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CAPÍTULO 4 

 

 

 

A PRÁTICA DO RECOLHIMENTO 

 DOS MENINOS DOS GENTIOS NO BRASIL-COLÔNIA 

 
Escrevem como teem já feito quatro casas de meninos e 

Igrejas e Ermidas entre os gentios e um menino escreve 

que fugiu da sua mãe e veio para a casa dos meninos; e 

depois de instruído na fé foi pregar a sua mãe a fé de 

Cristo, e achou que tinha uma cabeça e pedaços de carne 

humana dependurada ao fumo para comer. Fugiu logo, e 

depois, por obediência, tornou e repreendeu-a dos seus 

maus costumes.  

A ordem que teem é esta; que alta noite, os padres que 

teem cargo deles, lhes dão meditações da morte; juízo, ou 

semelhantes coisas, e pela manha madrugam e vão pelas 

casas dos negros e gentios, e acham-nos na cama e ali 

lhes praticam da morte e inferno e da paixão de Nosso 

Senhor e algumas vezes dançam e cantam, e assim os 

ajudam. Depois disto, que os teem ajuntados, assim 

dançando e cantando, dizem-lhes a Paixão de Nosso 

Senhor, Mandamentos, pater Noster, Credo e Salve 

Regina, na sua língua. De maneira que os meninos na sua 

língua ensinam a seus pais, e os pais vão com as mãos 

juntas atrás-de seus filhos, cantando Santa Maria, e eles 

respondendo ora pro nobis... 

Louvado seja Jesus Cristo para sempre! 
(Carta dos Meninos do Colégio de Jesus da Baía ao P. 
Pedro Domenech. 
Da Baía, 5 de Agosto de 1552). 
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Na primeira metade do século XVI, período do contato entre os europeus e os “índios” 

do Brasil, o mundo, há tempos, praticava um fenômeno escandaloso de ordem moral. Muitos 

historiadores chamaram-no de escravidão. Mas apostamos num outro escândalo ao lado desse, 

que nomearemos aqui de recolhimento de homens. Porém, longe de emparelhá-los, iremos 

diferenciá-los ainda mais. Enquanto a escravidão extrai riquezas do trabalho e do próprio 

comércio do escravo, o recolhimento impõe um governo totalizador sobre os corpos, a cultura e 

altera a prática ético-moral do recolhido. 

Concebemos como prática ético-moral o movimento de recusa, aceitação e transformação 

que o sujeito realiza por dentro de códigos morais estabelecidos, para gerar uma verdade sobre si 

mesmo e, com isso, constituir-se em um sujeito moral. Essa premissa encontra-se em Foucault 

(1984a), para quem ética não se confunde com moral, nem tampouco uma se produz sem a outra. 

Sendo a moral os códigos, regras e valores estabelecidos pela linguagem, de certa forma anterior 

ao próprio sujeito, a ética é o procedimento que este realiza no confronto com os códigos morais. 

Se a ética não se elabora separada desses códigos, isso nos autoriza dizer que a história que ela 

produz não está desvinculada, totalmente, da história da moral. Há de se dizer, também, que, 

apesar de a moral ser instituída pela linguagem, não significa que ela é transcendente, no sentido 

religioso, mas é, antes, uma construção social que, ao se enrijecer, se estabelece como verdade 

suprema.  

Assim, uma prática ético-moral não fixa ou isola duas realidades distintas para que uma 

permaneça inalterada; é por isso que não só os índios, mas os próprios jesuítas adaptaram valores 

indígenas aos europeus. O mesmo aconteceu com os demais colonos, uma vez que muitos deles 

aderiram, sub-repticiamente ou não, aos valores morais indígenas para atender a diversos 

interesses, nem sempre inescrupulosos.  

É evidente que, ao colocar em movimento a prática ético-moral dos recolhidos, os jesuítas 

conheciam melhor as possíveis semelhanças entre as duas culturas e dirimiam as diferenças. Esse 

processo foi mais bem sucedido quando os padres se apropriaram da língua tupi, utilizando-a, 

sobretudo em forma teatral, como mecanismo de aculturação e de expansão do uso do idioma 

português. É em razão disso que Bittar e Ferreira Jr. (2004) inferem que conhecer a língua do 

dominado é a melhor forma de catequizá-lo e de introduzir nele um objetivo moral.  

Assim, podemos dizer que a prática ético-moral representava, nos tempos coloniais, a 

“substância” das formas de recolhimento ou, em outras palavras, colocava a moral dos diferentes 
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sujeitos em pleno movimento. Talvez isso já nos indique porque o recolhimento não era a 

escravidão, pois, via de regra, não se interessava nem pela atividade lucrativa, nem pelo esforço 

físico sobre o corpo do escravizado; ele se voltava para o confronto que as diferentes, e mesmo 

antagônicas, visões de mundo produziam. Nessa direção, o interesse do recolhimento não é o da 

comercialização ou o do trabalho escravo, mas o da sujeição ético-moral, o que quer dizer que 

entre luta e submissão por parte de índios e europeus, novas verdades sobre o outro se 

instauravam. Jesuítas, colonos e índios, através da prática ético-moral em movimento, se 

conheciam mutuamente, produziam sentidos, alteravam olhares e criavam novas formas de 

organização e valores. 

Com efeito, o recolhimento é, de certo modo, mais perverso e também mais complexo que 

a escravidão em si. Em geral, não apresenta o derramamento de sangue, nem o cativeiro, nem o 

aprisionamento e nem sequer as hierarquias tão explícitas de mando. O recolhimento pode ser 

considerado como modos de consensos, conflitos, de persuasão mútua ou de acordos entre as 

partes. É, por assim dizer, consentimento mútuo que se produz em situação de “liberdade”. Eis a 

melhor razão pela qual eliminamos ou abolimos o comércio e o cativeiro dos negros, mas pouco 

alteramos – talvez tenhamos intensificado - as formas do recolhimento do outro. Isso também 

explica por que, desde a escravização dos mouros, dos negros africanos e dos índios, realizada 

pelos colonizadores portugueses, restou-nos esse elemento inalterado: o recolhimento do outro 

com fins de eliminação da sua diferença, por meio de supostos consentimentos mútuos.  

O recolhimento, portanto, está para além de uma escravização voltada para uma economia 

de troca. Ele ultrapassa a necessidade de acumulação de riquezas, porém se dedica à captura das 

mentes e culturas, fato que definitivamente marcou a modernidade ocidental.  

Uma forma concreta de se pensar o recolhimento, neste estudo, é pela ação da catequese. 

Ela foi, no nosso entendimento, o instrumento por excelência que alterava a prática ético-moral 

dos índios, ao apresentar-lhes outros valores, a fim de que elaborassem, eticamente, um 

deslocamento moral.  

Contudo, o cuidado que se deve ter em relação a catequese jesuítica é que ela não foi uma 

atividade totalizadora sobre o convertido (os índios), sobretudo porque não havia naquela época 

as condições concretas para que a mesma se efetivasse. As Cartas Jesuíticas nos revelam que a 

doutrinação dos meninos dos gentios se deu de forma muito dispersa e não raras vezes fora dos 

ditames catequéticos prescritos por Portugal. Além disso, a ausência de sentido da catequese para 
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os índios levava os jesuítas a experimentarem formas refinadas de convencimento, 

arrebanhamento e moralização dos nativos. 

Era, portanto, uma ação frouxa e ambígua. Frouxa porque, diante das confusões 

cotidianas, em vez de se ensinarem o idioma português ao índio (o que também faziam), os 

padres aprendiam o tupi. Era ambígua porque, na medida em que aprendiam o tupi, os padres 

ensinavam aos índios apenas o princípio fundante da religião cristã, traduzido pela oposição entre 

o bem e o mal. O ensino desse fundamento não se dava, propriamente, pelo ensino das letras, e 

sim pela cuidadosa prática de repreensão às crenças dos índios. Ademais, os jesuítas 

demonstravam aos índios um grande interesse em aprender sua língua, além de compartilharem 

suas mazelas. Com isso, garantiam a principal característica da sua ação doutrinária, a saber: 

executar a conversão indígena branda, quase sem atritos.  

Mas, então, o que é uma catequese? Segundo Paiva (1982, p. 51), é “toda a ação pastoral 

da Igreja: a doutrinação expressa, a prática devocional e o próprio comportamento dos cristãos”. 

Compreende, então, que a doutrinação expressa é a divulgação da obra evangelizadora; a prática 

devocionista é tudo aquilo que materializa a evangelização, como, por exemplo, missa, 

comunhão, confissão, batismo, crisma, casamento etc.; e, por fim, o comportamento dos cristãos 

diz respeito a ações devotadas à doutrina.  

Essa forma de explicar a catequese baseia-se numa análise do discurso, cujo objeto 

privilegiado é a frase e seus respectivos significados. A interpretação do falante, no caso os 

jesuítas, através de suas cartas, é o limite dessa análise, pois se contenta com o sentido mesmo da 

ação realizada e não esclarece como o índio se permitiu se sujeitar ou não à imposição dos 

padres. Em outras palavras, não esclarece a vontade e/ou desprazer que o catequizado participa 

moralmente desse processo. A catequese é tomada apenas como uma imposição de valores sobre 

valores, e, devido a isso, considera que o processo de “ensino-aprendizagem”, embutido nessa 

atividade, está sempre sob a égide da relação opressor (jesuítas)/oprimido (índios). A solução 

para essa análise do discurso é simples: um contrato social (o Estado) que eliminaria a opressão, 

caracterizada pelo abuso do poder do dominador sobre o dominado.  

É bom recordar que a relação opressor/oprimido, regulada por contrato, remonta às teorias 

do contrato social, onde se quer, a todo custo, um arbitrário cultural (o Estado) para separar o que 

é civilizado do que é primitivo (natural). Desejar esse arbitrário cultural é, segundo Foucault 
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(1999), uma ingenuidade, pois o Estado não pretende extinguir a guerra entre os povos, senão pô-

la em movimento.  

Fixar-se na relação opressor/oprimido, é ignorar o impacto ocorrido entre duas culturas 

opostas e esquecer que: 

O projeto de transpor para a fala do índio a mensagem católica demandava um 
esforço de penetrar no imaginário do outro (...) Ora, como dizer aos tupis a 
palavra ‘pecado’ se eles sequer tinham noção dele? Anchieta vai então 
adaptando as figuras mitológicas dos índios às representações cristãs, vai 
criando um imaginário estranho, sincrético, no qual, por exemplo, bispo é pai-
guaçu, pajé maior; igreja é tupãoka, casa de tupã; demônio é anhangá, espírito 
errante; para anjo, Anchieta cunhou o vocábulo karaibebê, profeta voador. Por 
isso, conclui Bosi, ‘a nova representação do sagrado assim reproduzida já não 
era nem a teologia cristã nem a crença tupi, mas uma terceira esfera simbólica, 
uma espécie de mitologia paralela que só a situação colonial tornara possível’ 
(Bosi apud Bittar e Ferreira Jr. 2004, p. 186). 

 
Depreende-se, pois, que não se deve nem se fixar a uma das polarizações culturais 

(jesuítas/índios), nem a um conteúdo verdadeiro sobre o “fato” (catequizar), nem a um 

significado profundo do discurso catequético (doutrinar). O que está em jogo nessa relação não é 

a questão do não-dito, nem do sobredito, tampouco de descobrir as entrelinhas da catequese, mas 

“simplesmente” de se verificar sob quais formas heterogêneas índios e jesuítas elaboram uma 

verdade sobre si mesmos. 

Se for possível analisar a catequese a partir desse exame, inferimos ser possível substituir 

a relação opressor/oprimido pela relação luta-submissão-verdade, a qual traz em si o valor das 

lutas e não apenas o gozo da denúncia.  

Deve-se deixar claro, no entanto, que, tal como nos dias de hoje, havia nos tempos 

coloniais as imposições dos valores dominantes sobre os valores dos colonizados. No entanto, 

isso não nos autoriza dizer que, diante disso, os Tupinambás nada impuseram aos portugueses, 

pois descartar uma oposição e resistência da parte de um povo guerreiro, que durante séculos 

soube lutar contra a barganha dos europeus, é, seguramente, um desrespeito à sua memória. 

Aliás, deve-se mesmo eliminar essa hipótese, porque, para a nação tupinambá, era motivo de 

desonra e vergonha não impor a verdade de seus ancestrais aos seus inimigos. Além disso, 

parece-nos que a própria realização da catequese teria sido impossível sem um razoável acordo 

entre ambas as culturas. 

Pela relação luta submissão e verdade, a catequese é um confronto entre diferentes 

culturas que gera um conjunto infinito de pequenos ataques, os quais produzem saberes e formas 
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de existência. Conforme Eisenberg (2000), havia na catequese jesuítica uma grande produção de 

verdades locais, as quais se produziam na articulação entre elementos indígenas e europeus. Essa 

catequese formava nos próprios irmãos da Companhia e, por conseguinte, nos índios, uma 

cuidadosa capacidade de autogoverno, ocorrida por intermédio das práticas de consentimento. 

Tais práticas diziam respeito à capacidade de fazer as “escolhas certas”, a partir do uso da razão. 

Isto é, tratava-se, nesse sentido, de uma “razão prática”, pela qual todos deveriam enfrentar os 

problemas cotidianos. Os jesuítas, devido à distância entre Brasil e Portugal e às dificuldades de 

comunicação próprias da época, desenvolviam a capacidade de compreender os contextos locais e 

ajustá-los não necessariamente à teologia, mas à moral, e foi isso que os levou a se adaptarem às 

condições de vida e da moral indígenas. 

Em razão disso, os padres jesuítas não abandonaram de imediato os valores indígenas, 

pelo contrário, sustentaram-se neles o quanto puderam para, enfim, “descartá-los”. Exemplos 

disso podem ser citados. É o caso de se ensinar aos jesuítas da época a língua tupi em vez do 

latim ou, mais tarde, do grego; fazer teatro com a língua tupi, com instrumentos musicais da 

cultura indígena; realizar festas populares (embora proibidas pela Igreja) para melhor reter a 

participação dos índios e, assim, catequizá-los ou ganhar sua amizade; conservar as danças das 

crianças indígenas, fazendo delas a porta de entrada dos elementos cristãos. 

Na verdade, esse tipo de catequese realizada no Brasil representava, de alguma forma, o 

grande empreendimento inaciano denominado pelos seus seguidores como o “nosso modo de 

proceder” (noster modus procedendi) que, por assim dizer, era uma resposta, segundo Eisenberg 

(op.cit., p. 27), “dos movimentos de reforma da religiosidade cristã que ocorreram dentro da 

própria Igreja Católica”.  

Segundo esse mesmo autor, os inacianos definitivamente inovaram as práticas de 

catequese iniciadas pelos franciscanos e dominicanos. Enquanto estes prezavam pelas práticas 

monásticas, ou seja, de enclausuramento e introspecção, os inacianos buscaram mobilidade e 

exercício da prudência como forma de autonomia frente aos problemas da conversão. Embora 

não desobedecessem nem ao Papa e nem a Deus, os jesuítas não se subordinavam tanto a estes, 

sobretudo porque inventaram formas de correção aos erros de suas escolhas. Eis o papel das 

penitências, disciplinas, e jejuns dentro dos recolhimentos. 

