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CAPÍTULO 3 

 

 

HISTÓRIAS DE RECOLHIMENTO OU COMO ENTREGAMOS 

NOSSOS FILHOS À EDUCAÇÃO DE UM MESTRE 

 
 
José afirma que a primeira escola foi aberta pelo Patriarca Sem, logo 

depois do Dilúvio; em seguida, foi chamada de escola hebréia. E 

quem não sabe que na Caldéia, sobretudo na Babilônia, eram 

numerosas as  escolas nas quais, além das outras artes, se ensinava 

astronomia? Na sabedoria Caldéia foram educados (no tempo de 

Nabucodonosor) Daniel e seus companheiros (Dn I, 20), assim como 

no Egito foi educado Moisés (At VII, 22). O povo de Israel, depois, 

erigiu em todas as cidades, por ordem de Deus, escolas chamadas 

sinagogas, nas quais os levitas ensinavam a Lei: essas escolas 

duraram até a vinda de Cristo e foram célebres também pela 

pregação dele e dos Apóstolos. Os gregos adquiriram com os 

egípcios, e os romanos com os gregos, o costume de fundar escolas; 

os romanos difundiram por todo o Império o louvável hábito de abrir 

escolas, sobretudo depois da propagação da religião cristã, graças à 

obra atenta dos príncipes e dos bispos piedosos. A historia nos relata 

que Carlos Magno ordenou aos bispos e doutores que fundassem 

imediatamente templos e escolas junto a todas as populações pagãs 

submetidas. E, segundo seus exemplos, os outros imperadores 

cristãos, reis, príncipes, governadores de cidades aumentaram tanto o 

numero de escolas, que elas se tornaram inumeráveis (Comenius, 
Didática Magna, 2006, p. 84)  
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Apesar de tantas surras, chicotadas e exercícios repetitivos, bem como outras 

diferentes formas de (des)qualificar os aprendizes - atribuindo-lhes semelhança com o 

demônio, nomeando suas atitudes de diabruras, oferecendo-lhes escolas mal-cheirosas e 

indignas (perfeitos pardieiros) -, por que razão os pais, desde cedo e em especial na sociedade 

ocidental, entregam seus filhos à educação de um mestre? 

 Esta foi a questão que, implicitamente, esteve presente ao longo dos dois primeiros 

capítulos desta tese. Portanto, nossa intenção era, além de horrorizar o leitor, levá-lo a 

perceber essa ambigüidade fundamental: ao mesmo tempo em que se detesta a prática escolar, 

entregam-se os filhos à escola, valorizando-a.  

Ambigüidade que não se encerra por aí, mas, pelo contrário, mostra o quanto nossas 

práticas “animalizadoras” e “endemoniadoras”, aplicadas aos aprendizes, são simétricas ao 

humanismo pedagógico. De maneira que o humanismo e seu duplo, o anti-humanismo – 

ambos sustentados pelo discurso do tipo “pelo bem do aprendiz” -, de forma alguma 

concederam ao estudante qualquer folga ou diversão, mas antes trouxeram, paradoxalmente, o 

desejo e o horror às formas escolares.  

Por mais estranho que nos possa parecer, o bem que desejamos aos aprendizes – essa 

estranha medida entre dor e prazer, de inquestionável valor cristão -, está sempre na 

companhia de um tentador desejo de conversão. Tal conversão atua, através da linguagem, 

diretamente na vontade do aprendiz, convidando-o a mudar de pertencimento, levando-o a 

desejar a escolarização muito mais como um privilégio ou um prestígio social, ofertados pela 

escola, do que como uma possibilidade de adquirir um “conhecimento de si” - tão proclamado 

pelos educadores, porém poucas vezes realizado. Isso explica porque os alunos, quando 

questionados sobre a função da escola, em geral, dizem que ali estão para “ser alguém na 

vida” ou para “obter mais conhecimentos”. Ambas as respostas convergem para um único e 

mesmo lugar: o bem, que para ser alcançado, exige que o aluno passe pelo horror e pelo 

sofrimento, as únicas e lamentáveis possibilidades de “conhecimento de si”.  

Assim, apesar de se esforçar, de forma alguma o aluno alcançará o “conhece-te a ti 

mesmo” grego; alcançará, no máximo, o saber-se impróprio ou adequado para o rebanho 

divino. Como produto desse horror, ele precisa ser surrado, chicoteado, enclausurado, 

animalizado, endemoniado. Ao passar por esse purgatório, ele se descobre forte, competitivo 

e escolhido; ou, então, fracassado, inútil, imprestável, preguiçoso, improdutivo, vagabundo e, 

por fim, criminoso.  
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Desvela-se aí a porção falsa da promessa, ou seja, mesmo o aprendiz fascinado pela 

promessa do Estado, percebe que somente parte dela é verdadeira. Mas, ainda assim, reinicia 

um estranho ciclo: ao sofrer com os infortúnios da vida ou, mais especificamente, ao casar e 

ter seus filhos, o indivíduo passa a reeditar essa mesma promessa que antes o excluíra e, num 

tom autoral, a prescrevê-la, senão a si mesmo, certamente aos seus filhos. É o caso das jovens 

adolescentes que engravidam, abandonam a escola e por volta dos seus vinte e poucos anos 

procuram a sala da pedagoga, preocupadas com a educação do filho ou da filha.  

Ora, com razão, as pessoas só repetem e atualizam a força dessa crença - entregar as 

crianças à escola -, porque o procedimento de repetir a velha “promessa” ainda é válido nesta 

sociedade, o que faz com que os pais lutem para que suas crianças não abandonem os estudos. 

No fundo, as pessoas supõem que foram elas que desprezaram a escola e o correto valor das 

coisas escolares, isto é, ignoraram os conselhos dos familiares, dos mestres e dos pedagogos.  

No caso da educação proposta por Lutero, por exemplo, o aprendiz, para ser digno da 

promessa do Estado, devia (re)conhecer bem o perigoso invólucro do cesto (as línguas e o 

demônio), cujo conteúdo lhe permitiria ascender não só à sua nacionalidade - saber-se 

idêntico aos seus -, mas também à reta interpretação da vida; não para saber de si, mas para 

não ser um estrangeiro em sua própria cultura e ignorante ou um mau intérprete da lei sagrada 

e jurídica. Esta era a condição à qual o aprendiz tinha de se submeter, não sem esforço pessoal 

e estatal, mas como se fosse à guerra. Essa ação levou muitos pais a entregarem seus filhos 

para comporem esse novo exército da salvação que, de posse das letras, tinham a função de 

produzir tesouros e riquezas, prosperidade e saúde para a nação.  

Antes disso, quando Lutero denunciou a escola da época, mostrando que a educação 

existente era do tipo humilhante e que levava o aprendiz a ser subserviente - pois ele poderia 

ser guiado por outro que talvez fosse bastante ignorante e inescrupuloso -, os pais pararam de 

mandar as crianças às escolas, quase provocando a sua derrocada. Porém, quando Lutero 

passou a mostrar que através da escola o aprendiz podia fazer parte de um exército de 

prosperidade, elas proliferaram tão fortemente, que foi necessário construí-las aos milhares. 

Contudo, as crianças não deixaram de ser castigadas, endemoniadas e submetidas aos 

objetivos do Estado e da Igreja.  

 Ainda sobre a pergunta que abre este capítulo, vemo-la formulada por Erasmo de 

Rotterdam em seu livro Elogio da Loucura, ao concluir: “E não sei com que sortilégios 

conseguem [os mestres] admiravelmente o objetivo de parecer o que pretendem ser perante as 

estultas mãezinhas e os pais idiotas” (Rotterdam apud Manacorda, 2002, p. 186). Erasmo de 
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Rotterdam, apesar de criticar as escolas medievais, não estava, no entanto, abdicando de criar 

uma outra escola. Sugeria outra proposta educacional que recolhesse as crianças para um 

ambiente limpo, agradável e responsável, que nem de longe lembrasse as escolas dos mestres 

medievais, que para ele não passavam de oficinas sujas, imundas e fedorentas. Este novo 

ambiente teria a função de reverter a idéia corrente de que a escola medieval era o oposto do 

amor (do bem).  

