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RESUMO  

Na época dos Jesuítas o ensino era condizente com o momento que a 

sociedade vivenciava, atualmente, houve transformações na sociedade e 

consequentemente no ensino. É possível, desta forma, compreender essa 

sociedade se compreendermos o passado. Refletir sobre o passado é a 

possibilidade de compreender as correlações com o futuro. É pensando 

nisso, que este texto tem por objetivo discutir as relações entre a proposta 

do Rátio Studiorum o ensino brasileiro. Para tanto, realizou-se estudos 

sobre produções teóricas que retratam o período jesuítico no Brasil. Apesar 

da expulsão dos Jesuítas do Brasil, considera-se que há uma herança 

educacional da organização escolar dos Jesuítas. 
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ABSTRACT 

At the time of the Jesuits, teaching was consistent with the moment that 

society was experiencing, currently, there were transformations in society 

and consequently in teaching. It is possible, therefore, to understand this 

society if we understand the past. Reflecting on the past is the possibility of 

understanding the correlations with the future. It is with this in mind that 

this text aims to discuss the relationship between the Ratio Studiorum 

proposal and Brazilian education. For that, studies were carried out on 

theoretical productions that portray the Jesuit period in Brazil. Despite the 
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expulsion of the Jesuits from Brazil, it is considered that there is an 

educational legacy of the Jesuit school organization. 

Keywords: Jesuits. Formal education. Classical teaching. 

1 INTRODUÇÃO  

O Rátio Studiorum foi um documento elaborado com objetivo de reger 

o ensino sistematizado oferecido pela companhia de Jesus. Ele contém as 

normas que nortearam este ensino. Suas normas vão desde questões 

relacionadas a organização das escolas, a hierarquia desta organização, aos 

conteúdos oferecidos, a organização dos alunos, as punições, as formas de 

atividades que deveriam ser realizadas entre outros aspectos. Considerando 

que essa educação teve papel fundamental para o processo pedagógico no 

Brasil, já que foi a primeira forma de educação formal neste país e esteve 

presente por 210 anos.  

Resquícios de suas práticas perduram até os dias atuais, é baseado 

nisso que se atribui a importância de estudar esta forma de educação. 

Primeiro expõe-se brevemente sobre as duas formas de educação que os 

jesuítas realizavam no Brasil e depois uma comparação entre os aspectos 

estabelecidos pelo Rátio Studiorum, que são presentes na educação atual.  

 

2 ENSINO FORMAL E NÃO FORMAL 

 

A companhia de Jesus idealizada por Inácio de Loyola surgiu em 

1534, ele e mais seis intelectuais reuniram-se e juraram fundar a 

companhia de Jesus. Tinham por objetivo propagar a fé cristã católica. Sua 

propositura não era criar mosteiros e ensinar padres e sim sair pelo mundo 

evangelizando. (SAVIANI, 2010). 

A proposta não era de criar colégios para o ensino formal, entretanto, 

pelas características da ordem a elite passou a pedir que criassem colégios. 

Então, surgiram os primeiros colégios jesuítas, que rapidamente 

espalharam-se pelo mundo. (FRANCA, 1952). 



No caso do Brasil, os jesuítas exerceram em solo brasileiro, dois tipos 

de educação a educação formal e educação não formal, de acordo com 

Saviani (2010, p.27)  

 
Manifesta-se aqui o significado de educação, tantos em 
termos amplos, no que ela coincide com cultura enquanto 
“conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos 
valores que se devem transmitir às novas gerações para 
garantir a reprodução de um estado de coexistência social”, 
como em termos mais específicos, enquanto tomar conta das 

crianças, cuidar delas, discipliná-las, ensinar-lhes 
comportamentos, conhecimentos e modos de operar. 

