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CAPÍTULO 5 

 

COMO INDIANIZAMOS AS CRIANÇAS OU COMO “QUEBRANTAR 

NOSSAS MÃOS ATÉ CONVERTÊ-LAS EM CARÍCIAS” 

 

 

 

 
Nem a moral nem a religião, no cristianismo, têm 

algum ponto de contato com a efetividade. Somente 

causas imaginárias (‘Deus’, ‘alma’, ‘eu’, ‘espírito’,’a 

vontade livre’ — ou ainda a ‘não-livre’); somente 

efeitos imaginários (‘pecados’, ‘redenção’, 

‘clemência’, ‘castigo’, ‘remissão dos pecados’). Uma 

transação entre seres imaginários (‘Deus’, ‘espíritos’, 

‘almas’); uma ciência imaginária da natureza 

(antropocêntrica; total ausência do conceito de 

causas naturais); uma psicologia imaginária (somente 

mal-entendidos sobre si, interpretações de 

sentimentos gerais agradáveis ou desagradáveis, por 

exemplo, os estados do nervus sympathicus, com 

auxílio da linguagem simbólica da idiossincrasia 

moral-religiosa — ‘arrependimento’, ‘remorso de 

consciência’, ‘tentação do diabo’, ‘a proximidade de 

Deus’); uma teologia imaginária (‘o reino de Deus’, 

‘o Juízo Final’, “a vida eterna’)”. — esse puro mundo 

de ficções distingue-se, muito em seu desfavor, do 

mundo dos sonhos, por este último espelhar a 

efetividade, enquanto ele falsifica, desvaloriza, nega a 

efetividade. Depois que o conceito de ‘natureza’ foi 

inventado como contra-conceito para ‘Deus’, 

‘natural’ tinha de ser a palavra para ‘reprovável’ — 

aquele inteiro mundo de ficções tem sua raiz no ódio 

contra o natural (— a efetividade! —), é a expressão 

de um profundo mal-estar com o efetivo... Mas com 

isso está tudo explicado. Quem é que tem razões para 

se mentir para fora da efetividade? Quem sofre com 

ela. Mas sofrer com a efetividade significa ser uma 

efetividade malograda... A preponderância dos 

sentidos de desprazer sobre os sentimentos de prazer 

é a causa daquela fictícia moral e religião: uma tal 

preponderância, porém, fornece a fórmula para 

décadence.. (Nietzsche, O Anticristo, 1983). 
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Se o dispositivo do recolhimento, como mencionamos antes, resulta em outros dois 

amplos dispositivos - o da infantilização e o do escolarização -, ele não faz isso sem passar 

pela indianização dos meninos dos gentios, que nada mais é que a construção de uma 

personalidade indígena.  

Isso ocorria na medida em que a pedagogia jesuítica não admitia seriamente o outro na 

sua diferença, até porque a episteme da época não permitia outra postura. O outro nada mais 

era que um espaço homogêneo e duplicado de mesmidades, que não apresentava nenhuma 

fissura.  

Nos tempos coloniais, o outro esteve intimamente ligado ao tema da servidão natural, 

do estado de natureza e da servidão voluntária, isto é, esteve associado a temas 

irremediavelmente envolvidos com a ficção da natureza do homem. O máximo que esses 

temas permitiram foi o percurso dos eventos ou dos acontecimentos da vida, balizados pela da 

idéia de natureza ou de criacionismo, sobretudo no século XVI, com o aparecimento dos 

homens ditos selvagens.  

A temática aristotélica, por exemplo, elaborou o mais rigoroso argumento sobre a 

“natureza” do escravo, a ponto de produzir um enunciado, uma vontade, uma mente e um 

corpo específicos para o mesmo. Inventou a natureza do escravo, assim como se inventa um 

objeto. Embora o trabalho de Aristóteles em A Política (1991) se destine a separar os 

diferentes tipos de governo no interior da sociedade, ampliando o governo do político para 

além do governo do pai de família, ele acabou por inaugurar uma fecunda discussão sobre a 

natureza do escravo. 

Na tentativa de relacionar a indianização dos meninos com a temática da servidão 

natural, vamos empreender um diálogo com as posições de Aristóteles, mas também com 

Tomás de Aquino, que retomou o primeiro para estabelecer os limites do estado de inocência 

do homem; e também com Hobbes, por desenvolver a noção de estado de natureza. Nossa 

intenção é compreender melhor os saberes que circulavam na colônia brasileira e que 

ajudaram a demarcar os limites dessa noção que estamos denominando indianização dos 

meninos dos gentios. 

Aristóteles (1991), ao definir a origem do Estado ou do governo político, justificava 

um estado natural para quem comanda e para quem obedece; insinua, pois, que assim como a 

natureza subordinou e hierarquizou as coisas do mundo, o homem, em razão de sua natureza, 

definiu aquele que comanda em relação àquele que obedece. O homem que comanda o faz 

“porque pode, por sua inteligência, tudo prover e, pelo contrário, que obedeça quem não 
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possa contribuir para a prosperidade comum a não ser pelo trabalho de seu corpo” 

(Aristóteles, op.cit., p. 2). Ou seja, assim como a natureza requer o macho e a fêmea para a 

geração, a sociedade requer um comando e uma obediência para sua manutenção. Mas, se isso 

justifica o surgimento do Estado como a instância mais acabada da natureza - por ser 

supostamente a melhor forma de organização que os homens já produziram -, dificilmente 

essa mesma natureza justificaria a existência de um tipo de homem que nascesse para ser 

objeto e instrumento de produção e ação para um outro. 

Para fundamentar a existência natural do escravo, Aristóteles recorre a vários 

argumentos provenientes de uma única e mesma justificativa: a natureza, que seria a justa 

medida das coisas e a definidora das hierarquias. Para isso, recorre, em primeiro lugar, à idéia 

de que existem dois tipos de instrumentos para o trabalho, os inanimados e os animados. Os 

primeiros são objetos que servirão apenas para o uso, como, por exemplo, o timão ou leme do 

navio. Os segundos são instrumentos de ação que, mais do que servirem ao uso, produzem 

sentido, e este é o caso do piloto ou marinheiro do navio. Assim, os trabalhadores são uma 

espécie de instrumentos animados e de ação e, portanto, participam da produção da vida. O 

escravo também o é, porém, é propriedade e objeto do senhor, sendo, ao mesmo tempo, 

instrumento de produção, posto que é humano. Porém, “chama-se ‘instrumento’ o que realiza 

o efeito, e ‘propriedade doméstica’ o que ele produz” (idem, p. 11). O escravo é, então, 

instrumento de ação, porque realiza o efeito. Porém, ao pertencer ao senhor, constitui parte 

deste, ou seja, é objeto ou propriedade doméstica, portanto, é de uso do senhor. 

