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RECONSTRUINDO A MEMÓRIA DE UM PROJETO ESCOLAR PARA NEGROS
CUNHA, Perses Maria Canellas da 
GT: Afro-Brasileiros e Educação / n.21
Agência Financiadora: Não contou com financiamento


Era o início do ano de 1883, mais precisamente 21 de janeiro, em uma daquelas tardes quentes de verão da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, quando foram chegando à igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito os membros da Mesa Administrativa, para a realização de mais uma de tantas outras reuniões que já ocorreram naquele consistório. Compreendiam um total de vinte pessoas e mais alguns irmãos sub-rogados convidados para completarem um total de 36 votantes. Por volta das 13 horas, o irmão – juiz de Nossa Senhora, o Sr. Francisco Manoel Pereira, deu início à reunião agradecendo a presença dos irmãos e expondo a pauta, que incluía, num primeiro momento, a discussão sobre o término das obras da igreja, para que a mesma pudesse ser aberta ao público e, num segundo momento, o debate sobre o regulamento interno, com um apêndice explicativo de alguns artigos que não se achavam bem explícitos no compromisso.
O irmão mesário Fortunato José Francisco Lopes, dispondo do regulamento interno, fez a leitura para o restante da mesa que participou intensamente das discussões e que ao final, sem mais objeções, aprovou por unanimidade as alterações propostas.
Assim, ao final daquela tarde já era possível ler no capítulo 1, no que se refere aos deveres da Irmandade em relação à educação dos órfãos, a seguinte decisão:
Art. 1°. Para dar execução ao art. 3°do nosso compromisso se criará desde já em qualquer edifício da Irmandade uma escola para a educação dos filhos dos irmãos que morrerem na indigência, ficando a escola do sexo feminino para depois de desempenhada a Irmandade, conforme o art. 13° do nosso Compromisso. (Grifos nossos)
Art.13°. Promover a educação dos órfãos filhos dos irmãos indigentes.
A preocupação inicial que podemos notar por parte da Irmandade com as crianças que amparavam, era a de enviá-las à escola. No entanto, o desejo de construir uma escola já vinha se anunciando desde o ano de 1839, segundo o irmão Joaquim José da Costa, em seu livro de memórias: - "A igreja do Rosário encontrava-se em obras quando neste mesmo ano foi proposta pela Mesa a criação de uma escola na igreja para os filhos dos irmãos”. Este desejo, como vimos, só veio a ser concretizado quarenta e quatro anos depois. Qual seria o motivo deste pedido? Em quais escolas estas crianças eram aceitas? E por que finalmente este pedido de abertura de uma escola foi concretizado tanto tempo depois?
Antes de tentarmos responder a essas indagações, vejamos como ficou o projeto elaborado pela Irmandade para a organização da escola.
No capítulo sete, presente em seus dezoito artigos, fica estipulada a forma de organização da escola da Irmandade. Com base nesses artigos podemos analisar a estrutura da escola:
A escola foi idealizada tendo como objetivo principal promover a educação dos órfãos filhos de irmãos indigentes, tendo o seu funcionamento em qualquer edifício da Irmandade. Uma comissão nomeada pela Mesa da qual era relator o irmão procurador da caridade tinha como finalidade organizar e fiscalizar o bom funcionamento da escola.  A forma de admissão dos alunos era feita a partir da avaliação do irmão da Caridade que, assim que ocorria o falecimento de um irmão pobre, verificava se este havia deixado filhos menores e, neste caso, trataria de promover a educação destes. No entanto, se as salas de aula tivessem capacidade de admitir mais alunos ou alunas, além dos filhos dos irmãos, então seriam matriculados órfãos e meninos e meninas pobres, sendo que, qualquer aluno que fosse admitido, o professor ou professora anotaria no mapa que mandaria mensalmente à Mesa.
As aulas ocorriam em todos os dias úteis das nove horas da manhã às duas horas da tarde. Todos os alunos e alunas deveriam estar presentes na aula ao começarem os trabalhos letivos. Em casos de atraso eram anotados como impontuais. As férias ocorriam do dia 18 de dezembro a 6 de janeiro do ano seguinte, e guardavam-se os dias santificados. Os professores eram selecionados dentro da própria Irmandade. Nesse caso o professor era o funcionário mais graduado da secretaria. O 1° escriturário e o 2° escriturário tinham a função de auxiliar a comissão das aulas.