Na busca de se tornar um lugar amoroso, um ninho de aconchego e ternura, a escola 

do fim da Idade Média pode ser melhor caracterizada pela metáfora da “chocadeira”. 

Comenius, por exemplo, não deixou de prescrever uma escola que fosse severa com as 

crianças, implacável com os pais e indigesta com os resistentes, mas também prometeu 

carinho, afago e a possibilidade de cada aprendiz alçar lindos e rasantes vôos, pois era isso 

que se esperava de um “passarinho” bem instruído. Ora, é por causa disso - talvez respondesse 

Comenius a Erasmo de Rotterdam - que “as estultas mãezinhas e os pais idiotas” entregavam 

seus filhos às escolas. 

O que queremos destacar nisso tudo é que, antes e depois do humanismo pedagógico - 

quando supostamente a escola se torna mais branda -, houve um intenso processo de entrega e 

recolhimento dos filhos à educação de um mestre. Famílias inteiras, pobres ou ricas, 

procuravam meios para que essa entrega se efetivasse. 

Como se vê, o recolhimento das crianças é inseparável de seu duplo, a entrega, 

situação que não se reduz a um mero jogo de palavras, pois se trata de formas culturais em 

que um resulta no outro, ou um produz o outro. Eis a razão pela qual ousamos dizer que o 

processo de recolhimento pode ser melhor compreendido na complexidade das formas 

circunstanciais pelas quais as famílias entregam seus filhos para se submeterem a uma 

aprendizagem. Com essa frágil definição ou noção, tentaremos, no próximo capítulo, mostrar 

algumas dessas formas de recolhimento e entrega, apostando que foram elas que ajudaram os 

jesuítas do Brasil a articular a “história do recolhimento” no Ocidente com a ocorrida na 

colônia brasileira nos primeiros tempos do contato entre os europeus e os índios tupinambás.  

Destacaremos e analisaremos, agora, alguns exemplos de recolhimento no Ocidente, 

encontrados no livro História da Educação:da Antiguidade aos nossos dias , escrito por 

Manacorda (2002).  

 Antes, porém, esclareceremos algumas precauções de método que adotamos para 

analisar o processo de recolhimento  
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O RECOLHIMENTO – PRECAUÇÕES DE MÉTODO 
 

É mister dizer que na História da Educação, apesar de vários indícios, não temos 

conhecimento e nem tivemos acesso a nenhuma análise mais fecunda sobre o processo de 

recolhimento das crianças para os ambientes escolares. Em geral, tal recolhimento fica 

subsumido numa vertente jurídica do poder, que define, com muita razão, que a educação 

pública é direito do homem e dever do Estado. Disso resulta a obrigatoriedade que a família 

tem de matricular seus filhos nas escolas. 

Nessa mesma direção, outros estudos em educação - sobretudo os de cunho marxista - 

têm demonstrado o quanto a escola tem sido o meio pelo qual o Estado estende o seu poder 

sobre a sociedade civil, levando-a a se submeter aos desígnios do capitalismo, da tecnologia, 

do desenvolvimento, etc. Porém, o nosso interesse maior era saber como funcionou – e ainda 

funciona - a heterogeneidade das relações sociais que produziu a necessidade desse tipo de 

escola como forma culturalmente consolidada.  

Existem estudos específicos sobre o recolhimento, dos quais destacaremos três. O 

primeiro deles foi elaborado por Luiz Alves de Mattos e data de 1958; os outros dois são de 

Maria Lúcia Hilsdorf (1996; 2006). Apesar da distância temporal entre a realização dos 

estudos dos dois autores, eles não são mais que consensuais e complementares. Mattos tratou 

o recolhimento como uma subetapa da educação no Brasil, considerando-o apenas uma 

dimensão de um momento por ele denominado “período Heróico - 1549 a 1570”. Tal período 

é, segundo esse autor, a primeira etapa da educação no Brasil, seguida dos períodos de 

Organização e Consolidação, Pombalino, Monárquico, Republicano e, por fim, 

Contemporâneo. Hilsdorf (1996;2006), em seus dois trabalhos, não discorda dessa 

interpretação e endossa o ponto de vista de Mattos. Ambos se alinham na forma de pensar 

porque, no fundo, trabalham a noção de recolhimento mais na perspectiva da história 

cronológica do que na perspectiva da história das mentalidades. Portanto, acertam ao dizer 

que o recolhimento foi uma ação heróica dos padres, que, em meio aos matos, buscavam as 

crianças indígenas; mas erram ao reduzi-lo à construção de casas para os meninos dos gentios. 

Nesse sentido, as suas conclusões só podem, de fato, alcançar o recolhimento na sua dimensão 

física, o que lhes permite, no máximo, atestar a existência de vários deles na colônia 

brasileira, como o caso dos recolhimentos de Salvador, de Ilhéus e de São Paulo. Porém, num 

aspecto estamos de acordo com esses autores: os recolhimentos foram destinados às crianças e 

jovens, enquanto o aldeamento foi destinado aos índios adultos.  
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O recolhimento que queremos analisar aqui é, como já afirmamos, aquele que busca, 

na complexidade das formas pelas quais as famílias entregam seus filhos, as razões que levam 

as crianças, mesmo sob castigos, a se submeterem a uma aprendizagem externa. Assim, de 

saída, o recolhimento que nos interessa é aquele que se dá fora da família, que evita mesmo a 

influência da mesma e que se articula ao campo político, religioso e econômico. Além disso, e 

diferentemente dos autores acima citados, queremos afirmar que o recolhimento não foi 

apenas uma etapa da educação brasileira ou um edifício “escolar” construído na colônia, mas 

um procedimento (ou processo) que, atravessando as etapas posteriores à colonização, não 

deixou de ser praticado, ainda que sob outras formas. Se, para esses autores, o recolhimento é 

marcado pela construção de “casas de meninos”, para nós ele é uma “secreta repetição” ou um 

murmúrio sem começo nem fim, que visa buscar e recolher as crianças para, enfim, construir 

casas, colégios, grupos escolares e, por fim, escolas. Isto é, o recolhimento não é a construção 

do edifício em si, e sim aquilo que animou mestres de ofício, padre-professor, mestre-escola e 

professores a buscar os meninos nas matas, nas fazendas e nos quintais de suas casas. 

Assim, tentaremos, neste capítulo, destacar alguns indícios desse processo, 

enfatizando suas relações heterogêneas, as quais envolviam pais, crianças, jovens e 

recolhedores, com fins de construção de locais de ensinar. Porém, confessamos, de antemão, 

que tais indícios não pretendem se configurar como fatos históricos decisivos e que 

comprovariam uma universalidade da entrega dos filhos à educação de um mestre. Eles, os 

indícios, não chegam nem a ser confiáveis, posto que uma parte deles não pode ser, sequer, 

retirada de fontes primárias e nem investigada a fundo. Mas, por outro lado, eles não deixam 

de ser, na nossa percepção, imponentes “monumentos” do discurso do recolhimento. Dessa 

maneira, deixamos claro que o nosso interesse é muito mais especular fragmentos históricos, 

do que comprovar assertivas sobre coerência de dados. Assim, o máximo que poderemos 

alcançar é mostrar uma certa “regularidade” dessa prática de recolhimento.  

Mas, o que é, afinal, uma regularidade? E qual seria a regularidade do recolhimento?  