Um segundo argumento diz respeito à relação hierárquica da alma com o corpo, em 

que a primeira comanda o segundo, pois, o homem “perfeito” deve ter essa natureza; basta 

observar que as coisas mais perfeitas emanam dela. Assim, “o homem, segundo a natureza, é 

aquele que é bem constituído de alma e de corpo. Se nas coisas viciosas e depravadas o corpo 

não raro parece comandar a alma, é certamente por erro e contra a natureza” (idem, p. 12). A 

analogia visada aqui é a da relação senhor-escravo, sendo o senhor a alma que o corpo (o 

escravo) necessita, e a razão que aplaca as paixões.  

Além disso, Aristóteles acresce que, assim como a natureza subordinou um animal ao 

outro, e que em todas as espécies o macho é evidentemente superior à fêmea, a espécie 

humana não é exceção. O resultado dessa analogia é óbvio: onde houver a mesma distância 

seja entre a alma e corpo ou entre o homem e animal, aplica-se a mesma lei, ou seja, um será 

senhor e o outro escravo. Os escravos, então, não ficariam contrariados por serem escravos, 

posto que, enquanto natureza, desejam servir, isto é, “para eles, é melhor servirem do que 
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serem entregues a si mesmos” (op.cit., p. 13). Além do mais teriam, naturalmente, pouca alma 

e poucos meios para fazer o bem comum; “percebem muito bem a razão nos outros, mas que 

não fazem por si mesmo uso dela” (idem). 

 Um último argumento é o da formação física do corpo. Diz Aristóteles (op.cit., p. 13) 

que “vemos corpos robustos trabalhados especialmente para carregar fardos (...) outros, pelo 

contrário, mais disciplinados, mas também mais esguios e incapazes de tais trabalhos, são 

bons apenas para a vida política, isto é, para os exercícios da paz e da guerra”. A esse 

argumento nem mesmo Aristóteles confia muitos créditos, mas não deixa de fazer uma 

imperdoável comparação, ou seja, se as estátuas dos deuses são esguias, “não hesitamos em 

acreditar que os indivíduos inferiores devem ser submissos” (idem). 

Vê-se, então, que a busca pela confirmação de uma natureza do escravo é resultado da 

crença em uma natureza humana, com identidade fixa e que, por assim dizer, a natureza 

traçara de forma definitiva. Disso decorre a existência de uma natureza própria do senhor, que 

corresponde ao oposto da natureza do escravo. Natureza que ostenta uma qualidade superior 

em presidir o bem de todos, numa correta disposição das coisas, a fim de harmonizar e 

distribuir as desigualdades naturais. Nesse sentido, define-se um gênero humano, porém 

diversificado por espécies naturais (inferiores e superiores), tal como ocorre com as plantas e 

os animais.  

Aristóteles pretendia com isso contrapor a escravidão natural à escravidão 

convencional – esta última entendida como aquela que adquire o escravo em razão das 

guerras, em que a “presa tomada na guerra pertence ao vencedor” (op.cit., p. 14). Pretendia, 

também, afirmar a existência natural da primeira. Contudo, embora o conjunto dos seus 

argumentos seja valioso - principalmente porque, do ponto de vista discursivo, nos fornece 

elementos que mostram como o social produz, moralmente, a noção de escravo e de senhor -, 

o filósofo, a nosso ver, nada mais fez do que justificar a forma como se adquiria um homem 

para transformá-lo em escravo. Desse modo, diremos que, na “antropologia” aristotélica, o 

outro só se torna aquilo que é por meio de argumentos que lhe impõem uma certa diferença 

em relação aos demais, de acordo com certas leis, das quais jamais é possível sair ou se 

libertar.  

Nota-se, por exemplo, que a diferença imposta ao escravo parece ter um fim em si 

mesma e as visões imperfeitas sobre ela poderiam ser corrigidas através da obediência a uma 

natureza que nos moveria, numa certa concórdia, para uma convivência pacífica entre as 

partes. A coerência ou a harmonia entre escravos e senhores parece ter sido um ethos 
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construído no contexto desse vínculo social, que levaria o homem a não fazer mal contra o 

outro e nem a si mesmo. Trata-se mais de um telos, ou mesmo de uma unidade (do ser), 

desejada pelos homens, e não de algo que produziria esse tipo de necessidade, a saber, 

senhor/escravo. Tanto é verdade, que Aristóteles conclui que “aqueles que não [precisam] dos 

outros homens, ou não [podem] resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, ou um bruto” 

(op.cit., p. 5). 

Esse pensamento decorre da tentativa de se determinar a natureza do homem por uma 

espécie de metafísica biológica do ser, ou da essência do ser, o que definitivamente acarretou 

mais problemas do que soluções no que concerne às relações entre os homens. Tratava-se de 

uma ordem imutável em que o homem estaria fadado a Ser. Nessa essência não havia espaço 

para o mutável, nem para o contingente, ou seja, toda lei humana deveria submeter-se à ordem 

cósmica. Diante dessa forma de pensar, “não há para o homem realização possível de seu ser 

fora desta ordem” (Oliveira, 1985, p. 39). 

Foi da crença nessa essência que se buscou uma naturalização para a escravidão e, por 

que não dizer, justificou-se em grande parte a comparação entre aprendizes e animais, 

praticada durante toda a Antiguidade grega e romana. Ela encerra a idéia de um modelo único 

de homem, em relação ao qual o outro nada mais é do que um deslocado da referência exata, 

ou um inexistente na configuração humana, ou ainda, um erro a ser apagado, eliminado.  

É dessa mesma matriz de pensamento que decorre a interminável busca pelo estado de 

natureza do homem, empreendida, mais tarde, na modernidade. 

À noção de estado de natureza do homem associa-se um debate, segundo o qual 

haveria um estágio anterior à vida social e cultural dos homens e que passou, desde o século 

XVI, a determinar e dividir as sociedades humanas em civilizadas e não-civilizadas. Tal 

noção não está totalmente associada ao debate aristotélico da escravidão ou servidão natural 

do homem, pois, enquanto a escravidão natural tenta responder se há ou não uma natureza do 

ser do escravo, a noção de estado de natureza responde por uma natureza humana única, seja 

de escravo, de senhores ou de mulheres. A pergunta que a noção de estado de natureza 

pretender responder é: antes de o homem ser social, o que ele era?  