 A professora deveria ser uma senhora que tivesse as habilitações precisas para bem exercer esse cargo, dando preferência a uma irmã que melhor se enquadrasse nesse perfil. O professor e a professora recebiam seus vencimentos estipulados pela Mesa e em caso de faltas eram descontados em seus vencimentos.
O programa de ensino constava de ensinar a ler, escrever e contar (até repartir), gramática portuguesa e doutrina cristã e para as meninas trabalho de agulha. Os exames eram realizados no mês de dezembro, aos quais podiam assistir as pessoas que fossem convidadas pelo irmão escrivão e os parentes dos alunos que quisessem comparecer ao ato. Quanto à estrutura pedagógica, os professores dividiam os alunos em classes e indicavam ao escrivão os que estavam nos casos de serem examinados em cada classe. Aos professores competiam a higiene e vigilância das aulas e dos alunos, aos quais, durante o trabalho letivo, não era consentido estudarem em voz alta. Havia um livro de matrícula onde os professores lançavam o nome, a idade, a nacionalidade e a filiação de cada aluno, anotando também o grau de conhecimento que tivesse ao ser admitido à aula, e o seu desenvolvimento em relação aos estudos, o comportamento, as faltas que cometiam e os castigos a sofrer. Como estímulo ao aprendizado não havia castigos corporais, mas os professores aplicavam os castigos morais que fossem justos e compatíveis com a idade e o desenvolvimento físico dos alunos.		
O final do século XIX, período em que, hipoteticamente, ocorre a criação dessa escola pela Irmandade, quando fervilhavam as discussões acerca da ampliação dos direitos civis e políticos, fazendo-se presente nos discursos dos advogados, médicos, professores, governantes, e também, por que não acrescentar, das Irmandades, foi caracterizado por Roque Spencer Maciel de Barros (1959) como "ilustração brasileira", no qual o pensamento liberal acreditava muito mais no poder criador da educação do que no seu papel conservador, refletindo a orientação específica do partido republicano de desenvolvimento de uma linha reformista de ação mediante a propagação da instrução popular. 
Alambary Luz, em um de seus editoriais no jornal A Instrução Pública, datado de 19/05/1872, afirma que, num regime constitucional como o monárquico imperial deveria haver uma preocupação na multiplicação de casas de educação popular, não só por parte dos poderes públicos, mas também pelos cidadãos, através de iniciativas particulares.
Movida talvez por discursos dessa natureza, a Irmandade foi capaz de idealizar esta escola com tamanha autonomia a ponto de ser mantida e fiscalizada por ela própria. 
A criação do regulamento da Instrução Pública Primária e Secundária da Corte em 1854 estabelecia o acesso dos livres e sadios às escolas, exceto dos escravos. Nessa perspectiva, a Irmandade percebeu a necessidade de criar uma escola que amparasse aquelas crianças que ficassem excluídas. 
A assinatura da Lei do Ventre Livre em 28 de setembro de 1871, suscitou mais preocupações em relação à educação de crianças negras, seja na condição de libertos, ingênuos ou mesmo escravos. Fonseca nos chama à atenção para o seguinte fato: “Embora fossem as crianças negras que estivessem em questão e sob foco da ação e do discurso do governo e dos abolicionistas, não era como crianças que elas eram efetivamente tratadas, mas sim, como os trabalhadores negros do futuro”.(2000, p. 62)
Nesta concepção, o projeto de educação que estava sendo elaborado nesse país, de acordo com Schuler, fez emergir vários projetos e várias propostas, às quais visavam inserir a população livre e pobre nos limites de uma educação formal, oferecida por escolas e instituições públicas e particulares, com o propósito de educar estas crianças para a formação de uma nova mão de obra, sendo necessário dar a elas as noções de leitura e escrita, tendo como finalidade maior o aprendizado de uma profissão. Com esse intuito foram criadas Sociedades particulares nas décadas de 1870 e 1880 na cidade do Rio de Janeiro, com o propósito de fundar escolas públicas e cursos noturnos, tanto na corte como na província. Exemplo marcante foi o asilo agrícola de Santa Izabel e o Asilo de Meninos Desvalidos. Essas instituições mesclavam educação primária e profissional.