Na matriz foucaultiana, uma regularidade não é apenas algo que se repete, mas uma 

repetição que não repete a mesma coisa, mas que, como afirma Deleuze (2005, p. 25), “pode 

ser estranhamente semelhante e quase idêntica”.  

Não sendo simples repetição, a regularidade é regra, e não homogeneidade; e sendo 

regra, é constituída de discursos que visam erigir, no tempo e no espaço, uma certa existência, 

um certo modo de ser. A regularidade tem a ver com normas, princípios e leis e tanto faz se 

são repetições ou reproduções; sendo regra, ela é, antes de mais nada, uma formulação que 
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atesta a existência de práticas que criam um certo sujeito, servindo de meio por onde as 

dispersões e as heterogeneidades passam. São, portanto, regras de passagem, dobradiças, 

vetores que permitem atravessar, quando compatíveis, de um tempo para outro, de um espaço 

para outro.  

Nesse sentido, uma regularidade ou uma regra se associa a uma multiplicidade de 

enunciados, vindos de muitas direções. Podemos dizer, por exemplo, que a frase “entregar o 

filho” é a mesma ao longo do tempo, mas o ato ou o gesto dessa entrega não o é mais. Embora 

possa guardar alguma “função primitiva”, a regularidade é literalmente correlativa a outro 

objeto, a outro conceito, daí porque a materialidade do primeiro recolhimento no Brasil não se 

repetiu ad eterno. Antes, era a casa de ensino (ou choupana, casebre etc.), que visava formar 

catecúmenos, o que justificava a corrida aos matos, “à caça” dos pequenos índios. Depois, um 

outro recolhimento apareceu, mas, dessa vez, a partir da construção de colégios para excluir 

os nativos e formar uma elite para atuar na colônia; por isso convenciam-se os dirigentes da 

colônia a financiarem os colégios para os próprios filhos e para os órfãos que vinham de 

Portugal. Mais tarde, ele se materializou na construção de grupos escolares para formar alunos 

à luz da ciência moderna. Para isso, o Estado mandava as professoras e os professores, bem 

como o inspetor-geral, buscar os alunos nas fazendas, nos quintais, a fim de tirá-los de suas 

mães - lavadeiras e cozinheiras - e de seus pais - pedreiros e carpinteiros. A cada tempo houve 

uma troca fundamental, na qual os pais parecem dizer: Entrego-te os meninos e tu me 

devolves conforme o prometido, ou seja, colonizador, culto, médico, padre, advogado, 

professor etc. 

Nessa secreta repetição, a regularidade do recolhimento valeu-se de verbos como 

entregar, resgatar, recrutar, buscar, ganhar, confiar e, bem mais tarde, ofertar. Como regra de 

passagem, o recolhimento deixou de ser apenas léxico ou morfologia que constrói palavras, 

frases e proposições, para se constituir em gestos que deixaram marcas, senão na “Grande 

História”, ao menos nas pequenas ou micro-histórias, nas quais, talvez, muitos de nós ainda 

nos reconhecemos.  

Vê-se, então que, se por um lado a regularidade do recolhimento guarda, nos termos de 

Deleuze (2005), alguma “primitividade”, por outro lado, constitui novos sujeitos e 

instituições. Esta é a razão pela qual a escola que hoje conhecemos não é a escola do passado 

e nem o aluno é aquele aprendiz recebido pelos antigos mestres. É nesse sentido também que 

a função evolutiva da palavra perde a importância, porque a realidade costura, com antigas e 

novas regularidades, outros sujeitos e outros modos de subjetivação.  
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O problema é que o sujeito, uma vez solto na linguagem, desencanta, acorda os 

demônios da língua e dá vida a uma infinidade de regularidades e de existências; retira delas o 

que pode, persegue suas sombras, suas marcas, faz retornar antigas “funções primitivas” e 

delas se despede. Porém, já liberadas do seu eterno sono, as regularidades, novamente ao 

relento, estão prontas a circular, porém alteradas, modificadas, transformadas e, talvez, 

atualizadas. 

Uma regularidade é sempre uma prática que não só cria as palavras, mas também as 

razões pelas quais as palavras foram criadas. Antes de ser conteúdo, é forma, é essa frágil 

delimitação - ora vazada, ora contínua - que são as palavras, as quais tanto valorizamos a 

ponto de atribuir-lhes tamanha fortaleza. Enquanto forma, a regularidade não se encerra numa 

palavra, mas numa quantidade inumerável de palavras, que são, por isso mesmo, atos e gestos 

e que, no caso desta tese, estão associadas à função primitiva de educar, isto é, de cuidar dessa 

espécie – o aprendiz - que por ter nascido apressada demais, requisitou cuidados. 

Assim, o recolhimento das crianças pressupõe o ato de entregá-las para que sejam 

cuidadas, vigiadas, formadas e concluídas como espécie. É, portanto, uma regra, uma 

“repetição” incontrolável que nasce dos acontecimentos e não por força da natureza e cria, a 

cada tempo, centros diferentes de poder. Ora, os centros do poder do ensino têm sido os 

alojamentos, as casas, os colégios, os seminários, os internatos, os grupos, as escolas. Mais 

tarde, a própria palavra “centro” se substantivou e muitas escolas, tanto particulares como 

públicas, passaram a se autodenominar “Centros de Ensino”. 

Não obstante, não vemos nessas aparições dos centros de poder do ensino nenhuma 

hierarquia fixa, mas apenas a possibilidade que eles têm de tornar visível o enunciado que, a 

cada época, é reservado ao aprendiz: de oficio, eclesiástico, de corporação, estudante, aluno 

etc. Se pudermos associar, de fato, o recolhimento à regularidade, ele seria, nas palavras de 

Deleuze (op.cit., p. 25), “uma repetição secreta que anima o enunciado”. 

Diante dessas precauções de método, mostraremos, a seguir, um breve panorama das 

algumas formas de entregar e recolher os filhos aos ensinamentos externos, fora dos laços 

familiares, para mais adiante apostarmos numa história do recolhimento das crianças para fins 

educacionais no Brasil. 
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O RECOLHIMENTO DAS CRIANÇAS 

  

Como já ressaltamos, no Antigo Egito1 toda a educação recebida era baseada na 

tradição, na qual se transmitiam os ensinamentos de geração a geração (educação familiar), 

cujo valor moral era de reconhecida importância. Assim, um pai egípcio, provavelmente, 

ensinava a seu filho os ensinamentos herdados de seu pai, além de dar conselhos e ensinar os 

rudimentos de seu próprio oficio ou arte. A educação familiar pode ser entendida como aquela 

que se efetivava a partir do rigor e da obediência, e visava transmitir as sabedorias 

comportamentais (ensino sapiencial) e também os ofícios. Os governantes também procediam 

da mesma forma; transmitindo a seus filhos, na condição de pai e governante, a sua herança 

inquestionável: a guerra. Resumindo, assim como o oficio dos filhos dos não-nobres era a arte 

da construção, a atividade de artesão ou a agricultura, a do filho do rei era aprender a 

comandar nas situações de guerra.  

Porém, um acontecimento interessante nos chama atenção, que é o fato de os 

governantes educarem, junto aos próprios filhos, alguns agregados (filhos dos outros) ou 

aparentados, gerando um ardente desejo de pertencimento nesses que chamaremos filhos do 

rei e cuja educação se dava nas escolas denominadas kap ou esconderijo. Sobre isso, apenas 

se dizia: “É como aqueles que são instruídos pelo rei” (Bresciani, apud Manacorda, 2002, p. 

17). Tais escolas funcionavam dentro dos palácios, eram freqüentadas por não-nobres e, 

provavelmente, se destinavam à formação de funcionários do rei; não para exercerem cargos 

políticos, mas, talvez, para serem “chefes dos jovens”. 