A resposta a essa questão é ampla e complexa, porém, podemos dizer, com Hobbes 

(2006), que antes do homem viver em sociedade, ele vivia de acordo com o movimento físico 

do corpo, ou seja, era desejo e ação, e não moralização; era apenas a física do corpo. Nessa 

direção, Hobbes quis acreditar que os homens eram limitados pela materialidade e, por isso, 

depositavam um no outro a possibilidade de proteção mútua e de defesa às investidas brutais 
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de um contra o outro. Experimentavam dois sentimentos, a saber, a inveja e o medo (de sofrer 

e morrer), o que os levava a experimentar a liberdade e o terror, a guerra e a maldade de um 

contra o outro, a violência no lugar da linguagem. Eis porque não seria viável a permanência 

do homem no estado de natureza. 

Diferentemente do discurso da natureza do escravo, a noção de estado de natureza 

buscava combater e banir a guerra cotidiana e o mal, que seriam supostamente inerentes à 

natureza humana e extremamente destruidores da espécie. Assim, ela visa instaurar a cultura 

e, portanto, a civilização. Com efeito, o alvo que precisava ser combatido nesse estado era a 

guerra, pois ela materializava a certeza dessa animalidade.  

Paradoxalmente, a guerra que se queria combater era a mesma que se usava em tal 

combate, pois ela se comparava à própria caça dos tempos de natureza bruta. Logo, a caça, 

animal desprovido de autoridade política, e portanto sem controle do seu apetite, devia e 

precisava ser abatida. Uma certa guerra, desta vez civilizada, deveria, então, ser declarada a 

todos aqueles que não se enquadrassem nas leis da natureza humana - a segunda e definitiva 

natureza. 

Hobbes (2006) considerava que o fim último do homem era em criar restrições a si 

mesmo e ao outro, a fim de viver numa ampla instituição denominada Estado. E isso ocorria 

porque ele desejava “sair daquela mísera condição de guerra que é conseqüência necessária 

das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em 

respeito, forçando-os, por medo e castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis 

naturais” (p. 127). 

“Fazer aos outros o que queremos que nos façam” é o lema que acompanha Hobbes na 

sua luta contra (ou a favor) da guerra. Ele acreditava que os homens podem ser melhores do 

que os animais ou que, talvez, pudessem, pelo menos, imitar, as abelhas e as formigas, 

animais que vivem “socialmente” e que, por isso, foram considerados por Aristóteles como 

criaturas políticas.  

A intenção de Hobbes (op.cit.) é afirmar que, assim como os pequenos grupos de 

pessoas, as cidades vivem sob constante ameaça de invasores e é por isso que visam, com 

razão, a sua segurança. Contudo, nem um pequeno número de homens, nem uma multidão 

desorganizada são suficientes para garantir tal segurança. A iminência da guerra impediria a 

convivência pacífica entre outros homens, restando apenas a possibilidade do consentimento, 

da concórdia e, sobretudo, do pacto, como resultado da união da vontade de cada homem com 

todos os demais (p. 130). É como se os homens assinassem um termo de compromisso, 
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dizendo: “Cedo e transfiro meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ou a esta 

assembléia de homens, com a condição de que transfiras a ele teu direito, autorizando de 

maneira semelhante todas as suas ações” (p. 131). 

Feito isso, Hobbes (op.cit.) acreditava que a multidão organizada construiu o Estado, e 

que um dos seus poderes é adquirir a submissão voluntária dos homens para que estes tenham 

“a esperança de serem protegidos por ele contra tudo” (p. 131).  

É nesse sentido que, no século XVI, o estado de natureza do homem foi, ao lado da 

natureza do escravo, tema jesuítico prioritário para transformar o gentio em índio e em 

cristão. De acordo com Eisenberg (2000), as especulações feitas pelos jesuítas sobre o estado 

de natureza, diziam respeito à crença de que um certo que homem teria vivido antes da 

aparição da moralidade convencional, o que coincidia com os aspectos da vida indígena. Este 

autor nos diz que Juan de Mariana, jesuíta do século XVI, afirmava que a única forma de se 

controlar tal estado seria através do medo, a base do consentimento e o único modo de o 

homem natural abandonar suas antigas formas de vida e se submeter à lei.  

Afirma Eisenberg que Juan de Mariana curiosamente antecipara, já no século XVI, a 

tese de Hobbes sobre a autoridade política legitimada pelo consentimento gerado pelo medo. 

Juan de Mariana garantia que se assim havia sido em tempos imemoriais, assim deveria ser 

em relação aos índios. Apoiava-se na tese de São Tomás de Aquino, de que o consentimento 

brotado do medo e da coerção entre os homens seria a causa material da autoridade política.  

Esse entendimento era compartilhado pelos jesuítas do Brasil, entre os quais Nóbrega 

foi seu maior defensor. Dizia que o medo servil, proveniente do temor que os oprimidos 

possuíam em relação aos opressores, gerava o consentimento para construir a sociedade 

política. Essa máxima também era afirmada e ampliada pelo dominicano Francisco de Vitória 

(apud Eisenberg, op.cit.), para quem o consentimento, além de ser causa material da 

autoridade política, era também causa eficiente desta, pois bastaria que o súdito consentisse 

para que a autoridade do soberano se impusesse.  

Felizmente, Luis de Molina e Francisco Suarez, teóricos jesuítas do direito natural 

faziam contraponto a essas posições e propunham outra discussão. Ambos sustentavam que 

não há um estado de natureza pré-social e que Aristóteles tinha razão em dizer que o homem 

era, por natureza, social. Da própria máxima aristotélica segundo a qual “aquele que, por sua 

natureza e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma pátria seria um indivíduo detestável” 

(Aristóteles, op.cit., p. 4), retiraram o argumento para não fixarem o índio na condição de 

anti-social, posto que o mesmo tinha, entre coisas, uma organização social e familiar, além da 
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guerra. Embora havendo discordâncias, o estado de natureza do homem era entendido, pela 

maioria dos teóricos do século XVI, como “a ordem das coisas, antes da aparição da 

moralidade convencional. Essa ordem pré-social era geralmente associada à condição natural 

criada por Deus. O conceito, então, posiciona a natureza como mediadora na constituição da 

ordem pré-moral” (Eisenberg, op.cit., p. 120). 

