liberdade de narrar em 

primeira pessoa, neste momento inicial. 

Em um dos meus primeiros anos como professora de Direito Civil, ouvi 

de uma aluna que minhas provas eram muitos difíceis. De acordo com a 

estudante, “era preciso pensar para responder às questões”. Intrigada, 

questionei a aluna como eram as demais avaliações a que ela se submetia. 

Respondeu-me que meu antecessor naquela cadeira, por exemplo, costumava 

elaborar cerca de vinte perguntas nas aulas que antecediam a prova, das quais 

dez eram exigidas na avaliação. Bastava apenas decorá-las. 

O incômodo e a inquietação provocados por aquele momento passaram 

a inspirar minha prática pedagógica. Anos mais tarde, quando travei contato a 

historiografia dos métodos de ensino praticados na educação brasileira, nas 

aulas de História da Educação do Curso de Mestrado em Educação da 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), passei a ter uma consciência 

ampliada da profundidade histórica do que me disse aquela aluna sobre as 

provas de meu antecessor. 

A História da Educação nos ensina que, nos métodos consagrados pela 

educação no Brasil, a memorização estava na base das principais variações. 

Não raro se fazia uso da memorização de textos e conceitos, muitas vezes sem 

maiores preocupações com o entendimento do assunto tratado. No ensino do 

Direito, conforme Mercado (2015), ainda hoje predomina o modelo 

tradicionalista de educação, de caráter cumulativo e mnemotécnico. 

Toda essa carga cultural tem a ver com a importância dos jesuítas para 

a educação no Brasil. E, mais especificamente, com a apreensão do 

humanismo pelo método de ensino praticado pela Companhia de Jesus, o 

Ratio Studiorum. Nele, preponderava o tratamento retórico do conteúdo, de 
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modo que o professor transmitia ao aluno algo abstrato e formal. (LIBÂNEO, 

2006). 

Das leituras, debates e reflexões realizadas durante as aulas de História 

da Educação emergiu o seguinte questionamento: em que medida os primeiros 

cursos de ciências jurídicas no Brasil teriam se apropriado das ideias 

pedagógicas da Companhia de Jesus? Qual era o papel destas ideias nas 

estruturas do poder Imperial? 

Se com chegada da família real ao Brasil ocorreu uma preocupação com 

a criação de cursos superiores de saúde, engenharia, dentre outros, as 

ciências jurídicas não mereceram a mesma emergência. Durante o período 

Colonial a formação jurídica dos brasileiros se dava na metrópole, na 

Universidade de Coimbra. 

Havia uma preocupação por parte da Coroa de que a formação de um 

corpo jurídico em terras brasileiras acabasse por gerar irresignação, uma 

insurgência que resultasse em emancipação precoce do país. Neste diapasão, 

Rodrigues ensina que: 

 
Em Coimbra, a formação em Direito era um processo de socialização 
destinado a criar um senso de lealdade e obediência ao rei. É 
bastante significativo que, durante os trezentos anos em que o Brasil 
foi colônia de Portugal, Coimbra fosse a única Faculdade de Direito 
dentro do império português. Todos os magistrados do império, 
tivessem eles nascido nas colônias ou no continente, passavam pelo 
currículo daquela escola e bebiam seu conhecimento em Direito e na 
arte de governar naquela fonte (2005, p.65). 

 

 
Foi sob a sombra das preocupações acima apontadas que os cursos de 

Direito surgiram no Brasil. Chamados àquele tempo de cursos de ciências 

jurídicas, eles foram responsáveis pela formação de uma elite política ao 

impérial1, principalmente porque foram concebidos meramente para preencher 

as vagas de trabalho burocrático da recém-surgida máquina estatal - o que não 

impediu que alguns grandes nomes da história por eles passassem, tais como 

Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, conforme afirmam Romancini e Lopes (2015). 

 

1 Em 1822 o Brasil torna-se independente de Portugal. O período que se estende deste ano até 
a proclamação da República, no ano de 1889, é conhecido com Brasil Imperial (SAVIANI, 
2013). 
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Seguro para os interesses políticos do Império, o currículo de Coimbra 

havia sido elaborado pela Companhia de Jesus. A ordem religiosa, fundada por 

Inácio de Loyola2, um soldado basco convertido ao catolicismo após sobreviver 

a graves ferimentos em combate, nasceu com propósitos catequistas:  

converter à fé católica os mulçumanos da Terra Santa. Propósito que não 

chegou a ser alcançado. Mais urgente para a Igreja era enfrentar o movimento 

reformista protestante. No outro lado do campo de batalha, Lutero e os seus 

ameaçavam a autoridade papal e os dogmas católicos a partir da defesa de 

uma educação acessível, dirigida pelo Estado e sem a influência da Igreja de 

Roma (CALÓGERAS, 1911). 

A pequena Ordem dos Jesuítas, que já nasceu catequista, foi eleita pelo 

papado para ser a “vanguarda da Contrarreforma” (LORENZ, 2018). Durante a 

segunda metade do Século XIV, a Companhia de Jesus se dedicaria a 

desenvolver seu método próprio de ensino: o Ratio atque Instituto Studiorum 

Societatis Iesu. Compilado de diretrizes para instituir e dirigir todas as escolas 

inacianas, o método foi publicado em 1599. (CALÓGERAS, 1911). 

No Brasil, os jesuítas aportam cinco anos após a criação da Ordem. Eles 

foram os responsáveis pela educação que houve no país desde os primórdios. 

A partir do século XVI e até o XVIII, o catecismo e a educação formal em todos 

os níveis no Brasil seguiram a forma e os princípios pedagógicos do modelo 

religioso-católico formalizado no Ratio Studiorum. (NISKIER, 1989). 

Pelos largos séculos, o ensino jesuíta no Brasil teve por objetivo formar 

mão de obra para atender aos interesses da Coroa, o que explica o surgimento 

tardio de cursos superiores no país. O que obrigava os filhos da aristocracia a 

se arriscarem na perigosa travessia do Atlântico até a Europa para acessar a 

educação superior. Aqueles destinados às faculdades de Direito tinham como 

destino certo a Universidade de Coimbra. Estima-se que, mesmo no século 

XIX, 1749 brasileiros estudaram na prestigiada universidade portuguesa. 

(NISKIER, 1989). 

 
2 Inácio de Loyola ou Loiola, nascido Íñigo López (Azpeitia, 31 de maio de 1491 — Roma, 31  
de julho de 1556) foi o fundador da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica romana 
que teve grande importância na Reforma Católica, cujos membros são conhecidos como os 
jesuítas. (FRANCA, Leonel, 2019). 
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Em Coimbra, segundo Massaú (2010), a educação jurídica ocorria por 

meio da faculdade de Lei e pela faculdade de Cânones, a primeira voltada ao 

estudo do Corpus Iuris Civilis3 e a segunda ao estudo do direito canônico.  

Muito embora os jesuítas não fossem os responsáveis diretos pela 

Universidade de Coimbra ou mesmo pelas faculdades de direito, em 1555 lhes 

foi confiada a Escola das Artes de Coimbra, local da preparação para o 

ingresso na Universidade. 

No Brasil, a criação dos cursos de ciências jurídicas teve a pretensão de 

ser um dos elementos da independência do país. Com efeito, em 1827 tiveram 

início os primeiros cursos em terras brasileiras. Bechara (2015), entretanto, 

pontua que foi em vão, uma vez que de Portugal, mais precisamente de 

Coimbra, vieram os primeiros livros, programas, estatutos e professores. 

Mediante este cenário histórico, tomamos como hipótese que, a despeito 

da expulsão da Companhia de Jesus das colônias portuguesas e consequente 

esforço de eliminação do método pedagógico empregado pelos inacianos após 

a reforma pombalina (1779), este deixou marcas indeléveis nos cursos de 

ciências jurídicas brasileiras em seus primórdios, mais precisamente no  

período Imperial. Neste sentido, nossa pretensão é a de contribuir com os 

estudos acerca do momento inaugural do ensino jurídico no Brasil. 

Assim como Saviani (2013), tomamos como definição de ideias 

pedagógicas “[...] as ideias educacionais, não em si mesmas, mas na forma 

como se encarnam no movimento real da educação, orientando e, mais do que 

isso, constituindo a própria substância da prática educativa [...]”. (p.6-7). Aquilo 

que das ideias se pode ver nas práticas. Ao que acrescenta o mesmo Saviani, 

“[...] em lugar de se dar precedência à descoberta de fontes ainda não 

exploradas [...] [pretende-se] a partir das fontes disponíveis, construir sínteses 

explicativas.” (p. 11). 

Outro marco teórico que nos importa destacar é aquele defendido por 

André Chervel (1990), na obra “História das disciplinas escolares”. A fim de 

melhor entender essa ramificação da História da Educação, cumpre destacar 

 

3 Compilação do Direito Romano Clássico, ordenada pelo Imperador bizantino Justiano (483- 
565 d.C) 
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que o termo disciplina não deve ser tomado em sua acepção canônica, qual 

seja, a de conteúdo ou matérias de ensino. Antes, Chervel (1990) compreende 

que a palavra disciplina se liga ao verbo disciplinar, devendo ser entendido 

como aquilo que desenvolve a capacidade de “julgamento da razão, da 

combinação e da invenção.” (p. 178). Mais ainda, disciplina é “um modo de 

disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar métodos e as regras para abordar os 

diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte” (p. 180). É por 

esta ótica que no âmbito desta pesquisa se criticará os primeiros cursos de 

ciências jurídicas do Brasil: enquanto disciplina. 

Impende registrar que, igualmente, nos guiaremos também pelo conceito 

de apropriação conforme Chartier (2002), a saber: 

 
A apropriação, tal como a entendemos, tem por objectivo uma história 
social das interpretações, remetidas para as suas determinações 
fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas 
práticas específicas que as produzem. [...] Daí o reconhecimento das 
práticas de apropriação cultural como formas diferenciadas de 

interpretação. 

 
É nesta seara que pretendemos conduzir esta pesquisa: a partir da 

história social das interpretações, encarando nossa leitura da problemática 

proposta como uma variante cultural das leituras anteriores a respeito da 

presença dos métodos jesuítas no ensino do direito no Brasil. Com o recorte 

temporal estabelecido no período conhecido como Brasil Imperial (1822 – 

1889), nosso propósito é o de contribuir para as pesquisas de história das 

instituições educativas, para as quais: 

 
[...] compreender e explicar a realidade histórica de uma instituição, 
[...] é integrá-la de forma interativa no quadro mais amplo do sistema 
educativo, nos contextos e nas circunstâncias históricas, implicando-a 
na evolução de uma comunidade e de uma região, seu território, seus 
públicos e zonas de influência. A sistematização e a (re)escrita do 
itinerário histórico de uma instituição educativa na 
multidimensionalidade e na construção de um sentido encontram 
nessa relação a sua principal base de informação e de orientação. 
(MAGALHÃES, 2004, p. 133). 

 

 
É neste sentido que nossa pesquisa é uma investigação de natureza 

histórica, qualitativa. Também conforme Ludke e André (1986) há uma 
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tendência nas pesquisas em educação pela utilização da metodologia 

qualitativa. Uma inclinação às pesquisas com viés exploratório, traçado a partir 

da descrição de características de determinados grupos, fenômenos ou 

experiências (GIL, 1999). 

É também uma pesquisa de cunho documental, visto que o presente 

trabalho requer a análise de documentos tais como textos oficiais dos 

instrumentos jurídicos que criaram os cursos de ciências jurídicas no Brasil e  

os estatutos destes. Por isso, esta investigação insere-se na linha de pesquisa 

Fundamentos da Formação do Profissional Docente, Práticas Educativas e 

Gestão da Educação do Mestrado em Educação e integra as atividades do 

grupo de pesquisa Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Educação e 

Tecnologias na Educação (GEPHET), da Universidade do Vale do Sapucaí 

(UNIVÁS). Ancora-se a pesquisa em bibliografias, com empregos de livros, 

revistas e artigos que tratam do processo histórico do surgimento dos cursos  

de ciências jurídicas no Brasil e sua relação com a pedagogia jesuítica. 

O presente estudo está organizado da seguinte forma. Nesta introdução, 

apresentamos uma ideia geral sobre o tema do trabalho, a motivação para sua 

escolha, a justificativa que lhe dá contexto, a questão motriz da pesquisa e o 

objetivo a ser alcançado, além da fundamentação teórica e da metodologia 

adotada para a realização da pesquisa. 

O primeiro capítulo aborda a criação da Companhia de Jesus. Parte da 

análise do contexto histórico que a Ordem surge, o que ajuda na compreensão 

de como ela se tornou um instrumento bélico da Igreja Católica na guerra 

contra o ideal reformista dos protestantes. Introduz-se ainda o manual 

pedagógico jesuítico, o Ratio Studiorum e suas regras de organização e 

condução das escolas da ordem religiosa. 

O segundo capítulo trata da chegada dos soldados inacianos ao Brasil, 

de como se conduziu o processo de aculturação dos nativos brasileiros pela 

catequese e da atuação dos religiosos na educação do Brasil colonial. O 

terceiro capítulo discorre acerca do ensino jurídico, com uma necessária 

incursão pela história da Universidade de Coimbra, local de formação dos 

primeiros bacharéis brasileiros, e suas faculdades de direito civil e canônico. 



17 
 

 
 
 

A quarta seção ocupa-se de retratar o cenário histórico, político e social 

que leva ao surgimento dos primeiros cursos de ciências jurídicas no país, bem 

como discorre sobre os estatutos e organização destes primeiros cursos. 

Finalmente, no quinto capítulo, discorre-se a respeito dos primeiros resultados 

da pesquisa acerca da apropriação das ideias pedagógicas dos jesuítas nos 

primeiros cursos jurídicos brasileiros. 

As conclusões, com a síntese das indagações e resultados, comporão o 

sexto e último capítulo. 

Passemos à discussão. 
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2 DO SURGIMENTO DA COMPANHIA DE JESUS 

 
 
 
 

 
Para contar resumidamente o surgimento e a trajetória da Companhia de 

Jesus e seus soldados, os jesuítas, é pertinente um ensaio de João Pandiá 

Calógeras (1870-1934). Em “Jesuítas e o ensino” (1911), Calógeras argumenta 

que os jesuítas são grandes injustiçados da história. Os estudos sobre eles 

sempre orbitaram entre a idolatria sem limites e a crítica panfletária sem 

parâmetros, extremismos que dificultam o exame adequado dos métodos de 

ensino desenvolvidos pela ordem e seu lugar na história das ideias. 

(CALÓGERAS, 1911). 

Narrando em detalhes o surgimento da Ordem Jesuíta, Calógeras (1911) 

nos lembra que tudo começou aos 15 de agosto de 1534, em Paris, na Capela 

de Montmatre. Foi lá que o ex soldado basco e monge Inácio de Loyola, 

convertido ao catolicismo após sobreviver a graves ferimentos provocados por 

um tiro de canhão, se juntou a outros seis companheiros para lançar as 

primeiras bases do que viria a ser a Companhia de Jesus. 

A Ordem Jesuíta nasceu com a missão única de catequisar muçulmanos 

na Terra Santa. Não fosse possível, os pioneiros missionários se colocariam à 

disposição do Papa, para que ele lhes designasse outro destino em que 

pudessem salvar almas. E foi o que aconteceu. 

Em 1535, tendo a Companhia de Jesus já dez associados, estava em 

missão contra o cisma reformista em Veneza quando seus estatutos foram 

submetidos à Cúria. Para Calógeras, os estatutos foram recebidos com pouca 

simpatia. Somente em 1540 a bula pontifícia atestou a nova ordem. 

(CALÓGERAS, 1911). 

Paulatinamente, a proatividade intelectual, a retidão moral e a habilidade 

com que a Companhia de Jesus desempenhava suas missões lhe valeram a 

confiança pontifícia. E a ordem passou a ser designada para a recuperação de 

conventos onde a disciplina afrouxara e seus membros foram convidados a 
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lecionar na Universidade Romana. Entre outras atividades de alta confiança, 

aos jesuítas foram dados encargos secretos de alta política, com tarefas tais 

como a de sublevar os católicos irlandeses contra os reformistas ingleses. O 

prestígio dos jesuítas cresceu tanto e rápido na Cúria que, em 1545, eles 

integraram o Concílio de Trento, em que as doutrinas católicas foram 

reformuladas na tentativa de conter os perigos representados pela crítica 

doutrinária protestante. Segundo Calógeras (1911), no Trento, o papel dos 

inacianos foi eminentemente conservador: 

 
Expor, sem restricções nem refolhos que os prelados-diplomatas4 

tinham de observar para se não tornar irreductivel a opposição; expor 
o ponto de vista integral da Curia, do Papa, de seu Geral: a 
infallibilidade papal, a supremacia absoluta do Summo Pontífice sôbre 
os bispos, sua superioridade sôbre as potencias terrenas—foi a tarefa 
do jesuíta. Este programma ecclesiastico-politico Lainez defendeu 
com singular elevação e videncia, e a Companhia sempre propugnou 
té o triumpho definitivo no Concilio do Vaticano, em 1870, mais de 
três seculos depois de inicialmente formulado (CALÓGERAS, 1911, 
p. 6). 

 

Façamos um breve comentário contextual: o excerto acima nos informa 

algo capital para o nosso interesse nesta pesquisa. O papel confiado aos 

jesuítas no Concílio de Trento, e que mais tarde, a nosso ver, impregnaria as 

finalidades de seu método de ensino, foi conservador. O de defesa dos pilares 

do catolicismo medieval: a supremacia do papado sobre o mundo a mando de 

Deus. Primeiro dentro da própria Igreja, contra os prelados-diplomatas 

progressistas, no Concílio. Depois, na catequização de fiéis e infiéis através do 

método de ensino, no mundo. Para nós, a marca do catecismo de preservação 

de um poder em dissolução motiva e assombra a história dos jesuítas e sua 

influência na educação. 

