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RESUMO
Durante o período monárquico, assim como na Europa, as crianças nobres brasileiras
eram instruídas na “casa” por mestres contratados para esse fim. Alguns desses mestres
ensinaram a mais de uma geração da Família Imperial, como é o caso de Luiz Aleixo
Boulanger, mestre de caligrafia, desenho e geografia, que atuou na formação
educacional de d. Pedro II e, posteriormente, na de suas filhas, as princesas Isabel e
Leopoldina. O presente estudo tem como objetivo recompor aspectos biográficos da
trajetória do mestre Luiz Aleixo Boulanger, especialmente durante o período em que
atuou como professor das princesas, por meio dos registros contidos nas cartas de suas
alunas. Em um plano mais específico, investigam-se os conteúdos trabalhados pelo
professor e a importância atribuída por ele à formação das herdeiras do trono brasileiro.
Trata-se de uma pesquisa histórico-documental, cujas fontes principais referem-se às
epístolas trocadas entre a Família Imperial brasileira. O referencial teórico-bibliográfico
foi composto pelas obras de Vasconcelos (2005) e Aguiar (2015) sobre a educação das
crianças nobres e principescas, Gomes (2004) e Blas (2003), para a leitura e
interpretação de cartas, e Mignot, Sampaio e Passeggi (2014) no que tange à reflexão
metodológica acerca das narrativas de aprendizagem e do exercício da escrita infantil. A
partir do levantamento das informações contidas nas fontes e nos referenciais teóricos
utilizados, constatou-se que a educação das crianças nobres ocorria no espaço
doméstico, assim como os que desempenhavam a função de mestres, preceptores e aios
dos princípes eram considerados praticantes de uma função nobre e, como tal,
reconhecidos por meio de privilégios, revelando-se a influência e o prestígio que eles
possuíam na Corte brasileira.
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