O fato é que a discordância em torno do estado de natureza nos leva a uma 

problemática surpreendente, vivida na passagem para o século XVII, quando os lucros das 

especulações em torno dessa questão serão usufruídos. Muitos teólogos, juristas e jesuítas se 

aproveitaram dos relatos das Cartas enviadas do Brasil para construírem (ainda no século 

XVI) a noção de estado de natureza. O empirismo que as cartas do Brasil forneciam às antigas 

teorias da Igreja e ao Direito da época servia também aos interesses de recompor a Igreja, 

retirando-a da crise na qual estava imersa. No entanto, é no século XVII que o estado de 

natureza ganha uma espécie de “status de leis naturais”, tornando-se inquestionável do ponto 

de vista moral. Ou seja, os relatos das cartas conduziram os jesuítas a dispensarem tanto as 

teses aristotélicas como as tomistas acerca do estado de natureza do homem e forja, através do 

uso da razão, uma realidade conceitual, substituindo gradativamente a revelação divina.  

Assim, embora tendo uma existência ambígua, pois não era possível comprovar nem 

sua veracidade e nem sua empiria, essa nova noção de estado de natureza encontrava nos 

índios a comprovação necessária que a projetava a um outro nível, que não era mais nem 

divina, nem filosófica, nem imaginativa, mas real. Era, por assim dizer, um saber, pois 

possuía todas as exigências possíveis para sua transmissão, ancorando sua materialidade na 

existência dos índios. Tal saber levava os portugueses a produzirem os contratos sociais 

necessários à conversão, à escolarização e à civilização dos selvagens. Esse saber, orquestrado 

pela Igreja Católica, comprovava a cosmologia medieval cristã, fornecendo as descrições dos 

selvagens do Novo Mundo. Tanto isso é verdade, que a descrição do estado de natureza em 

Juan de Mariana, coincidia perfeitamente com os registros de Nóbrega sobre os índios tupis. 

Eis a descrição:  

(a)eles se parecem com as bestas (similitudine), mas são humanos; (b) eles 
só conhecem os instintos (Mariana fala da procriação e do cuidado com a 
prole enquanto os jesuítas do Brasil falam de procriação e da guerra); (c) 
eles não têm lei nem rei (os missionários adicionam a falta de fé); (d) e a 
única autoridade reconhecida por eles é a da idade (os missionários também 
falam da autoridade do arador e do chefe guerreiro) (Mariana apud 
Eisenberg, op.cit., p. 122). (Os parênteses pertencem ao autor).  

 

Além disso, o autor conclui que o próprio Hobbes, mais tarde, usaria os exemplos dos 
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selvagens da América para descrever a guerra civil e a guerra de todos contra todos: 

Poderá porventura pensar-se que nunca existiu um tal tempo, nem uma 
condição de guerra como esta, e acredito que jamais tenha sido geralmente 
assim, no mundo inteiro; mas há muitos lugares onde atualmente se vive 
assim. Porque os povos selvagens de muitos lugares da América, com 
exceção do governo de pequenas famílias, não possuem qualquer espécie de 
governo, e vivem em nossos dias daquela maneira embrutecida que acima 
referi ( Hobbes apud Eisenberg, op.cit., p. 123). 

O conhecimento produzido sobre às recém-descobertas sociedades indígenas pode ser 

explicado por um processo denominado “as quatro similitudes” (Foucault, 2005). Trata-se da 

relação de semelhança entre as coisas do mundo e as coisas divinas. A trama semântica nas 

cartas jesuíticas do século XVI é particularmente rica, pois as plantas, os animais e as pessoas 

do Novo Mundo eram tratados por processos de similitudes: um índio enfurecido era uma 

besta fera; um índio enfeitado era um demônio; uma criança que se afeiçoou aos jesuítas era 

um anjo; se não aprendeu os ensinamentos, era um fruto podre. Eis porque os povos da 

América viviam de forma embrutecida, similar ao tempo cosmológico do suposto estado de 

natureza do homem.  

O século XVI, na temporalização foucaultiana era um tempo em que a linguagem 

funcionava como uma espécie de mágica, que igualava os nomes às coisas; é essa a aposta 

que Foucault fará em sua clássica obra denominada As Palavras e as Coisas (2005). A 

semelhança, fazia com o que o “mundo [se enrolasse] sobre si mesmo: a terra repetindo o céu, 

os rostos mirando-se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que eram 

úteis ao homem” (op.cit., 2005, p. 73). Essa forma de pensar o homem e o mundo nutria 

aqueles que desejavam encontrar o “começo natural” de uma origem. O selvagem do novo 

mundo era uma figura à qual a linguagem da semelhança, sustentada pelas leis da revelação, 

atestaria rapidamente sua existência.  

É claro que, naquele momento, atestar tal existência era menos um projeto de salvação 

do que erigir uma nova configuração do bem e do mal. Diferentemente de Aristóteles, o mal 

não era mais algo que estava em ato, mas era, agora, uma figura quase personificada, 

tornando-se um ser. O mesmo ocorria com o bem, que não existia mais em si, mas em um 

certo povo que o incorporava, a fim de guiar e salvar os demais. 

A invenção da noção de estado de natureza, como se pode perceber, possuia, agora, 

uma materialidade e uma comprovação empírica. Graças ao processo de similitude, os 

europeus puderam aproximar os índios dos monstros construídos pelos povos antigos em suas 

viagens imaginárias, nas quais diziam ter avistado homens em forma de animal. Souza (1986) 

fala das viagens imaginárias de Mandeville, do Purgatório de São Brandão, de Preste João 
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etc., e de viagens concretas, como, por exemplo, a de Alexandre e a de Marco Pólo, e inclui 

ainda as de Vespúcio e de Cabral, atribuindo as mesmas a crença dos europeus na existência 

de monstro no além-mar. A combinação entre viagens imaginárias e viagens concretas 

estruturou o olhar do europeu sobre os outros povos, considerados ora maravilhosos e 

edênicos, ora diabólicos e monstruosos. Dessa maneira, diz Souza, fantasia e realidade 

acompanharam os exploradores, bem como os próprios jesuítas, na construção do outro do 

novo mundo.  

Com efeito, é notório que este universo da similitude, que tomava conta da Europa do 

século XVI em relação a essas novas terras e a sua gente, era aquele 

cujo princípio ancorava-se numa época em que ‘ouvir’ valia mais do que 
‘ver’, os olhos enxergavam primeiro o que se ‘ouvira dizer’; tudo quanto se 
via era filtrado pelos relatos de viagens fantásticas, de terras longínquas, de 
homens monstruosos que habitavam os confins do mundo conhecido 
(Souza, op.cit., p. 21). 

