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Eixo 7:  Educação, história e filosofia 
 

 
Resumo 
A ordem dos jesuítas foi fundada com o intuito de realizar missões propagando a fé 
cristã por todos os cantos do mundo, no entanto, os jesuítas ensinaram as primeiras 
letras, sendo considerados os primeiros professores do Brasil. Desta forma, neste 
trabalho temos o objetivo de discutir a contribuição dos padres jesuítas para a 
educação brasileira. Para tal, apresentamos uma breve reflexão sobre o Plano de 
Estudos, o Ratio Studiorum. Como metodologia, utilizamos a pesquisa bibliográfica e 
documental que nos proporcionou elementos de análise sobre a atuação dos 
jesuítas no Brasil. Após a leitura do material selecionado, concluímos que os padres 
jesuítas contribuíram com o início da educação escolar por onde passaram, 
deixando a marca registrada de um educação tradicional que perdurou por muitos 
séculos. 
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Introdução  

A ordem dos jesuítas foi fundada pelo militar espanhol Inácio de 

Loyola (1491-1556) que foi ferido em batalha, mas ao se recuperar resolveu se 

colocar a serviço da igreja católica. Por isso, no ano de 1534 ele fundou a 

Companhia de Jesus com o objetivo de levar a salvação as almas perdidas. Por 

quase três séculos o catecismo foi um instrumento de aprendizagem religiosa, mas 

também do ensino das letras. Por onde passaram os jesuítas fundaram escolas e 

colégios e no ano 1579 possuía 144 colégios espalhados pelo mundo 

(ARANHA,1996).   

O Brasil foi um dos muitos países nos quais a ordem se estabeleceu. 

Sendo assim, estudar a história da ordem dos jesuítas contribui para a compreensão 

da gênese da educação escolar no país. 
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A chegada dos jesuítas no Brasil aconteceu no ano de 1549 na 

Bahia. Eles vieram acompanhando Tomé de Souza, o primeiro governador do Brasil 

num período em que era colônia de Portugal. Essa missão veio enviada pelo rei de 

Portugal devido ao fato das capitanias hereditária não terem tido o êxito esperado. 

Sendo assim, a vinda dessa caravana tinha como uma de suas intenções, civilizar 

os indígenas que aqui viviam para que a colônia brasileira se desenvolvesse 

economicamente.  

 Diante desse contexto, coube aos padres que aqui chegaram à 

missão tentar ordenar a colônia de acordo com as determinações da metrópole, com 

sermões e com encenações teatrais que era uma forma de comunicação 

pedagógica com os nativos da região. Segundo Arnaut de Toledo ,  Ruckstadter  e  

Ruckstadter (2006 ), o teatro foi um recurso muito utilizado pelos padres da 

Companhia de Jesus, principalmente com intuito catequético.  

Diferente de outras ordens que tinham mosteiros como símbolos da 

sua atuação, os jesuítas fundaram os Colégios que serviam de residência para eles, 

mas também de lugares no qual as letras eram ensinadas. Quando chegaram no 

Brasil, os padres jesuítas criaram as primeiras casas conhecidas como “casas de bê-

a-bá”, dando desta forma início à educação escolar na colônia. (MENARDI, 2010). 

Essas casas eram utilizadas como moradias para os padres jesuítas 

e como espaço de catequização e alfabetização dos índios da região. 

Segundo Ruckstadter (2011), havia uma diferença entre as casas 

jesuíticas que eram conhecidas também como casas de ensino das primeiras letras 

principalmente aos nativos, nesses espaços ocorria a catequese, já o colégio 

deveria ser mantido com recursos próprio da ordem, além de que nos colégios havia 

estudos de caráter secundário e superior de caráter público e gratuito. Em relação 

aos seminários a maior diferença era que este espaço de formação era para aqueles 

que pretendiam seguir carreira religiosa sendo este de caráter particular na qual a 

instrução era paga.  

A ação educacional dos jesuítas possuía três diretrizes que eram a 

conversão das principais lideranças indígenas, doutrinação dos jovens e eliminação 

dos pajés que eram considerados líderes espirituais dos índios.  

A tática dos jesuítas era a de ocupar a posição de líderes espirituais 

dos pajés. Para tal, utilizaram aquilo que é chamado por muitos de aculturação por 

meio de costumes, principalmente a Língua Portuguesa. Os padres também 
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utilizavam-se de semelhanças místicas entre os santos católicos e os deuses 

indígenas e africanos. (Bosi,1992). 

Os jesuítas criaram uma plano de estudos que era subsidiado pela 

coroa português por meio de um imposto cobrado na colônia brasileira. O Plano de 

Estudos contemplava o curso humanidades, filosofia e teologia, ele ficou conhecido 

em todo o mundo e mesmo após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal 

1(1699-1782) em 1759 ainda continuou sendo utilizado pela falta de outro plano de 

estudo organizado sendo extinto em 1773. 