Por essas razões é que preferimos justificar a catequese realizada no Brasil como relação 

luta-submissão e produção de verdades. Nesta relação, acredita-se que o submetido à catequese 
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estaria de alguma forma envolvido com a verdade anunciada, ao mesmo tempo em que era 

descrente o suficiente para rejeitar a parte dela que não lhe interessava. Frente às rejeições que as 

crianças demonstravam ao recolhimento, os padres tinham que inventar outras formas de 

convencimento, e as crianças, outras formas de aceitação ou rejeição. Seguramente, a não-

aprendizagem do índio não significava ausência de entendimento daquilo que se ensinava, e sim 

rejeição total ou parcial daquilo que se propunha.  

 

 

A PRÁTICA DO RECOLHIMENTO EM GERAL NO INTERIOR DA COLONIZAÇÃO 

 

 

No Brasil, a colonização dos indígenas foi realizada por dois dos principais agentes 

autorizados: os representantes da Coroa Portuguesa - que recolhiam/capturavam os índios adultos 

e produtivos, muitas vezes de forma sangrenta - e os representantes da Igreja Católica, através 

dos jesuítas da Companhia de Jesus, que, pelo padroado23, recolhiam os meninos, as mulheres, os 

doentes índios e toda e qualquer pessoa mais “fraca” ou vulnerável da colônia, ofertando-lhes 

acolhimento. 

Tal colonização criava um complexo jogo de interesses, pois, sendo o índio um dos 

principais alvos da evangelização, todos desejavam impor-lhe as leis católicas. Uma vez os índios 

transformados em alvo de conversão, cristãos brigavam com cristãos; cristãos contra jesuítas; 

índios e cristãos contra os jesuítas; jesuítas, índios e o Governador Geral contra cristãos; índios 

contra cristãos e jesuítas; padres seculares contra jesuítas a favor dos índios; padres seculares 

contra os índios etc. Enfim, era um conjunto de pequenas aglomerações que demonstrava uma 

verdadeira guerra cotidiana ocorrida na colônia. 

A complexidade que a colonização criava se dava na medida em que todos, de certa 

forma, tinham a liberdade, mediada pelos seus interesses, de “recolher” o outro e/ou de se deixar 

recolher, visando trocar algo de sua cultura pela cultura do outro. Isso deixa claro que o negócio 

da colonização não era privilégio de uma única pessoa ou de um único grupo. Todos, de alguma 

maneira, utilizavam-na como forma de negociar seus interesses.  

                                                 
23 “O projeto missionário dos jesuítas no Brasil inscreve-se desde a origem no cerne da política do Padroado, 
controle da monarquia portuguesa sobre a Igreja no âmbito da expansão marítima. A missão jesuítica, no sentido 
estrito, por que o rei os enviou e financiou, é claramente a conversão dos índios” (Castelnau-L’Estoile, 2006, p. 18). 
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De um lado, os colonizadores realizavam recolhimentos voltados para a comercialização 

e, de outro, os jesuítas o faziam para a evangelização. Na outra ponta da cultura, os índios, às 

vezes, se deixavam recolher para permanecer em seus antigos costumes e fugir dos jesuítas, ou 

associavam-se aos jesuítas para fugir dos colonos exploradores. Em outra ponta, ainda, os demais 

colonos realizavam recolhimentos que envolviam três finalidades: do comércio, da própria 

evangelização e do tirar proveito (ou se aproveitar) do outro (escravizar) de forma ilícita. 

Embora os historiadores costumem dizer, não sem razão, que a colonização não é a 

catequese, que são ações distintas em que cada uma é produzida por agentes específicos, o estudo 

das Cartas Jesuíticas leva-nos a perceber o quanto era difícil separar as “finalidades” que 

envolviam a colonização, a catequização e outras formas de captura.  

Havia, contudo, um elemento que, de fato, embaraçava e misturava essas diferentes 

finalidades: era o tipo de povoamento utilizado no Brasil. Tratava-se de povoar a colônia com os 

próprios habitantes da terra para se tornarem produtores e cristãos. Assim, ele foi uma tarefa 

concorrida tanto pelos colonos negociantes como pela Igreja. Os comerciantes não abriam mão 

do povoamento, sobretudo por serem os representantes da Coroa Portuguesa dos negócios da 

“colonização”24, e, tampouco, a Igreja, embora seu papel fosse o de realizar a catequização. 

Segundo Prado Júnior (1942), o povoamento nunca foi interesse primeiro dos 

colonizadores, mas, no caso da ocupação da América, ele teve um relevante papel. O autor 

esclarece que havia, em geral, na colonização das demais colônias portuguesas, apenas o 

estabelecimento de feitorias, funcionários e militares para a defesa. Mas, no Brasil, os 

portugueses realizaram-no de duas maneiras, ocupando duas áreas distintas: as zonas temperadas 

e as zonas tropical e subtropical. Na América temperada25, a colonização era igual à das demais 

colônias, ou seja, oferecia-se apenas o pessoal e o estabelecimento de feitorias para a 

administração da exploração. No caso da América tropical e subtropical, foi bem diferente. Diz 

Prado Júnior que o europeu só se dirigia para os trópicos se fosse para ocupar papel de dirigente, 

pois as condições dessas terras eram bem diferentes das terras temperadas e, para isso, teria que 

contar com pessoas para o trabalho braçal.  

No caso do Brasil, foi ainda mais diferente, pois a escassez populacional de Portugal 

impedia a vinda de grandes contingentes de portugueses para povoá-lo. A saída foi empregar 

                                                 
24 Prado Júnior (1942). Formação do Brasil Contemporâneo – veja-se, na Introdução, o “sentido da colonização”. 
25 Território americano ao norte da baía de Delaware, a outra extremidade temperada, hoje países platinos e Chile. 
(Prado Junior, 1942, p. 24).  
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mão-de-obra escrava, primeiro os mouros (os que tinham sobrado da antiga dominação árabe), 

depois o negro africano e, finalmente, os índios. Isso justificava ainda mais o povoamento e 

estimulava a criação de recolhimentos: casas, colégios, igrejas, aldeamentos, comunidades, vilas 

etc. Assim, o sentido da nossa colonização, conclui Prado Júnior, foi “recrutar” o trabalho entre 

as “raças inferiores” (indígenas ou negros africanos importados) e a elas impor uma produção, 

sempre com o objetivo voltado para o exterior.  

Esse tipo de colonização, a do povoamento, pode também ser verificada nas Cartas 

Jesuíticas do século XVI. Contudo, como os jesuítas atuavam diretamente com os embaraços 

sociais, destacavam nessas cartas outros aspectos do povoamento. Nelas, o emprego da mão-de-

obra escrava era suavizado embora os relatos fossem muitos, enquanto “as alianças 

colonizadoras” eram amplamente valorizadas.  

Mas, em que consistiam essas alianças e o que isso tem a ver com o recolhimento? 

Podemos dizer que as alianças colonizadoras tinham por objetivo aumentar o número dos 

habitantes do Brasil e se apresentavam nas cartas jesuíticas a partir de três práticas: do 

matrimônio, do senhoreamento (vigilância e distribuição dos índios entre os cristãos vindos de 

Portugal) e do recolhimento dos meninos dos gentios.  

Quanto aos arranjos matrimoniais - que eram inúmeros -, os padres jesuítas cuidavam de 

casar os escravos vindos da Guiné entre si; os índios que não estavam em desacordo com as 

orientações do direito natural e divino; os brancos entre si, mas também com índios e, mais tarde, 

com os negros. Cuidavam para que as mulheres vindas de Portugal também se arranjassem com 

os portugueses, mas também com os índios. Os jesuítas faziam todos os arranjos familiares e 

produtivos possíveis, visando eliminar as práticas de “matrimônio” indígenas que, como 

sabemos, eram bem diferentes do Ocidente, senão incrédulas aos olhos dos padres. Estes foram 

mestres na arte do casamento associado ao povoamento, que ajudava a povoar a terra com os seus 

próprios habitantes de forma ordenada, estratégica e produtiva, garantindo a execução dos 

dogmas católicos, de maneira que não faltaram casamentos arranjados entre os negros e as 

negras
26, entre brancos e negras, e destes, com as mulheres de “moral duvidosa” vindas de 

Portugal.  

Em seguida, os jesuítas ajudaram a senhorear os índios, ou seja, distribuir-lhes aos 

cristãos vindos de Portugal e assentados nas terras do Brasil para servirem de escravos ou 

                                                 
26 Negros e negras era o nome que os cristãos davam aos índios e índias do Brasil. 
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mancebos. Os cristãos seriam seus protetores, porém impondo-lhes ordem e obediência. Assim, 

povoar-se-iam determinadas áreas sob o jugo dos cristãos, aumentando o controle do Governador 

Geral, já que este solicitava mais bases militares que impedissem os índios de ocupar as melhores 

fazendas, permitindo-lhes apenas as praias, terras impróprias para a atividade exploratória.  

Tal senhoreamento só era possível com a prática do aldeamento, que já estava sendo 

experimentado pelos espanhóis com os índios do Sul (guaranis). Porém, Nóbrega criou uma 

versão portuguesa, que consistia em demarcar uma territorialidade específica (a aldeia - nome 

com que as comunidades indígenas passaram a ser chamadas), para nela proteger o índio, como 

se este fosse um homem português, devidamente integrado ao corpo político e místico de 

Portugal. Isso significava que todo índio que passasse a viver nas aldeias seria um “cidadão 

português”, incidindo sobre ele a lei natural e civil vigente em Portugal. Tratava-se de um plano 

civilizador, nome dado por Nóbrega à sua carta de 1558, enviada ao Provincial de Portugal, que 

prometia proteção ao índio contra a escravidão, mas exigindo dele, em contrapartida, obediência 

à Igreja e à Coroa Portuguesa.  

O aldeamento propiciava, também, caso o índio desobedecesse às leis, executar 

legalmente, sobre este, as punições previstas pelo Direito português, como, por exemplo, açoites, 

enforcamentos e encarceramento. Servia também para declarar guerra justa contra os índios 

“externos” que ofendessem a qualquer um que morasse no aldeamento, índio ou português. 

Assim, o senhoreamento e o aldeamento nada mais eram do que a imposição de um protetor 

(senhor) para comandar a vida dos índios dentro de um território “português”, para impor-lhes as 

leis do Estado, da Família e de Deus. 

Por fim, aparece o recolhimento dos meninos dos gentios, que é, a nosso ver, a forma 

mais radical de se povoar as terras brasílicas. Recolher as crianças, além de favorecer a criação 

das vilas, dos colégios e das igrejas, ainda trazia algo fundamental a favor dos padres: seriam, 

desde cedo, acostumadas a negar sua própria cultura, a ponto de fugir de seus pais ou mesmo de 

repreendê-los por seus antigos costumes. O plano inicial dos jesuítas era recolher os meninos, 

mais tarde as meninas, para enfim juntá-los - isto é, casá-los -, o que não ocorreu na gestão de 

Nóbrega.  

Assim, as diferentes formas de recolhimento parece ter atendido a mais de um objetivo, 

pois se, por um lado, estimulou a construção dos primeiros colégios ou casas de ensino, por 
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outro, colaborou sobremaneira para o processo de povoamento do Brasil, e, portanto, alavancou a 

própria colonização em si. 

Essas três formas de recolher ou recrutar as pessoas não estavam dissociadas entre si, 

porém, para efeito de estudo, iremos priorizar apenas a última: o recolhimento dos meninos dos 

gentios. Dessa forma, nos perguntamos como e por que os índios entregaram os meninos aos 

jesuítas? 

A experiência ocidental antiga e medieval, como vimos nos capítulos anteriores, 

informou-nos algumas razões pelas quais as famílias, em geral, entregavam os meninos as 

escolas: para se tornarem filhos do rei, adquirirem o julgamento político, combaterem outras 

culturas inimigas, acessarem uma verdade divina, moldarem seus corpos a fim de produzirem 

riquezas ou, mais tarde, disciplinarem seus corpos e mentes, a fim de alcançar uma vida 

ordenada, mais proveitosa e produtiva. Contudo, no Brasil do século XVI, tudo isso seria muito 

novo e improdutivo, e nada ou pouco dessas experiências poderiam ser atestadas entre os índios. 

Até havia, se quisermos algum alento, práticas culturais de aprendizado entre os índios, que 

davam ao “aprendiz” algum privilégio por ser o filho do melhor guerreiro ou de um caraíba, 

poderoso xamã, o que pouco adiantava, uma vez que nenhuma qualidade ou habilidade dos 

homens era transmitida hereditariamente. 

O fato é que se torna muito difícil responder essa questão em relação aos índios, 

sobretudo se desejarmos aproximar uma cultura da outra, afinal, a finalidade do recolhimento dos 

índios de modo algum se assemelha a prática do recolhimento realizada no Ocidente. Se essas 

formas de entregar os filhos vividos pelo Ocidente antigo e medieval, e mesmo moderno se 

mostram, hoje, para nós bastante habituais ou comuns é porque, provavelmente, desenvolvemos e 

assimilamos a vontade de colonizar. 

Assim, passaremos a analisar o recolhimento dos meninos - através da construção de 

casas ou colégios -, e as questões que tangem às formas pelas quais os indígenas entregaram os 

meninos aos padres.  

 

O RECOLHIMENTO DOS MENINOS TUPINAMBÁS  

 

Considerando a qualidade destes gentios, que é ter pouca 
constância em deixar os costumes em que são criados, 
assentamos ir cem léguas daqui a fazer uma casa, e nela 
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recolher os filhos dos gentios e fazer ajuntar muitos índios 
em uma grande cidade, fazendo-os viver conforme à 
razão, o qual não fora muito difícil, pelo que da terra já 
havemos sabido e vemos por experiência e o Irmão 
Correia obrigava a isso a vida, pelo que dos Índios 
conhece (Carta 20. v. 211, p. 166).  