 
Podemos observar que, agora, não era suficiente enquadrar o homem num argumento 

metafísico como fez Aristóteles, mas era preciso buscar semelhanças num certo imaginário 

cosmológico e transcendental, a fim de aproximar, o máximo possível, a palavra à coisa. E foi 

exatamente este o tratamento dispensado ao índio, tanto que ele passou a adquirir as 

qualidades e características semelhantes às das histórias contadas no passado, que, “de fato”, 

pareciam coincidir com as verdades divinas estabelecidas desde os tempos imemoriais - 

embora tudo que se conhecia dos povos indígenas era aquilo que a semelhança permitia 

conhecer.  

Nesse caso, o ouvir dizer, desde os tempos de Ulisses, era a baliza fundamental para 

que se estruturasse a ação de si mesmo e, concomitantemente, a ação do outro. Contudo, 

alguém só ouve aquilo que o outro conta, porque, nesse caso, o outro viu. (Souza op.cit.). Ora, 

o demônio esteve na Colônia! Por isso, viu; e é por isso que o “modo de ver e de haver 

visto”27 estabelecia, naquela época, as verdades, ou seja, quem viu e o que se viu era a prova 

da verdade. Assim, os jesuítas e os colonos portugueses, entre outros, viram o que já se ouvira 

dizer, e contra o que eles viram/ouviram nada havia a fazer. Vendo tudo, os europeus 

escreviam as cartas, assemelhavam tudo às verdades divinas e tornavam suas verdades 

inquestionáveis. Basta ler as inúmeras cartas deixadas pelos jesuítas - cujo teor compreende 

uma enciclopédia de discursos quase ininterruptos sobre a forma de conceber o índio no 

Brasil Colônia -, para perceber que elas representavam um traslado da semelhança entre o 

                                                 
27 Ver Foucault no livro A Verdade e as Formas Jurídicas (2002a). 
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ouvir e o ver, que parecia estruturar, de forma relacional, o campo de ação do outro. As cartas 

são testemunhas “inquestionáveis” de que alguém ouviu, viu, assemelhou e registrou.  

Os jesuítas, por meio das semelhanças concretizadas nas cartas estruturaram 

detalhadamente uma verdade sobre os gentios. Verdade que, através das semelhanças, não 

apenas instituía e moldava o olhar do europeu, mas também estruturava o próprio olhar dos 

índios sobre si mesmos. É claro que os índios também comparavam, aproximavam e, 

portanto, criavam semelhanças entre os objetos em jogo naquela época. É de se supor, com 

efeito, que as partidas e chegadas dos navios de Portugal, carregando as cartas, eram tão 

mágicas para os índios como eram para os portugueses as cobras dos contos indígenas, que 

mesmo devoradas pelos urubus, não morriam.  

Nesse sentido, a semelhança, através do ouvir/ver, desvelava a um só tempo aquilo 

que se ouvia, via e escrevia, e que não era apenas o que se via na colônia, mas o que antes já 

se ouvira dizer dessas terras que não haviam sido sequer descobertas. Dessa maneira, “os 

olhos europeus procuram a confirmação do que já sabiam, relutantes ante o reconhecimento 

do outro” (Souza, op. cit., p. 21). Essa era a forma de tornar o estranho familiar.  

Portanto, indianizar o gentio foi, a partir da noção de estado de natureza, uma 

avalanche de semelhanças entre viagens imaginárias e concretas, bem como de confirmações 

cosmológicas e de experiências cotidianas com os índios, o que levava os europeus a 

confirmarem que tudo o que há no mundo nada mais é do que uma duplicação daquilo que há 

no céu. Era isso que a escrita das Cartas Jesuítas fabricavam: semelhanças para melhor 

dominar o colonizado e para melhor informar e instruir aqueles que não atravessaram o 

Atlântico. Por meio do processo de semelhança, o ouvir e o se fazer ouvir, materializados nas 

escritas das cartas, construíam um procedimento discursivo inaugural de como se deveria 

governar o outro. Pelas cartas, concretizava-se um exame mais apurado sobre o outro (nesse 

caso, o índio) e sobre si mesmo. Isso vale tanto para o governo do tipo doutrinal - governo das 

almas, que se desdobra no governo das crianças, homens adultos e mulheres -, como para o 

governo do tipo “militar”, pois o Governador Geral também escrevia e, portanto, inscrevia o 

ouvir e o se fazer ouvir nos corpos e mentes dos índios. 

A indianização do gentio, sustentada por esse mecanismo de recusa da alteridade, 

tamponado pela linguagem da semelhança, que fez o estranho se tornar familiar, antecedeu, a 

nosso ver, pelo menos no tempo colonial, qualquer concepção de educação e política, 

tornando-se, por um lado, a base do processo pedagógico e, por outro, do civilizatório. Com 

efeito, essa indianização no campo pedagógico esteve estreitamente associada à mesma 
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“violenta” vontade de submeter o outro por meio da semelhança ou da ordenação do mundo 

de acordo com as leis divinas e do cosmos.  

Dessa forma, inferimos que tanto o debate da natureza do escravo como a questão do 

estado de natureza do homem foram temas apropriados para se edificar, no século XVI, a 

noção de homem selvagem e de homem civilizado. Esses temas também foram fundamentais 

para alicerçar a prática pedagógica brasileira, que partiu dessas mesmas polêmicas para 

implantar um tipo de governo aos homens, quer fosse para educá-los, quer fosse para impor-

lhes o Estado. Acreditamos que a estruturação do discurso pedagógico no Brasil advém dessa 

discussão e, por conseguinte, impregnou-se de temas que versaram sobre a nossa condição 

humana, isto é, se tínhamos ou não alma, se éramos gente ou bicho. Se hoje esses temas estão 

desaparecidos, no passado eles foram o centro irradiador da visão de homem, de aprendiz, de 

conversão, enfim, de Estado. 

Os jesuítas, nossos principais interlocutores, utilizaram amplamente a noção de estado 

de natureza pra incutir os processos de aprendizagem aos meninos dos gentios. No entanto, 

fizeram uma inovação nesse tema, qual seja, quando ensinavam aos meninos, cuidavam de 

levá-los, pelo uso da razão, a uma adesão voluntária à fé cristã e, por conseguinte, leva-los à 

sua própria indianização. Para isso, os jesuítas reformularam às teses de São Tomás de 

Aquino (que, como sabemos, sustentou-se nas obras de Aristóteles, tornando possível uma 

filosofia da religião cristã) para criar inúmeros debates e alterar as formas do Direito da 

época. Suas intenções eram claras: tornar o índio uma pessoa de razão, portanto “livre” e 

“racional” frente às escolhas de sujeição. Veremos daqui por diante como ocorreu esse 

processo de adesão dos índios e sua correspondência com a criação dos recolhimentos, o que 

requer uma certa digressão.  

