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A consolidação do magistério através da Carta Lei 6 de novembro de 1772 
Este resumo busca demonstrar de forma sucinta sobre a relevância do projeto educacional pombalino, este revelou-se 
extremamente benéfico para o país, na medida em que contribuiu para a criação de novos empregos, especialmente a 
regulamentação da profissão de professor, assim como, permitiu que a população se instruísse, também possibilitando 
que toda a sociedade auferisse de uma mão-de-obra cada vez mais especializada. A partir de Pombal criou um sistema 
público, organizado em todos os níveis, sendo legislado em caráter primário pela Carta de lei de 1772 que determinava 
os direcionamentos das aulas públicas, estas seriam criadas em todos os domínios portugueses e que sua oferta deveria 
estar em acordo com o contingente populacional e com a localização mais estratégica de cada de cada local. Para esse 
resumo utilizamos utilizamos Franco (2004), Oliveira (2010), Bontempi (1995), Teles (2019), Santos (2010). 
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 The consolidation of the teaching profession through the Charter Law November 6, 1772 
This summary seeks to briefly demonstrate the relevance of the Pombaline educational project, which proved to be 
extremely beneficial for the country, insofar as it contributed to the creation of new jobs, especially the regulation of the 
teaching profession, as well as allowed the population to be educated, also enabling the whole society to benefit from an 
increasingly specialized workforce. From Pombal, he created a public system, organized at all levels, being legislated on 
a primary basis by the Letter of Law of 1772 that determined the directions of public classes, these would be created in all 
Portuguese domains and that their offer should be in agreement. with the population contingent and with the most 
strategic location of each place. For this summary, we used Franco (2004), Oliveira (2010), Bontempi (1995), Teles (2019), 
Santos (2010). 
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