Retomando a história dos jesuítas, com o crescimento da reputação de 

sábios multiplicaram-se depressa os pedidos para que eles assumissem 

cadeiras nas universidades. Em seis anos, a educação superior em Europa e 

além-mar já era largamente dominada pela Companhia de Jesus. 

(CALÓGERAS, 1911). 

4 Prelados-diplomatas: trata-se de um título de honra atribuído a certos eclesiásticos que 
ocupam cargos altos e muito importantes dentro da Igreja Católica (bispos, arcebispos, chefes 
de ordens religiosas). No caso em tela, refere-se aos prelados do Concílio de Trento. 
(CALÓGERAS, 1911. p. 6). 
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Com tal histórico, é curioso Loyola não tenha concordado de saída com 

a reorientação da vocação da Ordem, do catecismo de gentios para a 

educação de cristãos. Foi a contragosto que ele acedeu aos sucessivos 

pedidos dos benfeitores da associação e que ele colocou sua grande 

capacidade de sistematização e organização a serviço das missões que lhe 

eram confiadas. (CALÓGERAS, 1911). 

Quando Inácio Loyola faleceu, em 1556, os jesuítas administravam “[...] 

46 escolas na Sicília, Itália, Espanha e Portugal, Áustria, Boêmia, França e 

Alemanha. Em 1581, havia 150 instituições em operação e, em 1599, esse 

número atingira 245.” (LORENZ, 2018, p.1). A Companhia de Jesus manteve- 

se à frente da educação no Reino de Portugal até o ano de 1759, quando  

foram expulsos do reino português e suas colônias devido à reforma 

pombalina: 

 
Após 210 anos de serviços educacionais prestados ao Brasil, os 
jesuítas foram banidos porque a educação jesuítica não coadunava 
com os interesses comerciais do Marquês de Pombal. Portugal 
estava decadente em relação a outras potências europeias, e o 
Marquês pretendia reerguer o país, colocando as escolas  a serviço 
do Estado e não mais da fé. Com o desmantelamento do sistema 
jesuítico, a educação brasileira praticamente voltou à estaca zero no 
início do século XIX (NASCIMENTO, 2007, p. 191). 

 

 
Na citação acima, quando o autor se refere ao desmantelamento do 

sistema jesuítico de ensino, esta a dizer do sistema de escolarização oficial. 

Conforme Seco e Amaral (2019), as bases da escolarização de vocação 

ornamental dos jesuítas permaneceram vivas, entre outras razões, devido ao 

fato de que os missionários também se dedicaram a formar seminários para a 

formação de um clero secular. 

Neles se formavam lideranças sociais católicas oficiosas, chamadas de 

“tios-padres”, “capelães de engenho” e “padres-mestres”. Pelo trabalho deles, a 

metodologia e o programa de estudos jesuítas mantiveram a vivacidade. 

Diferentemente do que acontecia na Metrópole, sobretudo após a reforma 

pombalina, este sistema oficioso de educação passava ao largo do ensino de 

ciências naturais, línguas e literaturas modernas (SECO; AMARAL, 2019). 
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Por isso, se para Portugal as reformas no campo da educação, que 
levaram a laicização do ensino representou um avanço, para o Brasil, 
tais reformas significaram um retrocesso na educação escolar com o 
desmantelamento completo da educação brasileira oferecida pelo 
antigo sistema de educação jesuítica, melhor estruturado do que as 
aulas régias puderam oferecer. (AMARAL E SECO, 2019, p. 7-8). 

 
 

A seguir, examinemos o contexto político, social e educacional em que a 

Companhia de Jesus floresceu e atuou. 

 
 

 
2.1 O HUMANISMO E A EDUCAÇÃO HUMANÍSTICA 

 
 
 
 

A Companhia de Jesus nasceu no regaço de uma transformação radical 

da cultura humana: a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. 

Passagem em que a autoridade religiosa e sua associação ao poder político 

foram profundamente abaladas. 

Nos idos do século XV, espalhou-se pela Europa um movimento 

intelectual e cultural europeu ligado ao surgimento de aristocracia burguesa: o 

humanismo renascentista. Trata-se de uma série de ideias e valores 

revolucionários para a época, e que passavam, entre outras frentes, pela 

revalorização dos clássicos literários gregos e romanos. Séculos de Santa 

Inquisição, de uso abusivo de indulgências - um perdão que se compra -, o 

surgimento das grandes navegações e o consequente fortalecimento do 

comércio, entre outros fatores, inspiraram uma revolução cultural na área de 

influência da Santa Igreja Romana. Uma revolução que fez ressurgir 

expressões culturais, artísticas e a educação, marcando efetivamente o início 

de uma nova era. (MANACORDA, 2010; GADOTTI, 1999). 

Parte do que convencionou chamar de Renascença, floresceu uma nova 

organização social. Com a intensificação do comércio ultramarino e fora dos 

muros dos castelos medievais, a burguesia se estabeleceu como classe social, 

impulsionando o surgimento das cidades e de novos valores e relações sociais. 
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Houve também uma intensificação das viagens migratórias, como a onda de 

“[...] emigração de sábios bizantinos que saíram de Constantinopla para a 

Itália.” (GADOTTI, 1999, p. 61). Neste contexto, também a pedagogia ressurge 

e, como veremos, em posição cada vez mais central para os desdobramentos 

sócioeconômicos da época. (MANACORDA, 2010; LUZURIAGA, 1990; 

GADOTTI, 1999). 

Renascença é, portanto, o berço da educação humanista. Foi no período 

que se passou a cultivar uma leitura de gregos e romanos mais abrangente do 

que aquela autorizada pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Fundou- 

se uma preocupação de dotar o homem de liberdade de pensamento e de 

capacidade crítica. Platão5 e Quintiliano6 foram dois autores centrais para esta 

articulação de reinvenção do significado de “ser humano”, desta vez menos à 

sombra da Igreja Católica. 

Neste sofisticado deslocamento religioso e cultural “[...] o olhar humano 

desvia-se do céu, para a terra [em um movimento de] secularização do saber.” 

(ARANHA, 2006, p.124). A lógica teocêntrica se desloca para a lógica 

antropocêntrica. Inicia-se a busca por uma compreensão da salvação da alma 

que não mais passe pelos dogmas católicos, mas que possa ser encontrada 

pelos homens em relação direta com Deus - através da Bíblia Sagrada. 

No campo social, conforme Luzuriaga (1990) e Aranha (2006), a 

preocupação exacerbada com as formas das boas maneiras, da urbanidade 

ilustram os esforços de um homem e uma sociedade em busca de se 

reinventarem. Estas são “[...] são prerrogativas indispensáveis dos cavaleiros, 

dos novos nobres e de todas as pessoas que gravitam em torno das cortes.” 

(MANACORDA 2010, p. 235). É neste sentido que a educação na Renascença 

busca a formação do “homem burguês.” (GADOTTI, 1999). Essa cultura de 

“salão” esteve entre os poucos elementos do humanismo aproveitados pela 

 

5 Platão (427-347 a.C): Filósofo grego, nascido em Atenas, autor das obras como A República  
e Alegoria da Caverna. Para Platão a educação é a única coisa a ser levada pelo homem após 
sua morte e sua função é “passar gradativamente da percepção ilusória dos sentidos para a 
contemplação da realidade pura” (GADOTTI, 1999, p. 34) 
6 Marco Fábio Quintiliano (por volta de 36- depois de 96) educador romano, nasceu em 
Calagurris, Espanha. Autor de Instituto Oratória, obra com doze volumes, acerca da educação 
do orador. Preconizava que, para além de ser sábio, era necessário ser eloquente. (GADOTTI, 
1999, p.47) 
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educação jesuítica - e, séculos mais tarde, pelos primeiros cursos de Direito no 

Brasil. (SAVIANI, 2013; CARLINI, 2006). 

Iniciado na Itália, o humanismo foi determinante para o desenvolvimento 

cultural de cidades importantes, como Florença e Veneza. Sua novidade, 

depressa, alcançou toda a Europa. De acordo com Manacorda “[...] nenhum 

outro movimento cultural [dedicou] maior atenção aos problemas do homem e 

da sua educação” (2010, p. 216). 

 

O humanismo surge com polêmica declarada contra a cultura dos 
cenóbios7 [...], contra a ignorância dos clássicos e uso servil dos 
manuais e compêndios, contra as metodologias obsessivamente 
repetitivas e a disciplina sadicamente severas. 
(MANACORDA, 2010, p. 217). 

 

Neste contexto, durante o Renascimento surgem colégios e manuais 

para alunos e professores (ARANHA, 2006). É também nesse cenário que, 

pela primeira vez, as crianças passam a ser educadas separadamente dos 

adultos. Até então, a educação dos infantes era realizada por preceptores, 

apenas nos palácios, para as crianças da nobreza. Nas escolas, as crianças 

burguesas se preparavam tomar a frente de negócios e da vida política. Para 

as crianças das classes mais populares, no mais das vezes, só havia a 

aprendizagem de ofícios. (ARANHA, 2006). 

A escola renascentista, mais que do que conhecimento, ambicionava 

desenvolver e dotar os infantes de valores morais. Mesmo que para isso fosse 

necessário fazer uso de castigos físicos. E, se de um lado, a educação 

renascentista difere-se da educação medieval ao separar adultos e  crianças, 

de outra parte, elas se aproximam por, tal qual na Idade Média, enfatizarem o 

“trivium” (três vias): gramática, dialética e retórica; e o “quadrivium”: aritmética, 

geometria, astronomia e música. (GADOTTI, 1999) O regime de estudos era 

rigoroso e intenso. 

Entretanto, já em seus primeiros desenvolvimentos as formas da 

severidade  da  educação  foram  duramente  criticadas  pelos  humanistas.  A 

 
7 Cenóbios: habitação de monges, mosteiros, comunidades religiosas. Fonte: 

www.michaelis.uol.com.br/busca?id=P90k. 

http://www.michaelis.uol.com.br/busca?id=P90k
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reboque dos valores para os quais a educação não deveria ser sinônimo de 

tormento, mas deveria voltar-se “[...] para o ideal renascentista da mais ampla 

cultura humanística, com atenção especial ao ensino do grego e do latim. 

Embora objeto de cuidado, a disciplina pretendia ser menos rude e intolerante” 

(ARANHA, 2006, p.126). Neste contexto, Aranha (2006) também destaca a 

importância os esforços de Vittorino de Feltre, na passagem do Séc. XIV para o 

XV, considerado um dos precursores da pedagogia humanista: 

 

Convidado para ser o preceptor dos filhos de um marquês, em 
Mântua, Itália, aí fundou uma escola, a Casa Giocosa8 [...]. O nome 
da escola reflete o novo espírito: giocosa é palavra italiana que 
significa “alegre” e vem do latim jocus, ou seja, “divertimento, 
gracejo”, e daí, “jogo”. Feltre cuidava não só de recreação e exercício 
físico, mas do desenvolvimento da sociabilidade e do autodomínio. A 
sua escola oferecia cursos de equitação, natação, esgrima, música, 
canto, pintura e jogos em geral. A formação intelectual voltava-se 
para o ideal renascentista da mais ampla cultura humanística, com 
atenção especial ao ensino do grego e do latim. (ARANHA, 2006, 
p.126). 

 
 

Vê-se, portanto, como o pensamento humanista modificou 

profundamente o que se entendia por educação. Vittorino de Feltre “[...] tornou- 

a mais prática, incluindo a cultura do corpo e procurando substituir processos 

mecânicos por métodos mais agradáveis.” (GADOTTI, 1999, p.61). Como se 

observa, a educação do humanismo renascentista é uma das bases dos 

modelos escolares modernos. Dada a relevância que ela adquiriu durante esse 

período histórico, em que educar consistiu verdadeiramente em um imperativo 

para o florescimento de uma nova concepção de humano (ARANHA, 2006), 

suas contribuições para a pedagogia estão lado a lado com as tradições 

inacianas e protestantes. (HUBERT, 1976). 

 
 

 
2.2 A REFORMA E A EDUCAÇÃO PROTESTANTE 

 
 

Para o historiador da educação italiano Mario Aliguiero Manacorda, em 

“História da educação: da antiguidade aos nossos dias” (2010), as linhas gerais 

8 Gadotti (1999) afirma que a Casa Giocosa foi, em verdade, a primeira escola nova, conceito 
que se desenvolverá mais tarde, nos séculos XIX e XX. 
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da história dos anos quinhentos e seiscentos poderiam ser traçadas com temas 

como reforma, contrarreforma, utopia e revolução. A esse respeito trataremos 

no tópico seguinte. 

Com a ampliação do espectro do humanismo na Europa, novas formas 

de viver, mundanas e seculares, se constituíram. Vieram reformas religiosas e 

sociais de grande impacto, as quais, de modo inédito, propuseram a inclusão 

de classes subalternas nos processos de educação e desenvolvimento cultural. 

Tais modificações descendem menos da benevolência humanista que das 

imposições do desenvolvimento dos meios de produção econômica. Seja como 

for, essas dinâmicas abalaram profundamente os fundamentos morais e 

políticos da sociedade medieval. Papado e império, as cúpulas medievas por 

excelência, se viram obrigadas a lidar com uma crescente rejeição aos arranjos 

institucionais que praticavam. Sobretudo em face dos sonhos de criação de 

sociedades totalmente novas, inspirados pelo contato com o universo do 

chamado Novo Mundo. (MANACORDA, 2010; ARANHA, 2006). 

Assim, temos que a crise de poder enfrentada pela Igreja Católica não 

teve como única causa a Reforma Protestante. Muito embora a sanha 

reformista tenha sido o golpe mais duro na autoridade papal, os ecos do 

espirito renascentista se refletiram na ordem econômica, social e religiosa da 

Europa, fazendo surgir amplos “[...] movimentos de ruptura representados pelo 

luteranismo, pelo calvinismo e pelo anglicanismo.” (ARANHA, 2006, p.125). 

No campo econômico, a ascensão da burguesia conflitava com o modelo 

feudal vigente. Com 1000 anos de existência, o feudalismo era baseado na 

produção para o consumo, com as classes sociais bem definidas - servos, 

vassalos e suseranos. Com o surgimento do comércio, essa ordem fica 

abalada e começa a migrar para outro arranjo. Os vassalos passam a poder 

enriquecer com as trocas mercantis. 

Mediante essa possibilidade, eles passam a remunerar os servos por 

seu trabalho, de modo acumular a produção excedente para a venda. 

Rapidamente, a acumulação do excedente se transforma no principal ativo da 

economia, forjando uma nova classe. 
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A nova classe, a burguesia, rompe com o estado teocrático e passa a 

construir seu espaço na sociedade. Neste movimento, sedimentam-se ideais 

nacionalistas, que mais tarde levariam à consolidação das monarquias 

absolutistas (não submetidas ao poder religioso). A questão da lucratividade 

comercial, encarada pelo catolicismo como pecado de usura, também 

indispunha o “novo homem” com a Igreja de Roma. É neste cenário distópico 

que autoritarismo eclesiástico intenta conter seu poder. (GADOTTI, 1999). 

O ano de 1517 é fundamental para os séculos que seguiriam. O Papa 

Leão X, interessado em viabilizar a conclusão das obras da Basílica de São 

Pedro - o maior e mais importante monumento ao catolicismo até hoje - 

autorizou a intensificação da venda de indulgências para rebanhar recursos. A 

medida foi de encontro à publicação das 95 teses do monge agostiniano 

Martinho Lutero, que colocavam em questão a autoridade papal e outros 

dogmas principais impostos à fé católica, tais como a hierarquia, celibato e 

votos dos religiosos, devoção aos santos e até mesmo a missa e seus rituais. A 

repercussão das teses luteranas o levou à excomunhão em 1520. (GADOTTI, 

1999). 

Uma tecnologia favoreceu, para além do cisma protestante, as 

transformações do mundo àquela época: a invenção da imprensa por 

Guttemberg. A possibilidade tecnológica da reprodução industrial de textos 

criou a emergência de formar leitores e encerrou o domínio da Santa Igreja 

sobre as traduções e reproduções de obras. Como parte da Reforma 

Protestante, baseada nas 95 teses luteranas, havia a defesa de que a Bíblia 

Sagrada e os rituais católicos fossem traduzidos para as línguas nativas - a 

Santa Igreja só permitia a tradução do hebraico para o latim, língua em que se 

realizavam todos os rituais católicos. Coube ao próprio Lutero fazer a primeira 

versão da Bíblia em alemão. As teses defendiam também que de todos fossem 

alfabetizados, para fazer suas próprias leituras da Bíblia Sagrada. A imprensa 

facilitou também a ampla divulgação do luteranismo pela Europa. Com efeito, 

antes de 1535, Suécia, Dinamarca, Inglaterra e partes da Alemanha já haviam 

rompido com a Igreja de Roma (MARRIOT, 2016). 
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Conforme Barbosa (2011), no centro turbilhonante destas 

transformações, elo fundamental entre a imprensa, a Reforma Protestante e a 

leitura, estava a educação. Mediante todas as novidades religiosas, políticas e 

culturais tornou-se decisivo para o sucesso das transformações renascentista e 

reformista cuidar de uma multidão que emergia na medida em que se alargava 

a popularização da escrita: os iletrados. O ato de ler, a partir dali, se tornaria 

um gesto social entre os principais para as identidades nacionais e para o que 

mais tarde se convencionaria chamar de espírito “ocidental”. 