Para os legítimos filhos do rei, era instituída uma estrutura de ensino em que as regras 

de conduta e de comportamento voltavam-se para o aprendizado do poder. Nesse caso, a 

educação mistura os preceitos morais familiares com a arte de governar o Estado, de maneira 

que os mesmos aprendiam os aspectos da conduta moral, os negócios da guerra e o exercício 

do poder. Por isso, eram-lhes ensinadas as moralidades das relações interpessoais - para não 

serem corrigidos pelos outros e assim se manterem superiores -; eram-lhes dados conselhos de 

sabedoria, que visavam o pleno controle das paixões; e eram levados a exercitar a arte do bem 

falar (a oratória), que não tinha um sentido estético-literário, mas sim da arte de comandar. 

Contudo, não lhes ensinavam a escrita, pois escrever não fazia parte das atribuições de um 

governante; era função de peritos, os escribas, que registravam as atas e documentos públicos. 

                                                 
1 Mencionamos o Egito porque, sem exceção, os manuais de História da Educação o consideram a primeira fonte 
da educação ocidental, sendo de lá que a própria Grécia se inspirou para formular sua estrutura educacional.  
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Deve-se destacar que a arte do bem falar não estava dissociada da arte da obediência, 

pois esta era a base da boa escuta e, portanto, de uma ação eficaz sobre si mesmo e sobre o 

outro. Além disso, ensinavam-lhes a criar um lar, a amar a esposa como convém, bem como a 

se comportar com os estranhos. Os conselhos de Ptahhotep, vizir do rei Isesi, precaviam esses 

jovens-reis sobre os diferentes estilos de adversários, alertando-os sobre os tipos que teriam 

pela frente, pois há “aquele que dirige seu coração como um mais valente do que tu; aquele 

que é teu semelhante e vale tanto quanto tu, e aquele que é homem de pouco valor e não é 

igual a ti”. Tudo isso dizia respeito a como um “pequeno se [torna] grande” (Ptahhotep apud 

Manacorda, 2002, p. 16), o que parecia ser motivo de cobiça para quem não tinha acesso.  

Essa educação também era ensinada aos aparentados e/ou aos filhos do rei. Estes eram 

escolhidos em razão de apresentarem excelente desenvoltura na guerra, por serem parentes do 

rei ou, às vezes, pelo simples fato de terem nascido no mesmo dia de seu legítimo filho. 

Khety, um chefe de jovens de 2130-2040 a.C, confessa: “O rei fizera dele um senhor desde 

quando ainda era criança (...) e o fez aprender a nadar junto com os filhos do rei (...) e o 

educou como um filho” (Bresciani, apud Manacorda, op.cit., p. 17). Mais tarde, alguns desses 

filhos do rei se tornavam governadores de cidade, chefe de jovens, funcionários do palácio, 

escribas, dentre outras funções categorizadas. Contudo, o recolhimento desses se dava, 

efetivamente, na base do “mandar chamar os filhos dos outros”. Uma diferença entre a 

educação do filho legítimo e a dos outros filhos do rei era que estes últimos aprendiam a 

escrita para serem funcionários do palácio, para registrarem os documentos reais, mas 

também porque o aprendizado da escrita era trabalhoso, suado, e por vezes atroz, o que exigia, 

portanto, esforço de homem servo, e não de homem nobre. Mesmo assim, nem todos eram 

escolhidos para este fim.  

Quando a escrita se tornou um importante instrumento de ensino – sobretudo com o 

aparecimento dos charlatães ou demagogos, que diziam possuir o dom da palavra e o de 

ensinar as artimanhas do poder -, os egípcios passaram a entregar seus filhos não mais em 

razão do chamado autoritário e/ou indulgente do rei. Eles passaram a ver na escrita a 

possibilidade de “mobilidade social” e de seus filhos se tornarem, além de guardiões do rei, 

guardiões da palavra sagrada. Com isto, aumentariam o prestígio social e a instrução deles, 

que se afastariam, de uma vez, dos ofícios deformadores do corpo, marca que identificava, de 

imediato, um homem não nobre. 

Tornar-se escriba passou a ser, então, um oficio que prometia “ascensão social” e o 

único que permitia dar ordens a outros. Se, antes da escrita, os pais entregavam os meninos 
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para serem filhos do rei - a fim de que se tornassem protegidos ou, quem sabe, agraciados 

com algum cargo, e também para livrá-los da fadiga e das mutilações ao trocarem a pedra pela 

pena -, a partir de então, os pais os entregavam para serem herdeiros do segredo do rei. A 

clave de tal função era a própria escrita, ou seja, aquilo que revelava aos olhos o que não se 

podia ver a olho nu, que o aproximava da divindade e que, na terra, permitia o domínio sobre 

outros homens, com razoável legitimidade, mesmo sem ser rei. 

Após milhares de anos, já nos tempos gregos, veremos que, diferente da educação 

egípcia, a educação grega não precisou criar subterfúgios para provocar o desejo dos 

recolhidos. Nela, a entrega dos meninos não parecia necessitar de tantos arranjos, pois os pais 

pareciam ter ampla “consciência” de que era necessário deixá-los aos ensinamentos de um 

mestre. 

Nesse sentido, os gregos encaminhavam os filhos desde cedo, quando estes 

começavam a entender a importância dos seus primeiros preceptores, como a nutriz, a mãe, o 

pedagogo, o pai. Estes lhes ensinavam as medidas do justo e do injusto, do bonito e do feio, 

do santo e do ímpio e, quando não obedeciam por bem, recebiam ameaças e pancadas. Platão 

afirma: 

entregam-na aos mestres, recomendando-lhes que cuidem do bom 
comportamento da criança mais do que do ensino das letras e da cítara. E 
disto cuidam especialmente os mestres. E quando as crianças já começam a 
entender as letras, isto é, começam a entender, primeiro, as letras faladas e, 
em seguida, as letras escritas, são colocadas na frente, sobre um assento, 
para que leiam os versos dos melhores poetas, que contêm muitos 
ensinamentos, muitas histórias educativas, solenes elogios e públicos 
encômios de homens virtuosos da antiguidade, e as obrigam a decorá-los 
para que a criança, por emulação, tente imitá-los, visando em tudo se tornar 
como eles. Os mestres de cítara, por sua vez, no que lhes compete, cuidam 
da temperança e se preocupem para que os jovens não pratiquem nada de 
mal. E quando já sabem tocar a cítara, ensinam-lhes os versos de bons poetas 
melódicos, adaptando tais cantos à música da cítara e se esforçando por 
imprimir no espírito dos jovens ritmos e as harmonias, para que se tornem 
mais mansos e, tornando-se mais eurrítmicos e harmoniosos, sejam valentes 
no falar e no agir, porque a inteira vida humana precisa de ritmo e harmonia 
(...).(Platão apud Manacorda, 2002, p.52) 

 

Vê-se, então, que pelo menos em Atenas já havia uma clara “organização escolar” e 

que para cada etapa existia uma justificava, que correspondia a uma parte da realidade 

concreta da vida da pólis; a educação das crianças se fundia na construção da cidade e no 

respeito às divindades.  

Para os meninos órfãos, uma solução era encontrada que, segundo Manacorda 

(op.cit.), era a construção de escolas públicas, abertas para os filhos dos cidadãos mortos em 
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guerras. Assim, é curioso notar que os gregos possuíam, há tempos, não só as escolas de bê-á-

bá, como os centros privados de iniciação (os thíasoi) e, mais tarde, as escolas filosóficas, 

como é o caso da escola de Pitágoras. Desde cedo havia um grande número de mestres, ora 

escravos, ora remunerados, pouco importa, além de toda uma organização dos tempos 

escolares, com seus conteúdos e regras para os discípulos e mestres. Como se tratava de uma 

sociedade “democrática”, não demorou muito para que crianças e jovens livres, escravas e 

pobres tivessem acesso à escola, embora com diferenças de mestres e conteúdos. A difusão da 

escola e do ginásio aconteceu em função da contribuição financeira de particulares, das 

cidades e dos soberanos. O livre exercício do recolhimento das crianças parecia se justificar 

pelo fato de que, para os pais, os meninos deviam, o quanto antes, adquirir a arte do 

julgamento político. Isto implicava a capacidade de ser senhor de si, fugindo da marca que 

caracterizava o escravo na época: ser inferior, essa espécie que, segundo Aristóteles, não sabia 

se conduzir por si só.  