 

A ADESÃO DOS ÍNDIOS E A CONSOLIDAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS 

 

Tomás de Aquino, ao rejeitar a tese platônica de que as idéias são o padrão final das 

coisas em si e, que, portanto, não podem ser dotadas de uma essência, advogou, como 

Aristóteles, que elas, as idéias, antes de serem auto-suficientes, exigem uma causa primeira 

para que se expliquem, pois não é possível que determinem o movimento das coisas materiais. 

Isto é, “se a mão não mover a haste, esta não moverá coisa alguma. Logo é forçoso chegar a 

alguma causa primeira ou mudança primeira não mudada por coisa alguma, e é isso que todas 

as pessoas entendem por Deus” (Aquino apud Raeper e Smith, 1997, p. 48). Com isso, 
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Aquino quer salientar que, assim como as idéias, o termo “Deus” por si mesmo não quer dizer 

nada. Porém, se tomado em suas manifestações ou demonstrações (a posteriori) o termo Deus 

é a essência que move todas as outras coisas, inclusive as idéias. Deus é a causa primeira, só 

conhecida por negação, isto é, só se “conhece” Deus afastando-se daquilo que Ele não é. 

Deve-se, assim, por negação, dizer quem Deus é: um pensamento que se pensa a si mesmo, 

gozando de um estado de perfeição impossível de se atingir. Este é, sucintamente, o 

fundamento da filosofia tomista. 

Não cabe aqui esgotar todas as teses de Aquino frente à noção da existência de Deus. 

No caso deste estudo, importa dizer que a partir do fundamento da causa primeira, Tomás de 

Aquino, assim como Aristóteles, aceita a desigualdade natural entre os homens, posto que 

Deus os criou desiguais em seus atributos físicos, na diferença do sexo, na idade e na vontade 

de conhecer coisas diferentes, mas são essencialmente iguais, também demonstrado no amor 

mútuo que nutrem entre si. Disso decorre a rejeição de Aquino à idéia aristotélica de que 

alguns homens sejam escravos por natureza, pois acredita que, no estado de inocência, tempo 

da criação, nenhum homem possui o domínio sobre o outro, a não ser para favorecer o bem 

comum, com o consentimento dos demais.  

Podemos observar que Tomás de Aquino funda a idéia de estado de inocência para 

concordar e, ao mesmo tempo, separar-se de Aristóteles, afirmando que o homem é uma 

figura virtuosa, criada à imagem e semelhança de Deus. É livre, não havendo, portanto, razão 

para um ser escravo do outro. Ainda em Aquino, só há duas razões para que o homem possua 

algum domínio sobre outros homens: 

1) não poderia haver vida social de muitos a não ser que alguém presidisse, 
tendo a intenção do bem comum. Muitos, com efeito, por si mesmos se 
voltam para muitas coisas, um só, porém, para uma e mesma coisa; 2) 
porque se um homem só tivesse sobre o outro a sobreeminência da ciência e 
da justiça seria isso inconveniente a não ser que fosse exercida na utilidade 
dos outros (Aquino, 2001, v. 2, p. 668-9). 

Se à princípio não havia domínio do homem sobre o homem, então, não havia 

qualquer razão para justificar a escravização do índio. Mas, se houvesse “alguém” que 

desejasse o bem a todos e um “outro” que só quisesse praticar a guerra e o canibalismo, aí sim 

haveria razão desse “alguém” existir para a utilidade dos outros. Ora, foi exatamente o que 

ocorreu. Os índios, “infratores” da vida comum, logo se tornariam escravos dos homens que 

desejavam expandir o bem, a civilização e a verdade divina. Mas, como converter os índios 

em reais infratores? 

Antes de tudo, deve-se dizer que, apesar do pecado de Adão - que marca, na Suma 
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Teológica de São Tomás de Aquino, o fim do estado de inocência -, não se admitia a 

escravidão dos homens. Entretanto, como o homem já havia desobedecido à lei natural, 

restava-lhe um único recurso, qual seja, o uso da reta razão frente à iminência da escravidão. 

Assim, Aquino orienta que, se alguma escravidão tivesse que existir, devia ser aquela 

justificada racionalmente, em guerra justa. E, para que uma guerra fosse justa, ela deve ser 

declarada por autoridade legítima e por justa causa, tendo como motivo a reparação de uma 

ofensa sofrida.  

A partir desse preâmbulo, é fácil perceber como os índios se transformaram em reais 

infratores ou detratores das leis da natureza humana. A equação que estava em jogo era a do 

enquadramento do índio no direito natural e nas leis da natureza e, ao mesmo tempo, a sua 

“salvação” – projetada de maneira exemplar por Nóbrega -, precisamente aquela que os 

jesuítas cuidaram de oferecer. Entretanto, é nessa mesma equação que Nóbrega vai se 

distinguir dos demais jesuítas e construir uma série de ambigüidades quanto à sua posição em 

relação à salvação dos índios.  

O principal opositor de Nóbrega, na resolução dessa equação, foi Quirício Caxa, que, 

segundo Eisenberg (2000), era jesuíta e viveu em Salvador, no Brasil, onde foi professor nas 

Casas de Consciência da Bahia.  

Caxa era da opinião que os índios pecavam contra a natureza e a cristandade, pois 

viviam contra a natureza dos homens, ao praticarem, dentre outros pecados, as guerras de 

vingança e o canibalismo; portanto, violavam os direitos naturais. Caxa utilizava-se dos 

argumentos tomistas sobre a guerra justa para justificar a servidão natural dos índios. Segundo 

ele, deveria ser declarada a guerra contra os índios, posto que estes violavam os limites da 

segurança e rompiam com as relações harmoniosas entre os homens, além de ofenderem o 

estado de paz.  

Nóbrega, embora concordasse com o argumento de que os índios desobedeciam às leis 

da natureza, afirmava que eles só as violavam por ignorância ou por desconhecimento, mas 

não por consciente intenção. Para ele, o argumento de Caxa nada mais era do que uma forma 

de justificar a violência desenfreada dos colonos contra os índios, pois era evidente que a 

guerra contra eles era injusta, mesmo que sancionada por autoridade legítima que, distante do 

Brasil, não sabia da vida real da colônia. Sendo a guerra injusta, não se poderia dar aos 

colonos portugueses o direito de escravizá-los. 