Por tudo isso, o ano de 1517 marca o surgimento da Reforma 

Protestante e determina a passagem do fim da Idade Média para o início do 

Renascimento. Tratava-se, contudo, de uma retomada de ideias surgidas nos 

idos do Séc. XII, mas então abafadas pela Santa Igreja. Dois séculos antes, o 

inglês John Wycliffe (1320-1384) já vaticinara que cada um deveria se tornar 

teólogo. Na Boêmia, Jan Hus (1374 - 1415) codificou a ortografia tcheca e 

redigiu um silabário que apresentava conteúdos religiosos por  ordem 

alfabética. Há registros de demandas por educação formal já no início dos anos 

quinhentos. Em 1501, mesmo antes da Reforma Protestante, surgem clamores 

por educação para as classes populares: 

 

Esta será, apesar de suas contradições, uma característica comum 
aos povos que se rebelaram contra a Igreja de Roma. Justamente 
deles, surgirá, e não dos países católicos, não obstante o forte 
empenho das novas Ordens Religiosas, a iniciativa mais avançada de 
novos modelos de instrução popular e moderna. A esta exigência de 
instrução e de democracia respondem especialmente os movimentos 
heréticos e reformadores [...] (MANACORDA, 2010, p.239). 

 

 
Assim, era sem dúvida incontornável que Lutero fosse um grande 

defensor da democratização do ensino. Em discursos e publicações, ele propôs 

que o Estado assumisse o ônus de oferecer educação escolar primária gratuita 

e universal, como estratégia para enfraquecer o teocentrismo nos campos 

político, educacional e religioso. (BARBOSA, 2011; ARANHA, 2006). Sem 

dúvida, foi a rápida difusão da instrução em certas regiões da Europa a partir 

do Séc. XVI o que possibilitou a multiplicação dos movimentos populares 

heréticos. 
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A cidade germânica de Meiningem decidiu “[...] que os feudos sejam 

abolidos e que deles se tire o necessário para manter um pároco, capelão, 

mestre, que ensinem juntos, gratuitamente, os filhos dos ricos e dos pobres.” 

(MANACORDA, 2010, p. 239). No mesmo sentido, a comuna de Mutterstadt 

fixou em seus “Artigos e reinvindicações” que: 

 

Não deve mais ser tolerado que existam livremente párocos e 
monges como houve até agora; mas, segundo a palavra de Paulo, 
devem ser eleitos dois mil homens excelentes, eloquentes e doutos. 
Os dois mil devem cumprir fiel e diligentemente seu ofício e, para que 
isto se verifique com maior diligência e cuidado, eles devem ser 
ordenados como levitas; e estes mantenham e cuidem de uma escola 
comunal, na qual todos os filhos dos cidadãos da cidade devem ser 
instruídos e doutrinados gratuitamente nas escrituras cristãs 
evangélicas e sem nenhum pagamento aos mestres ou à escola [...] 
(apud MANACORDA, 2010, p. 239-240). 

 
 

Orientações parecidas com as de Mutterstadt e a de Meiningem 

espocaram em toda a Alemanha, em torno do protestantismo. E também fora 

dela. Na Suíça, Ulrich Zwinglio concebeu o “Livreto para a instrução e a 

educação cristã das crianças”, publicado em 1523. No ano seguinte, o próprio 

Lutero publicou um manifesto da educação alemã, defendendo a ideia de que, 

ainda que não houvesse almas para salvar, a escola deveria existir para 

facilitar a relação com as coisas deste mundo. (MANACORDA, 2010). Em 

muitas pequenas cidades (comunas) alemãs, através do esforço das camadas 

mais populares, como camponeses e artesãos, iniciaram-se projetos de 

educação para as classes mais populares: as chamadas escolas comunais 

reformadas. (ARANHA 2006; MANACORDA 2010). 

A instrução escolar reformada objetivava romper com a escola 

tradicional por ser universal, com frequência obrigatória, mas gratuita, além de 

mirar um claro propósito social: esperava-se que os homens ali instruídos 

chefiassem o Estado e das mulheres esperava-se que fossem capazes de 

administrar um lar. Entretanto, tal modelo não se esquivou de lidar com o 

espírito elitista do seu tempo. À classe operária era oferecida uma instrução 

elementar, voltada para o trabalho, reservando-se a educação de nível médio e 

superior às classes mais abastadas (MANACORDA, 2010). Para Lutero, 

porém, tal diferença perdia importância em comparação com a educação 
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católica dos conventos e universidades romanas. Ele defendia vivamente a 

ideia de que em três anos um jovem alemão poderia estar melhor formado que 

alguém que tivesse passado décadas em conventos ou universidades 

católicas. 

Para o líder reformista, a saúde e a prosperidade de uma cidade 

passavam pela condição de ter o maior número possível de cidadãos 

instruídos. E isto incluía a educação de homens e mulheres, muito embora se 

esperassem que os homens mais bem formados dirigissem o Estado e as 

mulheres seus lares. E isto incluía que a educação fosse libertária e humanista. 

(MANACORDA, 2010). 

Percebe-se, portanto, que os valores caros ao humanismo, tais como a 

liberdade de pensamento, a capacidade crítica individual e o ideal de retorno às 

origens, consubstanciada na consulta aos textos bíblicos sem intermediários, 

integram e embasam também o ideário reformador. Contudo, não devemos  

crer que a secularização do saber foi um processo desimpedido ou já 

concluído. A maioria dos colégios no Séc. XVI continuava sob o jugo de ordens 

religiosas católicas quando do surgimento do cisma reformista. (MANACORDA, 

2010). 

Assim, temos a educação no epicentro da Reforma Protestante, bem 

como nas tentativas do papado de manter a unidade da Igreja Católica de 

Roma. É em meio a esta guerra institucional, por poder e controle sobre 

mentes e espíritos, que florescem as condições sociais para o surgimento da 

escola tal qual a conhecemos hoje. À toda essa movimentação reformadora e à 

pregação protestante, a Igreja Católica respondeu rápida e fortemente com 

uma reforma própria, denominada Contrarreforma, liderada pela Companhia de 

Jesus. (MARRIOT, 2016; GADOTTI, 1999; ARANHA 2006; MANACORDA 

2010). 
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2.3 EDUCAÇÃO E A CONTRARREFORMA 

 
 

 
Manacorda (2010) nos oferece um ponto de vista panorâmico sobre a 

educação da Contrarreforma. Para ele, no flanco católico a atividade escolar 

também registrou crescimento intenso e multiforme nos idos de 1500. Porém, a 

orientação das escolas cristãs era conservadora. Os métodos eram dedicados 

a forjar espíritos submissos ao papado. Por essa razão, na raiz do modelo 

estava certa condenação do espírito renascentista. 

Neste cenário, a tradição humanística até teve espaço na reflexão 

pedagógica católica. Mas um espaço, como veremos, altamente controlado. 

Por exemplo, em 1533, tempo em que havia certo experimentalismo nos 

métodos católicos, inspirado pela fulgurante ascensão do cisma protestante, o 

cardeal italiano Giacomo Sadoleto defendeu, em seu tratado “De liberis recte 

instutuendis”, que a infância não fosse mais classificada como “idade lúbrica”, 

mas como “idade que não peca por malícia”, digna, portanto, de uma 

pedagogia “alegre e afetuosa”. (MANACORDA, 2010). 

De outra parte, uma recomendação anterior do Papa Leão X, datada de 

1505, expunha os limites do humanismo católico. Anote-se, Leão X era filho de 

uma família afamada pelas glórias culturais e pelo inteligente mecenato. Assim 

o Papa se manifestou: 

 
Nós, a fim de que aquilo que de bom foi achado para a glória de 
Deus, o progresso da fé e a difusão das boas artes não se converta 
para fins contrários à salvação dos fiéis de Cristo, julgamos nosso 
dever cuidar da impressão dos livros para que, junto às boas 
sementes, não cresçam também os espinhos, nem aos remédios se 
misturem venenos [...]. Ninguém [...] presuma imprimir ou mandar 
imprimir algum livro ou qualquer outro escrito, que não tenha sido 
antes diligentemente examinado [...] e aprovado pelo nosso vigário ou 
bispo ou outro que tenha competência sobre o assunto do livro [...] ou 
por um inquisidor da maldade herética. (apud MANACORDA, 2010,  
p. 246). 

 

 
A orientação educativa contrarreformista definitiva da Contrarreforma 

católica passaria a ser elaborada no Concílio de Trento, entre 1545 e 1564. 

Nele, a alta cúpula da Santa Igreja debateu longamente a reforma dos dogmas 



31 
 

 
 
 

e medidas de contra-ataque à Reforma Protestante. A pequena Ordem Jesuíta, 

que na recuperação de conventos em que a disciplina afrouxara e nas aulas da 

prestigiada Universidade e Roma construíra depressa a fama de rigorosa e 

erudita, foi incumbida de formular o método de ensino da contrarreforma. 

(MANACORDA, 2010) 

Em 1581, uma banca de notáveis jesuítas se reuniu com a missão de 

formular um método pedagógico definitivo. Cinco anos mais tarde, uma 

primeira versão do documento foi entregue ao padre Cláudio Acquaviva, o 

Quinto da Companhia de Jesus9. Ele se encarregou pessoalmente de liderar a 

revisão geral das normas. Do intenso debate revisional, em 1599 foi publicado 

o Ratio Studiorum. 

 
 

 
2.4 DO RATIO STUDIORUM 

 
 
 
 

De cunho incontornavelmente religioso-católico, as diretrizes 

educacionais jesuítas, materializadas no Ratio Studiorum, fixaram a política, a 

hierarquia e o currículo para as instituições educacionais jesuítas na Europa e 

fora dela. Lorenz (2018) destaca que o Ratio surge da necessidade de 

padronização dos procedimentos e da qualidade do ensino praticado em 

escolas jesuítas instadas nos mais diversos cenários. 

A formulação do Radio principiou quando, em 1581, Claudio Aquaviva, 

Quinto da Companhia de Jesus, nomeou seis notáveis membros em comissão 

com a tarefa de codificar as práticas admitidas nas escolas jesuítas. A primeira 

versão, de 1586, foi considerada por Aquaviva como experimental. Nela 

constavam diversos ensaios a respeito da condução de aulas, das repetições 

de lições e sobre a formação dos professores, além da compilação de 

currículos e normas disciplinares sobre assuntos tais como horários, prêmios, 

 

9 O padre Cláudio Acquaviva foi o Quinto Superior Geral da Companhia de Jesus. O Superior 
Geral é a autoridade máxima de uma ordem religiosa católica. Eleito pelos pares, seu cargo é 
vitalício - embora possa ser caçado pelo Papa. Os superiores gerais vivem Cúria Generalícia, 
em Roma. (FRANCA, 2019) 
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graus e férias. Coube ao próprio Aquaviva revisar a proposta. Em 1591, 

Aquaviva apresentou uma segunda edição do documento. A partir  da 

discussão desta versão, surgiu a redação definitiva do Ratio Studiorum, oito 

anos mais tarde, em 1599. 

O Ratio nasceu cosmopolita. Professores e administradores escolares 

italianos, espanhóis, franceses e alemães fizeram parte de sua elaboração. 

Eram todos pensadores com vocação religiosa e solidamente formados na 

Universidade de Paris. Exceto por Pedro Canísio, que estudara na 

Universidade de Colônia - este fora renomado como ‘Martelo dos Hereges', 

pela incisão com que argumentava contra os cristãos não católicos. (FRANCA, 

2019) 

O Ratio condensou ideias e mandamentos da Quarta Parte das 

Constituições Jesuítas, elaboradas por Inácio Loyola; do plano Ordo Studiorum, 

elaborado pelo padre Jerome Nadal para o colégio em Messina, na Sicília e do 

documento de James Ledesma para o Colégio Romano; além do De Ratione et 

Ordine Studiorum Collegii Romani. (LORENZ, 2018). 

 

E Paris foi modelo escolhido pelos Padres na organização do seu 
primeiro grande colégio [Jesuíta]. Em matéria de repetições, disputas, 
composições, interrogações e declamações, o método adotado e 
seguido foi deliberadamente o de Paris, o modus parisiensis, que 

aparece constante e frequentemente na correspondência destes 
tempos primitivos. Numa proclamação lançada em Messina no  ano 
de 1584, por um cidadão de nome Pedro Spira, lê-se na parte relativa 
aos estudos, provavelmente elaborada por Nadal e seus 
companheiros, a palavra de ordem: “Seguitando il modo et ordine  
Che s’usa in Parigii, essendo il meglio Che tenere si possa per 

facilmente et perfectamente diventare dotto nella língua latina”. 10 
(FRANCA, 2019, p. 9) 

 
 

Paralelamente ao proveito jesuíta do modus parisiensis, no mesmo ano 

que Lutero publicou suas teses, em 1517, a Universidade de Paris aderiu à 

corrente humanista do Renascimento. Precisamente nesta época, nomes 

importantes da fundação da Companhia de Jesus, como Peregrino Espanhol, 

estavam na universidade. Assim, os primeiros jesuítas testemunharam com os 

 
10 Tradução: Seguindo a maneira e o métodos que são utilizados em Paris, que são os 
melhores que possam ter para facilmente e perfeitamente tornar-se douto na língua latina. 
(Franca, 2019, p.9) 
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próprios olhos os primeiros movimentos de transição da antiga para a nova 

orientação do ensino clássico na Europa. Observação que seria fundamental 

para a elaboração do Ratio. Foi em Paris, por exemplo, que se delineou o 

movimento de restauração do tomismo - corrente filosófica de que trataremos 

mais detidamente nas próximas seções desta pesquisa. (FRANCA, 2019) 

Toda essa fundamentação foi sintetizada no Ratio em trinta regras a 

respeito dos diversos componentes da educação jesuítica. Elas delimitavam a 

instrução de três áreas curriculares do saber. A primeira delas dizia respeito 

aos estudos da linguagem clássica, divididos em cinco disciplinas: três classes 

de Gramática latina e grega, uma classe de Humanidades com fulcro em 

poesia e uma classe de retórica. Por seu turno, o curso de Humanidades previa 

três anos de estudos de Filosofia. E, depois, um curso de quatro anos de 

Teologia, ofertado apenas aos futuros sacerdotes. (LORENZ, 2018). 

Tal sistema tripartite respondia a certo arranjo lógico. Os estudos 

humanistas ofereciam uma formação de base aristotélica, que preparava os 

alunos para o curso de Filosofia. Este voltado, no limite, para uma Teologia 

embasada na “Summa Theologica” de Tomás de Aquino. No contexto do Ratio, 

o programa de Humanidades era classificado como "Studia Inferiora" e era 

destinado aos colégios jesuítas. Por sua vez, os programas de Filosofia e 

Teologia se intitulavam “Studia Superiora” e eram oferecidos nas 

universidades. Ora, lembremos que o terceiro nível da educação era reservado 

aos futuros sacerdotes, logo, as universidades católicas eram interditadas ao 

cidadão comum. 

Estruturalmente, o Ratio Studiorum contemplou quatro áreas 

disciplinares: administração escolar, currículo, método de ensino e disciplina. 

Ele normalizou a "função, relacionamento e deveres de funcionários como o 

provincial, o reitor e os prefeitos de estudos". Fixou os currículos em três níveis 

de ensino e sua "sequência e gradação de cursos de estudo em Teologia, 

Filosofia e Humanidades". O Ratio classificou também métodos de "[...] 

condução de lições e exercícios na sala de aula [...]", bem como as  "[...] 

normas de conduta, regularidade e boa ordem [...]", voltados para o alunado. 

(LORENZ, 2018, p.47). 
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As trinta regras constantes do Ratio possuíam ainda 461 artigos ou 

diretivas. A Seção I destinou-se aos administradores superiores das instituições 

educacionais, tais como o provincial, o reitor e o prefeito de estudos. A Seção II 

tratou das responsabilidades e os métodos de ensino das faculdades de 

Teologia. A Seção III fixou as normas e conteúdos das faculdades de Artes, 

isto é, de Filosofia. A Seção IV disciplinou as cinco classes do curso de 

Humanidades e a Seção V listou algumas regras outras. 

Demerval Saviani, na obra “História das ideias pedagógicas no Brasil” 

(2013, p. 64), registra a estrutura do Ratio Studiorum: 

 
Regras do Provincial em número de 40. 
Regras do Reitor (24). 
Regras do Prefeito de Estudos (30). 
Regras Comuns a todos os professores das faculdades superiores 
(20). 
Regras particulares dos professores das faculdades superiores, num 
total de 49 assim distribuídas: 
a) Regras do professor de escrituras (20); 

b) Regras do professor de hebreu (5); c) 
Regras do professor de teologia moral, isto é, de casos de 
consciência (10). 
Regras dos professores de filosofia, num total de 27 a saber: 
a) Regras do professor de filosofia (20); 
b) Regras do professor de filosofia moral (4); 
c) Regras do professor de matemática (3). 
Regras do Prefeito de Estudos Inferiores (50). 
Regras para os exames escritos (11). 
Normas para distribuição de prêmios (13). 
Regras comuns aos professores das classes inferiores (50). 
Regras particulares dos professores das classes inferiores (59): 
a) Regras do professor de retórica (20); 
b) Regras do professor de humanidades (10); 
c) Regras do professor de gramática superior (10); 
d) Regras do professor de gramática média (10); 
e) Regras do professor de gramática inferior (9). 
Regras dos estudantes da Companhia (11). 
Regras dos que repetem a teologia (14). 
Regras do bedel (7). 
Regras dos estudantes externos (15). 
Regras das academias, num total de 47, assim distribuídas: 

a) Regras gerais (12); 
b) Regras do prefeito (5); 
c) Regras da Academia de Teologia e Filosofia (11); 
d) Regras do prefeito da Academia dos Teólogos e Filósofos (4); 
e) Regras da Academia de Retórica e Humanidades (7); 
f) Regras da Academia dos Gramáticos (8). (p.54). 