Já em Roma, a educação era, inicialmente, mais próxima da egípcia do que da grega, 

pelo fato de os romanos valorizarem mais a educação familiar do que a ministrada nas 

escolas. Manacorda (2002) afirma que, de acordo com as descobertas iconográficas, existiam 

na Roma antiga muitas escolas, alunos e mestres, mas os romanos não entregavam os filhos a 

escravos. Porém, após a conquista do território grego, essa prática mudou, primeiro pelo 

aumento da procura pela escola e, segundo, pela preferência dos pais pelos mestres que eram 

escravos gregos. Era corrente presenciar “a criança ainda pequena [sendo] entregue a uma 

escravazinha grega, auxiliada por um ou outro escravo, em geral de baixíssimo nível e não 

preparado para uma tarefa tão séria” (Manacorda, op.cit., p. 77) ou “o costume [grego] de 

entregar mais crianças para uma pessoa só, como pedagogo e mestre ao mesmo tempo.” 

(Manacorda, op.cit., p. 79).  

Diferente de Atenas, Roma não hesitava em entregar seus filhos às guerras ou em 

vendê-los, o que justifica a reclamação do imperador Valentiniano: 

Sobre os pais que alienam seus filhos, e para que livres não sejam vendidos 
aos bárbaros ou levados além-mar. 
É notório que, recentemente, uma horrível fome veio assolando toda a Itália 
e que alguns chegaram até a vender os filhos, para que pais e filhos 
pudessem escapar do perigo de uma morte iminente. A miserável magreza e 
a letal palidez dos que vinham morrendo de fome obrigou tão 
tormentosamente alguns que, esquecendo totalmente o amor que a natureza 
inspira, consideraram uma forma de piedade alienar os próprios parentes. 
Não há coisa pior, de fato, do que perder toda esperança de salvação: obriga 
a tudo. Faminto nada acha vergonhoso, nada proibido: seu único anseio é 
sobreviver de qualquer forma (Valentiniano apud Manacorda, 2002, p. 
106-7).  
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 Essa prática de vender as crianças também vai ser verificada, bem mais tarde, no 

Brasil Colônia, mas trataremos desse assunto no momento oportuno. Até aqui, podemos dizer 

que o tipo de recolhimento que estamos nos propondo a analisar atende, nas sociedades 

antigas, a cinco importantes objetivos: 1) Adquirir comportamentos morais de uma certa 

época e de certos grupos; como exemplo, temos o fato de que muitos dos recolhidos fugiam 

da sua condição de escravos, procurando os palácios, as escolas particulares de mestres ou 

mesmo recebendo um mestre em sua própria casa, quando o pai podia pagar. 2) Tornar-se 

filhos ou aparentados do rei, não apenas para adquirir um comportamento diferente do seu, 

mas principalmente para serem adotados, aceitos como filhos do rei, tornando-se escolhidos. 

3) Tornar-se um guardião da escrita e/ou da capacidade de ler e pensar, situação na qual o 

recolhido se esforçava para se aproximar, o mais possível, da divindade, pois a leitura das 

escrituras era algo sagrado e especialmente destinado a quem tinha o “dom” desse oficio. Foi 

aí que os sacerdotes se formaram aos montes e se tornaram os guardiões não só do rei, mas 

também das sagradas escrituras. 4) Aprender a arte de dominar a si mesmo e ao outro, o que 

justificava os exercícios físicos e comportamentais no mundo grego. 5) Por fim, afastar-se das 

atividades inferiores, deformadoras do corpo e causadoras de sofrimento. 

 É impossível precisar esses objetivos, entretanto podemos afirmar que, sobretudo no 

caso egípcio e romano, os mesmos tinham pelo menos um inimigo: a tradição dos ofícios, isto 

é, o velho dilema entre os nascidos para seus ofícios e aqueles que iriam aprendê-lo com 

alguém. Conforme nos diz Vernant (2002), havia um sério conflito no mundo antigo que se 

constituía na valorização dos homens que obedeciam à natureza (nascidos para o oficio) e o 

desprezo àqueles que iam contra ela (aprender com alguém). Pressupõe-se que essa seja a 

causa do constrangimento que os recolhidos experimentavam quando procuravam mudar de 

oficio, recebendo o triste rótulo de traidores. Traidores porque, no fundo, mais do que 

qualquer subterfúgio da parte do rei ou de sua família, o recolhido era aquele que abandonara 

o oficio do pai para se subordinar ao rei, mas que não havia nascido para ser rei e sim, caso 

tivesse sorte, artesão ou agricultor. Como o recolhido era considerado ainda mais traidor aos 

olhos dos inimigos do rei, parecia ser bem freqüente que os amigos do rei, para aliviá-lo de tal 

rótulo, o considerassem como “os escolhidos”. 

Assim, a depender da cultura e das relações entre os grupos, os recolhidos, por um 

lado, envaideciam-se por estarem dentro do palácio ou por terem se livrado do seu destino de 

escravo; mas, por outro lado, sofriam as conseqüências por terem rompido com a tradição, ao 

abandonar o oficio do pai. Contudo, as piores situações ocorriam quando o rei morria ou 
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era assassinado, ou quando, em decorrência de invejas, conflitos ou mesmo de uma postura 

relapsa do próprio escolhido, o rei decidia que ele não mais era digno de servi-lo. Nesse caso, 

o recolhido ficava, literalmente, sem pai nem mãe. 

 Avançando para a Idade Média e dependendo da perspectiva escolhida, a situação do 

recolhido mudou, pois pelo menos agora ele podia optar em ser recolhido na Igreja ou no 

palácio. Afirma Erasmo de Rotterdam, em Dos meninos, que no século XVI os pais 

consultavam os astrólogos para saber o destino dos filhos.  

Mediante os signos do horóscopo, preconiza que a prole será venturosa no 
campo da batalha, então dizem: ‘vamos encaminhá-lo para a corte real’. Se 
auguram dignidades eclesiásticas: ‘envidaremos esforços para colocá-lo 
junto de algum bispo ou abade ricos, pois dele faremos pároco ou decano. 
(Rotterdam, s.d., p. 28)  

 
Se fosse para o palácio, sua situação não mudaria muito em relação ao período 

histórico anterior, mas se fosse para a Igreja, seu dever seria se tornar o guardião das 

doutrinas religiosas e dos comportamentos morais (não pecadores), além de ser inimigo dos 

prazeres e do corpo. Em compensação, o recolhido pela Igreja, a partir de então, não precisava 

mais temer o título de traidor, pois ele era, pelo contrário, considerado um homem leal a 

Deus, mesmo tendo abandonado o oficio do pai. Traidor seria se fizesse o contrário, ou seja, 

se rejeitasse a Igreja (ou se já estivesse recolhido nela e de lá fugisse) seria rechaçado por ter 

sido escolhido, mas rejeitado o privilégio. 