 
O recolhimento realizado pelos jesuítas foi essencialmente de meninos. Em termos 

numéricos, verifica-se, nas cartas jesuíticas, que em 1549 já havia 600 ou 700 catecúmenos 

(meninos e adultos) prontos para o batismo; em 1551, aparecem registrados nas cartas mais 20 

meninos; em 1552, diz-se apenas mais 50 pessoas recolhidas; em 1555, mandaram 18 ou 20 

meninos órfãos de Portugal à Bahia; em 1556, vêm sete meninos órfãos de Portugal. Ao lado 

desses, juntaram-se muitos meninos dos gentios; em 1558, têm-se mais 90 meninos dos gentios; 

nesse mesmo ano, Nóbrega diz ter feito missa para mais de 300 pessoas; em 1559, existem mais 

125 meninos doutrinando-se e, destes, mais de 80 em permanente aprendizado; nesse mesmo ano, 

Nóbrega anuncia mais 150 moços de eschola. Dizia Nóbrega: 

(...) pois Nosso Senhor Vejo que quer esperdiçar tanto sua gloria, e busca tantas 
maneiras para andar e a dá, e promette tão barata, como cousa que muito já 
deseja encher o número dos escolhidos e recolher os chamados e convidados ás 
bodas de seu filho; porque, quando eu vejo que a um Abrahão, Isaac e Jacob, 
tanto seus servidores, não lhes dava mais que muito gado e muitos filhos, e 
destes outros muitos, que direi agora de um Deus tão largo e liberal, que, não 
contente com dar-nos a seu unigenito filho para trinta e tantos annos nos servir e 
ensinar, e por derradeiro morrer por nós, agora nestes tempos derradeiros não 
deixa nada por trazer á praça, para cada um, com somente uma pouca de 
contricção, merque o que lhe fizer mister” (Carta 17. v. 147, p. 165). 

 

A imprecisão dos dados numéricos de meninos recolhidos é superada pela fé dos jesuítas, 

que, apoiada nos exemplos bíblicos, só aumentava a vontade de catequizar o gentio. Além disso, 

o conteúdo da epígrafe que abre este tópico sobre o recolhimento parece bastante animador - 

embora mostre a inconstância da alma indígena -, porque, pelo menos aos olhos dos padres, os 

índios, por alguma razão, desejavam a catequização. Parecia, então, que os padres não teriam 

problemas em construir os colégios, pois, diante de tanta facilidade, o melhor era começar de 

imediato. Assim, Nóbrega conta como eles procederam: 

[começávamos] a visitar suas aldeias, quatro companheiros que somos, a 
conversar familiarmente, e a anunciar-lhe o reino do céu (...) convidamos os 
meninos a ler e escrever e conjuntamente lhes ensinamos a doutrina cristã e lhes 
pregamos (...) Onde quer que vamos somos recebidos com grande vontade, 
principalmente pelos meninos, aos quaes ensinamos (Carta 3. v. 147, p. 91). 
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O recolhimento dos meninos tupinambás começava pela presença dos jesuítas nas aldeias. 

Passavam longas horas do dia, durante meses, em convivência intensa com os índios. Anotavam e 

aprendiam tudo sobre a língua indígena, seus costumes e as suas formas de relacionamento, 

sobretudo as formas das guerras, do matrimônio e da sexualidade. O modo de recolhimento dos 

meninos começava, então, timidamente. Tratava-se, antes mesmo do recolhimento formal – 

confinação em recolhimento -, de uma espécie de intercâmbio voluntário ou, como chamou 

Castelnau-L’Estoile (2006, p. 170), de “estágio lingüístico”, no qual os jesuítas, necessitados de 

aprender a língua indígena, tinham se “determinado ir viver com as aldeias (...), e aprender com 

elles a língua e il-os doutrinando pouco a pouco” (Carta 1. v. 147, p. 73).  

A convivência nas aldeias era, sem dúvida, a forma mais eficaz de se aprender a língua 

“estrangeira” e de realizar a doutrina. Esse aprendizado se dava pela convivência e pelo estudo 

que os padres faziam dela, sobretudo pela experiência que alguns tinham em aprender línguas 

estrangeiras. Acompanhavam os meninos dos gentios por toda parte. Estes ensinavam o tupi aos 

jesuítas e aos meninos órfãos vindos de Portugal, com quem aprendiam o português.  

Segundo as Cartas de Nóbrega, a convivência dos jesuítas e o próprio aprendizado da 

língua estrangeira pareciam-lhes agradáveis, e os pequenos índios eram bem tolerantes em 

ensinar-lhes. Uma vez aprendida a língua estrangeira, pelo menos em parte, os padres faziam 

visitas às demais aldeias, prometendo aos índios o reino do céu se fizessem aquilo que lhes 

ensinavam. Era dessa forma que, inicialmente, os padres constituíam os seus bandos de meninos, 

que serviam de justificativa à Coroa Portuguesa e à própria Igreja para a construção e 

manutenção dos recolhimentos. Essas visitas eram feitas em grupo, em dupla ou individualmente, 

caso o padre já estivesse mais habilitado na língua. A visita consistia em demonstrar uma relação 

de amizade e de amparo, mas também em ensinar a doutrina. A relação de amizade se 

concretizava, em geral, pela atitude de simplicidade que os índios viam nos jesuítas, bem 

diferente da dos demais portugueses.  

Quanto ao ensinamento da doutrina, acontecia em geral à noite, quando todos se reuniam 

e se agrupavam: meninos, jovens, guerreiros e velhos. Além disso, era a hora em que estavam 

mais descansados e propícios a escutar aqueles que se diziam amigos. Era o momento em que os 

jesuítas podiam demonstrar, pelo menos um pouco, o aprendizado do idioma do índio. 

Comunicavam-se com acenos ou imitações, motivo para algum gracejo, harmonia e risos.  
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Contudo, o ensinamento da doutrina ao índio não parecia, pelo menos aos meninos, nem 

fácil nem cordial, embora, desde muito cedo, como já dissemos, haviam os jesuítas reunido 

muitos bandos sob sua resposabilidade. Se os índios, sobretudo as crianças, eram bem cordiais 

em ensinar sua língua aos jesuítas, da parte desses a doutrina era passada de um modo bem 

diferente. Após conquistar alguns meninos, ensinavam-lhes as coisas da Fé através de duros 

exercícios de repetições e de trabalho árduo. Dizia Nóbrega que, apesar de bons selvagens, 

haviam vivido muito tempo corrompidos pelo mal; há mil anos acostumados em perversos 

costumes, não havia outra maneira, pois o que não fosse pelo amor seria por medo e castigo. Em 

razão disso, advertia aos demais padres: 

Porque em nenhumas partes são tão necessárias a prudência, fortaleza, ciência, 
espírito e todas as outras virtudes, como aqui, para o negócio da conversão dos 
infieis, porque de contínuo sucedem coisas que requerem homem undequaque 

perfectum, e todavia para está em casa e colégio recolhidos, em companhia de 
outros, menos é necessário [ padres fracos] (Carta 6. v. 172, p. 58). 

 
Todos os índios que desejassem os ensinamentos jesuíticos deveriam se submeter aos 

rigores da moral cristã. Os padres tentavam ensinar os principais exercícios espirituais, bem como 

os de humildade e de obediência, para que os meninos aprendessem a ser cristãos. Além dos 

exercícios espirituais, os aprendizes deveriam se dedicar aos rudimentos da língua portuguesa e, 

claro, dar o testemunho de sua vocação, ou seja, a confirmação dos seus “votos” de devoção e 

conhecimento a Nosso Senhor.  

Quando aprendiam a doutrina, alguns eram logo batizados e deveriam ser apartados dos 

demais, evitando que retornassem aos seus maus costumes. O ato de apartar - dependendo da 

quantidade de apartados - gerava a necessidade de um recolhimento, de um simples dormitório 

(chamado apartamento, onde os meninos passavam a morar) ou, ao menos, de padres, protetores 

ou meirinhos que vigiavam e mantinham os índios em estreito cumprimento de seu desejo 

confessado em ser cristão. O meirinho era um Principal dos índios ou adulto-língua (português), 

batizado, que ajudava os padres a vigiar os já confessados, ou batizados; de acordo com Nóbrega, 

podia pregar aos seus membros, a seu modo, nos domingos, festas e nas madrugadas. 

O aprendizado da língua indígena por parte dos padres e o ensinamento da doutrina e 

alguns rudimentos de leitura e de escrita aos índios definiam, de certa forma, um duplo processo, 

talvez distinto, porém indissociável, de ensino-aprendizagem: um, era o fato de os padres 

ensinarem a verdade cristã aos índios; o outro, de os meninos índios ensinarem aos padres a 

falarem a sua língua. De um lado, ensinavam-se algumas letras e a verdade cristã por meio do 
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idioma aprendido com os índios; de outro lado, tomava-se contato com a verdade cristã ensinada 

no seu próprio idioma, parecendo que, de alguma forma, ela já fazia parte da própria cultura 

indígena. Em outras palavras, estudava-se o idioma do estrangeiro para melhor dizer-lhe a 

verdade colonizadora. A esse processo de ensino-aprendizagem realizado na Colônia 

chamaremos de tradução, isto é, a dissecação que se fazia por dentro da língua ou do idioma do 

estrangeiro, a fim de dominá-lo. 

Para nós, a tradução pode ser uma pista relevante para especularmos a distinção entre o 

discurso religioso e o discurso pedagógico. Enquanto o primeiro se ocupava com a verdade cristã, 

o segundo se preocupava com as formas lingüísticas de ensinar essa verdade, mas também de 

dominar os corpos. Se do discurso religioso emana alguma pedagogia é porque se trata de duas 

coisas separadas, pois, mesmo que o discurso religioso ensine de uma forma especifica, ele retira, 

do outro, uma gramática passível de se generalizar. Assim, os jesuítas procuravam na língua 

indígena formas de se aproximarem lingüisticamente, e não apenas corporalmente (passar a viver 

no cotidiano com os índios), a fim de travar alianças lingüísticas. 

Perguntamos se haveria a possibilidade de uma aliança entre a linguagem tupi e a 

portuguesa. Parece que não. Alguns sons “lembravam” fonemas portugueses, mas não 

compunham palavras com o mesmo significado. É o caso da palavra sumé, utilizada pelos índios, 

que os jesuítas traduziram por São Tomé.  

Há, provavelmente, na imensidão da língua indígena, outros fonemas semelhantes, o que 

estamos longe de provar isso, mas é certo que a suposta semelhança lingüística entre as diferentes 

culturas era promovida pela moral cristã. Esta, sim, forjava as alianças lingüísticas e traduzia 

fonemas a exemplo de: “bispo é pai-guaçu, pajé maior; igreja é tupãoka, casa de tupã; demônio é 

anhangá, espírito errante; para anjo, Anchieta cunhou o vocábulo karaibebê, profeta voador” 

(Bosi, 2004, p. 186). Esse tipo de tradução pode ser o princípio instaurador da ordem pedagógica 

em sua especificidade, pois produzia o contexto necessário da forma, do conteúdo, do sentido e 

da lógica do pensamento e da escrita indígena. A ordem pedagógica tomava o texto selvagem em 

comparação ao texto religioso e classificava, à luz da escrita e da verdade cristã, tudo aquilo que 

a palavra oralizada dizia de forma bem diferente.  

Essa maneira de traduzir é própria da narração dos fatos feita no século XVI, pois nada 

era narrado sem passar pela mediação divina, tomando o texto do selvagem para sua própria 

confirmação. Na visão de Certeau (2002), a narração do século XVI é o objeto de estudo do 
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discurso etnográfico, que se dedica a entender nela a diferença entre a oralidade das sociedades 

ditas primitivas e a escrita das sociedades modernas. Essas narrativas inscreviam esses povos no 

mundo, contando suas histórias, divulgando suas crenças, fazendo juízos sobre suas “estranhas” 

formas de punição, guerra e sexualidade. Ao inscrever sua cultura, tais narrativas passaram a 

ignorar a oralidade desses povos, criando a distância entre o que a escrita diz da oralidade e o que 

a oralidade diz de si mesma. Insolúvel problema, porque, de qualquer forma, “a linguagem oral 

espera, para falar, que uma escrita a percorra e saiba o que ela diz (...) a escrita atribui uma 

consciência que pode reconhecer” (Certeau op.cit., p. 212). 

Dessa forma, a palavra do selvagem era substituída termo a termo: “A oralidade pela 

escrita, a espacialidade pela temporalidade, a alteridade pela identidade e, por fim, a 

inconsciência pela consciência” (ibdem). 

A ordem pedagógica do Ocidente antes das “descobertas”, nem sempre, em suas formas 

de ensinar, teria que efetivar esse tipo de substituição de linguagem. Ou seja, os Ocidentais 

antigos e medievais não enfrentaram, no ensino, um tipo de homem que desconhecesse por 

completo a figura do mestre e a necessidade da escrita e da escola. Todo o trabalho que o 

discurso pedagógico medieval realizou passou longe do trabalho pedagógico realizado na 

colonização dos povos. Se antes bastava traduzir os textos do grego para o latim e criar um 

modelo gramatical aplicado a todos, conforme já demonstramos no segundo Capítulo, agora, 

pressupunha ensinar a aprendizes que sequer eram homens. Os mestres antigos e medievais até 

ensinavam os bárbaros, mas destes não se duvidava de sua humanidade.  

Quando os jesuítas vieram para o Brasil há muito sabiam que a gramática era 

indispensável no ensino dos jovens, porém o surpreendente é que tiveram que escrever uma 

gramática especifica, jamais experimentada, isto é, escreveram a fala do índio para que o mesmo 

pudesse se inscrever no mundo ao ler a si mesmo. A participação do índio na estruturação do 

discurso pedagógico quinhentista é precisamente esta: ele é levado a dizer ou enunciar sua 

própria gramática, informando ao estrangeiro seu funcionamento e seus segredos. Razão pela 

qual o Padre José Anchieta escreve a primeira gramática do Brasil, a qual, mais que uma 

gramática, foi a primeira pista de como um discurso pedagógico devia funcionar, ou seja, 

traduzindo o adversário.  

Portanto, podemos inferir que a ordem pedagógica é aquela que busca efetivar com 

detalhes uma profícua relação entre linguagem, corpo e ensino. A sua gramática parece funcionar 
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como uma espécie de cálice milagroso capaz de dar vida ao homem; como um código genético 

ou uma cartografia do homem na cultura; vasculham suas entrelinhas discursivas e devolve ao 

índio em forma de ensino, de escrita e de leitura. A ordem pedagógica tenta, por meio disso, 

ensinar ao índio tudo aquilo que ele mesmo enunciou por palavras.  

Mas, se há uma distância entre palavra e escrita, a função da ordem pedagógica é manter 

tal distância ou diminuí-la conforme as conveniências. A invenção do índio se dava por essa 

tradução, mas também pelo próprio movimento do índio que alterava a sua própria gramática, 

seja para fugir da voracidade dos europeus, seja para se aliar a eles, posto que oralidade e escrita, 

embora sejam campos distintos, não são “elementos estáveis” (Certeau, op.cit.).  