 

Ou seja, é a educação dos símbolos e valores que são passadas de gerações 

em gerações, é a cultura, as tradições, os costumes que percorrem as 

gerações. Saviani (2010) considera que a forma de educação que ocorreu 

neste país, é denominada de aculturação, pois não foi aquela cultura 

passada de geração em geração de uma mesma sociedade, e sim uma 

cultura da sociedade europeia que foi ensinada à sociedade que aqui residia 

que no caso eram os índios, assim como ele afirma ele  

 
Ora, no caso da educação instaurada no âmbito do processo 
de colonização, trata-se, evidentemente, de aculturação, já 
que as tradições e os costumes que se busca inculcar 
decorrem de um dinamismo externo, isto é, que vai do meio 
cultural do colonizador para a situação objeto de colonização. 
(SAVIANI, 2010, p. 27). 

 

A educação formal e não formal em muitos momentos não era 

dissociada, assim como salienta Saviani (2010, p.30) “e o eixo do trabalho 

catequético era de caráter pedagógico, uma vez que os jesuítas 

consideravam que a primeira alternativa de conversão era o convencimento 

que implicava práticas pedagógicas institucionais (as escolas) e não 

institucionais (o exemplo).”  Isto quer dizer, que durante a educação formal 

também acontecia a disseminação da fé cristã, não existia para esta ordem 

ensino desvinculado da fé. 

 

3 RÁTIO STUDIORUM X MODELO EDUCACIONAL VIGENTE 



 

Analisar o Rátio nos dias atuais, é buscar compreender quais as 

contribuições desta forma de educação, para a educação de um modo geral 

e para a educação atual. Um ponto a ser analisado é acerca dos reitores, 

estes tinham por função “distribuir os ofícios, convoca e dirige as reuniões 

dos professores, preside às grandes solenidades escolares. Exerce, em seu 

colégio, a autoridade mais alta, subordinada, porém, na Província, à do 

Provincial e, fora dela, à do geral, por quem é nomeado"(FRANCA, 1952, p. 

46). É possível comparar com os diretores nas escolas, são eles responsáveis 

por organizá-la.  

O Rátio afirma que o poder do reitor estaria subordinado ao Prefeito 

da Província. A província era as organizações jesuítas territoriais nas quais 

estavam presentes: casas e colégios Jesuítas. Esse prefeito pode ser 

comparado ao secretário de educação de uma cidade, aquele que é 

encarregado de organizar cursos de formação de professores, de fiscalizar e 

direcionar a educação. O secretário da educação assim como o prefeito é 

aquele a quem fica a responsabilidade de fazer fluir o ensino dentro da uma 

cidade ou da Província. (FRANCA, 1952).  

Em um trabalho conjunto ao reitor os Jesuítas tinham o prefeito de 

estudos, que [...]acompanha de perto toda a vida escolar, visita 

periodicamente as aulas, urge a execução dos programas e dos 

regulamentos, forma e aconselha os novos professores, articula a atividade 

de todos. (FRANÇA, 1952, p. 46). É o pedagogo dentro das escolas na 

atualidade, atua junto ao diretor, acompanha de perto o processo de ensino 

aprendizagem, assiste as aulas dos professores, é apoio e orientação para 

eles. Fiscaliza e incentiva o cumprimento do programa curricular, assegura 

que o processo pedagógico aconteça, caso não esteja acontecendo faz as 

intervenções necessárias.  

O método Jesuítico dividia a educação em cursos de ensino 

superiores e secundários. (FRANCA, 1952). A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional vigente 9394/96 prevê a organização do ensino em dois 

níveis educação básica e ensino superior, ou seja, semelhante a organização 



que era estabelecido por meio do Rátio. De acordo com Franca (1952) dentro 

desses cursos existia uma organização de com qual frequência aconteceria 

o estudo de determinada área, por exemplo, teologia escolástica acontecia 

4 horas por semana. Hodiernamente, no ensino a organização é bem 

próxima disso, temos todo um esquema da frequência com que se dedica ao 

estudo de determinada área, temos por exemplo, uma quantidade x de aulas 

de matemática por semana em determinado nível do ensino. 