 

Saviani (2013) assinala ainda que o Ratio Studiorum contribuiu com 

algumas das mais importantes bases da educação moderna e do que se 
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convencionou chamar de pedagogia tradicional. A ele atribui-se, dentre outros 

méritos; 

 
[...] a criação de espaços especializados para o ensino, 
materializados na sala de aula; maior desenvolvimento da seriação 
dos estudos; maior diferenciação entre as áreas do conhecimento; e 
o crescente número de professores especializados por área do saber 
(SAVIANI, 2013, p.58). 

 
 

Contudo, devemos anotar que essas contribuições elencadas são de 

caráter formal ou estrutural. Efetivamente, todo esse aparato estava ancorado 

sobre uma ética e uma filosofia antiprogressistas. Suas regras se destinavam a 

que professores e alunos chegassem a se comunicar no melhor estilo latino, ou 

seja, aquele “[...] que imitava [o grande orador classicista] Cícero com a maior 

perfeição possível - usava suas frases na forma como ele usou e com o mesmo 

ritmo." (DONOHUE, 1963, p.120). 

Para os jesuítas o humanismo do processo educativo se restringiu 

basicamente à formação para a sapientia da eloquência. Para a formação do 

orador bem informado e capaz de persuadir o próximo por meio de uma 

linguagem ágil e elegante. Tal educação cumpria duplo papel, não pedagógico, 

mas político. 

Por um lado, a retórica integrava o currículo do humanismo 

renascentista, o que proporcionou ao Ratio Studiorum exercer um antagonismo 

direto, material, com a educação promovida pelos reformistas, além de também 

falar em nome do espírito de seu tempo. Por outro lado, a consagração do 

formalismo retórico funcionava para guardar uma distância segura de qualquer 

evolução criativa que pudesse ameaçar a não menos rígida organização 

monárquica e papal. 

Tanto para o Concílio de Trento quanto na elaboração do Ratio 

Studiorum, os jesuítas embasaram suas propostas na filosofia escolástica de 

São Tomás de Aquino, do Séc. XIII. Escolha que não foi propriamente 

autônoma. Ela se motivou também pela convergência com o que viriam a ser 

as bases filosóficas do humanismo protestante. (CALÓGERAS, 1911) 
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As teses de São Tomás de Aquino buscaram harmonizar a filosofia - 

pensamento racional - e o catolicismo medieval - a profissão da fé. Neste 

esforço, o chamado “tomismo” substituiu a matriz platônica, sobre a qual a 

teologia cristã tradicional se assenta, pelo pensamento aristotélico. O mesmo 

que mais tarde embasaria o humanismo protestante. A matriz aristotélica 

comum entre o humanismo protestante e o tomismo remonta aos primeiros 

sintomas do cisma católico. No século XIII, traduções de Aristóteles 

recuperadas do árabe retornaram à corrente sanguínea do pensamento 

racionalista europeu. No século seguinte, elas embasariam manifestações 

indigestas para a supremacia do Santo Ofício, como nos casos já vistos das 

teses do inglês John Wycliffe (1320-1384) a respeito de que cada um deveria 

se tornar teólogo e do trabalho do germânico Jan Hus (1374 - 1415), que 

codificou a ortografia tcheca e redigiu um silabário que apresentava conteúdos 

religiosos por ordem alfabética. 

São Tomás de Aquino, em defesa da Santa Igreja, buscou demonstrar 

filosoficamente que o pensamento aristotélico em particular e o racional em 

geral são perfeitamente compatíveis com os dogmas cristãos. (CALÓGERAS, 

1911). Para o tomismo, a alma é a forma essencial do corpo, que lhe dá a vida 

e a ele subsiste, do que decorre que o homem seja um ser naturalmente 

inclinado a Deus. Se o homem é racional, é graças a ter recebido essa graça 

de Deus. Por sua vez, inteligência humana, sendo um dom do divino, deve ser 

usada para o bem. Para o tomismo, o homem deve pensar por si próprio, 

buscando sozinho no mundo as verdades da existência. Porém, sem jamais se 

afastar ou atacar os dogmas católicos. 

Neste arranjo, embora não se negue a razão, é a fé que a qualifica. 

Motivo pelo qual a razão, no limite, não pode conhecer tudo o que há para ser 

conhecido. Assim o tomismo resolvia o problema da coexistência entre fé e 

razão: deixando persistir a hierarquia segundo a qual os dogmas católicos 

estão acima do pensamento. (CALÓGERAS, 1911) 
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Os jesuítas, por seu turno, não foram apenas utilizadores do tomismo, 

eles também o desenvolveram: por suas qualidades, o tomismo jesuíta foi 

considerado como a Segunda Escolástica11. 

Para o filósofo gaúcho Alfredo Storck (2006), a Segunda Escolástica se 

notabilizou pelo enfrentamento da reformulação da noção cristã de ser  

humano. Mediante as profundas mudanças sociais e políticas do Séc. XVI, o 

catolicismo se viu obrigado a repensar diversos princípios e práticas, inclusive 

suas bases éticas a respeito da convivência social. Em nome delas, se 

travaram calorosos debates católicos a respeito da ética protestante, tais como 

a discussão sobre a usura, o valor de troca, o preço justo, bem como acerca da 

ocupação do Novo Mundo e do estatuto de seus habitantes. A partir do Concílio 

de Trento, o “tomismo” repaginado pelos jesuítas passou a ser considerado em 

alta conta no pensamento católico. 

Vale também, no registro do caráter formal da educação jesuíta, a 

comparação entre a organização dos estabelecimentos de ensino da 

Companhia de Jesus e a manufatura, modelo de produção emergente àquele 

tempo. Segundo Alves (2005 apud SAVIANI, 2013), tanto em um quanto em 

outro se nota a decomposição do processo de trabalho em suas operações 

constitutivas e a produção de trabalhadores especializados. Um sinal de 

confluência formal entre economia e educação. 

Além da estrutura do método, de uma viagem à Alemanha o jesuíta 

Morone, o Bispo de Módena, retornou com a convicção de que, para combater 

o luteranismo nos países em que ele prosperara, era necessário substituir os 

sacerdotes latinos por missionários nativos de cada região. Assim nasceu, em 

Roma, o Colégio Germânico. E as estratégias jesuíticas de educação foram 

cada vez mais aclamadas no seio do catolicismo, a ponto de se tornarem um 

grande pilar da Contrarreforma. 

 
 
 
 

11 Escolástica: ou escolasticismo é um método ocidental de pensamento crítico e de 
aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, que busca conciliar a fé cristã e o 
sistema filosófico de pensamento racional, sobretudo o grego (razões aristotélica e platônica). 
Este método ou filosofia de ensino enfatiza a dialética para ampliar o conhecimento por 
inferência e resolver as contradições (STORCK, 2010) 
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A partir de 1555, pouco mais de vinte anos após a fundação em Paris 
da humilde sociedade de conversão dos mulçumanos, a 
transformação dera-se inteira e absoluta, e as Constituições 
elaboradas pêlo vidente Navarro davam à Companhia sua feição 
definitiva de congregação catholica educadora e de Ordem militante 
anti-reformista. O alto ideal que propugnava era a soberania do Papa 
e da fé catholica (CALÓGERAS, 1911, p.3). 

 
 

Como se pode notar, o Ratio Studiorum foi um método de ensino 

orientado por finalidades políticas, e não somente pedagógicas. Sua longa 

sobrevivência na Europa e no Novo Mundo deveu-se também aos propósitos 

políticos. A eles podem ser creditados os efeitos de distanciamento do espírito 

crítico de mestres e alunos e o apagamento do antropocentrismo e do livre 

pensamento, sob o edifício da autoridade em suas diversas formas históricas. 
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3 OS JESUÍTAS NO BRASIL COLONIAL 

 
 
 
 

De acordo com Lorenz (2018), cinco anos após a formação da 

Companhia de Jesus, em Paris (1534), os primeiros inacianos chegaram ao 

Reino de Portugal. Dentre eles, coube ao padre Simão Rodrigues fundar o 

primeiro colégio jesuíta, na cidade central de Coimbra. Cidade que, desde 

1537, já abrigava a notória Universidade de Coimbra. 

A ascensão do renome da Companhia de Jesus na Península Ibérica 

coincidiu com os objetivos colonialistas da coroa portuguesa no Brasil. Foi a 

pedido do rei Dom João III que o padre Manuel da Nóbrega e outros cinco 

jesuítas migraram para a colônia, em companhia de Tomé de Sousa, 

designado como primeiro Governador Geral do Brasil. Os seis jesuítas 

desembarcaram em terras baianas 1549, onde logo foi criada a Província 

Brasileira da Companhia de Jesus, a primeira das Américas. (NASCIMENTO, 

2007). 

Em terras brasileiras, a ordem religiosa trabalhou a conversão dos 

nativos à fé católica. Dentre os objetivos primários da ordem religiosa 

encontravam-se a confissão, a pregação e a catequização, tendo a educação, 

com o passar do tempo, ocupado um lugar cada vez mais central nos 

propósitos da coroa portuguesa. (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008). 

Inicialmente, houve uma espécie de encantamento por parte dos jesuítas 

em relação aos indígenas. Por tê-los considerado incomuns, diferentes, 

Shigunov Neto e Maciel (2008) afirmam que no primeiro século de atuação dos 

religiosos em terras brasileiras desenvolveu-se um trabalho de adaptação 

mútua, que preparou as estratégias jesuítas para catequizar e aculturar os 

nativos. 

Assim, o projeto educacional da Companhia de Jesus no Brasil não se 

restringiu a um plano de catequese. Tratava-se de conduzir os índios do 

universo tribal para o universo civilizatório. Grande era o esforço dos religiosos 

para impingir aos índios o modo de vida burguês europeu, para fazê-los abrir 
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mão da vida contemplativa pelo trabalho para a acumulação. (NASCIMENTO, 

2007; SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008). 

Mediante as dificuldades de aculturação, os “[...] índios eram 

escravizados para realizarem trabalhos forçados, na tentativa de implantar a 

lavoura de cana-de-açúcar em larga escala [...]”. (NASCIMENTO, 2007, p.184). 

Os índios escravizados eram organizados em aldeias, onde recebiam o 

catecismo e a instrução para o trabalho. As aldeias também funcionavam como 

formação de defesa contra eventuais ataques de índios não catequizados, 

denominados selvagens, e de outros inimigos. 

Ao final do primeiro século de catequização as dificuldades dos jesuítas 

eram imensas: 

 

 
[...] os indígenas passam a ser encarados pelos padres jesuítas como 
um empecilho para a consecução de seus objetivos, pois, ao não se 
adaptarem às exigências do trabalho árduo, rotineiro e contínuo, 
destinado à acumulação e não mais apenas à sobrevivência, tornam- 
se insubordinados, abandonando, dessa maneira, as missões e 
retornando para suas aldeias. (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, 
p.174). 

 
 

No plano da educação voltada para a corte e a aristocracia colonial, o 

primeiro colégio foi criado quinze dias após o desembarque dos primeiros 

jesuítas no Brasil. O Colégio de Jesus da Bahia, primeira escola do país, foi 

rebatizada três anos mais tarde como Colégio dos Meninos de Jesus. Em  

1564, o colégio adotou o currículo humanista, com a finalidade de preparar os 

alunos para os estudos superiores em Portugal. Naquele período, por muitos 

anos o colégio foi considerado a melhor escola secundária do país. 

(SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008; LORENZ, 2018). 

O Colégio de Jesus da Bahia orientava-se por um plano de estudos 

dividido em duas fases: a elementar, na qual se ensinava língua portuguesa e 

catequese; e a segunda fase, idealizada pelo padre Manuel da Nóbrega, em 

que o aluno escolhia entre o ensino secundário ou o profissionalizante, de 

acordo com suas capacidades. (LORENZ, 2018). O colégio, que não tinha 

capacidade para mais que 25 alunos regulares, atendia também a alguns 
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índios, órfãos e mamelucos, e os filhos de colonos portugueses podiam 

frequentar as aulas de alfabetização. 

No ano de 1551, um novo grupo de inacianos chegou ao Brasil. E no 

ano de 1553 um terceiro grupo de jesuítas atracou no país. Neste ano, o padre 

Manuel da Nóbrega mudou-se para as capitanias do sul, onde ajudaria a fundar 

a aldeia de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo. Lá, Manuel da 

Nóbrega fundou uma escola de educação elementar, deixando Vicente Rijo12  

na posição de superior interino do Colégio da Bahia. (SHIGUNOV NETO; 

MACIEL, 2008; LORENZ, 2018). 

Manuel da Nóbrega destacou-se à frente da missão jesuítica no Brasil 

por fundar, além da Escola de Bahia e São Paulo de Piratininga, as escolas de 

educação elementar de Ilhéus, Espírito Santo e São Vicente, e três colégios em 

Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. Dentre os colégios, os da Bahia e de São 

Vicente destacavam-se como os de maior sucesso na empreitada jesuítica. Em 

1556, com a nova constituição da Companhia de Jesus, a Ordem deixou de 

atender “[...] educandos leigos, que não fossem candidatos da Companhia de 

Jesus [...].” (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, p.180). 

Bechara (2015) destaca que a educação jesuíta no Brasil Colônia13, 

prevalente durante os séculos XVI, XVII e XVIII, amparava-se no Ratio 

Studiorum e era voltada para atender aos interesses da Metrópole. Isto é, seu 

papel era o de formar mão-de obra sem especialização, o que explica criação 

de cursos superiores no país somente a partir de 1808. É a partir deste ano já 

bastante tardio em comparação com o resto do continente que a educação 

superior começa a se desenvolver no Brasil. Demerval Saviani assinala, na 

obra “História das ideias pedagógicas no Brasil”, a existência de cursos de 

ensino superior em Filosofia e Teologia, ainda no período colonial. Contudo, 

eles eram exclusivos para a formação de padres catequistas. (SAVIANI, 2013, 

p.35). 

 
10 Vicente Rijo, ao 21 anos de idade, já na Bahia, foi incumbido, pelo padre Manuel  da 
Nóbrega, de catequizar e ensinar a ler e escrever os meninos indígenas, tornando-se, desse 
modo, o primeiro professor a ministrar aulas na primeira escola brasileira (SHIGUNOV NETO; 
MACIEL, 2008, p.174) 
11 Este período se estende desde o descobrimento, em 1500, até 1815, quando o Brasil deixa 
de ser colônia para se tornar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. 
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Com efeito, até aquele momento não havia interesse imperial na 

existência de cursos superiores na colônia, de modo que o acesso aos cursos 

superiores exigia que o estudante recorresse às universidades europeias, 

mormente aquelas localizadas na Metrópole, como as universidades de 

Coimbra e de Évora. (BECHARA, 2015, p.35). 

Outras ordens religiosas católicas também aportaram na colônia 

brasileira, em alguns casos, até mesmo antes dos “soldados” da Companhia de 

Jesus. Os franciscanos, por exemplo, enviaram oito missionários para o Brasil 

junto com Pedro Alvares Cabral. Beneditinos, carmelitas e principalmente os 

franciscanos “[...] também contribuíram para ajudar a disseminar a instrução no 

Brasil.” (NISKIER, 1989, p.51). Contudo, sem alcançar a importância e a 

dimensão da presença jesuíta. 

Após o descobrimento e pelos trezentos anos que se seguiram, o Brasil 

permaneceu na condição de colônia do Reino de Portugal, dependente da 

Metrópole na seara política, econômica e também quanto à educação. Na 

educação elementar, vigorou a submissão ao modelo instituído pela 

Companhia de Jesus. Educação superior, em face da política portuguesa que 

não permitia a abertura destes cursos fora de Portugal (FONSECA, 2005), não 

houve. Uma situação que, segundo Niskier (1989), começaria a ser modificada 

com a chegada da família real, em 1808, quando, fugindo da invasão francesa, 

o príncipe regente Dom João desembarca na Bahia. 
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4 ENSINO JURÍDICO: BRASIL E PORTUGAL 

 
 

 
Nesta seção, apresentamos a história do ensino do Direito no Brasil, 

fazendo uma incursão por sua relação com a história da Faculdade de Direito 

de Coimbra. Em companhia de autores em estudos sobre o tema, buscaremos 

contextualizar como, a partir de 1827, nos primeiros anos da independência do 

Brasil, surgiram os cursos jurídicos brasileiros e de que forma a herança 

jesuítica neles se refletiu. 

 

4.1 ENSINO JURÍDICO NO PERÍODO COLONIAL BRASILEIRO 

No período colonial, conforme Fonseca (2005), havia: 

 
[...] uma deliberada política de centralização na formação académica 
dos quadros burocráticos (o que via de regra ocorria na Universidade 
de Coimbra), coibindo a formação de qualquer instituição superior no 
Brasil. Era estrategicamente importante para Portugal que as colônias 
não tivessem centros de formação superior, de modo a que toda a 
burocracia colonial deveria ter uma formação totalmente portuguesa 
(p. 97). 