Os dominicanos Francisco de Vitória e Bartolomeu de Las Casas, “aliados” de 

Nóbrega nesse argumento, também sustentavam que não se poderia atribuir aos índios a culpa 
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pela violação aos direitos naturais do homem. Francisco de Vitória dizia mais: 

que a ocupação do novo continente não pode se basear na soberania legítima 
do Papa ou do Imperador, pois nenhum deles tem autoridade temporal sobre 
aquelas terras e os povos que nelas vivem. Os pecados e o paganismo 
também não podem ser usados como justificação pois os índios não estavam 
sob jurisdição de qualquer corte espanhola ou eclesiástica (Vitória apud 
Eisenberg, op.cit., p. 137). 

Se não se podia apoderar dos índios nem por direito temporal nem por direito 

espiritual, esses dominicanos, segundo Eisenberg, justificavam a conquista das Américas 

pelos acordos “internacionais”, como já haviam se dado em outras guerras vividas pela 

humanidade. Vejamos o que Francisco de Vitória entendia por guerra justa:  

(a) do direito natural de associação e comunicação; (b) do direito de se 
pregar a religião cristã (ius predicandi); (c) da proteção dos inocentes contra 
a tirania e dos convertidos contra as ameaças dos pagãos; e (d) do 
consentimento dos nativos, seja por uma decisão da maioria ou por uma 
aliança de guerra com os espanhóis contra outros bárbaros. Somente em caso 
de violação de algum desses direitos por parte dos índios é que uma guerra 
contra eles poderia ser considerada justa, exceção feita, é claro, para os casos 
em que os índios iniciassem a agressão contra os cristãos. (idem). 

  

Essa interpretação era aceita em larga escala pelos colégios jesuítas e, por isso, 

bastante convenientes a Nóbrega. Observa-se que tal interpretação aliviava a severidade de 

Caxa, ao mesmo tempo em que favorecia a suavidade de Nóbrega no processo de conversão 

dos índios.  

Vê-se, portanto, que a conversão religiosa não estava separada nem dos elementos do 

direito natural e nem da guerra. Basta lembrar que, diante das regras destinadas à guerra justa, 

Nóbrega cuidou de elaborar o plano civilizador dos índios, que era o mesmo que criar um 

“estado português” dentro das terras brasílicas, conforme já mencionamos no capítulo 

anterior. As conseqüências desse plano foram, além de encurralar os índios numa visível 

limitação territorial do uso das terras, modificar-lhes os costumes e cultura e causar-lhes 

grandes dificuldades, impondo-lhes inclusive a fome. 

Uma vez disseminada na colônia a noção de estado de guerra justa, é claro que os 

índios a entenderam muito bem, dado os inúmeros ataques empreendidos contra os 

portugueses. Cuidaram de estabelecer suas posições, isto é, alguns optaram por viver nas 

aldeias, outros por entregar seus filhos, outros por viver fora delas, arriscando a vida. Na 

verdade, dentro ou fora das aldeias, todos, portugueses e indígenas, corriam risco. 

Estabelecidos os limites territoriais e de direito, além das privações, surgiu, segundo as 

Cartas Jesuítas, uma nova questão. Além da primeira problemática vivida pelos índios - 
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entregar ou não os meninos aos jesuítas -, era preciso decidir se eles podiam vender ou não 

seus próprios filhos ou venderem-se a si mesmos. Este problema se dava em razão da situação 

de guerra vivida na colônia, mas também servia para justificaticar a suposta adesão dos índios 

aos colonos, pois estes defendiam o “direito” dos índios de se venderem ou venderem seus 

filhos. Legalizada essa situação eles poderiam comprar os índios, o que caracterizaria uma 

adesão por livre vontade. Embora se deva receber isso com ressalvas, não se pode descartar, 

da parte dos índios, essa possibilidade, pois, segundo Nóbrega, alguns assim procediam para 

permanecerem em seus “antigos costumes”.  

Reproduziremos aqui, rapidamente, alguns elementos do conhecido debate entre Caxa 

e Nóbrega sobre o tema da venda de sua própria liberdade. O debate ocorreu por meio de 

cartas, quando os dois jesuítas apresentavam a questão a Portugal. A discussão se deu a partir 

de dois problemas. O primeiro tratava da questão: se o pai pode vender seu filho por extrema 

necessidade; o segundo era: se uma pessoa pode vender-se a si mesmo. Trataremos os 

argumentos separadamente, cotejando-os com as problematizações desta tese.  

Quanto ao primeiro problema (pode vender ou não o filho), Caxa recupera um antigo 

argumento de Tomás de Aquino que diz respeito ao direito do homem de roubar em caso de 

extrema necessidade de “alimento” e tenta justificar, por essa mesma sentença, o direito da 

pessoa de desfazer-se de sua própria liberdade. Caxa colocava no mesmo patamar tanto a 

necessidade de alimento como a venda da liberdade, porque dizia que o próprio Tomás de 

Aquino entendia que a liberdade e a propriedade eram, de acordo com a lei divina, preceitos 

secundários da lei natural. Entenderemos por lei natural a inclinação necessária pelas trocas 

justas, pois “é justo que alguém dê tanto e que alguém receba tanto” (Aquino, op. cit., v. 7, p. 

48), daí porque ambos os preceitos, apesar de naturais, serem secundários. Caxa também 

informava que o Código Justiniano reconhecia o direito paterno da venda da prole em caso de 

grande necessidade e que isso fora reescrito pela Mesa de Consciência de Portugal, excluindo-

se a palavra direito. 

Para reforçar sua defesa, Caxa busca em Tomás de Aquino a noção de dominium. Diz 

que Aquino incluiu em um de seus artigos da Suma Teológica o poder paterno, como também 

o político, na noção de dominium, entendido como as coisas criadas por Deus, portanto 

imutáveis. Sabe-se, no entanto, que Aquino referia-se apenas ao dominium do senhor sobre o 

escravo e, ainda assim, em decorrência do dominium da natureza sobre as coisas; daí o fato de 

as naturezas superiores terem dominium sobre as inferiores em benefício destas.  

Se Aquino estendeu a noção de dominium para a autoridade do pai sobre o filho, criou 



 

184 

um sério problema a ser resolvido, pois é sabido que o direito que o pai possui em relação ao 

filho é o de exigir-lhe obediência, em consonância com o dever de oferecer-lhe cuidado e 

proteção. Porém, se o pai possuísse dominium sobre o filho, isso significaria que ele era seu 

dono (o que só seria verdade se este dominium - do pai sobre o filho - fosse natural), mas isso 

implicaria que ele poderia dispor da liberdade do filho (como ocorria com o escravo) em caso 

de extrema necessidade; o que é duvidoso. Então, não sendo esse domínio coisa natural, 

tratava-se simplesmente de um direito convencional, portanto ocorrido depois do estado de 

inocência. Logo, o pai não tinha dominium sobre o filho; no máximo teria direito sobre ele, o 

que significa dizer que tinha apenas a obrigação de criar o filho de acordo com aquilo que foi 

convencionalmente estabelecido em cada época e estabelecido como “direito” do filho.  