O Rátio previa uma organização do ensino de acordo com o currículo 

disciplinar assim como acontece atualmente. O ensino era estruturado em 

classes, que correspondiam a graus ou estágios de progresso. Para eles 

essas classes estavam mais direcionadas a aprendizagem dos conteúdos do 

que um tempo cronológico. Diante disso, só se avançava um aluno de grau 

quando ele assimilasse todo o conteúdo. (FRANCA, 1952) 

A estrutura seguia assim: 1º grau classe retórica, 2º grau classe 

humanidades; 3º grau gramática superior; 4º grau existia duas classes 

gramática média A, gramática média B; 5º grau também continha duas 

classes, gramática inferior A, gramática inferior B. Entretanto, a ordem dos 

graus era decrescente, então o 5º grau, classe inferior B era referente ao 

primeiro ano, inferior A, ao segundo e assim consecutivamente. Dentro dos 

conteúdos das classes ainda existiam a divisão por semestre, no primeiro 

semestre se ensinava determinados conhecimentos e no segundo outros 

conhecimentos que correspondiam ao nível desse ano. (FRANCA, 1952) 

A estrutura do ensino dentro das escolas do séc XXI é bem próxima 

disso, há aquela divisão por classes, que uma tem um nível de 

conhecimento e de ensino maior que a outra, que para avançar o aluno 

precisa ser aprovado em avaliações. Até a divisão por semestre, primeiro e 

segundo semestre.  

O método pedagógico dos jesuítas exigia “do professor uma 

preparação cuidadosa. O professor tinha que estudar, preparar-se para 

aula. É assim no ensino vigente, nos cursos de formação de professores. O 

docente precisa se preparar para ensinar determinado conteúdo, estudar e 

planejar.  



O ensino seguindo o método jesuítico é um ensino ativo. O docente 

durante a explicação deve propor perguntas aos alunos. Os discentes 

deveriam participar a todo momento da aula. (FRANCA, 1952). Indicam-se 

[...] outros exercícios escolares: colheita de frases dos bons autores, versão 

e retroversão, ditado do tema da composição, redação de inscrições, 

epigramas, epitáfios etc., correção de trabalhos, declamação e desafio. 

(FRANCA, 1952, p.59)  

É comum ver atividades semelhantes a essas nas escolas, atividades 

de seleção de bons autores, tradução da língua original para a estrangeira 

e vice-versa, ditado sobre o conteúdo, redações sobre temas, críticas, 

declamação de poesias e poemas e atividades de desafios. A intenção dos 

jesuítas era diversificar as atividades para manter atenção dos alunos. Na 

organização das aulas hoje, os docentes continuam buscando realizar 

vários modelos de atividade para manter a atenção dos alunos e promover 

a aprendizagem.  

Entre os objetivos dos jesuítas, estava o trabalho com a retórica, pois 

acreditavam que era possível civilizar pela palavra. É possível ver estas 

práticas no ensino atual. Temos durante a educação formal uma grande 

atenção as atividades como seminário em que os alunos deverão aprender 

falar, se posicionar. No ensino superior temos as defesas de bancas, nas 

quais as pessoas precisam apresentar com qualidade e convencer os 

avaliadores, denominados de banca. É uso da retórica proposta pelos 

jesuítas a arte de bem falar presente nos dias atuais. Foi pensando nisso 

que Anchieta buscou aprender a língua dos índios pois desta forma poderia 

ensina-los e também compreender o que eles dizem. (FRANCA, 1952) 

No ensino atual há os professores auxiliares ou auxiliares, estas 

pessoas são responsáveis por ajudar os professores em sala de aula, seja 

corrigindo tarefas nos cadernos, direcionando uma atenção para os alunos 

que tem mais dificuldade, estas pessoas também em alguns momentos 

ficam responsáveis por tomarem leituras dos alunos, tabuada por exemplo. 