A escola da qual estamos tratando não aponta para uma formação profissional. Idealizada pelos negros e para os negros ela valoriza somente o domínio da leitura e escrita, nos moldes das escolas elementares. Nela não se faz presente a preocupação em profissionalizar, preparar mão de obra, mas busca dar a essas crianças o domínio daquilo que em vários momentos foi negado aos escravos: o acesso à escola e à condição de quem não apenas sabe ler e escrever mas exerce práticas sociais e faz uso destas, ou seja, garante sua inserção no mundo civilizado através do domínio de determinados padrões de conduta e de uma formação cultural que, se por um lado se aproxima da cultura dos brancos, por outro, garante uma resistência, ainda que velada, a essa mesma cultura.

A percepção da prática da leitura e da escrita no universo administrativo da Irmandade
Começaremos a análise pelo nome dessa agremiação, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Os termos negro e preto, de acordo com Hebe Maria de Mattos (2000), foram utilizados no período colonial, e até parte do século XIX, para designar escravos e forros. Sendo que, em algumas áreas e períodos, também os africanos eram chamados de pretos. Soares (2000), nos chama à atenção para o fato de que, já na década de 1740, muitos desses devotos são escravos, mas os dirigentes dessas Irmandades são forros e possuem patrimônio que, em ambos os casos, são deixados como herança para essas agremiações, na forma de testamento.
Mas voltemos um pouco as nossas atenções para a Mesa administrativa que, segundo o Capítulo 2, artigo quinto do Compromisso da Irmandade, compõe-se de vinte e quatro membros: dois irmãos juízes, um de Nossa Senhora, outro de São Benedito, um escrivão, um tesoureiro, dois procuradores, um da Irmandade, outro da Caridade, e dezoito mesários. Havendo também de acordo com o artigo sexto: uma juíza de Nossa Senhora, outra de São Benedito e dezesseis zeladoras, oito de Nossa Senhora e São Benedito e oito dos órfãos; havia ainda um irmão regente e seis irmãos de capela. O artigo sétimo faz referência também a um reverendo capelão.
Gostaríamos de destacar o papel que a escrita, em um grupo até então ágrafo passa a ter com efeitos de mudanças no aspecto de natureza social, cultural, política. Para melhor exemplificar, destacamos algumas das tantas funções por eles desempenhadas a fim de constatar que a prática social da leitura e da escrita era fato comum e necessário para o funcionamento desta Irmandade. 
Aos juízes caberiam por competência emprestar as alfaias Alfaias-paramento de igreja. (Dicionário Aurélio Buarque de Holanda), sempre com registro escrito, sendo este assinado e remetido ao irmão tesoureiro; numerar e rubricar os livros da Irmandade e fazer rubricar os livros pertencentes aos provedores das capelas, assim como despachar requerimentos que lhes fossem apresentados. Ao escrivão era necessário que reunisse em sua pessoa qualidades como zelo e aptidão à contabilidade e escrituração, uma vez que teria que receber e propor à Mesa todos os requerimentos que a ela fossem encaminhados, tendo que escrever neles o despacho que a Mesa determinaria e também lançar, nos respectivos livros, os assentamentos dos irmãos que passassem a integrar a Irmandade. Através de bilhete informar ao irmão regente as missas que deveriam ser rezadas em memória dos irmãos falecidos. O tesoureiro tinha como responsabilidade tomar conta de tudo, através de inventário. Para realizar tal tarefa deveria ter um livro rubricado e nele lançar detalhadamente os legados ou esmolas ordinárias, mencionando o nome do doador, a quantia, dia, mês, ano e as circunstâncias que levaram à contribuição. Este livro ficaria disponível a qualquer irmão que quisesse ler. Teria também por função ler os bilhetes que o irmão regente apresentasse a respeito da realização de missas pelas almas dos irmãos falecidos.
O procurador, quando necessário, consultaria os livros e arquivos da irmandade. Em algumas ocasiões deveria fazer certidão quando necessário, administrar os imóveis da Irmandade tendo para isso que criar livros onde constasse o endereço completo do prédio, dados sobre o inquilino e o fiador, valor do aluguel, além de disponibilizar o mesmo a qualquer irmão que quisesse lê-lo. O procurador da caridade, dentre outras funções, teria que passar recibo de todo o dinheiro que por ordem da Mesa tivesse sido recebido pelo irmão tesoureiro.