Retornando a descrição das práticas de recolhimento, podemos dizer que o estágio 

lingüístico que os jesuítas estabeleceram com os índios, propiciava, além da tradução, a 

construção de escolas, ou como eles diziam, de recolhimentos para os meninos dos gentios. Tais 

recolhimentos deveriam ser localizados em terrenos próximo das aldeia, voltado para a parte 

onde a cidade cresceria, com espaço suficiente para hortas e pomares, além de possuir água farta 

e potável. O fato de se construir um recolhimento próximo da aldeia garantia uma abundante 

mão-de-obra sem custo. Diante da promessa de zelar pela boa estada dos meninos a fim de 

conquistar a confiança dos seus pais, aproveitava-se para doutrinar os demais parentes. E mais: 

quanto maior fosse o grau de confiança entre os pais e os jesuítas, mais estes estavam protegidos 

e livres da morte nos tempos de guerra. Assim, a escolha territorial da construção do 

recolhimento era algo muito importante, pois não se tratava de uma escolha aleatória, e sim de 

uma estratégia que reunia pelo menos quatro aspectos: a exploração sutil da mão-de-obra escrava; 

a doutrinação dos meninos e de seus pais e parentelas; a proteção aos padres contra os efeitos das 

guerras; e, por fim, a indicação do lugar do desenvolvimento urbano. Sobre isso, dizia Nóbrega:  

Eu trabalhei por escolher um bom logar para o nosso Collegio dentro da cerca e 
sómente achei um, que lá vai por mostra a Sua Alteza, o qual tem muitos 
inconvenientes, porque fica muito junto da Sé e duas egrejas juntas não é bom, e 
é pequeno, porque onde se ha de fazer a casa não tem mais que dez braças, posto 
que tenha ao comprido da costa quarenta, e não tem onde se possa fazer horta, 
nem outra cousa, por ser tudo costa mui ingreme, e com muita sujeição da 
cidade (Carta 1. v. 147, p. 83). 

 
Nessa mesma carta, Nóbrega afirmava que a construção dos recolhimentos começou no 

mesmo ano da sua chegada ao Brasil, em 1549. Dizia que logo nesse primeiro ano já se ensinava 

a doutrina aos meninos e que também tinham eschola de ler e escrever, para crianças e adultos. É 
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preciso esclarecer que a expressão “escola de ler e escrever” não dizia respeito à construção de 

um lugar específico para se ensinar, mas a uma atividade que poderia ser realizada em qualquer 

lugar; afinal, as práticas de catequese eram as próprias práticas educacionais, uma vez que não 

era possível considerar naquela época uma escolarização como hoje a concebemos. Então, 

ensinava-se em casas, igrejas, ruas, cabanas etc. Tais escolas eram “casas” de se ensinar tão-

somente o bê-á-bá, condição para o ensino da catequese propriamente dita. Explica-nos, Nóbrega:  

O Irmão Vicente Rijo ensina a doutrina aos meninos cada dia e tambem tem 
eschola de ler e escrever; parece-me bom modo este para trazer os Indios desta 
terra, os quaes têm grandes desejos de aprender e, perguntados si querem, 
mostram grandes desejos.  
Desta maneira ir-lhes-ei ensinando as orações e doutrinando-os na Fé até serem 
habeis para o baptismo. Todos estes que tratam comnosco, dizem que querem 
ser como nós, sinão que não têm com que se cubram como nós, e este só 
inconveniente têm. Si ouvem tanger á missa, já acodem e quanto nos vêm fazer, 
tudo fazem, as sentam-se de giolhos, batem nos peitos, levantam as mãos ao Ceu 
e já um dos Principaes delles aprende a ler e toma lição cada dia com grande 
cuidado e em dous dias soube o A, B, C todo, e o ensinamos a benzer, tomando 
tudo com grandes desejos (Carta 1. v. 147, p. 72). 

 

Embora os índios manifestassem grande vontade de aprender e os jesuítas de ensinar, a 

Coroa Portuguesa, inicialmente, não deu ordens formais para recolher os meninos e nem para 

construir recolhimentos. Nóbrega só revela com clareza esse fato na carta de 1561 que escreveu 

para o P. Geral Diogo Lainez, com o fito de queixar-se sobre as mudanças dos planos de Portugal 

em relação à missão da Companhia de Jesus. Diz Nóbrega que, quando veio de Portugal, em 

1549, tinha a obrigação, ordenada pelo seu superior, P. Mestre Simão, de recolher os filhos dos 

gentios e fazer recolhimento se houvesse condição para isso.  

Sem dúvida, a “obrigação” de Nóbrega começou a se realizar sem nenhuma ordem mais 

efetiva da Coroa Portuguesa, desde o primeiro ano na Colônia. Com apenas a recomendação de 

seu superior e os indícios de que se deveria ganhar ou recolher os meninos para criar 

recolhimentos, o padre Nóbrega deu início a sua grande obra. Os indícios de que a obrigação 

deveria se efetivar foram a vinda de mais quatro padres e de alguns rapazes órfãos de Portugal. 

Entendeu Nóbrega que ele poderia abrir casas para os moços dos gentios e que os referidos novos 

padres agiriam no sentido de principiar muitos moços na nova terra. Começou, então, a recolher 

os rapazes, o que dava muito trabalho, porque, segundo ele, os mesmos eram ainda muito 

indômitos. Pediu sítio para as casas e terras ao governador, além de ovelhas, vacas para criação e 
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alguns escravos. Em 1552, vieram mais órfãos de Portugal. Dividiu os padres entre as capitanias, 

onde eles recolhiam os meninos e pessoas para ajudá-los na tarefa da educação dos mesmos. 

Para a construção de um recolhimento, dever-se-ia atentar para outros importantes 

detalhes como o custo da casa, a “mantença” dos estudantes, a vestimenta, o trabalho escravo 

para cuidar dos afazeres domésticos e o recrutamento dos pais dos recolhidos como os seus 

próprios ajudantes. Segundo os jesuítas, a construção dos recolhimentos contava com a ajuda dos 

gentios. Assim, segundo Nóbrega, “os mesmos Índios da terra ajudaram a fazer as casas e as 

outras cousas em que se queira empregal-os”. (Carta 2. v. 147, p. 90). 

Toda essa empreitada que reunia índios, cristãos, padres e irmãos resultava na construção 

de simples casas ou cabanas. Na verdade, a palavra casa era sinônimo de abrigo ou de proteção 

que, de acordo com sua finalidade, seria chamada de casa (apartamento, dormitório), 

recolhimento ou Igreja. Para nós, essas especificações se resumem no que chamamos de 

recolhimento, pois entendemo-lo como uma prática, uma atividade, portanto um discurso 

compartilhado entre os europeus e de alguma forma estendido aos índios. Entretanto, havia uma 

distinção jurídica entre a noção de casa (de recolhimento propriamente dito) e de colégio. Todo 

colégio deveria ser autorizado pelo rei, financiado com esmolas e construído por oficiais pagos 

vindos de Portugal (carpinteiros, ferreiros), o que nem sempre acontecia. Se não viessem esses 

oficiais, deveria o rei enviar aos jesuítas recursos para aqui contratarem o trabalho. Assim, os 

colégios possuíam uma jurisprudência e eram propriedade da Coroa Portuguesa. Acontece que 

demoravam a receber autorização para funcionar ou sequer a recebiam. Então, restavam aos 

padres as construções das casas (os recolhimentos - cuja arquitetura também era um abrigo ou 

uma cabana qualquer), que eram edificações não autorizadas, construídas com os próprios 

recursos dos índios, esmolas, doações (transpassa de bens) e com o trabalho dos irmãos que 

exerciam ofícios de carpinteiros, ferreiros etc. 

Vejamos duas descrições feitas por Nóbrega sobre a arquitetura das casas: 

Uma casa grande de setenta e nove palmos de comprido, e vinte nove de largo. 
Fizemos nela as seguintes repartições, s. um estudo e um dormitório e um 
corredor e uma sacristia por rezão que outra casa que está no mesmo andar e da 
mesma grandura não serve de igreja, por nunca, depois que estamos nesta terra, 
sermos poderosos para a fazer o que foi causa de sempre dizermos missas em 
nossas casas. Neste dormitório dormimos todos, os padres como Irmãos, assaz 
apertados. Fizemos uma cozinha e um refeitório e uma dispensa que serve a 
nós e aos moços. Da outra parte está outro lanço de casas da mesma 
compridão. Em uma delas dormem os moços em outra se lê gramática, em 
outra se ensina a ler e escrever. Todas estas casas, assim umas como outras, 
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são terras. Tudo isto está em quadra. O chão, que fica entre nós e os moços, 
não é bastante para que repartindo-se eles e nós fiquemos agasalhados, 
maiormente se nele lhes houvessem de fazer refeitório, dispensa e cozinha, 
como será necessário. (Carta 7. v. 147, p. 64) 

 

Pra este [um homem de muito respeito, viúvo que deseja entrar pra Companhia] 
e para os meninos fiz uma divisão das casas entre êles e os irmãos, ainda que por 
êles serem até agora poucos, e os irmãos não muitos, e não haver quem a êles e a 
nós sirva, não se tem podido de todo fazer apartamento, antes nos ajudamos uns 
outros. Comem todos no refeitório, em mesas separadas, por causa de ouvir a 
lição que se lê. Todos temos um cozinheiro e uma dispensa, porque não foi 
possível haver aparelho para outra cousa até agora, mas na habitação e 
exercícios estam separados (Carta 9. v. 147, p. 90). 

 

Nessas condições objetivas de moradia, os jesuítas mantinham fixas as igrejas e os 

recolhimentos, estes localizados nas capitanias de melhor facilidade de conversão. A melhor 

forma de saber se uma capitania era ideal para a conversão era verificar a boa relação de amizade 

entre gentios e cristãos. Verificava-se, também, se nessas capitanias havia alguma porta para o 

sertão, pois de lá vinham três boas notícias: os índios não comiam carne humana; as mulheres 

andavam cobertas ou vestidas; e todos obedeciam apenas a um só Principal.  

Tais condições eram favoráveis às edificações dos jesuítas, apesar da dificuldade de reuni-

las de uma só vez, num mesmo lugar. Tanto que, quando existiam, diziam os jesuítas que era um 

sinal de que os gentios dessa qualidade careciam de socorro urgente, pois, se sozinhos buscavam 

o verdadeiro entendimento humano, melhor o fariam com ajuda deles. 

Contudo, havia muitas limitações nas construções desses recolhimentos. Podemos dizer 

que dois dos principais entraves eram a falta de padres-língua - para garantir a tradução 

necessária aos gentios - e de financiamento. Dizia Nóbrega (Carta 7. v. 147, p. 116) que “a casa 

da Bahia, que fizemos para recolher e ensinar os moços, vai muito adeante, sem El-Rei ajudar a 

nenhuma cousa, somente as esmolas do Governador e de outros homens virtuosos”. É preciso 

dizer também que, com a falta de financiamento adequado, esses recolhimentos eram feitos de 

madeira e palha, o que significava que não eram edificações suntuosas como as de Portugal; pelo 

contrário, eram frágeis, tendo tempo determinado de duração.  

O financiamento da construção dos recolhimentos não era constante e nem regular, mas 

incerto e parco. Em geral, dava-se da seguinte maneira: doação ou empréstimo de vacas, roças, 

escravos da Guiné, esmolas e “um cruzado de ferro cada mez (próximo de dois tostões em 

dinheiro), e cinco mil e seiscentos reais para vestir cada ano”. A Coroa Portuguesa não tinha 
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interesse em financiar as edificações escolares no Brasil, uma vez que fazia parte de sua política 

não permitir livremente a abertura de escolas nas colônias. Os padres tentavam convencer a 

Coroa Portuguesa, dizendo que “nestas terras, custa muito pouco fazer-se um collégio e sustentar-

se, porque a terra é muito farta, e os meninos da terra sustentam-se com pouco, e os moradores 

muito affeiçoados a isso, e as terras não custam dinheiro” (Carta 10. v. 147, p. 130).  

Diante da voracidade dos jesuítas em construir os recolhimentos para realizar a conversão 

e do desinteresse de financiamento por parte da Coroa Portuguesa, Nóbrega elaborou os dois 

aspectos mais relevantes desse argumento que, ainda hoje, dependendo da região brasileira ou de 

uma cidade ou Estado, justificam as construções de escolas. O primeiro é a idéia de que a 

edificação e a terra em si não custam tão caro, e o segundo é a de que os meninos pouco 

consomem.  

Essa argumentação de Nóbrega merece exame. Em tempos mais recentes, ela está 

associada, no campo educacional, a uma visão sociológica, marcada pela denúncia da separação 

entre escolas para pobres e escolas para ricos, e, no campo do planejamento educacional, marcada 

pela denúncia de uma prática economicista do Estado, que visa baratear o curso das construções 

escolares. Mas é provável que àquela altura o discurso pedagógico de Nóbrega ensejasse uma 

outra discussão, da qual devemos considerar, em primeiro lugar, que se tratava de uma posição 

subjetiva de Nóbrega, através da qual se visava ao convencimento da Coroa Portuguesa e/ou da 

Igreja, para que ambas as instituições construíssem os recolhimentos no Brasil. Em segundo 

lugar, era uma orientação dos superiores eclesiásticos, cujo interesse era evangelizar e civilizar os 

tais povos “primitivos”. Com isso, não queremos de forma alguma negar as críticas sociológica e 

economicista sobre o papel do Estado na construção das escolas brasileiras, sobretudo, porque 

mostram as alarmantes discrepâncias da desigualdade social comuns às escolas destinadas a ricos 

e pobres. 

Entretanto, o argumento de Nóbrega conferia ao discurso pedagógico, já naquela época, 

uma dupla consistência discursiva (construída ainda sob a égide do recolhimento como 

eliminação da diferença do outro), a saber: o recolhimento é uma arquitetura que recolhe ou 

afasta o filho do outro dos seus parentes e, ao mesmo tempo, o lugar onde se realiza a conversão 

em seu sentido mais amplo, isto é, como lugar ideal para se concretizar a passagem natureza-

cultura, já que o filho do outro nada mais é do que um estado de natureza animal. 
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Essa dupla consistência do discurso pedagógico pode ser explorada em termos de 

dispositivo, o qual, na perspectiva de Foucault (2000a), pode ser entendido em três dimensões. 

Em primeiro lugar é  

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, justificativas, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos (op.cit.,p. 
244). 

 

O recolhimento dos meninos praticado na colônia atendia apenas parte desses quesitos, 

pois a ausência de financiamento mostrava o quanto ele ainda era uma prática lateral ou que 

pouco servia para determinar o discurso do soberano. Assim, o recolhimento enquanto um 

colégio limitava-se no recrutamento das crianças, de seus pais, de preferências as mães, além dos 

fracos, dos doentes e dos foragidos, o que mostra não fazer parte da economia dos soberanos. 

Porém, o aldeamento - recolhimento mais ostensivo - este sim interessava bastante os 

comerciantes portugueses, pois era lá que se formalizavam os acordos jurídicos e de exploração 

dos produtos e da mão-de-obra. Porém, mais tarde, quando os aldeamentos foram práticas 

duvidosas e mal-vistas, os recolhimentos em forma de colégio se proliferaram, tornando-se o 

dispositivo que melhor justificava as proposições morais, filosóficas e filantrópicas dos 

portugueses: criar um colégio era melhor do que inaugurar um aldeamento, embora fosse apenas 

uma fachada para continuar o projeto de exploração portuguesa. Assim, os recolhimentos 

passaram a gozar de leis e regulamentos, além de provocar na colônia a visibilidade (o não-dito) 

daquele que estava recolhido. O recolhimento dos meninos dispunha concretamente de uma 

organização espacial em que todos os submetidos, seja à força, seja por vontade ou por 

negociações, passavam a ser vistos e, por conseguinte, viam se produzir as formas sociais de se 

ver e ser visto.  