O recolhimento, mais do que nunca, passava a ser aceito e desejado. Muitos agora 

queriam ser recolhidos, fossem pobres ou nobres. No avançar da Idade Média, o aumento da 

procura fez com que alguns critérios fossem criados. É o caso da decisão tomada no Concílio 

de Toledo, em 527: 

as crianças destinadas por vontade dos pais, desde os primeiros anos da 
infância, à missão do sacerdócio, logo que sejam tonsuradas ou recebidas 
para exercer os ministérios eclesiásticos, devem ser instruídas pelo preposto 
na casa da igreja, à presença do bispo. (VIII c, apud Manacorda, 2002, p. 
116) 

 
 Os que sozinhos decidiam ser recolhidos deveriam escrever de próprio punho seu 

pedido: “Escreva da própria mão, ou, se não sabe escrever, peça a um outro para escrever seu 

pedido de admissão, traçando nele um sinal com a sua mão, e o ponha sobre o altar”. (Regra 

58 da Regula Magistri ou Sanctorum patrum, apud Manacorda, op. cit., p. 117). 

Quando a Igreja decidiu incorporar os humildes aos seus quadros, passou a solicitar 

que os padres protejessem os desamparados para resgatá-los para dentro dos recolhimentos; se 

viajassem por outros lugares, que também os resgatassem, de maneira que “crianças de 
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países ultramarinos [fossem] adequadamente instruídas nas letras” (Vita Amandi apud 

Manacorda, p. 128). Em relação aos filhos cujos pais pertenciam à Igreja, a recomendação do 

Concílio de Mérida, de 666, era que: 

Todos os padres paroquianos formem clérigos, recrutando-os entre as 
‘familiae’ de sua igreja, e os alimentem de bom grado para que 
desempenhem dignamente o oficio sagrado e estejam prontos ao seu serviço 
(XI, 85, c.18, apud Manacorda, 2002, p. 128). 

 
 Assim, eram recolhidos letrados, não letrados, abandonados, desamparados e todos 

aqueles que desejassem ou não o sacerdócio. Ao fim da Idade Média, o recolhimento já se 

dava por meio de um documento que formalizava a entrega dos meninos, era um recibo que 

dizia: 

 
Eu, irmão ................., ofereço a Deus e aos seus santos apóstolos Pedro e 
Paulo este menino de nome ........................, fazendo as vezes de seus pais, 
com uma oferenda na mão e uma petição, após ter colocado a sua mão na 
pala do altar. Em nome dos santos cujas relíquias repousam aqui, em nome 
do monsenhor o abade aqui presente, eu declaro perante as testemunhas que 
ele ficará na Regra de modo que, a partir deste dia, não lhe será mais 
permitido subtrair-se à autoridade dela; até mais, saiba que deve observar as 
disposições desta mesma Regra com fidelidade cada vez maior e, junto com 
os outros, servir ao Senhor com coração alegre. E a fim de que esta petição 
fique confirmada, eu a subscrevi por minha mão e a submeti às testemunhas 
para que elas também a assinem (Regula Cluniacensis, apud Manacorda, 
op.cit., p. 141).  

 
 Se os pais não podiam ou não queriam entregar os filhos aos religiosos, que os 

entregassem ao menos a um mestre de oficio, a um “probiviri da arte, [para ser] destinado aos 

rapazes mais pobres da arte e para preservar os direitos dos aprendizes nas relações com seus 

mestres” (Manacorda, op.cit., p.163). Porém, nenhum mestre deveria receber pessoas de má 

índole, nem mesmo “um lavadeiro pode assumir no seu trabalho algum ajudante ou aprendiz 

malandro, ladrão, assassino ou banido da cidade por qualquer ação indigna” (idem).  

Entre os séculos XIV e XV, um recibo, semelhante ao que foi citado, mencionava não 

apenas a intenção de entregar o filho, como também a quantia que o pai podia pagar pelo 

recebimento do mesmo, o que caracterizava este contrato de ensino como um contrato 

tabelionado: 

Eu, Giovanni de Cogorno, empenho-me em manter contigo meu filho 
Enrichetto pelos cinco anos próximos vindouros, para te servir, aprender teu 
ensinamento, instruir como melhor souber teus escolares e para escrever as 
escrituras que tu mandarás lavrar. Eu te prometo e me empenho em que até o 
fim do tempo estabelecido ele ficará contigo, guardará com boa-fé as coisas 
de tua casa e não te abandonará; e se fugir, fá-lo-ei voltar aos teus 
ensinamentos e aos teus serviços, continuando a escrever as tuas escrituras e 
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a ensinar os livros que tu lhe terás ensinado e o saltério que aprendeu às tuas 
ordens.  
Além disso, te prometo pelo ensinamento e a instrução que darás ao meu 
filho, o pagamento de 1 libra e 11 soldos por três anos, a saber, 10 soldos ao 
ano. (Giovanni de Cogorno, apud Manacorda, op.cit., p. 169). 

 
Enfim, entre os séculos XVI e XVII, a entrega da criança ou do jovem aos 

recolhimentos não se fazia apenas mediante recibos e pagamentos, passando a constituir-se 

numa ampla relação contratual, cujo conteúdo definia a intenção do recolhimento para com os 

filhos dos outros, qual seja, disciplinar seus corpos e almas, para que os mesmos fossem úteis 

a si mesmos, à nação e a Deus. Portanto, o que importava agora era que a família, na figura do 

pai, juntamente com o filho e na presença de testemunhas, estabelecesse uma aliança e uma 

transferência de sua autoridade para o mestre, de modo que o mesmo pudesse atuar sobre o 

corpo, o destino e os pensamentos do recolhido, para, enfim, impor-lhe a regra do 

comportamento escolar. Assim, não foi por acaso que o “Ordenamento escolar das escolas 

cenobiais de Leópolis (1586)” cria seu estatuto e define: 

Art. 1. Todo aquele que se apresenta para confiar um filho ou outro para sua 
instrução deve trazer consigo um ou dois de seus vizinhos... E fazer perante 
o mestre um compromisso sobre a instrução e seu regulamento, de acordo 
com este registro aqui abaixo transcrito; este registro lhe deve ser lido desde 
o início, a fim de que saiba de que modo instruirão o seu filho e não 
transgrida os costumes estabelecidos, mas com todos os meios ajude o 
menino na instrução, exortando-o a obedecer ao mestre, como a um 
verdadeiro pai que deseja ver o seu trabalho coroado de muita alegria e 
muitos frutos. Em seguida, conforme o costume, registrará seu nome na lista. 
Veja-se também o art. 19 do ‘Regulamento Escolar’, que estabelece, quer 
nos estatutos de Leópolis quer nos de Lodz, as normas sobre como o pai 
pode tirar o filho da escola: ele deve tirá-lo não de longe e nem por 
intermédio de outros, mas pessoalmente e na presença daquela ou daquelas 
duas pessoas, em cuja presença o confiou para a instrução, de modo que, 
procedendo contra o regulamento, não faça injúria nem ao aluno, nem a si 
mesmo, nem ao mestre, tirando-lhe o aluno sem explicar o motivo... (apud 
Manacorda, op.cit., p. 223) 

 
O mesmo faz Comenius, em sua Didática Magna (apud Manacorda, op.cit., p. 224), ao 

definir na XIV parte as “Normas a serem observadas pelos pais e tutores que confiam jovens à 

nossa escola”: 

O prejudicial costume, há tempo em uso, de começar a freqüentar uma 
escola para logo em seguida abandoná-la, de iniciar e em seguida 
interromper um curso de estudos, em nada concluir seriamente e nunca 
chegar a uma verdadeira cultura, exige um freio e disposições de 
excepcional rigor. São necessárias, portanto, disposições no sentido de que 
todo aquele que pretende confiar-se à nossa organização escolar ou iniciar 
nos estudos um filho ou outra criança a ele confiada não deverá ser aceito se 
não se empenhar a observar pontualmente as normas disciplinares 
preestabelecidas. 
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A fórmula desse compromisso, a ser contraído antes da inscrição do aluno, 
será a seguinte: 
1) Eu, de minha livre e plena vontade, confio meu filho ao mestre desta 
escola, a fim de que seja formado nas belas-letras, nos corretos costumes e 
nos princípios da religião; 
2) Empenho-me a deixá-lo nesta escola para que cumpra o curso de sua 
formação cultural, sem levá-lo alhures; 
3) Nunca lhe permitirei, exceto em casos raríssimos, que ele se afaste dela, 
para que possa progredir sem interrupção; 
4) Se isso acontecer por uma particular e imprescindível necessidade, 
comprometo-me a trazê-lo de volta para a escola no mais breve tempo 
possível; 
5) Se eu agir diversamente e reparar, em conseqüência, um progresso menor 
e mais lento do que o previsto nos estudos, considerarei culpado disso a mim 
mesmo e não a eficácia da escola. 
Somente depois de ter assumido tal compromisso, o pai assinará o registro 
de matrícula e o mesmo fará o jovem. Dessa forma ambos ficarão vinculados 
a uma escrupulosa fidelidade a quanto se comprometeram observar.  