O regente capelista Foi possivelmente, a mais antiga categoria profissional que funcionou no Brasil, no campo da música. O regente capelista ou o mestre de capela, em geral, a pessoa responsável pela música na igreja, seja destinada às cerimônias religiosas ou à catequese.
, de acordo com emenda de 1838, deveria pelo menos, saber ler e escrever. Dessa forma, lançaria em livro competente, os assuntos de todos os mortos, faria assentos de missa e etc. Quanto às irmãs zeladoras, teriam a incumbência de lavar e engomar toda a roupa branca pertencente à igreja e à sacristia. Para isso receberiam um rol assinado pelo irmão regente onde constariam todas as peças que a elas fossem entregues e elas mesmas, ao entregar as roupas, fariam a conferência a partir do rol. O sacristão teria dois livros rubricados pelo juiz, um de receita e outro de despesas, e por eles daria conta ao irmão tesoureiro dos movimentos financeiros. Conforme regimento interno aprovado em 1883, a Irmandade passava a ter dois escriturários, sendo que o primeiro deveria ser o funcionário mais graduado da secretaria e o responsável junto ao escrivão pela guarda do arquivo. O mesmo seria responsável por ministrar aulas de primeiras letras.
Na visão de Soares (2000), os compromissos das Irmandades não devem ser lidos como uma palavra final, uma vez que tais documentos estão sujeitos a maleabilidade e que o importante não é saber se as regras foram cumpridas, ou não, mas perceber o esforço e empenho dessas pessoas em estabelecer regras e fazê-las cumprir. Portanto, é possível inferir que para a organização dessa Irmandade foram necessários muitos papéis, arquivos, despachos de documentos, listagens de objetos, toda uma burocracia que demandava o uso da escrita e da leitura. É possível afirmar, então, que os homens ligados a essa Irmandade, não somente foram alfabetizados, mas adquiriram o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita, incorporando-as nas práticas sociais de seu dia-a-dia. Isso significa que eles penetraram no mundo do letramento e podem ser identificados como homens letrados. 
Para um melhor esclarecimento utilizaremos a definição de Magda Soares (2003), para letramento Segundo Magda Soares Letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy. É a condição de ser letrado. Designa o estado ou condição daquele que é literate, daquele que não só sabe ler, mas também faz uso competente e freqüente da leitura e da escrita., quando ela nos afirma que este “resulta da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. Torna-se importante lembrar ainda que alfabetizado não é o sujeito letrado Segundo Magda Soares letrado, em inglês, literate, é, o adjetivo que caracteriza a pessoa que domina a leitura e a escrita., mas aquele que aprendeu a ler e a escrever, ao passo que o sujeito letrado apropriando-se da leitura e da escrita faz uso desta em suas práticas sociais. Foi talvez nesse sentido que a irmandade de São Benedito teve a iniciativa de criar uma escola para melhor atender às necessidades dos seus iguais.

A Formação do Espaço de Letramento nas Práticas Cotidianas
Até aqui fizemos uma reflexão sobre a forma como os negros conseguiram ter acesso a algum tipo de instrução, começando pelo aprendizado de uma nova língua até a conquista da leitura e da escrita. Observamos que este movimento dos negros foi possível devido à sua capacidade de apropriarem-se de várias brechas em diferentes situações, criando novas possibilidades. Dessa forma, percebemos que os diferentes lugares de sociabilidade propiciaram, de alguma maneira, o acesso ao mundo da leitura e da escrita, seja pela igreja, no interior das fazendas ou nos centros urbanos em contato com pessoas que já dominavam este mundo ou mesmo onde a escrita já fazia parte do cotidiano. 
No caso da igreja nos deteremos nas Irmandades negras, em especial no caso da Irmandade do Rosário de São Benedito dos Homens Pretos que, em determinado momento, tenta criar uma escola para os filhos dos irmãos, como foi o caso descrito anteriormente.
   Mas, se verificarmos, numa escala mais ampla, veremos que não só a escola iria ter esta função, mas todo o espaço da Irmandade passava a existir em função de um código escrito, definido no compromisso, e todos os irmãos estavam envolvidos com as práticas de leitura e escrita deste documento que orientava e ainda orienta as práticas cotidianas deste lugar.