Segundo Deleuze (2005), um dispositivo exibe as formas de ver e de ser visto porque é 

um regime de luz, através do qual impõe uma conduta, molda um corpo. Diz o autor (op.cit, p. 

50) confirmando Foucault: “A prisão é um regime de luz, antes de ser uma figura de pedra”. Ora, 

a arquitetura do recolhimento também era um regime de luz, antes de ser uma casa, uma 

choupana, um colégio de madeira, de barro ou de palha; nele passou-se a ver e reconhecer 

aqueles que estavam submetidos. Em termos pedagógicos, o recolhimento fazia ver o filho do 

outro como ponto imaginário do discurso pedagógico, isto é, lá estava o filho do cacique, do 
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guerreiro, do pajé, o sobrevivente de guerra, os rejeitados etc. De alguma forma os que lá 

estavam eram os “privilegiados”.  

Em segundo lugar, o dispositivo pode ser entendido como  

Um programa de uma instituição ou, ao contrário, como elemento que permite 
justificar e mascarar uma prática que permanece muda; pode ainda funcionar 
como reinterpretação desta prática dando-lhe acesso a um novo campo de 
racionalidade (Foucault, op.cit., p. 244).  

 
Nesse caso, deve-se atentar para os diferentes jogos ou conflitos que concorriam para o 

seu aparecimento ou reaparecimento. Enquanto os jesuítas apostavam em reinterpretar na colônia 

a prática do recolhimento já experimentada na Europa, os índios tentavam dialogar com uma 

prática até então muda para eles, sem sentido, sem registro e sem precedência. De um lado, 

repetição de um acontecimento; do outro, a inauguração de uma prática que só tinha sentido nos 

novíssimos acordos ali estabelecidos. Isto é, da parte dos índios, o recolhimento das crianças era 

puro acordo das batalhas sangrentas; da parte dos jesuítas, uma forma de transformar, de apartar 

os meninos de sua parentela, para fins de catequização. Os jesuítas sabiam e os índios percebiam 

que na medida em que os recolhimentos eram construídos, os meninos eram cada vez mais 

apartados das suas relações de parentesco. De maneira que este dispositivo do recolhimento é, no 

caso brasileiro, uma das formas discursivas por onde se separa o plano doméstico do público, 

pois, assim como a igreja, a vila, a cidade e, mais tarde, o Estado, os recolhimentos foram 

fortificações que delimitavam as divisas entre a esfera doméstica e a esfera pública.  

Os jesuítas tinham em mente que “só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é 

que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, 

recrutável e responsável, ante as leis da Cidade” (Holanda1995, p. 141). Assim, os recolhimentos, 

as igrejas, as feitorias e as bases militares, eram fortificações que ajudavam a Coroa Portuguesa a 

impor a lei ante o dito estado de selvageria.  

Embora o trabalho realizado pelos recolhimentos fosse bem diferente desses outros 

estabelecimentos, não se pode ignorar que eles, como as igrejas, eram fortificações que 

funcionavam na mesma direção daqueles, ou seja, tinha o objetivo de suplantar a lei particular 

(dos rituais indígenas) pela lei geral (do Estado ou de um Estado legitimado pela Igreja). Os 

recolhimentos, mesmo naquele tempo, substituíam uma educação impregnada culturalmente por 

uma forma específica do controle do tempo e dos costumes dos alunos.  
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Em terceiro lugar, o dispositivo é entendido como “um tipo de formação que, em um 

determinado momento histórico, teve como função responder a uma urgência. O dispositivo tem, 

portanto, uma função estratégica dominante” (Foucault, 2000a, idem). Obviamente, neste caso, a 

urgência do recolhimento era a colonização dos povos ( a estratégia), onde a colonização dos 

jovens era uma das táticas mais relevantes.  

Como tática, um dispositivo produz um regime de enunciação, isto é, um mecanismo que 

faz falar, que produz um saber sobre aquele que está sob seu efeito. No recolhimento, o filho do 

gentio passa a ser falado, avaliado, experimentado a partir de certos saberes. Em outras palavras, 

uns seriam conduzidos à doutrina e outros ao oficio; uns, indomesticáveis, preguiçosos, malignos, 

indispostos, traiçoeiros, mentirosos; outros, amáveis e inocentes. Nesse regime de enunciação 

começa a se definir o índio, dar-lhe corpo, alma, vontade, desejos, etc. Se ensinar a doutrina em si 

era coisa impossível ou destinada a um público restrito e específico, a enunciação desse 

dispositivo ordenava, então, que se moralizasse o corpo do recolhido, sendo a única coisa que aos 

olhos dos portugueses, os índios eram capazes de aprender.  

Na tentativa de apagar o visível pecado trazido à mostra no corpo do índio, davam-lhe as 

vestimentas, as roupas, mostravam-lhes as leis de Deus e as leis do Direito, ensinavam-lhes o 

sentido do pecado e das faltas jurídicas. Na medida em que os recolhidos não respeitavam esse 

conjunto de normas e comportamentos, o índio ia sendo cada vez mais produzido, inventado.  

Quando a moralização do corpo do índio não surtia mais efeito, o recolhimento passa a ser 

quase exclusivamente aos filhos dos colonos, para que estes o servissem de exemplo. O pretexto 

dessa decisão era que, definitivamente, os filhos dos gentios não aprendiam absolutamente nada 

em matéria de civilidade. Em que pese essa decisão, a educação dos filhos dos gentios continuava 

em jogo e os jesuítas continuavam a recolhê-los. 

Eis aí, talvez, o primeiro argumento que separava dois tipos de educação: uma para os 

civilizáveis e outra para os não-civilizáveis. Essa separação pode ser a linha invisível que atua no 

âmbito da educação e baliza ou justifica, ainda hoje, a própria diferença uma educação ofertada 

aos ricos e outra aos pobres. 

A combinação entre o regime de luz – fazer ver -, e o regime de enunciação - fazer falar -

(efeitos do dispositivo do recolhimento) produzia no Brasil, no nosso entendimento, um certo 

outro dispositivo que nomearemos de a “indianização do filho do outro”. Indianizar o filho do 

gentio, isto é, torna-lo índio é, a nosso ver, o fim último da ordem pedagógica quinhentista. Quer 



 149 

dizer, recolhiam-se os meninos para que eles se transformassem, pouco apouco, numa figura 

denominada índio, cujas características seriam forjadas ao longo da história. 

Como dispositivo, a indianização precisa revelar seus saberes, suas normas, seus acordos 

e suas instituições, elementos que mostraremos com mais detalhe no Capítulo seguinte. Apenas 

para adiantar, a indianização do índio especulou os saberes em torno da sua natureza, perguntou 

se ele era homem ou animal, se era um homem incompleto abandonado pelo criador ou, ainda, a 

prova da existência de Deus em pleno curso.  

Quando essas especulações foram sanadas, o filho do outro estava devidamente nomeado, 

era um índio, e agora podia ser mais bem açoitado, vigiado, controlado, educado, separado em 

educável e não-educável, em aceito e rejeitado, enfim, em civilizado e não-civilizável. Uma vez 

constituído, é provável que o ato de educar o outro no Brasil, pelo menos durante o período 

colonial, tenha tomado o dispositivo de indianização como baliza para educar as crianças. Se na 

colônia ainda não havia sistema escolar nem escolarização como hoje conhecemos, havia um 

discurso sobre a educação do índio (a indianização) que começava a alinhavar as suas vigas 

mestras, isto é, a construir o recolhimento do filho do outro como a única forma de afastá-lo das 

influências domésticas e culturais próprias, a fim de conduzi-lo para uma outra relação ético-

moral: o modo de ser cristão e civilizado. 

Veja-se, portanto, que o discurso de Nóbrega em defesa da construção dos colégios não se 

reduzia em separar os ricos dos pobres, e sim implantar um velho dispositivo europeu no Brasil, 

isto é, mas que recolher os meninos para cristianiza-los e civilizá-los, pretendia indianizá-los. 

A conversão no Brasil foi, pois, traída pela tentativa de converter o gentio em cristão-

civilizado, porque, acometida por um erro de cálculo, transformou o gentio em índio. Diríamos 

que esse é o ponto cego da combinação cristão-civilizado, e é aí que reside o seu principal efeito: 

construir um sujeito inexistente (o índio), ao mesmo tempo em que sua sombra passava a ser 

colorida, isto é, vista e refletida. Ora, não nos esqueçamos que o índio não existia, ele foi 

inventado no conflito entre portugueses e gentios. 

Um dos recursos mais utilizados pelos jesuítas na invenção do índio era mostrar aos 

curumins como um adulto não deveria ser; desse modo forjavam uma “personalidade indígena”. 

Eis alguns exemplos sobre essa personalidade descrita por Nóbrega: 

(...) ter pouco constância... (Carta 4. v. 172, p. 40-1). 
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(...) mui ocasionada para mal, e assim se fará adiante se assim parecer a V. P. 
daquelas de que se tiver boa esperança, desde que cheguem à idade do perigo, e 
assim se fará troca, que do recolhimento nos mandarão os mal dispostos dos 
corpos, e de cá os da alma (Carta 6. v. 172, p. 59). 
 
Desde que fui entendendo por experiência o pouco que se podia fazer nesta terra 
na conversão do gentio, por falta de não serem sujeitos, e ela ser uma maneira de 
gente de condição mais de feras bravas que de gente racional, e ser gente servil 
que se quer por mêdo e sujeição (Carta 7. v. 172, p. 68). 
 
 
E são tão crueis e bestiais, que assim matam aos que nunca lhes fizeram mal, 
clérigos, frades, mulheres de tal parecer, que os brutos animais se contentariam 
delas e lhes não fariam mal (Carta 8. v. 172, p. 76). 
 

Mas são êstes tão carniceiros de corpos humanos, que sem excepção de pessoas, 
a todos matam e comem, e nenhum beneficio os inclina nem abstem de seus 
maus costumes, antes parece e se vê por experiência, que se ensoberbecem e 
fazem piores, com afagos e bom tratamento (Carta 8. v. 172, p. 76). 
 
Porque doutrina maneira não se podem doutrinar nem sujeitar nem metê-los em 
ordem e os Índios estão metendo-se no jugo de boa vontade, sed turba quae 

nescit legem e não têm misericórdia nem piedade, e têm para si que êstes não 
têm alma, nem atentam o que custaram, não o sentido senão e qualquer seu 
interêsse (Carta 8. v. 172, p. 81). 
 

Depois que foi entendendo por experiência o pouco que se podia fazer nesta 
terra na conversão do gentio, por falta de não serem sujeitos, e pouco esperança 
de se a terra senhorear, por ver os cristãos desta terra como sujeitos ao mais 
triste e vil gentio de todos o mundo (Carta 8. v. 172, p. 85). 

 

É óbvio que essa “personalidade indígena” só podia ser alterada educando a nova geração, 

a criança, que deveria se “sujeitar e fazê-la viver como criaturas que são racionais, fazendo-lhe 

guardar a lei natural” (Carta 8. v. 172, p. 75). 

Eis o índio que nascera das Cartas Jesuíticas! Tinha, em geral, uma personalidade 

maléfica, bestial e traiçoeira. Algumas vezes, retratavam-no de forma amorosa e civilizável. Era, 

ora bons selvagens, ora bestas sem alma, ora anjos, ora demônios. Ou melhor: eram demônios 

que apresentavam sinais de arrependimento, ao buscar a luz e a verdade de Deus. Deduz-se, 

portanto, que a maior compaixão que os jesuítas tinham pelos gentios não era por serem 

escravizados pelos colonos, mas pelo fato de os mesmos não perceberem que deveriam transpor o 

estado de natureza, acontecimento já obliterado pelos civilizados.  
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É notório, portanto, que o dispositivo do recolhimentos combinava, ao mesmo tempo, a 

intenção de um discurso (transformar os índios em cristãos e civilizados), a sua materialidade (o 

recolhimento como locus de fortificação contra a cultura doméstica dos pais) e a produção de um 

sujeito (o índio, como personagem que se construía de preferência na infância, a qual se tornaria 

objeto do ato de ensinar). 

Nesse sentido, o discurso pedagógico da época não recolhia os meninos apenas para 

civilizá-los, mas também para criar as condições subjetivas da sua identidade indígena, que era 

tida por maligna, já que, para os jesuítas, o sujeito “índio” era um sujeito detestável, para quem se 

deveria pregar à “martelada”, posto que “são tão bestiais que não lhes entra no coração coisa de 

Deus; estão tão encarniçados em tratar e comer, que nenhuma outra bem aventurança sabem 

desejar; pregar a estes, é pregar em deserto ás pedras” (Diálogo da Conversão, v. 147, p. 229) E 

mais: “Não deis o santo aos cães, nem deiteis as pedras preciosas aos porcos” (idem, p. 230). 

Assim, não podemos negar que o dispositivo da indianização, realizado na conversão 

jesuítica, esteve assentado no objetivo de eliminar, antes introduzindo, o mal na vida dos índios. 

Sem dúvida, o mal foi o objeto discursivo que melhor delineou a prática educativa da época. Era, 

por assim dizer, a mediação necessária que rompeu e problematizou a cultura do outro.  

Mas, se a indianização possuía um conteúdo maligno, perguntamo-nos, como se 

introduziu o mal na mentalidade indígena? 

 

O MAL E O DEMÔNIO INDÍGENAS NA VISÃO DOS JESUÍTAS 

 

Na visão dos jesuítas, o demônio foi, provavelmente, o melhor código moral que 

determinava as relações de poder ou de autoridade entre os índios. Ao lado dele, para os padres, a 

natureza também era definidora dessas relações. Mas o demônio sobrepujava a ação da natureza, 

embora muitas vezes ele mesmo fosse tido como tal. De certa forma, essa transmutação revelava 

o duplo aspecto da natureza, isto é: demoníaca e indispensável. Contudo, o demônio só 

sobrepujava a natureza por ter grande força de persuasão e coerção sobre o corpo e a mente do 

índio, diferentemente da natureza, que tinha mais força de acomodação ou de adequação. Desse 

modo, para os padres, a crença no poder do demônio produzia nos índios os significantes 

necessários que os conduziam e os definiam em sua relação com o outro.  
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Os jesuítas separavam os poderes da natureza dos poderes demoníacos. Os poderes da 

natureza eram caracterizados pela força medicinal das raízes e plantas, enquanto que os poderes 

demoníacos caracterizavam os seres constituídos de uma parte humana e outra animal (jamais 

vistos), como, por exemplo, o curupira, incluindo também qualquer outro fenômeno de ordem 

inexplicável, como, por exemplo, receber “entidades”. Para os padres, os poderes demoníacos 

exerciam sobre os índios uma ação que os submetia a uma autoridade não-humana. Sendo assim, 

os demônios (animais-humanos ou entidades) eram os únicos capazes de impor obediência aos 

gentios. Era sob este poder que, segundo os jesuítas, os índios se ajoelhavam e se rendiam. 