 
 
 É inegável que foi entre os séculos XVI e XVII que uma nova forma de recolhimento 

se efetiva, mas desde o século XIV via-se uma mudança em marcha, onde a tentativa de 

sistematizá-lo já era perceptível. Mas, é a partir do século XVI que o recolhimento não mais 

se reduz a aceitar a promessa do Estado, nem a negar o ofício do pai, nem ao desejo de se 

tornar um filho do rei, nem na necessidade de se afastar da condição de escravo. Agora, 

estabelecia-se um outro motivo: o ascetismo, entendido por Foucault (2006) como 

necessidade de purificar a existência na terra e viver uma vida regrada e de acordo com certos 

princípios. Porém, não se tratava de um ascetismo qualquer, mas de uma atividade sobre o 

corpo e a mente do aprendiz, cuja programação rígida em relação aos conteúdos e aos 

esquemas de aprendizagem o levaria a vencer etapas e graus para chegar a um fim 

determinado e conveniente.  

Aliás, esse ascetismo que prima por esquemas de aprendizagem, que definem para o 

aprendiz os conteúdos no tempo e no espaço é, segundo o filósofo, o que melhor caracteriza a 

pedagogia do século XVI. O seu rigor se traduzia, também, no próprio rigor do recolhimento, 

e isso explica porque este não mais se deu de forma dispersa, livre e desajeitada. Não se 

tratava mais de apenas laçar, a qualquer custo, a pessoa, nem permitir que qualquer um 

colocasse seu nome na lista. Agora era preciso convocar testemunhas, assinar um contrato, 

assumir a culpa pela não-aprendizagem da criança ou jovem; enfim, era necessário frear toda 

a desordem ou perambulação dos jovens, assim como o descompromisso dos pais. Podemos 

perceber que o novo motivo do recolhimento, o ascetismo, impunha um contrato pedagógico 

específico e claro, que cercava todo o processo de ensino, estabelecendo desde como e em que 
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condições os alunos iriam aprender, passando pela responsabilização da aprendizagem e, por 

fim, definindo até as formas de entregar ou retirar os filhos dos recolhimentos.  

Na perspectiva foucaultiana, é óbvio que essa passagem de um recolhimento disperso 

para um outro em forma de contrato pedagógico tabelionado tem a ver com o nascimento da 

maquinaria escolar, nascida nas entranhas das comunidades religiosas do século XVI e que, 

portanto, inscrevia-se no quadro mais amplo das relações de poder. Em outras palavras, o que 

animava e aquecia esse processo de recolhimento era a oposição que as comunidades 

religiosas faziam à soberania. Disso resultou um outro tipo de organização social, a sociedade 

disciplinar, que pode ser entendida como “uma mesma regra que se impõe a todos da mesma 

maneira, sem que haja entre aqueles a que ela se aplicou outras diferenças de estatuto além 

das que são indicadas pela hierarquia interna do dispositivo”.(Foucault, op.cit., p. 82), 

Assim, podemos dizer que as comunidades religiosas do século XVI rompiam de tal 

forma com a ordem soberana - marcada pela arbitrariedade das leis e dos impostos -, que 

estenderam para todos os lados os seus tentáculos, a fim de capturar estudantes de todo tipo, 

em especial aqueles que, mesmo manifestando total possibilidade e desejo de se tornar um 

filho do rei, não conseguiam furar o esquema de formação reservado exclusivamente ao 

príncipe. Agora não era qualquer um que teria a chance de ser educado como o filho do rei, 

pois mesmo que mostrasse desenvoltura na guerra, fosse parente do rei ou tivesse nascido no 

mesmo dia e na mesma hora que o príncipe, não era um nobre. 

Esse processo de recolhimento da Igreja foi nomeado por Foucault (op.cit.) de a 

“colonização pedagógica dos estudantes”, ou seja, essa busca que pretende não só aceitar os 

abastados, mas também eliminar, tirar do ócio, das ruas, da vagabundagem e da perambulação 

esses jovens que estavam sujeitos ao descaso dos soberanos. Porém, não se tratava de uma 

caridade, mas de uma experimentação sobre os jovens de uma disciplina mais totalizante e 

enclausurante, que tinha a finalidade de formar homens mais úteis e produtivos. 

Para melhor entendermos esse processo, é necessário saber quais são, na análise 

foucaultiana, as condições de possibilidade em que esse novo recolhimento - mais rígido e 

contratual - se sustentava; e para isso é necessário citar, textualmente, o filósofo: 