É possível observar uma semelhança com essas práticas quando no ensino 

jesuítico existiam “[...] os decuriões e censores. Estes auxiliam na 



conservação da ordem e da disciplina, aqueles que corrigem os deveres e 

tomam as lições” (FRANCA, 1952, p.60) ou seja, bem próximo desse 

trabalho dos auxiliares. 

Apesar de não serem totalmente a favor dos castigos físicos os jesuítas 

utilizavam-se desses para manter a disciplina. Isto iniciava muito cedo na 

vida do professor, assim como afirma Franca, (1952, p.60) “no dia solene 

da investidura, como símbolo da sua missão disciplinadora, recebia 

oficialmente o professor um chicote. E não o recebia em vão”. Recebiam esse 

chicote justamente para incentivar os castigos corporais, para lhes dar 

aquela posição de autoridade.  

Os castigos, em sua maioria, aconteciam de forma cruel, a fim de 

moldar os alunos para os comportamentos que eles queriam. O curioso é 

que os castigos jamais deveriam ser aplicados pelas mãos dos professores, 

para tal função era designado pessoas em específico, a quantidade de 

punições físicas, sejam elas palmatoadas ou outras eram no máximo 6 em 

um mesmo momento. Jamais o aplicador de castigos poderia estar sozinho 

nesse momento, deveria ter outras pessoas com ele. (FRANCA, 1952). É fato 

que atualmente, não se utiliza os castigos corporais em sala de aula, 

entretanto, foram utilizados por muitos anos mesmo depois que os Jesuítas 

foram expulsos do Brasil. 

Os resquícios desse tipo de correção perduraram por muitos anos na 

sociedade brasileira, a primeira lei no Brasil que proibia os castigos físicos 

em sala de aula é datada de acordo com Aragão (2012, p.20) “em 15 de 

outubro de 1827, foi promulgada a Lei Imperial que, entre diversas 

prescrições, incidia sobre a proibição de castigos físicos nas escolas”. 

Contudo, a promulgação dessa lei não fez com que os castigos fossem 

realmente retirados das escolas. Foram muitos anos para que os docentes 

a sociedade compreendessem os pontos negativos destas práticas. 

Esses castigos foram tão enraizados na sociedade que para superá-

los decorreram vários anos. De acordo Borges (1876), pedagogista 

brasileiro, médico e educador, ao escrever o livro “Vinte anos de propaganda 

contra o emprego da palmatória e outros aviltantes no ensino”, salienta que 



apesar 20 anos de discurso contra a palmatória, essa ainda era 

efetivamente presente na sala essas práticas. A sociedade avança para o 

século XX e as práticas de disciplina corporal perduraram.  

Foi ao longo do século XX resultado de muitas discussões, debates, 

fóruns, escritos, que essas práticas foram sendo retiradas da escola 

consecutivamente em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma 

a proibição dos castigos físicos em instituições de ensino. Hoje há toda uma 

fiscalização sobre essas práticas, por serem estritamente proibidas. 

Acontece nas escolas atuais, atitudes de premiação, professores 

colam figurinhas nos cadernos dos bons alunos, dão doces, carimbos, 

existem premiações às escolas, como também concurso de poesias, 

redações, desenhos etc a nível municipal e nas turmas. Franca (1952) 

destaca que na época do ensino jesuítico eles trabalhavam com competição, 

todavia, era de forma mais determinada e mais frequente, a sala era dividida 

em dois grandes grupos os romanos e os cartaginenses 

A sala era dividida em dois grandes grupos, esses grupos eram 

organizados por níveis de inteligência, dos melhores para os piores, e dentro 

de cada grupo existia um integrante do outro grupo, que ficava só esperando 

o momento para confrontar aquele grupo. A todo momento competiam. 