 

 
Mas isto se aplicava essencialmente à formação de bacharéis e 

burocratas. Conforme Niskier (1989), o ensino militar tinha outras 

características. Ele precedia a qualquer outro de nível superior, sobretudo a 

partir de 1699, quando, sob o governo do Vice-rei Conde de Resende, 

inaugurou-se um curso de Engenharia Militar, no Rio de Janeiro. 

Contra os imperativos da coroa portuguesa, porém, a sociedade 

brasileira ambicionou cedo a criação de cursos superiores no país. Há registros 

de discussões neste sentido encampadas pelos jesuítas ainda no Séc. XVI. E, 

em 1797, os inconfidentes mineiros tencionaram criar uma universidade em 

Vila Rica. Coube a Joaquim Félix Pinheiro pleitear junto ao governador a 

criação de um arremedo de ensino médico, resumido a uma cadeira de 

Anatomia, uma Cirurgia e outra de Partos. Por causas variadas, restaram 

infrutíferos esses intentos. (NISKIER, 1989, p.65). 
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Logo, todos aqueles que não optassem por cursar Engenharia militar 

precisavam dirigir-se à Europa. E mais precisamente aqueles destinados à 

formação em Direito, necessitavam obter matricula na Universidade de 

Coimbra. Disto resulta que, nos anos de 1800, nada menos que 1749 

brasileiros iniciaram seus estudos em Coimbra. Entre eles, grandes nomes 

nacionais daquela época, como por exemplo o estadista José Bonifácio de 

Andrada (NISKIER, 1989, p.66). 

Importa-nos ainda registrar o que Romancini e Lopes (2015) afirmam 

acerca da ausência de cursos de ensino jurídico no Brasil. Eles anotaram que 

se tratou de uma escolha deliberada da coroa portuguesa, posto que esta 

temia que o arcabouço jurídico e cultural inerentes ao curso acabasse por 

ensejar uma insubordinação precoce por parte dos habitantes da colônia, 

levando-os à emancipação. 

 
 

4.2 DO ENSINO JURÍDICO EM COIMBRA 

 
 

 
A Universidade de Coimbra se originou do Estudo Geral de Lisboa, uma 

instituição de ensino superior pública portuguesa fundada em 1290, sob o 

império de D. Dinis. O centro de estudos, a exemplo do que ocorreu com 

significativa parcela das instituições de ensino a ele contemporâneas, surgiu 

por e sob a influência da Igreja Católica, através de pedido de um grupo de 

clérigos ao Papa Nicolau IV. 

A bula papal De statu regni Portugalie autorizou a criação do Estudo 

Geral, que passou a ensinar Direito Civil, Cânone, Gramática, Lógica, Física e 

Artes, sem, contudo, receber o título de Universidade, uma vez que ali não se 

ofertava aulas de Teologia. Em 1400, quando o reitor João das Regras institui o 

curso de Teologia, a escola passou então a denominar-se Universidade de 

Lisboa. (NISKIER, 1989). A necessidade da implantação do ensino de Teologia 

para que a instituição fosse alçada à categoria de universidade revela a força e 

o tipo de domínio da Santa Igreja sobre os processos educacionais daqueles 

tempos. 
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No ano de 1308, o Estudo Geral deslocou-se de Lisboa para Coimbra. O 

vai e vem da instituição entre as cidades se repetiu ainda muitas vezes, 

findando-se somente no ano de 1537, quando D. João III transferiu a então 

Universidade de Lisboa para Coimbra. (NISKIER, 1989). 

Instalada ainda em Lisboa, no ano de 1418 a universidade portuguesa já 

formava bacharéis em Leis. No século seguinte, a direção da Escola de Artes 

de Coimbra, criada por Dom João em 1542 e responsável pela preparação dos 

alunos para a universidade, foi entregue aos jesuítas no ano de 1555. A partir 

dali a universidade se expandiu, passando a oferecer os quatro cursos mais 

tradicionais do período: Teologia, Medicina, Artes e Direito Civil e Canônico. 

Estes últimos eram os mais frequentados e foram os que melhor remuneravam 

os lentes (educadores). Estes, egressos da Universidade italiana de Bolonha, 

registraram que a universidade portuguesa teria sido a mais antiga instituição 

de ensino jurídico14. (NISKIER, 1989; MASSAÚ, 2010; ROSOLEN, 2018). 

D. Catarina15, regente de Portugal, no ano de 1559 outorgou os 

estatutos que mantiveram a Universidade de Coimbra sob o poder da 

monarquia portuguesa, atribuindo ao Império as prerrogativas de organização, 

administração e manutenção dos cursos. 

O ensino jurídico coimbricense distinguia-se por uma divisão de ordem 

pedagógica: enquanto a faculdade de Leis dedicava-se a análise Corpus Iuris 

Civilis16, conjunto de leis unificada e codificada por ordem do imperador 

bizantino, a de Cânones detinha-se ao estudo do Corpus Iuris Canonici, 

conjunto de leis da Igreja Católica. Os professores bolonheses trouxeram para 

universidade portuguesa sua prática metodológica, estruturando suas aulas em 

um “[...] discurso glosador que radicava em processos explicativos de 

 

14 De acordo com Tagliavini e Gentil (2018), o curso de direito da Universidade de Bolonha foi 
fundado em 1808. 
15 Com o falecimento de D.João, sendo ainda seu filho menor, D. Catarina, sua esposa, 
assumiu a regência do reino, até o ano de 1562, quando essa passou a ser exercida pelo 
Cardeal D. Henrique, seu cunhado, o qual permaneceu regente ainda por nove anos, até que 
D. Sebastião completou 14 anos e assumiu o trono português. Posteriormente, D. Sebastião 
desapareceu em uma batalha, no de 1578, quando, em virtude da falta de descendentes 
deixados por D. Sebastião, D. Henrique foi proclamado rei de Portugal, tendo falecido sem 
filhos. Portugal passou a ser governada por Felipe I, espanhol, por ser o parente mais próximo 
(ROSOLEN, 2018). 
16 Compêndio das leis eclesiásticas que vigoraram até 1918. Fonte: 
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=corpus. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&amp;f=0&amp;t=0&amp;palavra=corpus
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exegese17 textual [...]” (NISKIER, 1989; MOSSINI, 2010; MASSAÚ, 2010). A 

escola da glosa surgiu na Itália, quando: 

 
 

[...] a Escola de Artes de  Bolonha  acaba  por  ser   brindada   com 
um precioso achado: uma coleção de direito  justinianeu  é 
encontrada por Irnério (“Lucernae Iuris”), dando-se ensejo às 
primeiras investigações debruçadas em um material jurídico 
aparentemente perdido durante muito tempo. Seus primeiros 
discípulos – Martinho, Búlgarso, Hugo e Tiago – são retratados em 
curiosa passagem (de fundo lendário) sobre a morte de seu 
predecessor, que em seu leito de morte acaba por escolher aquele 
com quem mais se identificava [...]dá-se ensejo à formação da 
primeira linhagem de estudiosos debruçados sobre as fontes 
justinianéias recém-encontradas (Escola dos Glosadores). 
(POUSADA, 2011/2012, p.4). 

 
 

O método da glosa, segundo o professor Estevan Lo Ré Pousada, da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), área de História do 

Direito, consistia na interpretação literal de um determinado texto. Tal 

interpretação era fundamentada por comentários, próprios e de outros doutos, 

que pudessem levar à melhor compreensão do objeto de estudo, no caso os 

Corpus Iuris Civilis e Corpus Iuris Canonici (POUSADA, 2011/2012; MASSAÚ, 

2010). 

O curso de Direito Canônico possuía o maior número de alunos, posto 

que, em sua maioria, discentes e docentes estavam ligados à Igreja. Havia 

ainda grande interesse pelos estudos civilistas, isso porque o ensino jurídico 

era responsável pela formação de mão de obra que pudesse servir à política de 

fortalecimento da monarquia portuguesa. O acadêmico recebia o grau de 

bacharel em de Leis após cinco anos, sendo considerado legista aquele que, 

após esse período, dedicasse ainda dois anos ao estudo dos Cânones e um 

ano dando aulas ou ouvindo lições (ROSOLEN, 2018). O processo educacional 

seguia o método escolástico do Ratio Studiorum: 

 

 
O professor lia os passos do Corpus Iuris Canonici ou do Corpus Iuris 
Civilis e, em seguida, os comentava, expondo as opiniões e os 
argumentos considerados falsos e os considerados verdadeiros. 
Depois, refutava as razões contrárias, sempre estabelecendo 

 
17 Interpretação, sentido. Fonte: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=pv1X. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=pv1X
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confronto com outros textos e concluindo pela interpretação  
entendida como a mais razoável. Os alunos discutiam as informações 
e ouviam os esclarecimentos do mestre. Às vezes, ocupava-se o ano 
inteiro no comentário de uma lei ou de um título do direito romano ou 
do direito canônico, sem a preocupação de fornecer uma visão de 
conjunto de toda a matéria da cadeira (ROSOLEN, 2018, p. 279). 

 
 

A influência dos jesuítas e seu manual na educação jurídica portuguesa 

não sofreu qualquer impacto com as sucessões no trono português durante os 

séculos XVI e XVII. Conforme Galdino (1997, p. 158), “[...] por séculos é a 

Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada em 1540 por Inácio de Loiola, 

que determinará os caminhos de Coimbra [...]”, ao menos até o momento que 

antecede a expulsão da ordem religiosa do reino de Portugal, no ano de 1759. 

Com o advento da Reforma Pombalina, naquele ano, começa a decadência do 

jesuitismo após seu poderio ter sobrevivido às inúmeras trocas de monarcas e 

ao forte crescimento do Iluminismo na Europa. (ROSOLEN, 2018). 

Neste diapasão, as universidades portuguesas não se abriram 

imediatamente aos ideais iluministas. Elas mantiveram-se fiéis à defesa de 

suas doutrinas de origem religiosa, o que se deve à força da intima ligação 

entre a Coroa e a Igreja, desde o nascedouro. 

A Universidade de Coimbra, por exemplo, recebeu de presente do Rei 

João V o edifício da Biblioteca, a Torre da Universidade, além do Órgão da 

Capela. Rosolen afirma que as universidades portuguesas se estabeleceram à 

sombra dos privilégios concedidos pela coroa e pela Igreja e, “[...] para 

continuarem a existir enquanto elite acadêmica, negavam os novos ventos e, 

mesmo que os sentissem, não podiam por eles se deixarem levar.” 

(ROSOLEN, 2018, p. 281). 

Com o adoecimento do monarca João V, já no século XVIII, sua esposa 

D. Maria Ana passou a governar o reino. A partir do ano 1741 e “[...] à medida 

que a saúde do rei foi enfraquecendo os jesuítas foram perdendo o poder.” 

(Rosolen, 2018, p. 282). 
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a) A Reforma Pombalina 

 
 

 
A influência dos jesuítas no reino de Portugal tem seu primeiro detrator 

em D. Luís da Cunha18, que em 1747 enviou uma missiva ao Príncipe herdeiro 

do trono, D. José, na qual apresentava uma visão bastante pessimista sobre o 

Reino de Portugal. 

No documento, que ficou conhecido como “Testamento Político”, Cunha 

apontou “[...] a necessidade de fortalecimento do poder régio com a 

concentração de poder nos secretários de Estado e o controle da influência da 

aristocracia da corte e da igreja, especialmente a Companhia de Jesus.” 

(ROSOLEN, 2018, p.282). Cunha sugeriu, ainda, que Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, na época ainda Conde de Oeiras, 

fosse nomeado Secretário de Estado do Reino. 

Nomeado, o Marquês de Pombal lidera um movimento de revitalização 

pedagógica, política e econômica no reino de Portugal. Contudo, no presente 

trabalho abordaremos tão somente aquelas que versam sobre a educação e 

sobremaneira a Universidade de Coimbra. A “Reforma Pombalina”, como ficou 

conhecida tal movimentação, ambicionou a recuperação do controle estatal 

sobre a educação, o estabelecimento de novos padrões para os currículos e o 

afastamento da influência da religião na educação e no Estado. (ARRUDA, 

2009). 

A esse tempo, um português radicado na França, de nome Luís Antonio 

Verney (1713-1792), publicou um livro intitulado “O verdadeiro método de 

estudar”. Influenciado pelos ideais iluministas que proliferavam na França, 

porém atendendo aos preceitos religiosos de sua terra natal, ele teceu na obra 

inúmeras críticas ao ensino em Portugal, mormente em relação ao curso de 

Leis: 

 
 

 
18 Luís da Cunha (1662-1740), formado em Coimbra, em Direito Canônico. Com apenas 20 
anos de idade, foi nomeado desembargador da Relação do Porto, passando, depois, para a de 
Lisboa. Embaixador à Corte de Londres, em 1696, foi ministro plenipotenciário no Congresso 
de Ultrech, em 1712 (ROSOLEN, 2018, p. 282). 
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Verney (1746) condenou o método utilizado pela Universidade para a 
formação jurídica dos discentes, tanto para aqueles que quisessem 
seguir a carreira acadêmica, como para os que quisessem seguir a 
advocacia ou então os cargos públicos. Relacionou a pedagogia dos 
jesuítas e a filosofia escolástica com a decadência do ensino jurídico. 
Criticou a superficialidade do estudo da Lógica. Enfatizou que os 
alunos não compreendiam as leituras dos textos, os professores não 
explicavam devidamente o entendimento deles, e o que era comum, o 
fato de nem acabarem o primeiro livro. O resultado da leitura sem o 
entendimento era a repetição sem a compreensão. Quanto aos 
exames para a obtenção do grau de bacharel, Verney apontou que 
quando os estudantes não sabiam sobre o assunto que lhes cabia 
pelo sorteio os professores explicavam a matéria e apontavam os 
argumentos que deveriam os alunos usar. No ato do exame, repetiam 
de memória a lição e eram aprovados. (ROSOLEN, 2018, p. 283). 

 

 
Era, portanto, patente o declínio da qualidade do curso de Leis da 

Universidade de Coimbra, que, mesmo cerca de três séculos após as 

alterações trazidas pelas ordenações Afonsinas19, ainda se ocupava de 

analisar o direito romano com emprego do método da glosa. (ARRUDA, 2009). 

Muito embora os jesuítas não dirigissem ou lecionassem nos Cursos de 

Leis e, ainda que a escola da glosa tenha sido adotada em Coimbra antes 

mesmo da criação da Companhia de Jesus, a crítica de Verney representava 

um ataque direto aos fundamentos da pedagogia jesuítica. Por isso e também 

devido aos jesuítas estarem à frente da Escola das Artes de Coimbra, o que 

tornava inegável sua influência na Universidade de Coimbra, eles foram 

responsabilizados pelo fracasso da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra e sobre ela perderam influência. (ROSOLEN, 2018; ARRUDA, 2009; 

FERRAZ, 2019). 

Com o falecimento de D. João V, ascendeu ao trono português D. José I, 

quem, após 175520, nomeou o Marquês de Pombal seu primeiro-ministro. O 

conturbado relacionamento o primeiro-ministro com os membros da Companhia 

de Jesus se ultimou quando, em 1758, o rei D. José I sofreu um atentado. Ao 

retornar da casa de D. Teresa de Távora, sua amante, a carruagem do rei foi 

19 Ordenações Afonsinas, aprovadas em 1447, determinavam a subsidiariedade do Direito 
Romano ou Canônico, o que significa dizer que o Direito pátrio português deveria ser aplicado 
de forma primeira aos casos concretos, utilizando-se o Direito Romano e Canônico somente 
quanto as fontes do Direito Português não apresentassem solução à questão (ARRUDA, 2009). 
20 Em 1755 ocorreu um terremoto de grandes proporções em Lisboa. O Marques de Pombal 
ocupava a este tempo o ministério dos Negócios Estrangeiros e Guerra. A postura de liderança 
do Marquês durante a reconstrução de Lisboa, rendeu-lhe a confiança do D.José I (FERRAZ, 
2019). 
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alvejada. A autoria do ato criminoso foi atribuída aos Távora, uma família de 

nobres portugueses que, naquele momento, detinha o vice-reinado das Índias. 

Pombal ordenou a prisão dos nobres e sua execução em praça pública, em 

sentença exemplar. E, mais tarde, acusou os inacianos de estarem implicados 

no atentado, em razão de suas pregações supostamente tendenciosas contra 

os interesses do Reino, condenando-os ao crime de lesa-majestade. (NISKIER 

1989, p.57). Foi devido a esta condenação que houve o confisco de todos os 

bens da Companhia de Jesus, além da expulsão de seus membros de todo o 

território português, condenando-se por extensão o método jesuítico, extinto 

oficialmente em 1759. (ROSOLEN, 2018; ARRUDA, 2009; FERRAZ, 2019). 

As consequências da reforma pombalina e do expurgo dos jesuítas não 

demoraram a chegar à Universidade de Coimbra, onde Pombal, egresso da 

casa, tencionava modernizar o ensino em sua alma mater, superando as 

tradições medievais ainda presentes. Segundo o entendimento dos 

reformadores, Coimbra foi refundada a partir daí. Em 1772, foram publicados 

os novos estatutos conimbricenses, os quais “[...] operaram uma verdadeira 

revolução no ensino universitário, mormente na Faculdade de Leis e na 

Faculdade de Cânones [...].” (ARRUDA, 2009, p. 572). 