 
Em primeiro lugar, a parasitagem da juventude escolar que, até o fim do 
século XV - início do século XVI, havia preservado sua autonomia, suas 
regras de deslocamento e de vagabundagem, sua turbulência própria, seus 
laços, também, com as agitações populares. E, seja sob a forma do sistema 
italiano ou do sistema francês, seja sob a forma de uma comunidade 
estudantes-professores ou sob a forma de uma comunidade autônoma dos 
estudantes em relação à dos professores, pouco importa, como quer que seja 
tinha-se, no sistema geral do funcionamento social, uma espécie de grupo 
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em perambulação, de grupo no estado de emulsão, no estado de agitação. E, 
no fundo, a disciplinarização dessa juventude estudantil, essa colonização da 
juventude, foi um dos primeiros pontos de aplicação e de extensão do 
sistema disciplinar. O curioso é que a colonização dessa juventude 
turbulenta e em movimento pelo sistema disciplinar teve como ponto de 
partida a comunidade dos Irmãos da Vida Comum, isto é, uma comunidade 
religiosa cujos objetivos, cujo ideal ascético eram claros, pois seu fundador 
era alguém chamado Grootte, muito ligado a Ruysbroek, o Admirável, logo 
alguém que estava a par de toda aquela mística alemã e renana do século 
XIV. É aí, nessa prática de um exercício do indivíduo sobre ele próprio, 
nessa tentativa de transformar o indivíduo, nessa busca de uma evolução 
progressiva do indivíduo até o ponto da salvação, é aí, nesse trabalho 
ascético do indivíduo sobre ele mesmo para a sua salvação, que encontramos 
a matriz, o modelo primeiro da colonização pedagógica da juventude. É a 
partir daí, e sob a forma coletiva desse ascetismo que encontramos nos 
Irmãos da Vida Comum, que vemos esboçarem-se os grandes esquemas da 
pedagogia, isto é, a idéia de que só se podem aprender as coisas passando 
por um certo número de etapas obrigatórias e necessárias, que essas etapas 
se seguem no tempo e, no mesmo movimento que as conduz através do 
tempo, marcam tantos progressos quantas são as etapas. A conjuminância 
tempo-progresso é característica do exercício ascético e também vai ser 
característica da prática pedagógica. Assim, as escolas fundadas pelos 
Irmãos da Vida Comum, primeiro em Deventer, depois em Liège, em 
Estrasburgo, vamos ter pela primeira vez divisões em idade e divisões em 
níveis, com programas de exercícios progressivos. Em segundo lugar, nessa 
nova pedagogia, vocês vão ver surgir uma coisa que é bem nova em relação 
ao que era a regra de vida da juventude da Idade Média, isto é, a regra da 
clausura. É no interior de um espaço fechado, num meio fechado sobre si 
mesmo e com o mínimo de relações com o mundo exterior, que deve se 
realizar o exercício pedagógico, assim como o exercício ascético. O 
exercício ascético requeria um lugar privilegiado; do mesmo modo, agora, o 
exercício pedagógico vai requerer seu lugar. E isso também é novo, é 
essencial; toda a mistura, toda a intricação do meio universitário com o meio 
ambiente, em particular o vínculo tão fundamental durante toda a Idade 
Média entre essa juventude universitária e as classes populares, vai ser 
atravessado por esse princípio da vida em clausura, que é um princípio 
ascético transportado para a pedagogia. Em terceiro lugar, um dos princípios 
do exercício ascético é que, se ele é bem exercido pelo indivíduo sobre si 
mesmo, é sempre sob a direção constante de alguém que é o guia, o protetor, 
em todo o caso aquele que assume a responsabilidade pelo proceder de quem 
está iniciando seu próprio caminho ascético. O caminho ascético requer um 
guia constante, que esteja perpetuamente atento ao progresso ou, ao 
contrário, aos retrocessos ou aos erros de quem começa o exercício; do 
mesmo modo – aqui também inovação total em relação à pedagogia 
universitária da Idade Média -, vocês vêem a idéia de que o professor deve 
acompanhar o indivíduo ao longo de toda a sua carreira ou, pelo menos, 
conduzi-lo de uma etapa à outra antes de passar o bastão a outro guia que, 
mais preparado, mais avançado, poderá guiar o aluno mais longe. O guia 
ascético torna-se o professor de classe ao qual o aluno é vinculado, seja 
durante um ciclo de estudos, seja durante um ano, seja eventualmente 
durante todo o seu curso escolar. E, enfim, neste caso não estou muito 
seguro de que o modelo seja o ascético, mas, em todo caso, o que 
encontramos nas escolas dos Irmãos da Vida Comum é uma curiosíssima 
organização de tipo paramilitar. É bem possível que se trate de um esquema 
de origem monástica; de fato, encontramos nos conventos, 
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principalmente nos conventos da época cristã arcaica, divisões que são ao 
mesmo tempo agrupamentos de trabalho, agrupamentos de meditação, 
agrupamentos também de formação intelectual e espiritual, que 
compreendem dez indivíduos, sob a direção de alguém que os toma a cargo 
e assume a responsabilidade por eles, e que formam as decúrias. É possível 
que esse esquema, manifestamente inspirado no exército romano, tenha sido 
transposto para a vida monástica dos primeiros séculos cristãos; em todo 
caso, é isso que encontramos nas escolas dos Irmãos da Vida Comum, e elas 
se pautam por esse esquema militar de decúria; talvez, aliás, a organização 
das milícias burguesas em Flandres tenha, de certa forma, tomado o lugar 
desse modelo. Enfim, vocês têm um curioso esquema, monástico e militar ao 
mesmo tempo, que vem servir de instrumento para essa colonização da 
juventude no interior das formas pedagógicas (Foucault, 2006, p. 83-4-5). 

 
 Se citamos esse longo texto é porque ele nos mostra o contexto da colonização da 

juventude, e é, a nosso ver, o auge do processo de recolhimento dos estudantes – jovens e 

crianças -, o qual, mesmo existindo há bastante tempo, atingia a sua maturidade no século 

XVI. Os estatutos escolares do século XVI e XVII são a prova final de que não se permitia 

mais a perambulação dos estudantes, além de confirmarem a grande procura dos familiares 

pelos recolhimentos. Além disso, como mostra Foucault (2006), as escolas da época traziam 

uma grande novidade, pois rompiam com a insípida vida escolar de então, ao oferecer aos 

jovens e a seus pais o progresso nos estudos por meio de métodos ordenados, mestres 

preparados e, conseqüentemente, consagração social; algo que eles desejavam há muito 

tempo. 

É na esteira desse recolhimento, dessa colonização da juventude, desses primeiros 

passos rumo à sociedade disciplinar - que só se desenvolverá plenamente no século XVIII -, 

que o Brasil entra em cena. Ou seja, o Brasil não foi apenas “descoberto” ou “conquistado”; 

ele foi tragado, sugado para o interior da lógica recolhedora, pois, à época, não mais se 

escapava da vontade de recolher o outro.  

Mas, de que forma isso se deu? Ora, a aposta foucaultiana - que é também a nossa - é 

que foi dessa experiência de recolher ou de colonizar os estudantes, realizada pelas 

comunidades religiosas, que o Estado retirou as formas utilizadas no processo de colonização 

de outros povos. Em outras palavras, o dispositivo disciplinar utilizado nas ordens religiosas 

se tornou um forte componente na organização e na distribuição, no tempo e no espaço, dos 

povos colonizados. Aliás, essa assertiva ilustra e justifica a expressão “ordem pedagógica”, 

que faz parte do subtítulo desta tese. Isto é, a ordem pedagógica (brasileira) nada mais foi do 

que o produto das experiências das ordens religiosas e das formas políticas que as mesmas 

substanciaram juntos aos povos colonizados. 
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Se, num primeiro momento, as comunidades religiosas se opunham ao tipo de homem 

existente - sustentado no modelo do soberano, de hábitos esbanjadores e desregrados, esse 

monstro moral, incestuoso, como diz Foucault (op.cit.) -, num segundo momento, essas 

mesmas comunidades serão fundamentais à política da soberania pois, além de servirem para 

a expansão dos impérios seiscentistas, servirão, também, para expandir o poder da Igreja.  

É isso que os jesuítas irão fazer no Brasil com os Tupinambás e, no Rio da Prata, com 

os Guaranis, por exemplo. Irão, junto com o Estado português, implantar uma vigilância 

permanente sobre esses povos. É por isso que nas aldeias das repúblicas guaranis os jesuítas 

implantaram um perfeito sistema de vigilância na qual 

cada um tinha o seu alojamento; mas, ao longo de todos os alojamentos, 
havia uma espécie de calçada que permitia olhar pelas janelas, as quais, é 
claro não tinham folhas a fechá-las, de modo que de noite pudesse haver 
uma vigilância sobre o que cada um fazia. Tinha-se também e 
principalmente uma espécie de individualização, pelo menos no nível da 
microcélula familiar, já que cada uma – que, aliás, rompia a velha 
comunidade guarani – recebia um alojamento, e era esse alojamento, 
precisamente, que era objeto do olho da vigilância (Foucault, 2006, p. 86). 

 
E o que dizer de tudo isso no Brasil? É sobre esse tema que discorreremos nos dois 

próximos capítulos, ou seja, tentaremos mostrar, à luz do que ocorreu no Ocidente em geral, 

como o recolhimento no Brasil Colônia, foi uma prática que atuou no interior das relações 

parentais ou familiares, retirando os filhos dos índios de junto dos seus pais e recolhendo-os 

para o interior de uma “casa” de ensino, com a clara intenção de, enfim, modificar o seu modo 

de ser.  

A discussão que empreendemos sobre o Ocidente serve, para o próximo capítulo, 

senão para uma comparação direta, ao menos para nos remeter, em primeiro lugar, a 

continuidade do processo de recolhimento realizado na Colônia e, depois, para descrever, em 

detalhes, a ordem pedagógica brasileira, cuja genealogia está atrelada a alguns acontecimentos 

históricos europeus. Serve também para revelar novos elementos em torno desse 

recolhimento, surgidos nesse singular contato entre índios e jesuítas, colonizados e 

colonizadores. 

 

 