Mesmo o pajé, autoridade da tribo, estava submetido, pelo medo, à entidade demoníaca.  

Assim, a noção de demônio se definia como sendo o código de todas as relações que os 

índios mantinham com o mundo e com as coisas. O código demoníaco delineava as relações entre 

homens e mulheres, “esposas e maridos”, meninos e meninas, pai e filho, mãe e filha, inclusive a 

relação com a natureza e com o próprio demônio. 

Tal código era verificado pelos jesuítas sobretudo nos rituais indígenas. Sem querer, tais 

rituais alimentavam a concepção de demônio a que os europeus, já naquela época, se submetiam. 

Dizia o padre Nóbrega em uma das suas primeiras cartas enviadas a Portugal, na qual descrevia 

uma casta de gentios, os Gaimares:  

É gente que mora pelos matos e nenhuma comunicação tem com os christãos, 
pelos que se espantam quando nos vem e dizem que somos seus irmãos, porque 
trazemos barbas como elles, as quaes não trazem todos os outros, antes se 
rapam, até as pestanas e fazem buracos nos beiços e nas ventas dos narizes e 
põem uns ossos nelles, que parecem demônios (Carta 5. v. 147, p. 98). 
 

Esse trecho parece confirmar a suposta idolatria dos gentios ao demônio. Ora, quem 

marcaria e entregaria seu corpo com prazer e em oferenda ao demônio, senão aquele que o ama? 

Devido ao excesso de comparações e de “imaginários”, os jesuítas se perguntavam: como pode 

alguém amar o demônio? Eis, para eles, o grande incômodo. 

Se, para os jesuítas, o demônio era o código moral dos índios, para estes últimos, o 

demônio, pelo menos grafado com esta palavra, nem sequer existia – o que se notavam nas 

práticas dos índios eram rituais que diziam respeito à oposição entre “o bem e o mal” e “o bom e 

o ruim”. Mas os sentidos desses rituais certamente não recebiam os mesmos significados dados 

pelos europeus. De acordo com o antropólogo Gallois (2002), é mais justo dizer que, para os 

índios, a noção de “amigo/inimigo” fazia mais sentido do que a noção de bem e mal. 
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Então, diferentemente da noção de demônio, a noção de “amigo/inimigo” representava 

uma baliza fundamental para os índios. Ainda assim, tal noção é extremamente complexa para ser 

reduzida ao que é mal ou ruim, Deus ou demônio. Gallois diz que a tradução do tupi 

molipa/owaya para português amigo/inimigo traz grandes problemas, devido às inúmeras 

variáveis contidas nessa noção. Alguns povos eram amigos/inimigos no que se referia ao modo de 

preparar uma guerra, aos ornamentos utilizados num ritual ou mesmo pela simples semelhança 

físico-corporal entre eles. A semelhança física, por exemplo, é o elemento presente no caso acima 

relatado pelo padre Nóbrega, isto é, tratava-se, da parte dos índios, apenas de uma constatação 

tupi - “os que parecem conosco”. Por isso, eram considerados “amigos”; por isso, diziam: 

“Somos seus irmãos”.  

Em resumo, a interpretação jesuítica sobre a cosmologia indígena admitia que o demônio 

e o mal fossem o suposto “Deus” para os índios. Mas, como explicar essa inversão realizada 

pelos padres? A inversão se dá em decorrência da visão católica a respeito do mal, fundamentada 

no pensamento agostiniano, para quem o mal consistia na falta do exercício interior guiado e 

iluminado por Deus. Se Deus é o criador de tudo, então tudo é bom, “pois o nosso Deus criou 

todas as coisas muito boas, mas por que algumas nos parecem más?” Assim perguntava Santo 

Agostinho (1980, p. 118), quando tentava resolver esse problema. E como resposta, afirmou: 

“Porque as olhamos separadamente” (idem).  

Dizia Santo Agostinho (p.119) que “um juízo mais sensato fazia-[o] compreender que a 

criação em conjunto valia mais que os elementos superiores tomados isoladamente”. A trajetória 

dum erro era, portanto, pensar que Deus difundia-se por toda parte. Difundia-se, sim, dizia Santo 

Agostinho, não materialmente, mas na conservação da verdade divina, logo a maldade não é 

outra coisa senão uma “perversão da vontade desviada da substância suprema” (idem, p. 120). 

Dessa forma, Santo Agostinho acreditava que a alma humana, em geral guiada pela sua livre 

vontade, tinha inclinação natural para o mal, pois o homem, todos nós, pecamos “em Adão”, ou 

seja, “nascemos pecadores e necessitados da graça de Deus” (Raeper e Smith, 1997, p. 27). A 

solução agostiniana para eliminar o mal é, conforme Hansen (2005, p.18), saber que “é da visão 

interior do que a alma sabe reminiscentemente de Deus que nasce a visão do que ela pensa e, 

logo, daquilo que expressa”. Portanto, o mal pode ser banido pela correção do pensamento 

daquele que se desviou da verdade suprema.  
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Para Hansen (op.cit.) essa interpretação do mal o coloca circunscrito à questão da ação e 

da linguagem, pois aquilo que se expressa é resultado daquilo que se pensa e é, portanto, nessa 

mesma circunscrição que se deve corrigir o maligno. Sendo assim, a tese agostiniana acaba por 

enquadrar definitivamente a alma indígena no reino do mal, sobretudo porque os jesuítas 

detectaram que a linguagem do índio sofria de uma imperfeição ou de uma incompletude. Tal 

imperfeição e incompletude eram identificadas pela ausência das letras F-L-R, que grafam os 

principais vocábulos católicos (pelo menos em português), a saber: Fé, Lei e Rei (Nóbrega, 1988, 

v. 172, p. 247). 

Considerando-se que é dessa visão interior que nasce o que se pensa e aquilo que se 

expressa, a então “pré-linguagem” do índio era a prova definitiva de que este possuía uma alma 

demoníaca. Isso justificava, por um lado, o horror que os jesuítas tinham da língua indígena e, 

por outro, a descrença no índio em domar a inclinação natural do homem: o mal. Nesse sentido, o 

próprio índio era considerado demoníaco. 

Grosso modo, esse é o cerne da interpretação jesuítica sobre os índios. Foi na esteira dessa 

interpretação, que se arrastou uma longa pedagogia27 de se governar o filho do outro para fins 

educativos. Arriscamo-nos a dizer que se trata de uma pedagogia da indianização aplicada sobre 

os corpos e mentes dos índios, formando, quem sabe, os traços que ainda hoje são elementares 

para se discutir uma pedagogia brasileira, embora, é claro, a idéia do demônio tenha se 

transformado, por força de um discurso laico, liberal, em ignorância. Talvez possamos apostar 

que a educação escolar, a partir dessa pedagogia, pretenda “salvar” marginais, favelados, pobres, 

criancinhas, patrocinada pelo grande Deus moderno – o Estado; e, receamos que, mais 

recentemente, pelas ONGs.  

Com efeito, importa mesmo dizer que os jesuítas combatiam algo que não existia. Se na 

mentalidade indígena não cabia o significado demônio, combatia-se o quê, então? Ora, na 

verdade, o que os jesuítas faziam era introduzir a noção de demônio, quando a combatiam. 

Tratava-se de inventar ou de produzir nos índios essa noção. Combatendo aquilo que não existia, 

faziam-no existir. Essa é, então, uma possível marca inicial da indianização do outro para fins 

educativos, isto é, produzir ou inventar o sujeito que se deseja dominar. Contudo, o ponto 

                                                 
27 A palavra pedagogia estará sendo aplicada nesta tese não como a ciência propriamente dita, mas como uma prática 
discursiva, conforme nos ensinou Foucault em seu livro A arqueologia do saber (2000b), ou seja, uma prática que se 
alimenta de outras, localizadas em outros campos discursivos.  
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relevante dessa invenção é considerar o outro, embora portador de horrendos pecados, um 

Mesmo.  

Assim, o discurso pedagógico construído pelos jesuítas, mesmo numa real 

incomunicabilidade com o outro - dados os diferentes idiomas -, não deixava de capturá-lo, 

recolhê-lo e arrebanhá-lo para uma única verdade. Dessa forma, ignorava-se algo central: a 

existência do outro, a diferença. Aliás, essa prática pode ser considerada a primeira marca que o 

discurso pedagógico instituiu entre aqueles que viria a educar futuramente28, a saber, a marca 

imperialista ou a marca etnocêntrica. Marca que foi cultivada por seus porta-vozes, que não 

demonstravam ser pessoas perigosas, mas dotadas de atos sublimes e humildes.  

Eis, então, um paradoxo instaurado na base do discurso pedagógico: ele é realizado por 

pessoas que desejam, acima de tudo, o bem ao seu “semelhante”, mas que, ao praticá-lo, ignoram 

a diferença em que o outro está imerso. Em outras palavras: o outro não existe. Tal inexistência 

pode ser conferida nos argumentos de Hansen (2005, p. 21), segundo o qual, para os “jesuítas do 

século XVI, o ‘índio’ não é definido antropologicamente como um outro cultural, mas como o 

mesmo da natureza humana teologicamente entendida, só que natureza humana muito disforme”. 

Eis a marca dessa pedagogia.  

Com efeito, admitimos que a ordem pedagógica inaugurada no Brasil tem o seu 

fundamento no processo de modificar o modo de ser do outro inexistente, eliminando-

introduzindo a noção de demônio; assim, indianizando o outro para justificar o poder exercido 

sobre os aprendizes. 

Portanto, o paradoxo do discurso pedagógico é criar o maligno amparado no discurso do 

bem (religioso), arquitetonicamente erguido em paredes fracas, simples, porém eficazes. 

Explicaremos isso um pouco mais, explorando as práticas do recolhimento. 

Vejam que os recolhimentos eram casas de bê-á-bá, cujas construções eram bem simples; 

confundiam-se com casebres, estábulos, cabanas e igrejas; comportavam cômodos que lembram, 

de fato, casas, a saber: sala de estudo, cozinha, refeitório, dispensa e dormitório e, às vezes, uma 

sacristia. Assim, desde o início, a arquitetura dos recolhimentos ou dos colégios foi marcada por 

pelo menos três elementos inalterados: o primeiro é que os recolhimentos eram, antes de tudo, 

lugar onde haveria uma economia da diligência, pois os padres poderiam facilmente verificar se 

                                                 
28 Refiro-me aos futuros padres, após Nóbrega, que viriam para o Brasil; estes, já conhecedores da língua indígena, 
mas também dos primeiros gestos dessa vontade de educar, que acumularão objetos discursivos suficientes para se 
criar isso que hoje nós chamamos de discurso pedagógico. 
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todos os recolhidos estavam presentes, se não tinham fugido, se estavam alimentados e vestidos e 

se tinham feito as orações e penitências determinadas em seus dias e horários; depois, como já 

destacado, estavam associados ao local que indicava o desenvolvimento das cidades; e, por fim, 

imiscuído com a sacristia, lugar próprio de guardar as coisas sagradas.  

Se analisarmos bem a estrutura do prédio, veremos que, embora as dimensões fossem bem 

mais simples do que os de Portugal, elas guardavam entre si alguma semelhança na distribuição 

espacial, sobretudo por incorporar num único prédio igreja e recolhimento. Isso nos permite dizer 

que o prédio em si correspondia a uma estrutura já concebida em outros tempos e lugares, embora 

não se tratasse de mera adaptação aos índios. Na Europa, a estrutura dos prédios escolares da 

época se justificava por criar “consciência” sobre a verdade religiosa católica, separando-o da 

verdade protestante. Aqui, a construção dos recolhimentos era para impedir que um adulto 

diabólico se desenvolvesse na criança indígena, propensa ao mal. 

Se os recolhimentos tinham essa função no Brasil, uma das primeiras providências 

tomadas era ensinar aos meninos uma outra espacialidade e um outro esquema corporal, para que 

viessem a se tornar homens. Mesmo feito de barro ou de madeira, os recolhimentos eram 

fortificações, era o modo de se evitar a manifestação da “latente” natureza maligna ou diabólica 

dos meninos, que se manifestava plenamente no índio adulto. A arquitetura escolar estava em 

franca oposição ao real espaço de convivência do menino indígena, que era amplo, com múltiplas 

dimensões e possibilidades de uso. Tal arquitetura apresentava-se como um espaço bem mais 

reduzido e reto, que levava a lugares predeterminados pela sua “construção”. Mais do que 

construir uma relação espacial – e, por conseqüência, o enquadramento -, estava-se 

desenvolvendo uma prática simbólica de “aprisionamento” do corpo e do apagamento das 

manifestações dos ritos constituintes da cultura indígena. 

Para além dessa arquitetura, enquanto planta técnica de uma construção predial, 

desenvolvia-se, diferentemente do que se imaginava, uma arquitetura discursiva forte e eficaz e, 

portanto, política, da eschola colonial. Diríamos que se tratava de um discurso escolar que 

supunha, por experiência, que o outro (o aprendiz e outros) seria um monstro-diabólico ou 

maléfico em pleno desenvolvimento, merecedor de cuidados especiais. 

Inferimos, portanto, que o prédio escolar é muito mais o efeito do discurso sobre um 

aprendiz-monstruoso do que o seu inverso. As Cartas Jesuíticas nos permitem dizer que não se 

constrói uma escola para atender à especificidade de uma comunidade, ainda que esta queira e o 
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Estado atenda, mas é um certo discurso sobre o “aprendiz-maléfico”, compartilhado ou não pela 

própria comunidade e pelo Estado, que constrói o prédio escolar a fim de moldar um outro tipo 

de ser, civilizado ou produtivo. Disso pode-se concluir que, se a arquitetura escolar impõe ordem, 

disciplina e vigilância, ela impõe, antes de tudo, um discurso socialmente construído sobre a 

natureza da “criatura” que ali habitará: a criança diabólica ou maléfica. 

É claro que a constituição desse discurso diabólico sobre os meninos não se deu de modo 

pacífico, por isso as experiências corporais e espaciais que os índios passaram a viver dentro 

desses recolhimentos não eram apenas de acomodação ou de conformação, e sim de luta e de 

conflito permanentemente vividos por todos. A título de exemplo, os meninos, quando atingiam 

cerca de dezoito anos, não resistiam aos convites para as festas secretas (canibalismo), e logo 

abandonavam os padres. Isso deixa claro que a nova fé possuía o seu limite de eficácia e que a 

cultura primeira dos índios voltava a atuar tão logo fosse possível, até porque os meninos 

recolhidos temiam a desonra que os seus membros lhes reservavam, caso não participassem dos 

seus rituais. Assim, as fugas, as desistências e as rejeições dos índios são bons exemplos de que 

não houve uma aceitação direta, mas antes uma rejeição aos recolhimentos. 