Se retornarmos o regimento interno do compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no capítulo 10, das disposições gerais, encontramos o seguinte: Art. 77º Nenhum irmão analfabeto poderá exercer cargo algum na administração. O termo analfabeto universalmente conhecido para o qual chamo atenção, refere-se simplesmente àquele que não aprendeu os códigos da leitura e da escrita, não aprendeu o alfabeto e que, portanto, não sabe ler e escrever. Este artigo do regimento interno, datado de 1883, nos fornece uma pista no sentido de que a leitura e a escrita era uma exigência entre os membros da Mesa administrativa, sendo que só isso não seria suficiente para entendermos este lugar como espaço de letramento, uma vez que eles poderiam ser alfabetizados e não viverem no estado ou condição de quem sabe ler e escrever, de quem pratica no seu dia a dia, a leitura e a escrita. O que nos permite essa outra interpretação são exatamente as práticas cotidianas exercidas por estes sujeitos sociais como vimos na sessão anterior, ao analisarmos algumas funções das pessoas que compunham a Mesa administrativa da Irmandade e que sabiam muito mais que o bê - a-bá. Ao apropriarem-se da leitura e da escrita, criaram arquivos, fizeram atas das reuniões, criaram documentos, liam documentos em voz alta para os outros nas reuniões, ou seja, exerciam uma série de atividades onde colocavam em prática o exercício da leitura e da escrita, envolvendo não só aqueles que administravam a Irmandade, mas todos os participantes do grupo. Aquele que não tivesse sido alfabetizado, ao participar dessas práticas sociais de leitura e escrita, era incentivado a ser um sujeito letrado.
Compreender a Irmandade como espaço de letramento é uma tarefa que requer a compreensão, primeiro, do que vem a ser espaço. Poderia aqui citar vários conceitos de vários autores, mas a melhor definição neste caso é aquela feita por Certeau (1996, p. 202), quando nos diz que “o espaço é um lugar praticado”. Então poderíamos afirmar que são as pessoas que provocam efeitos através de suas relações, conflituosas ou de proximidade, em um determinado tempo e lugar. Voltamos então à afirmação do autor para chamar a atenção para a Irmandade como um lugar praticado. Mas o que seria lugar para Certeau? Para ele: “Um lugar é a ordem seja qual for segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência”.(1996, p. 201) Sendo assim, cada um ocupa o seu lugar em uma determinada ordem e compreende uma estabilidade. Seguindo a sua linha de pensamento, poderíamos inferir que, a partir das experiências e idéias do grupo que ali se relacionava, originaram-se sentimentos relativos a esse espaço, levando-nos a entender que tanto quanto praticado ou vivido este espaço era também marcado pela afetividade entre os seus sujeitos sociais. O lugar propiciava um sentido de pertencimento.
Ao pensar a sociedade brasileira do século XIX, que outro lugar com exceção dos quilombos daria aos negros, este sentido de pertencimento? Ou que outro lugar daria aos negros a chance de se relacionarem em grupo a ponto de discutirem as suas idéias e de tomarem decisões a seu favor? Neste caso poderia responder que este espaço praticado e este lugar adquirido seriam os das Irmandades negras.
 Certeau exemplifica esta relação de espaço e lugar apontando a relação entre leitura e escrita. Ele afirma: “a leitura é o espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos - um escrito” (1996, p. 202) A partir dessa perspectiva faremos um recorte em nosso objeto para demonstrarmos que a Irmandade torna-se espaço quando põe em prática toda a ordem pré-estabelecida nos seus escritos, transformando seus documentos em atitudes que chegam a comprar alforrias ou até mesmo a criar escolas. Enquanto lugar guarda toda uma hierarquia entre seus membros com funções muito bem definidas, com documentos que estabelecem toda esta ordem (Compromisso) com a criação de seus arquivos, atas de reuniões, livros. Por esse motivo queremos compreender as práticas desse grupo como o da formação de um espaço de letramento.
Para entendermos as práticas cotidianas dessa Irmandade faremos uma leitura detalhada dos capítulos XVII ao XXIV, do compromisso, referentes à eleição do corpo administrativo da Irmandade e da compra de alforrias de escravos.