A Racio Studiorium era o documento que estabelecia um programa 

de estudos humanístico combinados com científicos que tinha como objetivo formar 

homens ideais para o exercício das virtudes.  

A pedagogia da Ratio pretende que o educando, a partir da sua 
liberdade, desenvolva ao máximo, de modo harmônico e segundo 
uma hierarquia de valores, as suas disposições espirituais e as suas 
faculdades mentais, volitivas e afetivas, de acordo com a sua 
verdadeira natureza e destino. (MIRANDA, 2009, p.41). 

 
  O Plano de Estudos foi inspirado em universidades e colégios 

de Paris, e baseado teologicamente em São Tomás de Aquino e filosoficamente em 

algumas obras de Aristóteles. O documento apresentava trinta capítulos, sendo cada 

capítulo consistia em regras a serem observadas tanto pelos professores quanto 

pelos alunos que frequentavam os Colégios.  

Diante dessa breve exposição, temos o objetivo de discutir a 

contribuição dos padres jesuítas para a educação brasileira por meio de uma breve 

reflexão sobre o Plano de Estudos, o Ratio Studiorum. 

 

Metodologia  

Neste estudo fez-se uso de uma abordagem qualitativa e, como 

procedimento de investigação, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a análise 

documental. 

A revisão bibliográfica que é importante para esclarecer e dar 

embasamento teórico sobre o tema escolhido. A pesquisa bibliográfica, “é 

desenvolvida com base material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”. Fachin (2001, p.125).  

                                            
1 Seu nome de batismo era Sebastião José de Carvalho e Melo, influenciado pelas ideias iluministas, 
foi responsável por várias reformas educacionais em Portugal. 
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Completando a análise bibliográfica, utilizamos a pesquisa 

documental, pois ela pode “[...] se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2012, p.38).  

 

Resultados e Discussão  

 Ao analisar a Ratio Studiorium  percebemos que com o 

documento era possível que a ordem jesuítica atuasse em qualquer parte do mundo 

dentro dos mesmos princípios educacionais, visto ser este um documento universal 

dentro da ordem, o qual deveria ser seguido e respeitado por todos os padres da 

ordem dos jesuítas. Fato que comprova que os jesuítas eram extremamente 

organizados. Segundo o próprio texto do Ratio Studiorum no capítulo intitulado 

Regras do Provincial o objetivo dos estudos na Companhia era o de ensinar ao 

próximo as disciplinas previstas no Plano de Estudos com o intuito de levar as 

pessoas ao Criador. 

O Ratio Studiorum não é um documento que apresenta ideias 

inéditas, mas é a organização de ideias que contribuíram por muitos anos na 

formação educacional de muitos religiosos ou leigos. Sendo assim, esse documento 

é considerado um marco histórico na institucionalização da educação escolar no 

período moderno, mesmo que esse não fosse o objetivo da ordem. (ARNAUT DE 

TOLEDO, 2000). 

A Ratio Studiorum foi um plano de estudos elaborado para o 

Colégio, com suas muitas regras estimulavam a competição entre os alunos, por 

meio de prêmios que eram distribuídos aos melhores, é comum encontramos no 

documento orientações sobre os muitos exercícios de repetição a serem realizados 

pelos alunos. Encontramos ainda orientações sobre como devia ser feita a oração 

no início da aula, orientações sobre os exames de admissão e promoção de classe. 

Destacamos ainda as normas para a prova escrita presente no Plano de Estudos 

dos jesuítas, nos quais há orientações clara sobre os alunos que sentavam juntos 

para que porventura não copiassem a prova uns dos outros, além do fato de que 

havia um tempo limitado para a realização das provas e durante a realização das 

mesmas não era permitido qualquer contato entre os alunos. 
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A leitura do documento nos permitiu afirmar que de fato os jesuítas 

podem ser considerados os primeiros professores do Brasil, não só pelo fato deles 

ensinarem a ler e a escrever, mas pelo fato deles terem um documento norteador do 

trabalho pedagógico.  

 

Conclusões  

O modelo de educação tradicional apresentada na Racio Studiorium 

persistiu por muitos séculos, mesmo após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de 

Pombal no ano de 1549.  Essas normas ainda estão presentes em nossas escolas 

brasileiras, é claro que num contexto histórico diferente, não temos com isso o intuito 

de subestimar a educação realizada no Brasil-Colônia e nem tão pouco afirmar que 

a educação nas escolas na sociedade contemporânea acontece da mesma maneira 

que vemos no documento da Ratio. Apenas estamos apontando situações 

educacionais que se equiparam historicamente não de maneira linear, mas com as 

contradições presentes na própria sociedade. Dadas as devidas ressalvas, pode-se 

dizer que os jesuítas foram sujeitos históricos importantes na construção da 

identidade educacional do Brasil, deixando um legado educacional bastante 

significativo. 
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