Conforme Arruda (2009), foi em certa medida debalde a pretensão do 

Marquês de Pombal. Após a expulsão dos jesuítas, vários religiosos 

permaneceram à frente de Coimbra, de sorte que a secularização do ensino 

restou prejudicada. Em relação aos cursos de Leis e Cânones, muito embora a 

reforma tenha trazido novos ares, proporcionando uma renovação ao direito em 

Portugal, dado os séculos de prevalência do direito romano e do ensino 

escolástico, notaram-se somente pequenos avanços, quando em comparação 

com outras universidades do continente europeu. (ARRUDA, 2009; FERRAZ, 

2019). 

Vê-se, portanto, que a presença da pedagogia inaciana na educação 

portuguesa teve vida longa. Em 1616 houve uma reforma educacional, também 

considerada superficial. Em 1832, houve ainda uma tentativa de atualização do 

Ratio Studiorum. Também considerada fracassada, a tentativa de reforma do 

Ratio restou como atestado histórico da vitalidade do documento jesuítico para 
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o debate educacional no mundo. (ROSOLEN, 2018; ARRUDA, 2009; FERRAZ, 

2019). 

No Brasil a reforma pombalina também acarretou consequências 

drásticas. E, contudo, a expulsão dos jesuítas da colônia brasileira não 

significou qualquer tipo de reforma educacional. O que houve foi uma aguda 

paralização temporária do precário sistema educacional então existente. Por 

força do confisco a todos os bens dos jesuítas na Europa e nas colônias 

ultramarinas, todas as escolas no Brasil foram fechadas, 17 no total. Assim, a 

expulsão dos jesuítas, para o Brasil, significou uma catástrofe ainda maior que 

uma eventual manutenção dos métodos. Claramente, se percebe que as 

reformas não foram calculadas quanto ao seu impacto nas colônias. (NISKIER, 

1989, BECHARA, 2015). 

 
 

4.3 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL COLONIAL 

 
 

 
Conforme já abordamos em outros tópicos, durante os séculos XVI, XVII 

e XVIII vigorou no Brasil a educação de orientação jesuítica, na forma da 

existência de algumas corporações de ofício. Elas tiveram, além da 

catequização dos povos originários, uma função estrutural aristocrática, “[...] 

contribuíram para que alguns poucos recebessem ensinamentos para o 

exercício de uma profissão voltada para as necessidades do Estado [...].” 

(NEIVA; COLLAÇO, 2006, p. 116). Neste período, em sendo o Brasil uma 

colônia de exploração econômica extrativista, agrária e exportadora, houve 

pouca demanda ou interesse na formação de uma sociedade culta e bem 

educada. Até o ano de 1808 simplesmente não se criaram cursos superiores 

voltados para a população do país. (FERRAZ, 2019). 

É no ano de 1808, com a mudança da família real portuguesa para o 

Brasil, em arranjo, anote-se, raro e talvez único nos processos coloniais da 

época, que a educação superior entrou no horizonte nacional. Como é sabido, 

a “mudança”, em verdade, tratou-se de uma fuga da família real frente aos 

perigos das invasões napoleônicas. (MARRIOT, 2016). 



52 
 

 
 
 

E não só a transferência da coroa para a colônia foi um movimento 

excêntrico no universo colonial brasileiro. A larga ausência de oferta de 

formação superior também fora exceção nas Américas. Nos países de 

colonização espanhola e inglesa, a oferta de educação ocorreu paralelamente 

à dominação, como instrumento de desenvolvimento local e de apropriação 

cultural. Nas colônias espanholas da América do Sul, o catequismo e a 

educação dos nativos, bem como a educação dos imigrantes espanhóis, 

impulsionaram o surgimento das primeiras universidades no continente. A 

primeira universidade das Américas foi a Universidade Nacional de San 

Marcos, no Peru, surgida no mesmo ano que a Universidade Nacional 

Autônoma do México, em 1551. (LUZURIAGA, 1990 ; FERRAZ, 2019). 

As duas primeiras universidades sul-americanas foram conduzidas por 

autoridades seculares e professores religiosos. Filosofia, medicina, leis e 

teologia eram alguns dos cursos nelas oferecidos, com metodologia importada 

das grandes universidades hispânicas. Na Argentina, a Universidade de 

Córdoba surgiu em 1573. Na Colômbia, a Universidade de Santo Tomás foi 

fundada em 1580, por padres dominicanos. E no Chile a primeira universidade 

foi a de São Filipe, fundada em 1747. (BECHARA, 2015; LUZURIAGA, 1990). 

Luiz Antônio Cunha aponta outra instituição como a mais antiga das 

Américas. De acordo com ele: 

 

 
[...] na quarta década do Século XVI foi fundada a primeira 
universidade do continente americano. Ela surgiu em 1538, em São 
Domingos, significativamente, na ilha onde Colombo teria tido o 
primeiro contanto com o Novo Mundo. Sua vida, entretanto, foi 
efêmera. (CUNHA, 2007, p. 15). 

 
 

Na América do Norte, em 1633 a cidade de Cambridge, no estado de 

Massachusetts, recebeu uma unidade da Universidade de Harvard, tornando- 

se assim a primeira universidade estadunidense. A seguir, foram fundadas as 

universidades de Yale, em 1701, na cidade de New Haven, estado de 

Connecticut. E a Universidade da Pensilvânia, fundada em 1740 na cidade da 

Filadélfia, nome que também batiza o Estado. (BECHARA, 2015; CUNHA, 

2007). 
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Um dos mais importantes educadores brasileiros, Anísio Teixeira, 

também credita o surgimento tardio da universidade no Brasil à Coroa 

Portuguesa: 

 

 
O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a 
Espanha espalhou universidades pelas suas colônias – eram 26 ou 
27 ao tempo da independência – Portugal, fora dos colégios reais dos 
jesuítas, nos deixou limitados às universidades da Metrópole: 
Coimbra e Évora (TEIXEIRA, 1976, p. 244). 

 

 
Tal situação da educação no Brasil Colonial deve ser creditada à relação 

umbilical entre Estado e Igreja. Ao passo que o estado se incumbia da 

soberania portuguesa, a Igreja, para a organização social, funcionava como 

um: 

 

 
[...] instrumento muito eficaz para veicular a ideia geral de obediência 
e, em especial, a de obediência ao poder do Estado. Ela estava 
presente na vida e na morte das pessoas, nos episódios decisivos do 
nascimento, casamento e morte. (FAUSTO, 2003, p. 59-60). 

 
 

Foi desta perspectiva que se organizou, no Brasil, um processo 

educacional inicial muito conservador, a princípio ministrado em latim, o que à 

época já era considerado algo decadente até mesmo por alguns dos grandes 

nomes da Ordem Jesuíta na Europa. 

Conforme Anísio Teixeira: 

 

 
[os jesuítas] Não ministravam a cultura clássica na sua compreensão 
criadora, pós-renascentista, mas em sua rigidez do período oral e 
formalista, necessária para assegurar a ortodoxia rigorosa da 
Contrarreforma e a rígida organização do poder monárquico. 
(TEIXEIRA, 1989, p. 59) 

 
 

 
O comentário de Anísio Teixeira acima nos dá a ver que, entre outros 

motivos, o atraso temporal e conceitual da educação praticada nos primeiros 

séculos do Brasil Colônia tem como pano de fundo a equivocada “importação” 

de um método desenvolvido em torno das necessidades de manutenção da 
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unidade da Santa Igreja e do poder imperial na Europa. A educação jesuítica 

se prestava essencialmente a preservar e garantir a cultura e a tradição de um 

Estado que, por autopreservação, proibia a produção livre de tipografia. Os 

primeiros momentos da educação no Brasil Colônia, portanto, se resumiram a 

uma tentativa ultraconservadora de transposição cultural. (PUENTES, 2010). 

Assim é que a vinda da família real para as terras brasileiras, acarretou 

enormes modificações no cenário social, político e também educacional da 

antiga Colônia. A educação superior passou a ser demanda urgente da coroa, 

quer pela necessidade de mão de obra especializada para ocupar os novos 

postos governamentais surgidos com a chegada da família real, quer para fazer 

pensar de acordo a manter o Estado e a configuração de forças presente à 

época, qual seja, a da submissão à monarquia portuguesa. 

Nesse sentido, em atendimento a estas demandas é que foram criados 

os primeiros cursos superiores. Eles tencionavam formar 

 

 
[...] profissionais em solo nacional, de maneira mais imediata, 
acessível e menos elitista do que o envio dos futuros jovens 
profissionais aos centros universitários europeus [...], razão pela qual 
passou a ser insuficiente a tradição de formar os jovens de elite em 
centros universitários europeus, particularmente na Universidade de 
Coimbra. (BECHARA, 2015, p. 39). 

 
 

É neste contexto de atraso metodológico e efervescência política que 

surgiram os primeiros cursos superiores no Brasil. Desde o desembarque, em 

Salvador, o príncipe regente manifestou intenção de fundar um curso superior 

de medicina. Em verdade, acabou fundado, em fevereiro daquele ano, o 

Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, sediado Real Hospital Militar, que ocupava 

o prédio onde funcionara um colégio jesuíta. A escola oferecia cursos com 

duração de quatro anos. (NISKIER, 1989). 

No Rio de Janeiro, capital do país, ainda segundo Niskier (1989), apesar 

da criação de uma cadeira de Anatomia também em um hospital militar, ainda 

no ano da chegada do príncipe regente D. João, somente em novembro foi 

criada Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica no Hospital Real Militar. O 

príncipe regente ocupou-se ainda de criar, nos três anos seguintes, uma 
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cadeira de Ciência Econômica, a Academia de Guardas-Marinhas e a 

Academia Real Militar da Corte, que posteriormente passou a denominar-se 

Escola Central. Após passar a oferecer também um curso de engenharia, a 

instituição foi novamente rebatizada como Escola Politécnica. 

Para a historiadora da educação Ribeiro (1998), houve proeminência 

das ciências aplicadas dentre as primeiras cadeiras criadas, uma vez que eram 

voltadas para o atendimento de demandas de formação de quadros 

governamentais: 

 

 
É em razão da defesa militar que são criadas, em 1808, a Academia 
Real de Marinha e, em 1810, a Academia Real Militar (que em 1858, 
passou a chamar-se Escola Central; em 1874, Escola Politécnica, e 
hoje é a Escola Nacional de Engenharia), a fim de que atendesse à 
formação de oficiais e engenheiros civis e militares. Em 1808 é criado 
o curso de cirurgia (Bahia), que se instalou no Hospital Militar, e os 
cursos de cirurgia e anatomia, no Rio. No ano seguinte, nesta mesma 
cidade organiza-se o de medicina. Todos esses visam atender à 
formação de médicos e cirurgiões para o Exército e  a Marinha. [...] 
em 1812 é criada a escola de serralheiros, oficiais de lima e 
espingardeiros (MG); são criados na Bahia os cursos de economia 
(1808); agricultura (1812), com estudos de botânica e jardim botânico 
anexos; o de química (1817), abrangendo química industrial, geologia 
e mineralogia; em 1818, o de desenho técnico. No Rio, o laboratório 
de química (1812) e o curso de agricultura (1814). Tais cursos 
deveriam formar técnicos em economia, agricultura e indústria. Estes 
cursos representam a inauguração do nível superior de ensino no 
Brasil (RIBEIRO, 1998, p. 41). 

 
 
 

Em 1814 foi criado o Curso de Agricultura e em 1816 a Real Academia 

de Pintura, Escultura e Arquitetura. Em 1832 veio a Escola de Minas e 

Metalurgia e em 1839 a Escola de Farmácia, ambas em Ouro Preto. A Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, em face de nossas necessidades de 

desenvolvimento nos setores de saneamento, ferroviário e de portos marítimos, 

somente em 1974 passou a admitir o ingresso de civis. (RIBEIRO, 1998; 

NISKIER, 1989). 

Aranha (2006) chama a atenção para o fato de que o princípio da oferta 

de educação superior não Brasil não significou a correspondente ambição de 

se sistematizar uma universidade brasileira. Os cursos permaneceram isolados 
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entre si e eram acessados apenas pelos filhos da aristocracia, dos nobres e 

proprietários de terras. Isto é, eram de caráter elitista, excludente. 
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5 SURGIMENTO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS JURÍDICAS NO 

BRASIL 

 
 
 

O contexto histórico do momento que antecede a criação dos cursos de 

ciências jurídicas no Brasil é retratado por Arnaldo Niskier na obra “Educação 

Brasileira 500 anos de História” (1989), a que já recorremos. Ela traz contornos 

relevantes para a discussão do presente trabalho. O autor destaca que, com a 

declaração da independência, surge uma demanda açodada por magistrados, 

a serem lotados no poder judiciário do recém-criado Império. Diante de tal 

necessidade, o Império chegou a convocar os brasileiros que estavam em 

Portugal para que retornassem ao Brasil. Contudo, a guerra do Paraguai 

impediu o retorno dos mesmos. É esse cenário de urgência que conduz ao 

início dos debates acerca da criação de cursos jurídicos no Brasil. 

Ferraz (2019) aponta que os primeiros cursos de ciências jurídicas 

brasileiros surgiram no ano de 1827, cinco anos após a declaração de 

Independência do Brasil, por D. Pedro I. Os cursos foram fixados por lei datada 

de 11 de agosto daquele ano. Entretanto, debates anteriores se travaram em 

torno deles. A Assembleia Constituinte, em 1823, legou para a primeira 

Constituição brasileira, promulgada em 1824, o artigo179, §33, com a seguinte 

redação: 

 

 
A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. [...] XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão 
ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes. 
(BRASIL, 1824). 

 
 

Dissolvida a Assembleia Constituinte, foi criado, pelo Decreto de 09 de 

janeiro de 1825 (BRASIL, 1825), assinado pelo deputado geral Estêvão Ribeiro 

de Rezende, um curso jurídico provisório na cidade do Rio de Janeiro. O 

referido decreto, ao criar o curso, dispôs que: 
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Querendo que os habitantes deste vasto e rico Império, gozem, 
quanto antes, de todos os benefícios prometidos na Constituição, art. 
179, § 33, e Considerando ser um destes a educação, e pública 
instrucção, o conhecimento de Direito Natural, Público e das Gentes, 
e das Leis do Império, afim de se poderem conseguir para o futuro 
Magistrados habeis e intelligentes, sendo aliás da maior urgencia 
acautelar a notoria falta de Bachareis formados para os logares da 
Magistratura pelo estado de Independência Política, a que se elevou 
este Império, que torna incompativel ir demandar, como d’antes,  
estes conhecimentos á Universidade de Coimbra, ou ainda a 
quaesquer outros paizes estrangeiros sem grandes dispendios e 
incommodos, e não se podendo desde já obter os fructos desta 
indispensável instrucção, si ella se fizer dependente de grandes e 
dispendiosos estabelecimentos de Universidades, que só com o 
andar do tempo poderão completamente realizar-se : Hei por bem, 
ouvido o Meu Conselho de Estado, crear provisoriamente um Curso 
Juridico nesta Côrte e cidade do Rio de Janeiro [...] (BRASIL, 1825). 

 
 

Coube a Luís José de Carvalho e Melo21, o Visconde da Cachoeira, 

elaborar os estatutos do curso. 

 

 
Tendo-se decretado que houvesse, nesta Corte, um Curso Juridico 
para nelle se ensinarem as doutrinas de jurisprudencia em geral, a  
fim de se cultivar este ramo da instrucção publica, e se formarem 
homens habeis para serem um dia sabios Magistrados, peritos 
Advogados, de que tanto se carece; e outros que possam vir a ser 
dignos Deputados e Senadores, e aptos para occuparem os lugares 
diplomaticos, e mais empregos do Estado, por se deverem 
comprehenderem nos estudos do referido Curso Juridico os principios 
elementares de direito natural, publico, das gentes, commercial, 
politico e diplomatico, é de forçosa, e evidente necessidade, e 
utilidade formar o plano dos mencionados estudos; regular a sua 
marcha, e methodo; declarar os annos do mesmo Curso; especificar 
as doutrinas que se devem ensinar em cada um delles; dar as 
competentes instrucções, porque se devem reger os Professores e 
finalmente formalisar estatutos próprios, e adequados para bom 
regimento do mesmo Curso, e solido aproveitamento dos que se 
destinarem a esta carreira. (CACHOEIRA, apud BECHARA, 2015 
p.46) . 

 
 

Este curso, contudo, jamais chegou a funcionar. E o debate sobre a 

criação de similares  migrou, com a  extinção da Constituinte, para a 

 
 

21 Luís José de Carvalho e Melo, o Visconde de Cachoeira (1764-1826), além de magistrado,  
foi deputado constituinte (05/1823 - 11/1823), terceiro ministro do gabinete do Império (11/1823 
a 10/1825) e senador (01/1826 - 06/1826) - ocupação que ele não chegou a exercer devido à 
uma enfermidade que o levou à morte. Fonte: 
www.academia.edu/19853377/O_Estatuto_do_Visconde_de_Cachoeira_e_os_debates_parlam 
entares_sobre_o_ensino_jur%C3%ADdico_brasileiro_ocorridos_entre_1823_e_1827 

http://www.academia.edu/19853377/O_Estatuto_do_Visconde_de_Cachoeira_e_os_debates_parlam
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Assembleia Legislativa. Ali, a partir de 1826 travaram-se agudos debates a 

respeito do perfil e dos propósitos de um curso de Direito no Brasil, então uma 

república infante. Havia uma inquietação profunda acerca da importância 

institucional dos operadores do Direito. Temia-se, assim como no Império, que 

eles viessem a representar uma ameaça política revolucionária. Desde o 

surgimento da proposta, foram objetos de debate a duração, quais seriam as 

cadeiras (currículo), quem seriam os mestres, se os cursos se baseariam no 

Direito Romano, dentre outras indagações. (BASTOS apud ROMANCINI E 

LOPES, 2015). 