No dia quatro de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora do Rosário, mas os preparativos começavam bem antes uma vez que, nessa comemoração, era também feita a eleição para uma nova Mesa Administrativa e a compra de alforrias de irmãos cativos com o dinheiro arrecadado pelos irmãos durante todo o ano. Percebemos nesse contexto que as atividades de leitura e de escrita eram um ponto fundamental para a realização de suas práticas, como nos mostram os artigos dos capítulos dezessete e vinte três do compromisso quando se referem às práticas realizadas para a ocorrência dos dois eventos. Sendo assim, o irmão escrivão começava a preparar as cédulas de todos os irmãos cativos às quais continham o seu nome e o nome do seu senhor, para serem sorteados no dia da santa. Para este sorteio havia uma caixa chapeada por dentro e por fora com três chaves, tendo escrito por fora: “caixa para libertar os irmãos cativos”, onde os fiéis deixavam seus donativos. Esta caixa ficava sob o controle de dois irmãos de nossa Senhora, o escrivão e o procurador da caridade e só viria a ser aberta na véspera da festa de Nossa Senhora após a eleição de uma nova Mesa Administrativa. 
Por volta das quatro horas da tarde desse mesmo dia o irmão procurador da caridade, levando a urna com as cédulas diante dos irmãos, escolhia uma criança da Irmandade para a retirada de uma ou mais delas. Feito isto era lido para os demais o nome do irmão sorteado com a compra de sua alforria.
 Mas os preparativos não ficavam por aí. Era também época de serem nomeados novos irmãos para os cargos administrativos. Para ser feita a eleição era necessária a confecção das cédulas, nas quais constavam o nome de três irmãos indicados para o cargo. As mesmas eram fechadas como uma carta e por fora das mesmas era escrito cédula para tesoureiro, cédula para escrivão, cédula para juiz de Nossa Senhora e assim por diante até completarem-se os cargos. Eles escreviam também uma nominata em papel separado, para ter na mesa antes da distribuição das cédulas e nelas marcarem os votos.  Alguns dias antes o irmão andador corria pela cidade, dirigindo-se à casa de cada irmão votante e avisando que não deveria faltar no respectivo dia e hora marcada.
Chegado o dia tão esperado, mais precisamente às nove horas da manhã do dia três de outubro, véspera da festa de Nossa Senhora do Rosário, os irmãos votantes começavam a chegar no consistório da igreja, trajando seus elegantes uniformes, com suas opas - Uma espécie de capa.. Ao completarem o número de votantes o reverendo capelão, como de costume, lembrava os irmãos de suas obrigações. Terminado o esclarecimento dava início à votação e, ao término desta, o juiz lia em voz alta, para os demais, os nomes dos votados, com o auxílio do irmão escrivão que ia marcando o número de votos para cada um e revelava ao final o nome dos candidatos mais votados. Terminada a votação todos assinavam o termo de posse.
De acordo com o capítulo dezoito, que se refere às formalidades, esclarecia-se que se algum irmão que tivesse sido nomeado não quisesse por algum motivo exercer o cargo deveria apresentar seus motivos por escrito para que os mesmos fossem guardados nos arquivos da Irmandade.
Mediante essas práticas nas quais a escrita e a leitura são exigidas a todo momento, poderíamos afirmar que todos os irmãos que delas participavam eram alfabetizados? A esta indagação não nos cabe concluir se sim ou não. Entretanto, se deixarmos de lado a noção de alfabetização e operarmos com o conceito de letramento, poderemos chegar a explicações mais abrangentes.
O uso do termo letramento no Brasil é recente, não possuindo ainda definição nos dicionários, provavelmente por sua complexidade e variação nos tipos de estudos realizados. Recém chegada ao vocabulário da Educação e das Ciências Lingüísticas, esta palavra surge nos discursos dos especialistas dessas áreas na segunda metade dos anos 80 do século XX, ao contrário de letrado, que é termo antigo, referindo-se ao sujeito versado em letras, um erudito. De acordo com Vainfas (1999, p. 343), tal termo “no mundo luso-brasileiro, designava comumente os detentores de um saber específico, ligado ao uso da escrita, que os tornava aptos ao exercício das chamadas profissões nobres, distintas dos ofícios mecânicos” (1999, p. 343).
Mas o significado atual para letramento foi retirado da língua inglesa, literacy, estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever. Neste caso, a escrita traz conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas para os sujeitos que aprendem a usá-la. Letramento é, pois, na visão de Magda Soares “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita” (2003, p. 18).