A fuga dos recolhidos serve para nos alertar que, diferentemente do que se pensa, os 

índios eram ativos ou reativos ao que se passava. Tal reação dos índios suscita uma longa 

discussão, difícil de ser feita, e por ora preferimos abandoná-la, por duas razões, pelo menos. A 

primeira, é que pouco se viu nos escritos das cartas jesuíticas e mesmo nos estudos dos 

antropólogos reações mais explícitas aos recolhimentos escolares dos padres. Vê-se até fortes 

reações feitas às igrejas, às feitorias e às punições dos europeus, mas aos recolhimentos há mais 

prós do que contras. Em segundo lugar, mesmo sem uma explícita reação aos recolhimentos, 

compartilhamos de uma máxima estabelecida por alguns antropólogos, como é o caso de John 

Monteiro (1994) e Manuela Cunha (1998, p. 17), segundo a qual, “por má consciência e boas 

intenções, imperou durante muito tempo a noção de que os índios foram apenas vítimas do 

sistema mundial, vítimas de uma política e de práticas que lhes eram externas e que os 

destruíram”. Completa um dos autores:  

A percepção de uma política e de uma consciência histórica em que os índios 
são sujeitos e não apenas vítimas, só é nova eventualmente para nós. Para os 
índios, ela parece ser costumeira. É significativo que dois eventos fundamentais 
– a gênese do homem branco e a iniciativa do contato – sejam freqüentemente 
apreendidos nas sociedades indígenas como o produto de sua própria ação ou 
vontade (Cunha, op.cit., p. 18).  
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Nessa mesma direção, o outro autor pergunta: no que consistiria a ‘dinâmica interna’ das 

sociedades tupis? E sua resposta é  

Sem fazer justiça à enorme complexidade das estruturas sociais do Brasil 
quinhentista, podemos destacar, de forma sintética, alguns elementos 
constitutivos dessa dinâmica: o processo de fragmentação e reconstituição dos 
grupos locais, os papéis de liderança desempenhados pelos chefes e xamãs e, 
finalmente, a importância fundamental do complexo guerreiro na afirmação da 
identidade histórica destes grupos. No seu conjunto, estes aspectos dizem 
respeito particularmente a pontos de inflexão nas relações que se 
desenvolveram, posteriormente, com os europeus. Nesse sentido, eles ajudam a 
explicar não apenas as bases históricas sobre as quais os padrões de resistência e 
adaptação indígenas repousavam, como também os meios pelos quais a 
dominação portuguesa foi possível (Monteiro, op.cit., p. 19). 

 

Disso não se pode concluir que os índios eram coniventes com os portugueses nas suas 

trapaças, nem que consentiam com todas as ações dos recolhimentos, e sim que em seu tempo 

histórico, com as condições tecnológicas e de linguagem de que dispunham, negociaram cada 

aspecto da colonização até, enfim, perderem a batalha em determinados aspectos e em outros 

saírem vitoriosos.  

Do ponto de vista do sucesso dos recolhimentos escolares, localizamos uma excelente 

passagem em Léry, um viajante calvinista do século XVI, entre os Tupinambás. Ele pode nos 

fornecer uma pista da entrega dos meninos aos jesuítas: 

Quanto à escrita, seja santa ou profana, não apenas a desconheciam, como 
também, o que é pior, não possuíam quaisquer caracteres para significar 
qualquer coisa: no começo quando cheguei ao seu país para aprender-lhes a 
línguas, escrevia algumas sentenças e depois as lia diante deles que julgavam 
fosse uma feitiçaria, e diziam um ao outro: não é maravilhoso que este que 
ontem não saberia dizer uma palavra em nossa língua, em virtude deste papel 
que possui e que o faz falar assim seja agora entendido por nós? 
Essa é também a opinião dos selvagens da ilha espanhola, que nela foram os 
primeiros. Pois aquele que lhes escreveu a História diz assim: os índios, sabendo 
que os espanhóis sem se ver nem falar um ao outro, apenas enviando cartas de 
lugar a lugar, se entendiam desta maneira, acreditavam que eles tivessem o 
espírito de profecia ou que as missivas falavam: de maneira, diz ele, que os 
selvagens, temendo serem descobertos e surpreendidos em falta, foram deste 
modo tão bem mantidos em seus deveres que não ousaram mais mentir nem 
roubar aos espanhóis. Por isto eu digo que quem quiser aqui ampliar esta 
matéria, ela se apresenta como um belo assunto tanto para louvar e exaltar a arte 
da escrita quanto para mostrar quanto as nações que habitam estas três partes do 
mundo, Europa, Ásia e África, têm do que louvar a Deus por estarem acima dos 
selvagens desta quarta parte dita América: pois em lugar de como eles, que nada 
podem se comunicar senão verbalmente, nós, pelo contrário, temos esta 
vantagem que, sem sair de um lugar, por meio da escrita e das cartas que 
enviamos, podemos declarar nossos segredos a quem quisermos, estejam eles 
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afastados até o fim do mundo. Além, também, das ciências que aprendemos nos 
livros, das quais os selvagens são, igualmente, destituídos de todo, ainda esta 
invenção de escrever que nós temos, da qual eles são também inteiramente 
privados deve ser colocada no rol dos dons singulares que os homens da parte de 
cá receberam de Deus (apud Certau, 2002, p. 216). 

 
Seja o que for, esse texto de Léry serve para, num novo estudo, ampliarmos o debate 

sobre a escrita, tomada como feitiçaria nas sociedades indígenas e, talvez, para apostarmos que a 

escrita é a grande herança que os mestres pretendem transmitir aos discípulos, mesmo que à custa 

de surras, pancadas, chicotadas e endemonizações. Além disso, esse trecho de Léry nos fornece a 

única pista que motivava a entrega dos meninos aos jesuítas. Pista sem dúvida alguma nada 

desprezível, pois como justificar a satisfação que os gentios demonstravam ao ver os meninos 

portando a mesma tecnologia dos europeus?  

O fato é que em meio a rejeições e aceitações, a insistências e permanências, o 

recolhimento dos meninos deu um novo sentido ou destino na sua educação; ajudou a 

desenvolver um gosto em participar e compartilhar de uma tecnologia nova, a escrita, conquista 

que até hoje deve despertar em muitos de nós a lembrança de tê-la sabido pela primeira vez. Isso 

talvez nos ajude a explicar o sentimento de amor e ódio que sentimos pelas formas escolares. 

 

ALÉM DOS MENINOS, OUTROS RECOLHIDOS 

 

Recolhiam-se, inicialmente, apenas os meninos ou moços dos gentios que os jesuítas 

poderiam manter materialmente. Além desses, quando os recursos eram mais fartos, recolhiam-se 

os meninos órfãos dos cristãos, os meninos órfãos de Portugal, os padres e irmãos e, mais tarde, 

alguns homens-língua. Às vezes, recolhiam-se meirinhos, escravos e mulheres para ajudar nas 

tarefas domésticas e em outros serviços.  

Não é fácil detalhar esses recolhimentos, pelo fato de os mesmos serem relatados de modo 

extremamente impreciso. Cada tempo foi um tempo específico de recolhimentos. No ano de 

1556, por exemplo, a “prioridade” do recolhimento era para os meninos dos gentios, e não para 

os órfãos de Portugal. Depois, a prioridade passou aos filhos dos colonos, habitantes do 

aldeamento, e não aos meninos dos gentios, de maneira que não é fácil precisá-los. 

Cada recolhido exercia socialmente uma função. A dos meninos dos gentios era 

possibilitar aos jesuítas o aprendizado da língua tupi, mas também revelar paulatinamente o 

funcionamento da cultura indígena. Eles eram vistos como os protegidos dos jesuítas e por isso se 
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tornavam alvo de inveja, cobiça e desprezo não só por parte dos colonos, mas também dos 

próprios índios. Esses meninos se transformavam num ótimo exemplo de educação, pois se 

tornavam diferentes dos demais, pelo menos aos olhos dos jesuítas. Isso só era possível porque, 

segundo Nóbrega, “não ofereciam resistência, e sim docilidade, posto que não matavam os que 

queriam transformá-los em cristãos e se deixavam arrastar pela fé” (Carta 5. v. 147, p. 107).  

No caso dos meninos órfãos de Portugal - também chamados pelos jesuítas de irmãos 

grandes e de irmãos pequenos, o que era apenas uma distinção entre os que ainda eram crianças 

dos que já eram rapazes ou moços (Carta 18. v. 211, p. 148.) -, eles exerciam uma função 

especial na colônia. Tinham as mesmas idades dos meninos dos gentios, cortavam o cabelo de 

forma semelhante e eram hábeis cantores. Assim, eles atraíam os “indiozinhos” pelo canto e pela 

espontaneidade infantil. Cantavam no mesmo tom dos meninos dos gentios e aprendiam a língua 

indígena, enquanto ensinavam a língua portuguesa. Os órfãos trabalhavam muito, devido à 

carência de padres e irmãos e ao aumento sempre constante de gentios e cristãos que 

necessitavam de seus trabalhos de doutrinação e de intérprete.  

Havia, também, os homens-língua, estes serviam para acompanhar as atividades diárias 

dos recolhidos, negociar com outros índios em tempo de guerra e, mais tarde, ajudar como 

intérpretes do ensino e da doutrina, enquanto os irmãos e padres encarregavam-se da doutrina e 

do ensinamento da leitura e da escrita aos meninos. 

E, por fim, o recolhimento dos meirinhos. Eram índios ou cristãos que ajudavam a pregar 

e aplicar punições aos pecadores. Falava-se também em meirinhas, mulheres, que eram índias 

forras. Nóbrega não esclarece bem o sentido da liberdade que gozavam essas índias. Dava a 

entender que haviam sido vendidas injustamente e depois resgatadas pelos padres. Assim, 

tornavam-se pregadoras da fé entre as pessoas do recolhimento ou da comunidade e, mais tarde, 

viriam a pregar em outras aldeias, para com isso, “ganhar muitos filhos dos índios” para ensinar-

lhes a doutrina e a ler e escrever. As índias forras também estavam destinadas ao casamento, 

embora impedidas pelos jesuítas, para que são se afastassem da igreja. Cogitava-se, inclusive, 

fazer casas para recolhê-las. 

Além desses recolhidos, apareceu, por volta do ano de 1553, a figura do mordomo e do 

provedor. Os motivos do aparecimento desses personagens na casa dos meninos são pelo menos 

quatro: primeiro, para que os padres se afastassem de toda e qualquer administração temporal, 

ficando apenas com a erudição e doutrina dos meninos, o que significava que os mordomos e 
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provedores, homens simples e leigos, controlados pela Igreja, zelariam pela administração 

temporal. O segundo motivo era impor, a partir dessa divisão, uma obediência ao reitor da casa, 

cuja figura aparecia como a autoridade máxima e separada dos demais, garantindo a verdade final 

sobre qualquer aspecto das atividades ali realizadas. O terceiro motivo visava passar as terras 

onde se construíram os recolhimentos à Confraria do Nome de Jesus, assim elas não seriam mais 

dos padres, mas dos meninos, isto é, foi a criação da confraria que permitiu o emprego desses 

administradores temporais - mordomos e provedores. O quarto e último motivo referia-se ao 

afastamento total dos padres “dos más línguas”, ou seja, “daqueles que murmuravam coisas 

contra o crédito da Companhia de Jesus” (Carta 19. v. 211, p. 162).  

Com essa divisão, reforçava-se a autoridade do reitor e as hierarquias no interior da casa, 

visando maior sujeição e obediência dos recolhidos aos negócios da Companhia de Jesus. Além 

disso, a divisão servia para melhor administrar as casas dos meninos, e é a primeira demonstração 

de acumulação de riquezas dos recolhimentos católicos no Brasil. Esse tipo de divisão permitia 

que os jesuítas recebessem doações em forma de herança, dízimos dos produtos cultivados por 

particulares, esmolas de devotos e outros meios de manter o funcionamento dos recolhimentos. 

Deve-se dizer que não havia mordomos, provedores e reitores em todas os recolhimentos 

ou colégios de meninos, mas apenas em alguns, sobretudo onde os conflitos com os gentios e 

“maus cristãos” eram mais intensos. Além disso, tais personagens atuavam nas capitanias mais 

prósperas. Na ausência destes, ficavam em seu lugar as índias forras, como foi o caso da capitania 

de São Vicente. Dizia Nóbrega que elas podiam substituir os trabalhos dos mordomos e 

provedores, e que tais índias “forras e livres, outras escravas, solteiras e outras casadas (...) 

faziam trabalhos domésticos, como, por exemplo, buscar lenha e preparar alimentos para os 

meninos” (Carta 20. v. 211, p. 173). Essas índias talvez fossem, por assim dizer, a antecipação, 

porém mal-sucedida, da figura do mordomo e do provedor, pois, nesta mesma carta, Nóbrega 

insinua que elas, embora bem apartadas da vida dos padres, demonstravam aos vizinhos ou a 

quem se aproximasse muita intimidade com a vida dos mesmos. 

Era evidente que os padres desejavam a “governança” do recolhimento ou o bom governo 

dos meninos, marcado, necessariamente, pela prudência, zelo e virtude, portanto afastados de 

qualquer tipo de vida profana. 

Dessa forma, os recolhimentos apesar de frágeis começavam a dar os primeiros sinais de 

que teriam vida longa. Os recolhidos começavam a desenvolver um gosto por essa atividade e 
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todos passavam a entender sua importância na conversão dos meninos, isto é, de fracas paredes, 

os recolhimentos se transformaram em fortalezas da alma. 

 

FORMAS METODOLÓGICAS DO RECOLHIMENTO 

 

Quando não se encontravam as condições necessárias à construção dos recolhimentos, 

utilizavam-se pelo menos quatros outros mecanismos no recrutamento dos meninos e de sua 

parentela, podendo os mesmos serem considerados externos e internos. 

Tais mecanismos eram formas de interdição, que visavam separar o permitido do não-

permitido, o certo do errado, o justo do injusto. Em geral, estavam relacionados à verdade divina, 

onde os envolvidos se tornavam o testemunho (prova material) vivo da ação e existência de Deus. 

Entre os exemplos dos mecanismos externos podemos citar os términos das guerras e o 

estado in extremis. Entre os exemplos dos mecanismos internos, citamos: o canto, o intérprete, o 

teatro e a música. Vejamos cada um desses exemplos. 

1. Os términos das guerras e/ou conflitos entre índios e entre índios e colonos - embora se 

recolhessem os meninos dos gentios também em tempos de alegria e de festas, como “era o caso 

dos batizados” (Carta 16. v. 147, p. 160), as guerras se constituíam nos melhores momentos para 

esta tarefa. Dizia Nóbrega, “quando subjugados por guerra, melhor se apresentavam aptos à 

doutrina” (Carta 14. v. 147, p. 148), ou, ao término das guerras, “todos subjeitarem e os 

empoerem no que quizerem” (Carta 22. v. 211. p. 191). 

Os motivos das guerras entre os índios eram, em geral, três: a vingança pela morte de um 

dos seus, a iniciação de um jovem guerreiro e o acerto de contas por um desrespeito grave às leis 

ancestrais. Esse tipo de guerra acontecia somente entre grupos tribais. Há pouca comprovação 

dela ocorrer no interior de uma mesma comunidade. Os filhos dos prisioneiros ou mortos em 

guerra eram candidatos a engrossar as estatísticas dos jesuítas como justificativa para a 

construção dos recolhimentos. 