Essas competições geravam prêmios, dentre esses aconteciam solenidades 

ao final de cada ano, na quais realizavam premiações aos melhores, assim 

como acontece em algumas escolas hoje. Os jesuítas utilizavam dessas 

práticas como estimulo, para que os alunos se dedicassem aos estudos, por 

serem baseadas no nível de inteligência dos estudantes. (FRANCA, 1952) 

Franca (1952) assevera que os jesuítas foram os primeiros a destinar 

legitimidade ao teatro como possibilidade pedagógica. O teatro era utilizado 

no âmbito educacional. Defendiam que o teatro possibilitava estímulo a 

memória, domínio de si, adequação da voz e etc. O teatro também está 

presente nas práticas pedagógicas do século XXI, em todas as etapas da 

educação básica, costumam ser direcionados pelo professor, mas, quem 

atua são os alunos. Na educação infantil esta prática acontece com 

frequência, docentes trabalham com teatros de fantoches, de sombras, de 



palitoches entre outros. Além disso, o teatro também é considerado uma 

forma de expressão prazerosa e dinâmica, fazendo com que o alunado se 

interesse.  

A educação jesuíta era uma educação pautada nos conteúdos 

científicos, ao estudar gramática por exemplo, ou ao “estudar latim no 

século XVI era um corolário inevitável de toda a evolução da história nos 

séculos precedentes” (FRANCA, 1952, p.80). Do mesmo modo, é a 

propositura da Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani (2013, p.14) “é a 

exigência de apropriação do conhecimento sistematizado por parte das 

novas gerações que torna necessária a existência da escola”. Isto quer dizer, 

que esta abordagem educacional acentua a importância dos conteúdos 

sistematizados que são os conhecimentos elaborado pelas gerações 

precedentes, dessa forma, a escola é o espaço de socialização desse saber, 

assim como era na época dos jesuítas. A educação da companhia de Jesus, 

era uma educação rígida, organizada e sistematizada, que apresentou 

algumas contribuições a nossa educação, assim como citado durante todo 

este texto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há como ignorar a importância que a Companhia de Jesus teve 

para a educação sistematizada no Brasil. Foi ela que iniciou a educação 

sistematiza, de forma estritamente organizada, o Rátio Studiorum 

direcionava como deveria ser a educação.  

O Rátio foi a primeira forma no Brasil de documentar regras 

educacionais. Assim como hoje temos vários documentos que organizam o 

trabalho pedagógico, como por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Projeto Político-Pedagógico de cada instituição, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais entre outros, a Rátio contendo 467 regras 

foi uma forma de organizar a educação. 

Foi possível considerar quanto os aspectos da educação presente no 

Rátio ainda estão presentes na educação atual. Por vezes alguns 



profissionais acreditam que não há resquícios da educação jesuíta nas 

práticas educacionais atuais, mas, ao estudar sobre a Rátio realizando a 

análise é possível perceber as tantas semelhanças. 

 É por esse motivo que se faz tão necessário o ensino com conteúdos 

clássicos, assim como afirma Saviani (2013, p.17) “ora, clássico na escola é 

a transmissão-assimilação do saber sistematizado.” Pois se estes docentes, 

citado anteriormente, estudassem clássicos como o Rátio considerariam o 

quanto nossa educação está embasada neste documento. Se o professor 

estudar o Rátio vai compreender de onde vem as práticas de premiação na 

sala de aula, as funções do pedagogo, a organização escolar, em diretor, 

pedagogo, professores, entre outros aspectos citados ao longo deste texto. 

Há que se considerar que um trabalho da magnitude deste não é 

capaz de analisar todos os aspectos presentes no Rátio, pois sua análise 

não é algo tão extensa ao ponto de ser capaz de analisar todos os aspectos, 

entretanto, é uma discussão que acontece dentro da universidade, a partir 

de produções teóricas, desse modo, proporciona reflexões sobre o Rátio, ou 

seja, este trabalho abre espaço para futuras pesquisas. 
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