Venâncio Filho (1982) e Ferraz (2019) argumentam que a localização 

dos cursos foi o que provocou os debates mais calorosos. Os parlamentares 

lutaram com unhas e dentes para levar os cursos para sua província. Nesta 

tentativa, tudo era argumento: a proximidade ou não com a capital, o custo de 

vida, as tradições da população, a geografia, dentre outras razões. 

Apenas em 1828 foram efetivados os dois primeiros cursos de Ciências 

Jurídicas no país. Segundo Horácio Wanderlei Rodrigues (2005), dois cursos 

foram autorizados: o de São Paulo foi instalado no Convento de São Francisco, 

em março de 1828, e o de Olinda no Mosteiro de São Bento, em maio do 

mesmo ano. Em 1854 eles passaram a denominarem-se Faculdades de Direito 

e o curso de Olinda foi transferido para o Recife. Bechara (2015) aponta ainda 

que os primeiros cursos adotaram os já mencionados Estatutos do Visconde da 

Cachoeira. 

O calor dos debates a respeito da escolha das cidades em que os 

cursos foram instalados atravessou o tempo e foi registrado na obra do jurista 

Clóvis Beviláqua, que considerou a decisão providencial. Além de atender à 

grande divisão do país entre Norte e Sul, ela teria privilegiado também outras 

vantagens notáveis: 

 

 
Dentro da unidade étnica e política do Brasil, há que atender-se a 
essa dualidade determinada pelo meio físico, pela formação da raça, 
pelos gêneros de cultura adotados, pelas tradições históricas. Em 
segundo lugar, em cada uma dessas divisões foi escolhido ponto 
muito adequado a desenvolver qualidades próprias da raça. E o 
intercâmbio das elaborações do Norte e do Sul, deveriam, 
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necessariamente, contribuir, muito vantajosamente, para a unidade 
moral do organismo político. Pernambuco representa, principalmente, 
as tradições liberais, o intenso amor da pátria (a guerra holandesa, os 
movimentos de 1710, 1817 e 1824); S. Paulo é o espírito de 
organização política, e da atividade econômica; é a pátria de 
Alexandre e Bartolomeu de Gusmão, dos bandeirantes, dos 
Andradas; deu a orientação mais conveniente ao movimento de 
independência, e é, hoje, a mais rica e industriosa porção da terra 
brasileira (BEVILÁQUA, 1977, p. 14). 

 

 
A descrição de Beliváqua, de natureza hagiográfica, pode ser encarada 

também como um sintoma da presença da retórica jesuíta nos desígnios dos 

cursos de Direito no Brasil. 

 
 

5.1 DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL IMPERIAL 

 
 

 
Os cursos de São Paulo e Olinda acabaram sendo estruturados para 

durarem cinco anos, através dos quais se desenvolviam nove cadeiras, 

distribuídas da seguinte maneira: 

 

 
Primeiro ano: 1ª cadeira) direito natural, público, análise da 
constituição do Império, direito das gentes e diplomacia. 
Segundo ano: 1ª cadeira) continuação das matérias do ano 
antecedente; 2ª cadeira) direito público eclesiástico. 
Terceiro ano: 1ª cadeira) direito pátrio civil; 2ª cadeira) direito pátrio 
criminal com a teoria do processo criminal. 
Quarto ano: 1ª cadeira) continuação do direito pátrio civil; 2ª cadeira) 
direito mercantil e marítimo. 
Quinto ano: 1ª cadeira) economia política; 2ª cadeira) teoria e prática 
do processo adotado pelas leis do Império (VENÂNCIO FILHO, 1982, 
p. 16). 

 
 
 

Para esta conformação curricular, Venâncio Filho (1982) considera como 

inestimável a colaboração dos Estatutos de Visconde de Cachoeira. Seus 

estatutos foram notabilizados porque colocaram em primeiro lugar a formação 

do profissional para as carreiras jurídicas, deixando para o segundo plano a 

orientação para as carreiras administrativas da Corte. (VENÂNCIO FILHO, 

1982; FERRAZ, 2019). 
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Romancini e Lopes (2015) lembram que a conjuntura institucional do 

Brasil Imperial era precária quando do surgimento dos cursos de Direito. Com a 

inesperada mudança da família real apenas vinte anos antes, somada às 

dimensões continentais da província, era impossível organizar o país de chofre. 

Apesar dos atos oficiais criando estruturas e instituições, a heterogenia da 

sociedade, a aleatoriedade do desenvolvimento urbano, a falta de harmonia na 

qualidade da formação dos quadros docentes, entre outros fatores, dificultavam 

concretamente a organização do novo país independente. 

Com efeito, em 1831, o Ministro do Império Lino Coutinho registrou sua 

preocupação com o problema ao declarar que o Curso Jurídico de São Paulo 

vinha pecando por incúria e desleixo de alguns mestres, os quais promoviam 

discípulos ausentes dos cursos com aprovações imerecidas. (FERRAZ, 2019). 

Sobre a precariedade, anotou Venâncio Filho; “[...] se esse era o panorama na 

primeira década do ensino jurídico, é de se supor que em etapas posteriores 

tenhamos transcendido dessa situação precária e rudimentar, para um ensino 

de alto padrão [...].” (1982, p. 20) 

Por outro lado, em Olinda e São Paulo a vida acadêmica se intensificava 

em presença e influência. A ponto de ter surgido deles alguns nomes 

importantes da História do Direito no Brasil, tais como Leopoldo Antunes 

Maciel, Antônio de Castro Alves e, sobretudo, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa 

(BOVE 2006; FERRAZ, 2019). 

Joaquim Nabuco, com seu livro de memórias intitulado “Minha 

Formação”, tornou-se um dos autores literários fundamentais da literatura 

brasileira de seu tempo. Intelectual cosmopolita, ele se notabilizou também  

pela luta contra a escravidão, travada na Câmara dos Deputados, em 1878. 

Fundador da Sociedade Antiescravidão Brasileira, ele foi um dos grandes 

responsáveis pela Abolição tardia, em 1888. O Brasil foi o último país do 

mundo a abolir a escravidão. Nabuco esteve também entre os fundadores da 

Academia Brasileira de Letras, que teve entre os fundadores nomes como 

Machado de Assis e Olavo Bilac (FERRAZ, 2019; BECHARA, 2015; BOVE, 

2006). 
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Venâncio Filho (1982) destaca que Rui Barbosa (1849 - 1923), um dos 

maiores nomes do ensino do Direito no país, é o autor da proposta de incluir no 

currículo do curso a disciplina de Sociologia, fundamental para um país 

multicultural como o Brasil. Em torno deste intento, Rui Barbosa protagonizou 

um intenso conflito jornalístico e intelectual na imprensa e na Academia de São 

Paulo. Barbosa foi o primeiro estudioso brasileiro a questionar a natureza 

dogmática e positivista da advocacia e do ensino jurídico. Para ele, a boa 

formação do jurista dependia, para além das origens filosóficas e filológicas dos 

institutos, se voltar também para a compreensão elevada das circunstâncias da 

vida cotidiana. Nesta seara, Rui Barbosa viria a se tornar uma das vozes mais 

importantes do debate sobre o ensino jurídico no Brasil a partir de 1930. 

Ainda segundo Venâncio Filho (1982), apesar dos grandes expoentes 

surgidos nos anos iniciais da oferta de instrução jurídica no país, os primeiros 

passos da evolução da formação foram marcados por desejos altíssimos, 

porém, jamais alcançados. No cotidiano, o não registro obrigatório de  

presença, e não apenas porque nem todos os alunos compareciam, mas 

também porque os professores nem sempre ministravam as aulas era um dos 

atores principais do fracasso. Neste cenário, os exames admissionais se 

convertiam em grandes fraudes, constituindo-se como um dos maiores 

entraves à qualidade do ensino jurídico no Brasil. 

Bento e Sanches (2014) explicam que houve duas reformas importantes 

neste período. A primeira delas se deu em 1854, quando foi publicado o 

Decreto nº 1.386, por meio do qual foram incluídas no currículo dos cursos as 

disciplinas de Direito Administrativo, Direito Romano, Direito Marítimo e 

Hermenêutica Jurídica. A mesma medida transferiu o curso de Olinda para o 

Recife. Além disto, os cursos foram rebatizados de Academia de Direito para 

Faculdades de Direito. 

A Segunda reforma fundamental, ainda de acordo com Bento e Sanches 

(2014), veio no ano de 1879. Aclamada como reforma do “ensino livre”, ela 

liberou a criação de outras faculdades, além das duas oficiais, desde que as 

novas se submetessem às mesmas regras institucionais das antigas. Elas 
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eram caracterizadas também pela liberdade de frequência dos alunos e pela 

ausência de exames parciais. 

Percorrido este breve percurso, temos subsídios para afirmar que as 

reformas do ensino jurídico do Brasil imperial foram de alta elaboração, mas de 

pouca efetividade. As instituições, dadas as limitações de seus procedimentos, 

não eram capazes de converter a organização curricular em uma formação 

horizontal para todos os alunos, indiferentemente ao surgimento de uns poucos 

nomes de referência com grande repercussão para a História do país e do 

ensino do Direito brasileiro. 
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6 IDEIAS PEDAGÓGICAS JESUÍTICAS E O ENSINO DO 

DIREITO NO BRASIL IMPERIAL 

 
 
 

 
A jurista Ana Paula Araújo de Holanda (2008) nos ajuda a pensar como 

método jesuítico influenciou a formação do ensino jurídico brasileiro. Para ela, 

ao privilegiar a retórica e a mnemotécnica em detrimento do pensamento 

crítico, o método jesuíta circunscreveu o ensino do direito no Brasil - como o 

ensino superior em geral - à margem conservadora de processos culturais 

profundos iniciados no Séc. XVI: a passagem do teocentrismo ao 

antropocentrismo, das teocracias às formas laicas de poder político, do 

eurocentrismo ao ocidentalismo. O Direito no Brasil, portanto, floresceu 

bacharelesco, formal e retórico, na retaguarda do pensamento ocidental. 

Os pesquisadores da educação João Virgílio Tagliavini e Plínio Gentil 

(2018) nos ajudam a pensar o caráter conservador e retrógrado do jesuitismo 

nos primeiros cursos de Direito no Brasil. No artigo “A busca pela impressão 

digital dos cursos de Direito no Brasil: de Coimbra a Olinda (Recife) e São 

Paulo”, eles se debruçaram sobre a relação umbilical entre a arquitetura, o 

ensino e a metodologia jesuíta dos primeiros cursos jurídicos instalados no 

país. 

Faculdade de Direito do Recife, antes de ser bem instalada no prédio 

que ocupa até os dias de hoje, peregrinou por quatro endereços improvisados. 

Suas primeiras aulas se deram no primeiro andar do mosteiro de São Bento da 

Olinda, em salas de aula improvisadas. A chegada dos estudantes e mestres 

não agradou aos monges. Mesmo assim, a instalação provisória funcionou por 

mais de 20 anos. 

Em 1852, o curso se transferiu para o antigo Palácio dos Governadores 

da Província, atual sede da Prefeitura de Olinda. Apelidado de “Academia”, o 

espaço não seria utilizado por muito tempo. Em 1854 a faculdade foi 

novamente transferida, desta vez para um casarão generoso em cômodos, na 
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rua do Hospício. Por inadequado ao modelo de ensino jesuíta, o prédio acabou 

apelidado de “O Pardieiro”. Polímatas como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, 

além de Castro Alves, Tobias Barreto e Silvio Romero, entre outros grandes 

intelectuais brasileiros, estudaram no “Pardieiro”. 

Em julho de 1882 o curso se transferiu para o Recife, para um colégio 

jesuíta, no que é hoje a Praça Dezessete. Sem ventilação e acanhada, foi 

também uma locação transitória. O curso funcionou ali até 1911, quando foram 

concluídas as obras do prédio em que a faculdade funciona hoje. 

Para Tagliavini e Gentil (2018), a peregrinação do curso de Direito de 

Recife do surgimento até para além do final do Brasil Império reflete a falta de 

aderência social dos comandos constitucionais que lhe deram existência. A 

disposição imperial para formar um corpo técnico que lhe servisse, embora 

afirmada nos dispositivos legais do país, não recebeu o correspondente  

suporte material para que se efetivasse com qualidade. Prevaleceu, no campo 

político, a inspiração colonial do medo da insurreição. 

Medo em todo caso descabido. Conforme discutimos, filosoficamente a 

educação jesuíta competiu para a preservação das estruturas e hierarquias de 

poder a que está ligada. Examinemos como a arquitetura jesuíta reflete este 

pensamento. 

O prédio da Faculdade do Recife, concluído em 1912, compõe as 

estratégias de adesão da instituição ao que havia de jesuítico na Universidade 

de Coimbra. Na arquitetura e nos rituais, ambas as instituições eram 

semelhantes: as salas de aula em modelo escolástico em torno do claustro, a 

suntuosidade do salão nobre, o figurino dos cerimoniais de exame e formatura, 

em tudo elas se assemelhavam. 

 

 
As igrejas jesuíticas, ao contrário do goticismo dominante [à época], 
não têm as naves obstruídas por um bosque de colunas, que 
prejudica a visualização do auditório. O púlpito é a peça  essencial 
[...]. É a igreja comicial. Domina-a [...] a mística, a palavra. É o verbo, 
o Ratio Studiorum, é Santo Inácio, S. Francisco Xavier, Anchieta e a 
Companhia de Jesus que vão dizer ao mundo a palavra 
reveladora, que se consubstancia em catequese, apostolado, 
cultura e espírito. [...] Em Coimbra, ao se transpor a Porta Férrea, 
construída em 1634, tempo em que a Faculdade já estava ali 
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instalada definitivamente, tem-se a sensação de deixar um mundo 
profano e entrar num mundo sagrado. Como noviços no internato, 
deixa-se o “mundo lá fora” para viver o “mundo aqui dentro”, cheio de 
símbolos, conceitos, livros, verdades inquestionáveis, imutáveis, 
eternas. Uma capela, uma torre e um sino marcam as horas que não 
são mais “Kronos”, são “Kairós”, são de um tempo especial, sempre 
idêntico, porque é sempre eterno. Seus professores são pontífices, 
seus ensinamentos são dogmas, suas vestes são sacerdotais, suas 
cátedras são altares, suas licenças são bulas papais. Alunos são fiéis, 
são discípulos que seguem os mestres e bebem nas fontes de seus 
evangelhos e nos sermões da montanha das aulas magnas [...] De 
tempos em tempos, conferem suas sebentas, para devolver o que 
aprenderam; nas provas que lhes são aplicadas, para conferir se 
estão aptos para o reino dos escolhidos das vestes sacerdotais do 
mundo da justiça. [Grifos nossos] (MORAES 1979, p. 28). 

 
 

 
Em Coimbra, depois da ponte, no Pátio das Escolas, os alunos 

experimentavam a “apoteose do saber”. Ao longo da Escada de Minerva, 

nobres jurisconsultos cambiavam sofisticadas verdades a respeito da Europa e 

das terras distantes. Na Faculdade de Direito, nas salas ao redor do claustro, 

os alunos se apartavam do mundo ordinário para escutar as bem ditas lições. A 

aplicação dos métodos e bibliografias, devidamente abalizados pelas 

autoridades eclesiásticas, era discretamente fiscalizada pelo reitor, por 

janelinhas instaladas para sua espionagem. (TAGLIAVINI; GENTIL, 2018) 

Neste universo arquitetônico transcendental, o advento do púlpito é 

principal. O púlpito recorta o espaço desde onde o discurso deve ser 

inolvidável. É eloquente para nós que Moraes, na citação acima, tenha 

justaposto a “palavra” (discurso) e o “Radio Studiorum” (método) como dois 

elementos fundadores da educação jesuíta. Ambos se unem sobre o púlpito e 

sua mística de símbolo do poder instalado centro da arquitetura jesuíta. 

Para nós, o púlpito assinala, mais que do modo de dizer dos mestres, do 

modo de ouvir a que os estudantes devem se submeter para que o método 

seja efetivo. Ao contrário do que parece óbvio, o púlpito não projeta a figura do 

mestre, este personagem transitório, antes ele enaltece o acordo tácito entre 

mestres e alunos sobre certa forma de assumir a linguagem. 

Para o filósofo francês Michel Pêcheux, este acordo é historicamente 

dominante na relação do catolicismo com os saberes. 



67 
 

 
 
 
 
 

Desde a Idade Média a divisão começou no meio dos clérigos, entre 
alguns deles autorizados a ler, falar e escrever em seus nomes (logo, 
portadores de uma leitura e de uma obra própria) e o conjunto de 
todos os outros, cujos gestos incansavelmente repetidos (de cópia,  
de transcrição, extração, classificação, indexação, codificação etc.) 
constituem também uma leitura, mas uma leitura impondo ao sujeito- 
leitor seu apagamento atrás da instituição que o emprega: o grande 
número de escrivães, copistas e “contínuos”, particulares e públicos, 
constituindo-se da Era Clássica até os nossos dias, sobre esta 
renúncia a toda pretensão de “originalidade”, sobre este apagamento 
de si na prática silenciosa de uma leitura consagrada ao serviço de 
uma Igreja, de um rei, de um Estado, ou de uma empresa. 
(PÊCHEUX, 1997, p. 57) 

 
 

É ao recortar das vozes ordinárias a forma altamente controlada de 

assumir a linguagem destinada ao “conjunto de todos os outros” que o púlpito 

consagra quem está adiante dele, e não atrás. A autoridade sobre o púlpito 

continua a ser reconhecida como tal distante dele. Já os alunos diante dele, 

não. São os alunos que, no processo de se educarem no modelo escolástico 

jesuíta, se escolam antes na cultura do apagamento silencioso de si próprios 

em favor das instituições e do sancionamento dos regimes de verdade que as 

sustentam. Neste apagamento, para nós, está a Pedra de Roseta22 da 

influência da educação jesuíta no ensino do Direito no Brasil - e na educação 

superior nacional em geral. 