Sabe-se que os captivos de guerra eram canibalizados em dias, meses, ou anos. Tem-se 

notícia da demora de até cinco anos para serem sacrificados pelas tribos que praticavam esse 

ritual. Como os capturados não eram eliminados totalmente de sua liberdade e, segundo Nóbrega, 

os índios ofereciam suas filhas como mulheres aos prisioneiros, alguns filhos eram gerados dessa 

relação e tinham o seguinte destino:  
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Quando eram “filhos dos paes, posto que havidos de escravas e contrárias 
captivas, são sempre livres e tão estimados como os outros; e os filhos das 
fêmeas, se são filhos de captivos, os têm por escravos e os vendem, e ás vezes 
matam e comem, ainda que sejam seus netos, filhos de suas filhas, e por isso 
também usam das filhas das irmãs sem nenhum ‘pejo ad copulam’” (Carta 4. v. 
147, p. 90).  

 
Os jesuítas salvavam essas crianças da morte, conseguindo, com isso, aumentar os seus 

bandos de meninos. 

A guerra entre índios e colonos, a história é outra, pois, na medida em que estes tentavam 

escravizar os primeiros e devido à resistência dos mesmos, instauravam-se as guerras, que 

levavam meses para cessar. Entre estes a guerra também podia ser provocadas quando os colonos 

negociavam de forma injusta com os índios a venda de seus moços ou de homens e mulheres, 

havendo sérias complicações que se resolviam com o resgate do vendido. Assim, pelo medo 

dessas transações ilícitas, segundo Nóbrega, os índios preferiam entregar os meninos aos padres, 

e não aos colonos. Embora condenando as guerras, os jesuítas acreditavam que as mortes delas 

decorrentes eram a prova da intervenção divina, e disso tiravam o proveito necessário. Diz 

Anchieta (1988, Carta 15. v. 149, p. 196) que: 

Esta guerra foi causa de muito bem para os nossos antigos discípulos, os quais 
são agora forçados pela necessidade a deixar todas as suas habitações em que se 
haviam esparzido, e recolherem-se todos a Piratininga, que eles mesmos 
cercaram agora de novo com os Portugueses, e está segura de todo o embate, e 
desta maneira podem ser ensinados nas cousas da fé, como agora se faz, 
havendo contínua doutrina, de dia ás mulheres, e de noite aos homens, a que 
concorrem quasi todos, havendo um alcaide que os obriga a entrar na igreja  

 

2. O estado in extremis ou estado de convalescença ou de morte da pessoa – era uma 

outra forma de se adquirir um bando de meninos, ou seja, era na hora da morte que os jesuítas 

mais batizavam os índios, seja adulto, velho ou criança. No caso das crianças, em especial, era o 

momento de recebê-las de bom grado dos pais; se salvas da morte, passariam a compor mais um 

bando de meninos e em geral seriam os mais féis. Sendo o estado in extremis um momento muito 

delicado e doloroso para os índios, estes se tornavam propensos a “entregar” seus filhos, ato só 

comparado à “entrega” pela admiração ao canto, o que veremos a seguir. Quando a criança era 

salva, servia de testemunho do Espírito Santo não só para toda a aldeia, mas também para as 

instâncias superiores em Portugal, visando apoio e financiamento das ações jesuíticas. Ou seja, 

em geral, os salvos da morte pelas orações jesuíticas ou os morridos por falta de crença em Deus 
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transformavam-se em testemunho, em valor supremo, o qual proporcionava aos padres melhores 

condições de ganhar os filhos dos índios. Vejamos dois bons exemplos desses testemunhos: 

o filho do senhor de uma aldeia que estava in extremis, de modo que estavam 
todos desesperados de que voltasse á vida e o pae chorava-o já, vendo que nem 
mesinhas nem encantamentos ou feitiços davam proveito; suspeitando o Negro 
que o Padre antes viera ajudal-o a morrer, como lhe haviam dito os feiticeiros, 
não quis estar por nada e poz-se a fazer mofa (...), e assim foi baptisado e 
aprouve depois ao Senhor restitui-lhe a saúde com muita edificação dos outros e 
grande credito do padre Navarro; de maneira que todos se querem baptisar e 
aprendem a doutrina e o mesmo Chefe com toda a aldeia nada fazem sinão o que 
lhes manda o padre (Carta 6. v. 147, p. 105). 

 

O inverso também ocorria: 

 

Haviam perdidos dous barcos de índios que iam a pescar, em os quaes iam 
muitos, assim dos que eram já christãos, como dos gentios. E aconteceu que 
todos os gentios morreram e escaparam os christãos todos, até os meninos que 
levavam comsigo. Parece que Nosso Senhor faz tudo isto para mais augmentar 
sua Santa Fé (Carta 7. v. 147, p. 116). 

 

O testemunho desses acontecimentos favorecia os jesuítas de toda sorte, porque destruía a 

verdade dos pajés e, por conseguinte, porque se propagava por toda a colônia a “melhor” 

verdade, salvadora. Assim, o resultado era visível, ou seja, os pais, mães e os mais velhos 

abandonavam o argumento de certos caraíbas que diziam que o batismo dos jesuítas era a melhor 

forma de matá-los e passavam a venerar e agradecer os jesuítas pela vida devolvida aos meninos.  

Nesse caso, os jesuítas derrubavam a autoridade dos pajés, ao demonstrarem que também 

eles se comunicavam com a divindade. E mais: que a sua comunicação era a mais verdadeira, 

mais autêntica, posto que salvava mais vidas do que a dos pajés. Grosso modo, isso significava 

que Deus preferia os jesuítas aos pajés. Nas cartas jesuíticas, essa tônica será mantida por muito 

tempo como estratégia infalível de se ganhar os filhos dos índios.  

3. O canto – constituía-se em mais uma forma de se ganhar os filhos dos índios. Estava 

associado à formação dos intérpretes, à música e ao teatro. O canto não era apenas uma estratégia 

pedagógica para se ensinar a ler e a escrever, mas também uma estratégia política de 

aproximação, visando à sujeição dos meninos. Segundo os jesuítas, “os índios eram amigos das 

coisas musicais” (Carta 20. v. 211 p. 171) e, para conquistá-los, todos os meios de atraí-los 

deveriam ser utilizados, inclusive a música, o canto, o teatro e a pregação. Os meninos órfãos de 

Portugal cantavam no mesmo tom dos meninos índios, como forma de aproximação passiva e 
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sedutora. Então, conclui Nóbrega (Novas Cartas Jesuíticas, p. 148-49), “quem terá dúvida de que 

tremerão os demônios e seus poderios, como enevoados diante do sol?”  

Serafim Leite (1955) destaca que o procedimento de ensinar através do canto formava 

uma espécie de “estilo” de Nóbrega, pois ele se repete pelas capitanias por onde o jesuíta passou. 

Observa o autor que o escritor Simões de Vasconcelos e o Pe. Antonio Vieira também fizeram tal 

inferência sobre Nóbrega, sobretudo na carta de 1552. Leite destaca a opinião de Vasconcelos e 

de Vieira sobre a referida prática: 

Vasconcelos resume assim a carta de 1552: chegou a ser opinião de Nóbrega, 
que era hum dos meios, com que podia converter-se a gentilidade do Brasil, a 
doce harmonia do canto; e por esta causa ordenou se lhe pusessem em solfa as 
orações e documentos de nossa Santa Fé; porque à volta da suavidade do canto 
entrasse em suas almas a inteligência das cousas do ceo (Chronica Liv.I. n.118, 
anno de 1552, cf. Leite, 1955). 
 
Também o P. Antonio Vieira viu a carta de l552 e achou na Serra de Ibiapaba o 
mesmo ‘estilo’ de Nóbrega: ‘mas depois que os padres lhes ensinaram a cantar 
os mesmos mistérios, que compouseram em versos e tons muito acomodados, 
viu-se bem com quanta razão dizia Nóbrega, primeiro missionário do Brasil, que 
com musica e harmonia de vozes se atrevia a trazer a si todos os gentios da 
América’ (Relação da Missão de Ibiapaba, cf. Leite, Artes e ofícios, p. 61-62, 
aspas do autor). 

  
Vale lembrar que a pregação, assim como a canto, foi também muito importante para 

aproximar jesuítas e índios. O fato de os índios serem exímios oradores, homens da palavra, não 

foi difícil fazer parceria com padres. Ambos faziam longas pregações, dos mais diversos temas, 

seja sobre o cotidiano, seja sobre as mensagens de seus demiurgos.  

 

4. A formação do intérprete – uma das funções dos meninos da terra (crianças indígenas) 

era a de servir de intérpretes aos jesuítas. Essa função estava associada ao fato de os padres não 

saberem a língua tupi e precisarem realizar sua atividade missionária. Os meninos-intérpretes - ou 

meninos-língua - eram os próprios indígenas, os órfãos de Portugal ou qualquer pessoa que 

dominasse minimamente as duas línguas (com exceção das meninas e das mulheres). 

Utilizava-se o intérprete para a tradução do idioma, o que constituía o principal meio de 

doutrinação e de conhecimento da cultura e dos valores indígenas. Os meninos-intérpretes 

funcionavam como o escudo da fé, pois, como tinham grande facilidade em aprender o português, 

tornavam-se bilíngües, além de tradutores de uma fé em outra, gerando um tipo especial de ser 

cristão e índio. 
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Os índios adultos eram importantes intérpretes. Foram iniciados antes da vinda dos 

jesuítas, ou seja, na chegada de Cabral ao Brasil, como é o caso de Caramuru e João Ramalho; 

outros foram ensinados pelos próprios jesuítas. Foram homens que desenvolveram grande 

devoção aos padres, aprendendo o idioma nas missas e nos preparos das coisas da fé. A 

aproximação destes homens aos jesuítas era tamanha que, segundo Nóbrega, sentavam-se à mesa 

juntos e todos os demais índios padeciam de inveja deles, porque percebiam os “mimos e favores 

que lhe [faziam]” (Carta 1. v. 147, p. 74). A profunda servidão de um desses homens aos padres o 

faz prometer que “fará christãos a seus irmãos e mulheres e quantos puder” (idem). 

Os adultos da terra, embora os seus trabalhos de intérprete interessassem aos jesuítas, não 

despertavam, inicialmente, a atenção para a função de intérpretes da doutrina. No entanto, eram 

hábeis o suficiente para serem usados em negociações entre grupos tribais inimigos ou mesmo 

dentro do próprio aldeamento. O adulto-intérprete, portanto, tinha por função as negociações em 

tempo de guerra, visando à paz entre todos, sobretudo garantindo a vida cotidiana dos padres. 

Eles não eram utilizados na doutrinação dos meninos, porque se desconfiava que raramente um 

adulto se disciplinaria a ponto de adotar uma outra cultura. Contudo, mais tarde, o adulto passou 

a ocupar um cargo de pessoa virtuosa na condução dos meninos doutrinados. O mesmo cargo era 

reivindicado para as mulheres, quando se cogitou a idéia de construir casas para as meninas, o 

que não ocorreu, pelo menos nos tempos de Nóbrega.  

A condição de intérprete, sobretudo a dos meninos da terra e dos órfãos de Portugal, 

inaugurava no Brasil uma modalidade específica de se realizar a doutrina e a confissão. Era por 

meio dela que se realizavam esses dois elementos da liturgia. Isso significa dizer que o intérprete 

favorecia a confissão, e esta, a conversão do gentio. Dizia Nóbrega que o fato de o gentio não 

saber a língua não era motivo para “privá-los da graça do sacramento e da glória por não terem 

contrição bastante e outros respeitos” (Carta 2. v. 172, p. 30). Em outras palavras: não saber a 

língua indígena e vice-versa não impedia que eles convertessem os índios. Contudo, essa decisão 

de Nóbrega foi duramente questionada pelo bispo Fernandes Sardinha, sobretudo no aspecto da 

confissão, pois se essa é também um segredo, portanto uma privacidade, como ela poderia ser 

compartilhada com um intérprete? Mais tarde, Nóbrega venceu essa questão, o que lhe garantiu o 

grau de bacharel em cânones (Carta 2. v. 172, p. 30). Assim, a doutrinação, a confissão e a 

conversão, feitas por intermédio dos intérpretes, durou pelos menos 20 anos, pois, 

definitivamente, não havia outro meio de efetivá-los.  
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Em resumo, o recolhimento dos meninos tupinambás, enquanto um dispositivo, é sem 

dúvida uma atividade social, cultural, econômica e política típica do Ocidente moderno burguês, 

que foi pouco a pouco introduzida no Brasil. Trata-se de uma prática marcada fortemente no fim 

da Idade Média - embora tenha aparecido desde o início da atividade cristã, porém sem os 

requintes disciplinares que só aparecerão a partir do século XVI. Para nós tal dispositivo se 

duplicou em dois outros de maior alcance: o da infantilização e o da escolarização. Basta ver que 

em plena escolarização o Estado praticou a busca dos meninos. É o caso da visita das professoras 

e professores às fazendas, em busca dos meninos e de seus familiares para a implantação das 

escolas públicas. Desse modo, o recolhimento funcionou(a) como uma máquina moderna que faz 

ver pelas curvas de visibilidade, porque cria a figura do aprendiz. Faz falar pelos enunciados, 

porque cria, no Ocidente, o aluno demoníaco/anjo e, no Brasil, produziu a indianização do 

aprendiz. Ademais, implica linhas de força, porque, ao articular poder e saber, dispõe das 

estratégias legítimas para que o recolhimento se dê legalmente, como tática de Estado. Implica 

linhas de objetividade/subjetividade, porque, ao indianizar o aprendiz, coloca-o em perigo, pois o 

mesmo se torna objeto desejado e amaldiçoado ao mesmo tempo, que precisa ser educado, mas 

também eliminado. Por fim, implica linhas de fissuras, de saídas, que significar perguntar: afinal, 

qual é a nova indianização que fazemos do aprendiz? Se na colônia, para educá-lo, introduzia-lhe 

o mal e o demônio, hoje, em que o transformamos? 

Vimos, portanto, que no Brasil-Colônia o filho do outro só se educava pelo dispositivo da 

indianização que, através do recolhimento, criava a figura do aprendiz-índio, ao mesmo tempo, 

que criava a da criança demônio-animal, o qual que deverá passar por um longo processo de 

purificação escolar para, enfim, tornar-se homem. Eis, aí, a velha fórmula ocidental aplicada no 

Brasil, isto é, a escola sendo o lugar ideal e mais seguro para formar homens. 

No próximo e último capítulo, tentaremos mostrar os saberes e os conteúdos que melhor 

sustentaram a indianização dos gentios e, para isso, nos perguntaremos: que saberes, afinal, 

regeram a construção do índio e como, a partir deles, os recolhimentos escolares atuavam frente à 

aprendizagem dos meninos? 

  