Uma vez adquirido este estado ou condição de quem se apropriou da escrita e a incorporou em suas práticas cotidianas, o indivíduo distingue-se daquele que se alfabetizou com os códigos da leitura e da escrita, mas não faz uso destes em suas práticas cotidianas.
Neste sentido, poderíamos dizer que um sujeito pode não saber ler e escrever, pode ser considerado analfabeto mas, ao mesmo tempo, letrado, se ele vive em um lugar onde a leitura e a escrita tem presença marcante, se ouve a leitura de textos, cartas ou documentos, se pede para que leiam para ele ou se dita cartas. É o seu envolvimento com essas práticas, portanto, que fará com que ele possa ser considerado um sujeito letrado.
Ainda podemos considerar o que afirma Tfouni (1997, p. 38) quando esclarece que “Culturas ou indivíduos ágrafos ou iletrados são somente os pertencentes a uma sociedade que não possui, nem sofre a influência, mesmo que indireta, de um sistema de escrita”.   
Se nos reportarmos à sociedade brasileira do século XIX, notaremos que a leitura e a escrita já se faziam presentes, não só pela presença das escolas, mas também pela prática das professoras nas casas e fazendas, pela circulação dos jornais da época, pelas rezas da Igreja Católica. Por tudo isso podemos perceber uma sociedade que já apresentava em sua dinâmica social a presença da leitura e da escrita. 
Assim pensando, e se variarmos nas escalas como nos sugere Jacques Revel (1998), podemos passar de uma história a outra, descortinando uma história da educação na qual o negro deixa de ser mero coadjuvante e passa a ator principal. Se compreendermos o que ocorre em lugares específicos como a Irmandade, podemos ampliar a cena, identificando outros detalhes que nos facilitarão na compreensão do conjunto.
Ainda sobre o conceito de letramento, Kleiman (2003), reportando-se a Scribner e Cole, define contemporaneamente letramento como um conjunto de práticas sociais que usa a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos. No caso das escolas elas se preocupam com um tipo de letramento onde o que vale é o aprendizado dos códigos alfabéticos, numéricos, deixando de lado a prática social. Street (apud. KLEIMAN, 2003, p. 20) define essa concepção como Modelo Autônomo, quando há somente uma maneira do letramento ser desenvolvido, sendo característica desta autonomia a escrita como produto completo em si mesmo, não estando preso ao contexto de sua produção para ser interpretado. Este tem sido o modelo utilizado em nossas escolas há muitos anos e se baseia na noções de progresso, civilização e mobilidade social.
 O autor citado contrapõe a esse modelo, um outro. Propõe o Modelo Ideológico, no qual as práticas do letramento, no plural, são social e culturalmente determinadas, tendo a escrita um significado específico para cada grupo social, dependendo do contexto e da instituição. Dessa forma, outros lugares podem também ser responsáveis pelo letramento, como a família, a Igreja, a rua, o lugar de trabalho. Esse modelo não está relacionado à civilização, progresso ou modernidade, uma vez que investiga a relação entre as práticas orais e as práticas letradas. Sendo assim, o fenômeno do letramento está para além da alfabetização, uma vez que a pessoa pode não dominar o código escrito, mas saber a sua função na sociedade e fazer uso dele.
No início desse texto, quando citamos o caso dos escravos que ditavam cartas e bilhetes, poderíamos reconhecê-los como letrados, uma vez que, ao realizarem tais práticas, sabiam a função que o texto escrito poderia ter, além de demonstrarem o seu domínio da linguagem oral. Os escravos que se alfabetizaram no interior das casas, como foi o caso de Luíz Gama e tantos outros, ou pela ação da Igreja Católica, que também possuía alguns escravos que sabiam ler, ou ainda, aqueles que Hebrard (2002, p.10) denomina sujeitos de uma alfabetização inesperada, todos eram escravos letrados. Em uma sociedade em que a escrita se fez presente, mesmo de modo restrito como ocorreu em nosso país, e em que o conhecimento era privilégio de uma elite branca, não se pode afirmar que a população fosse constituída somente por não-letrados, visto que alguns já conheciam e dominavam os códigos da leitura e da escrita.
No caso da Irmandade em estudo, podemos observar que o fenômeno do letramento ocorreu nos dois tipos classificados por Street. O primeiro, seria o letramento autônomo, tendo na escola o seu agente principal. É o caso da escola idealizada pela Irmandade que não pretendeu se distinguir dos modelos de escola de primeiras letras, onde o objetivo era a alfabetização, o processo de aquisição de códigos alfabéticos e numéricos, processo esse, geralmente concebido em termos de competência individual, necessário para o sucesso de promoção nessa instituição.