Retomando a arquitetura jesuíta (TAGLIAVINI; GENTIL, 2018), 

anotemos que o prédio da Faculdade de Direito do Recife foi edificado 153 

anos após a expulsão da Ordem Jesuíta do país. Mesmo assim, o edifício 

recifense foi projetado para reproduzir os principais elementos arquitetônicos 

da Universidade de Coimbra. Prova material que, dominante e multifacetada, a 

tradição jesuíta perdurou no ensino e na prática do Direito no Brasil. 

A presença jesuíta se desvela também por meio da naturalidade com 

que os operadores do direito do Brasil de hoje lidam com “doutrina”, 

“dogmática”, “pontífica”, bem como com o figurino sacerdotal nos fóruns. Tudo 

converge de modo decisivo para a ascendência jesuíta. 
 

22 Pedra de Roseta: pedra encontrada na cidade de Roseta, Alexandria, pelo exército de 
Napoleão em 1779. Contém mensagens escritas em três linguas, hieróglifos, demótico e grego. 
A tradução dos textos tornou-se chave para traduzir outros documentos antigos. Fonte: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Arqueologia. 
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De modo cabal, para João Virgílio Tagliavini e Plínio Gentil “[...] o 

jesuitismo continuou vivo e mora um jesuitinha dentro de cada professor, tanto 

lá em Portugal, quanto cá no Brasil, principalmente nos cursos de Direito.” 

[Grifos dos autores] (2018, p.156). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

 
Neste princípio de fim, gostaria de recuperar a voz confessional 

introduzida nesta investigação, no ponto em que apresentamos as experiências 

que nos levaram ao interesse pelas origens pedagógicas dos cursos de direito 

no Brasil. E gostaríamos de recuperá-la para fazer considerações pessoais a 

respeito do contexto histórico em que as conclusões desta pesquisa se 

inscrevem. 

Dado central da nossa discussão, pelo que expressa do processo 

civilizatório nacional, o Brasil foi o último país das Américas a ter universidades. 

Circunstância política e educacional que marca profundamente o estado da 

arte, não só da educação, mas da política, da cultura e até da identidade 

nacional. 

O Brasil, descuidado de um possível tratamento psicossociológico para a 

identidade nacional em formação, não fez jus à riqueza cultural de seu povo, 

forjada na miscigenação de três cosmogonias: a dos povos originários, 

genericamente chamados de “índios”, a das diversas culturas dos negros 

africanos escravizados e a dos colonizadores brancos europeus. Ao contrário, 

o país deixou prevalecer as relações de disputa e assujeitamento entre suas 

culturas primeiras. Romper com este estágio civilizatório passa, entre outras 

coisas, pela educação de qualidade. 

Consequentemente, foi o Brasil um dos últimos países do mundo a abolir 

a escravidão. E aboliu-a de tal modo que o acesso à sua rica economia é, até 

os dias de hoje, um dos mais desiguais do planeta. À falta de uma identidade 

comum capaz de unir os descendentes de todos os povos que vieram coabitar 

o país no passado, acentua-se entre as consequências das desigualdades 

sociais, a proliferação de diversas formas de violência. 

Para combatê-las - a violência, não suas causas profundas -, o Brasil 

está entre os últimos países do Ocidente a manter nas ruas, até os dias de 

hoje, as imperiais polícias militares: serviços de segurança pública voltados 
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para a proteção do estado, e não do cidadão. Por sobre os ombros do 

policiamento militar de civis, as Forças Armadas brasileiras talvez sejam as 

últimas no mundo democrático com prerrogativas de garantia da lei e da ordem 

civil interna (SAFATLE, 2018). 

Assim, o país tem um histórico de ser o último país a acertar o  

compasso com diversos desdobramentos políticos e culturais da humanidade, 

ou, pelo menos, do Ocidente. O descompasso que mais nos interessa aqui, o 

da educação, não resta dúvida de que está na raiz das mazelas nacionais. 

Afinal, país nenhum do mundo moderno teria passado incólume ao se permitir 

atravessar quatro dos cinco dos últimos séculos sem relação institucional com 

a promoção da educação em geral e com a educação superior em particular. 

Ora, os últimos cinco séculos foram exatamente aqueles em que o restante do 

mundo se projetou, para o bem e para o mal, através do saber científico. 

Devido ao processo civilizatório precário que esboçamos acima, o país 

resultou culturalmente rico, mas com resultados sociais de que ninguém se 

orgulha. Espremida entre hierarquias sociais agudas e a consequente  

violência, a ideia de cidadania nos parece entorpecida na sociedade brasileira. 

Entorpecimento que significa também certa ideia de persistência, que é 

motivado e ao mesmo tempo resultado de certa continuidade histórica, a qual, 

para nós, é uma chave de aproximação com o assunto principal da dissertação. 

Quando ascende o humanismo no cinquecento, um de seus propósitos é 

a superação do continuum. Para o homem da Idade Média, a Antiguidade não 

havia acabado. A estética apolínea, a sofisticação do pensamento e os autores 

celebrados do classicismo, para os medievais, enriqueciam e justificavam suas 

condutas. Sob este ponto de vista, a cultura medieval seria uma derivação e 

um aprimoramento da Antiguidade (ARIÉS, 2003). E é este homem medieval 

que o ethos a educação jesuíta, por todos os meios, fez subsistir. 

Com o surgimento do humanismo, porém, essa percepção deixa de se 

sustentar. Nos colégios humanistas, trabalhava-se com a ideia de que a 

Antiguidade havia sido um período elevado da civilização, interrompido pela 

barbárie medieval. Ali, tratava-se não de continuar a herança do classicismo 
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que atravessou a Idade Média, mas de recuperar ou engendrar outras formas 

de assumir a tradição, para conter a opressão social. 

A questão da ruptura/continuidade expressa acima, a nosso ver, 

sublinha negativamente o papel da educação no panorama cultural brasileiro. 

Ela foi um dos principais elementos de amálgama da continuidade, aqui, de um 

processo cultural que o resto do mundo, ao mesmo tempo, se esforçava para 

superar. Sigamos com a linha de raciocínio. 

Entre as estratégias dos humanistas, além do alargamento do acesso às 

obras da Antiguidade, com a promoção de traduções, impressões e discussões 

proibidas pela Santa Igreja, estava no centro do jogo um novo modo de ler. Os 

autores clássicos, para os humanistas, não tinham apenas um valor 

instrumental e utilitário, a ser colocado a serviço de alguma forma de 

transcendência exterior ao homem. A Antiguidade representava para eles um 

manancial para o cultivo do espírito, para o desenvolvimento cultural do sujeito, 

um modo de alcançar o saber que até então era interditado à maioria das 

gentes, notadamente, pelos dogmas católicos. É particularmente a este modo 

de ler, ou àquilo que ele proporciona saber, que se dá o nome de humanidades 

(ARIÉS, 2003). Graças a este tipo de leitura - das obras, de si próprio e do 

mundo - é que se tornou possível, entre outras coisas, alavancar a passagem 

do teocentrismo ao antropocentrismo. 

Neste sentido, os humanistas retomaram Platão como um pilar filosófico 

de valorização da apreensão crítica da realidade, para além dos sentidos. Mas 

também para fora da fé. Em Quintiliano, eles encontraram o modelo retórico 

necessário a que estes novos saberes pudessem circular socialmente - e 

psicanaliticamente, malgrado o termo ainda não tivesse sido inventado. É 

assim que, como já dissemos, acontece o sofisticado movimento religioso e 

cultural em que “[...] o olhar humano desvia-se do céu, para a terra [... em um 

movimento de] secularização do saber.” (ARANHA, 2006, p.124). 

O cisma protestante, em seu papel central neste processo histórico e 

cultural, foi criador e também uma criação de sua época. Uma criação da 

época porque os embates críticos por ele proposto já haviam sido 

experimentados nos séculos XII e XIII. Porém, sem as circunstâncias sociais, 
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tecnológicas e institucionais necessárias, eles foram legados como registros 

históricos de uma transformação social possível. E foi uma força criadora no 

sentido de que, se apoiando nas condições históricas do começo do século 

XVI, o cisma protestante capitaneou um movimento sólido e amplo, que teve a 

força de dar vazão a uma transformação profunda nas concepções de Deus, 

homem e sociedade. 

E nem só da relação com o passado o humanismo protestante se 

alimentou. É notável o pêndulo entre ancestralidade e imaginação em que ele e 

os movimentos correlatos se balançaram. Além da releitura ousada do 

classicismo de que já tratamos, um forte elemento utópico impulsionou a 

Reforma Protestante. A mística das grandes navegações e do encontro com os 

povos do Novo Mundo foram circunstâncias delineadoras da formação do 

espírito humanista. Entre a tradição reinterpretada e a imaginação de 

sociedades completamente novas, criou-se a emergência de, como anotamos 

antes, “[...] movimentos de ruptura representados pelo luteranismo, pelo 

calvinismo e pelo anglicanismo.” (ARANHA, 2006, p.125). 

Para o nosso interesse nesta investigação, também é providencial 

destacar algo sobre a matriz comum aos povos que se rebelaram contra a 

Igreja de Roma a partir do Séc. XVI. Todos eles defenderam formas de 

educação populares e modernas como instrumento para o florescimento do 

potencial das sociedades. Afinal, os reformadores deslocaram o comando da 

cultura, dos altares monoteístas para as escolas, bibliotecas e para a imprensa. 

Neste movimento, o luteranismo lançou o modelo de escolarização útil que 

domina a educação pública em boa parte do mundo hoje. (MANACORDA, 

2010) 

A educação pública brasileira é marcada pelo modelo herdado do 

surgimento do luteranismo. Contudo, por aqui o modelo se fragilizou pelo uso 

da metodologia jesuíta. 

O Brasil, como vimos, herdou a cultura educacional ligada à outra 

margem da Reforma Protestante, aquela forjada para que o papado 

mantivesse o poder da Igreja Católica de Roma sobre a fé. Elaborada e 

promovida pela Companhia de Jesus, a educação da Contrarreforma era 
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enviesada pelo objetivo político maior de deter-se e controlar-se o pensamento 

crítico e a sensibilidade. 

Nas escolas jesuítas, os alunos, quando ingressavam em sala de aula, 

protegidos pelo claustro que lhes isolava do restante do mundo, tais como os 

adeptos de uma religião, recebiam não lições, mas dogmas, “[...] bebem nas 

fontes de seus evangelhos e nos sermões montanha das aulas magnas, 

segundo o método jesuítico do Ratio Studiorum, das salas-auditório.” 

(TAGLIAVINI; GENTIL, 2018, p.155). 

Não lições, mas dogmas: uma forma de ler o mundo bastante tradicional 

no seio do catolicismo (PÊCHEUX, 1997), a que foi aposta os modos de ler do 

renascentismo. Ao passo que para o método Protestante a retórica é um 

instrumento do pensamento crítico, no Ratio Studiorum, inspirada em leituras 

conservadoras da retórica de Cícero, ela era a finalidade maior do processo 

educativo. (LORENZ, 2018). Neste arranjo, temos uma ética (teocêntrica) e 

uma filosofia (tomista) francamente antiprogressistas. 

Há uma historicidade por trás de toda tradição. O modo de ler da 

educação jesuíta, a nosso ver, é a Pedra de Roseta da educação brasileira. 

Pela força de sua presença no Ratio Studiorum, tal modo de ler - apenas para 

repetir e não para interpretar - tornou-se um verdadeiro “DNA” da educação 

brasileira em geral e do ensino do Direito em particular (POUSADA, 2011) . 

Como vimos, este modo de ler apenas para repetir mobiliza o método 

jesuíta estruturalmente, influenciando até mesmo a arquitetura. É através dele 

que o modelo de educação jesuíta acaba por promover certa condenação do 

espírito humano, de que a educação superior brasileira foi herdeira. Foi 

legando ao humanismo um lugar altamente controlado, e mobilizando dele não 

muito mais que seus aspectos formais, que Ratio Studiorum dialogou com a 

tradição antagonista. (MANACORDA, 2010) 

 
 

[...] fechados no claustro dos pensamentos e dos conceitos, torna-se 
mais fácil ensinar, ou tentar ensinar, um direito positivo, verdadeira 
coleção de artigos, incisos e alíneas, distante da realidade concreta 
do mundo dos homens. São aulas apenas com livros que se 
assemelham às disputationes tomistas, cujas conclusões já são 
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conhecidas antes dos debates, pois são decisões de autoridade 
(TAGLIAVINI; GENTIL, 2018, p.155). 

 

 
Assim, temos que, ao colocarmos em perspectiva a historicidade da 

tradição pedagógica que assiste aos cursos de Direito no país, aprendemos 

que ela não se confunde com vanguardas de pensamento ou inovações 

institucionais passados ou atuais. Os efeitos deste quadro crônico de 

anacronismo científico no código genético da educação superior brasileira, a 

nosso ver, é o que justifica a permanência da disciplina de Direito Eclesiástico 

no currículo dos cursos de Direito por décadas, mesmo após a reforma 

pombalina (1759). E é também o que orientou as reformas empreendidas nas 

faculdades de Direito brasileiras do período Imperial. 

Também é de se notar que, uma vez que a educação jesuítica voltava- 

se para formação apenas de uma elite intelectual, este modelo se reproduziu 

com efeito no Brasil. Nos primeiros colégios jesuítas do Brasil-Colônia, os filhos 

dos colonos e índios eram catequizados e aculturados para melhor servir ao 

trabalho, muito embora eventualmente a educação dos colonos pudesse se 

estender até o aprendizado da leitura e da escrita. A educação superior teve o 

mesmo viés, atendendo aos filhos da aristocracia, dos nobres e  proprietários 

de terras, evidenciando o caráter elitista, excludente. (ARANHA, 2006) 

A nosso ver, a omissão governamental se expressa também, por 

exemplo, na peregrinação por diversos endereços provisórios, através de anos, 

que se verificou quanto a um dos dois primeiros cursos de formação jurídica do 

país. Os relatos de fraude no funcionamento destes cursos são outro sintoma 

de uma política governamental pouco afeita à questão educacional. De fato, 

estes episódios do início da história do ensino do Direito no Brasil perfilam a 

precariedade institucional grave. 

No outro flanco, segundo Rüegg (1992), a respeito dos reformistas e dos 

renascentistas, "[...] quase todos os humanistas destacados fizeram 

recomendações para a reforma da educação [...]" (p.451). Isto quer dizer que 

educar a todos e bem foi uma questão que as nações sob influência do 

protestantismo desenvolveram pelo menos 400 anos antes que o Brasil, conta 
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que não teria um resultado tão alto não fosse a profunda letargia institucional 

brasileira. 

Tampouco a Reforma Pombalina teve força para inscrever o país entre 

aqueles que pensam a própria educação. Como é sabido, entre as motivações 

de Marquês do Pombal esteve a vingança pessoal. Após ter sofrido uma 

tentativa de atentado, ele acusou o envolvimento de inacianos com o crime, do 

que resultou o confisco dos bens da Companhia de Jesus. (NISKIER 1989, 

p.57). Além disto, e conforme anotamos no tópico sobre o tema, a reforma  

tinha como pano de fundo a preocupação com a concentração do poder político 

em Portugal, inclusive o poder sobre a educação. E não propriamente uma 

preocupação com qualidade da educação ou com a educação nas colônias 

ultramarinas. (ARRUDA, 2009) 

No limite, a reforma pombalina não resultou em nada muito além da 

interrupção do funcionamento das escolas no Brasil, impondo novo processo 

de precarização dos cursos superiores. Nenhuma outra reforma, leve ou 

profunda, foi promovida de imediato a partir da pombalina. Se houvera efeitos 

benfazejos para a universidade de Coimbra, no Brasil eles não se fizeram 

sentir. (NISKIER, 1989; BECHARA, 2015) 

É preciso admitir, contudo, que nada disto impediu que a educação 

jesuíta servisse para formar mão de obra para os novos meios econômicos que 

vigoraram a partir do Séc. XVI. Foi essa relação utilitária com o trabalho e com 

conservação das estruturas de poder de seu tempo que assegurou ao método 

jesuíta larga presença e longa sobrevivência em sua área de influência, na 

Europa e além-mar. 

Para finalizar, anotemos que, no que tange ao ensino do Direito no 

Brasil, o profundo descompasso educacional secular com o resto do mundo e o 

com o espírito do tempo é o que deve nos preocupar filosoficamente e nos 

mobilizar socialmente. No limiar de uma nova revolução tecnológica e cultural, 

a saber o mundo digital hiperconectado, é necessário procedermos com a 

devida crítica aos fundamentos da nossa educação. 
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É urgente buscarmos alternativas pedagógicas e políticas para 

recompassar o ensino do Direito no Brasil com o espírito crítico, ético e livre de 

que por séculos o país foi privado. (HOLANDA, 2008). E é fundamental 

recuperar o fôlego científico que nos levará à passagem definitiva, na 

educação, do teocentrismo ao antropocentrismo, das teocracias às formas 

laicas de poder político, abraçando assim, com maior confiança inteireza, a 

contribuição do ocidentalismo para o processo civilizatório havido nos últimos 

séculos. 
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