Ao mesmo tempo, a Irmandade constitui um espaço de letramento ideológico, uma vez que os seus sujeitos assumem papéis em diferentes situações e estabelecem normas de funcionamento através de um compromisso. O caso da Irmandade de São Benedito indica como um grupo utiliza a escrita e a leitura enquanto estratégias para modificar a sua situação. Isto fica bastante evidente nas práticas cotidianas aqui descritas em relação ao seu compromisso, podendo-se constatar que a condição fundamental para a realização de tais práticas era o domínio da leitura e da escrita.

Do Espaço de Letramento à Formação dos Intelectuais
Compreendemos até aqui que a partir do conceito de letramento os irmãos de São Benedito utilizaram a leitura e a escrita em práticas cotidianas no espaço da Irmandade com a finalidade de modificar a sua condição dentro de uma sociedade escravocrata. Pensando assim verificamos que o grupo, tendo consciência de sua condição naquele momento histórico e identificando-se como homens pretos, criou dentro da irmandade uma força hegemônica, isto é, uma consciência política. Para melhor compreender o que estamos afirmando utilizaremos as palavras de Gramsci (1979, p. 21), quando nos afirma que:
O desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa, além do progresso político-prático, um grande progresso filosófico, já que implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma ética adequadas a uma concepção do real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos. (grifo nosso).

Se acompanharmos esta linha de pensamento poderemos dizer que a autoconsciência crítica dos irmãos de São Benedito significou, histórica e politicamente, a criação de um grupo de intelectuais entre os negros. Nesta tentativa de organização dos escravos em Irmandades negras, o papel de suas lideranças, como homens que já possuíam o domínio da leitura e da escrita, foi fundamental para a organização do grupo. Ainda segundo Gramsci (1979, p. 7): “Não existe organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teórico da ligação teoria-prática se distinga concretamente em um estrato de pessoas especializadas na elaboração conceitual e filosófica”.                                                                                                                        
Os grupos que faziam parte dessas Irmandades eram em sua maioria escravos, mas quem ocupava os cargos administrativos eram pretos forros, algumas vezes com patrimônio e sabendo ler e escrever, como vimos no capítulo dez do Compromisso. Se acatarmos Gramsci, todos neste grupo são intelectuais uma vez que, para realizar qualquer tipo de tarefa, existe um mínimo de qualificação que pressupõe também técnica, ou seja, um mínimo de atividade intelectual criadora. Isto é, graus diversos da atividade específica intelectual, mas não a sua ausência. Não existe, portanto, o não intelectual, assim como não existe o iletrado em uma sociedade onde o código da escrita já se faça presente mesmo que o indivíduo sofra sua influência de forma indireta. Mesmo nesse caso ele será considerado um indivíduo letrado. 
Pensando desta maneira, o tipo de intelectual tradicionalmente conhecido na época era o literato, detentor de um saber especifico, um escritor, um filósofo, um artista que tinha a escola como base de sua formação. Mas se tomarmos como referencial teórico para a nossa análise a concepção de intelectuais orgânicos sugerida por Gramsci (1979, p. 15) na qual este afirma que intelectual “seria aquele que tomando parte da vida cotidiana seria um construtor de medidas, um organizador permanente de suas atividades”, podemos ampliar essa função na sociedade.  Apesar deste conceito ter sido idealizado por Gramsci para exprimir uma atividade que tem como base o partido político, acreditamos que seja útil sua aplicação ao caso da Irmandade de São Benedito, já que ela transforma seus membros em intelectuais, e os distingue dos outros. Muitos desses intelectuais orgânicos – administradores da Irmandade – entravam em contato com intelectuais tradicionais, como José do Patrocínio, que chegou a cursar Farmácia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, projetou-se como jornalista e defensor das causas abolicionistas. Essa relação, no entanto, em nada interfere, visto que, o foco de nosso interesse é a função diretiva e educativa do lugar, o que é possível a partir de uma visibilidade de seus membros que supere aquela que o mundo escravista nos legou – meros serviçais – e que permita uma nova interpretação que os perceba como intelectuais comprometidos com a superação de sua realidade opressora.
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