Mas o problema ainda permanecia. Primeiro, porque Aquino daria ao pai a qualidade 

de dominium e, depois, porque iria retirar dele a própria condição de direito, quando afirmar 

que no caso da relação pai-filho “não existe necessariamente o direito, pois alguém dá a si 

mesmo o que é devido” (Aquino, 2001, v. 6, a.4., p. 54). Ele justifica elaborando a seguinte 

tese: não se deve separar um direito específico para o pai, porque não se pode confundir as 

duas qualidades de ser Outro. “Uma, é o Outro como duas pessoas desconhecidas quaisquer; a 

outra, é o Outro como uma espécie de parte daquele com quem se relaciona, isto é, pai-filho, 

marido-mulher, senhor-escravo” (idem). 

Dessa forma, Caxa aproveita dessas ambigüidades para tentar sustentar a idéia de que 

era permitido que o pai vendesse o filho e justificar, de uma vez por todas, a venda da 

liberdade pelos próprios índios.  

Nóbrega, mais cuidadoso, não contesta o direito do pai de vender o filho em extrema 

necessidade, contudo, pergunta ao seu opositor como comprovar a extrema necessidade num 

lugar em que a terra é boa e produtiva. Podemos observar que Nóbrega nem sequer toca na 

ambigüidade tomista, mas procura, à luz da palavra divina, contextualizar o problema, 

favorecendo a evangelização. Contextualizar, nos tempos jesuíticos, significava ir aos fatos e, 

a partir deles, construir as leis, e não o contrário. Assim, indo aos fatos, Nóbrega construía as 

leis e, além disso, procurava mostrar como Caxa produzia um caso falso, mesmo utilizando a 

exegese legal. Porém, isso não representava nenhuma bondade da parte do jesuíta, mas apenas 

o desejo de viabilizar uma evangelização segura, sem riscos e, sobretudo, que tivesse o 

consentimento dos índios. 

Enquanto esse argumento era tecido no âmbito das cartas, Nóbrega, na prática e em 

conjunto com o Governador Geral (Tomé de Souza) organizava o plano civilizador dos índios 
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e antecipava o processo de aldeamento, cuja função seria aplicar as leis aprovadas quaisquer 

que fossem elas. Recolhidos no aldeamento, os índios incorporavam o corpo místico do 

império português, não podendo sofrer nenhuma injúria, pois naquele espaço nenhuma lei 

poderia ser executada ao bel-prazer do governante ou de qualquer colono, sem antes passar 

por todas as autoridades competentes. Dessa forma, Nóbrega atingia três objetivos distintos. 

Um era que as leis vindas de Portugal, em especial as da venda do filho, não atuariam na 

colônia, indiscriminadamente. O segundo era que, no aldeamento, o pai não poderia vender o 

filho, mas entregá-lo aos recolhimentos. Por fim, o aldeamento tornar-se-ia o germe da nova 

civilização que seria gradualmente expandida, através dos colégios, para todo o corpo social.  

É sobre este último objetivo, considerando todo o contexto aqui exposto, que a idéia 

de recolhimento e de colégio começava a se fixar entre os índios, sobretudo porque estes não 

estavam dispostos a vender seus filhos. Preferiam entregá-los para viver dentro das áreas 

demarcadas, submetidos às leis da Igreja e aos ensinamentos dos padres - bem como sob a 

proteção do rei de Portugal -, do que expô-los a essas mesmas leis, que, certamente, seriam 

executadas por colonos mercenários.  

Essa atitude evidencia não tanto uma covardia ou uma submissão passiva, mas uma 

articulação política dos índios naquele contexto histórico. Diante das relações de guerra em 

que também estavam envolvidos, os recolhimentos eram uma excelente alternativa contra 

outros europeus (como os franceses, por exemplo) e contra outros grupos indígenas com quais 

estavam em guerra. Aliados aos portugueses, os índios poderiam tirar proveito das alianças 

jurídicas, a não colocar tudo a perder, mas quando essas alianças não o satisfaziam, eles 

preferiam a morte. Um chefe tupinambá, citado por Léry (apud Certeau, 2002), em sua 

oratória de guerra, dizia: 

Nossos predecessores - dizem, falando sem interrupção, uns após outros - 
não só combateram valentemente, mas ainda subjugaram, mataram e 
comeram muitos inimigos, deixando-nos assim honrosos exemplos; como, 
pois, podemos permanecer em nossas casas como fracos e covardes? Será 
preciso, para vergonha e confusão nossa, que os nossos inimigos venham 
buscar-nos em nosso lar, quando outrora a nossa nação era tão temida e 
respeitada das outras que a ela ninguém resistia? Deixará a nossa covardia 
que os margaiá (maracajás ou tememinós) e os pero-angaipá (portugueses) 
que nada valem, invistam contra nós? Não, não, gente de minha nação, 
poderosos e rijos mancebos, não é assim que devemos proceder; devemos ir 
procurar o inimigo ainda que morramos todos e sejamos devorados, mas 
vinguemos os nossos pais!  

 
Quando não era possível nenhuma vantagem nas alianças com os europeus, 

declaravam guerra e não entregavam os meninos nem as mulheres; destruíam as Igrejas, os 
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recolhimentos, matavam à flechada os padres; libertavam os meninos, mesmo que fossem 

filhos de antigos inimigos; dizimavam capitanias inteiras. Ainda que os portugueses 

conseguissem a adesão de alguns chefes indígenas para conduzir seus grupos para os 

aldeamentos e recolhimentos, essa não era uma ação final, nem significava que teriam para 

sempre o controle da situação, pois, mesmo recolhidos, os indígenas se mostravam exímios 

articuladores no contexto geral da colônia.  

Se a adesão dos índios não era pura submissão, os recolhimentos representavam, 

dentro do processo de aldeamento, a salvação necessária para muitos, índios e colonos, 

funcionando como uma espécie de fortificação, senão física (dadas às condições de sua 

construção), ao menos jurídica; uma proteção frente às adversidades sofridas e provocadas. Se 

para os jesuítas, os colégios representavam a continuidade e até mesmo a vitória do seu 

processo de evangelização, para os indefesos - sobretudo crianças, mulheres e doentes -, era o 

lugar mais adequado para permanecerem vivos, acolhidos e salvos. Mas para os chefes das 

tribos, era a maneira mais segura de continuar as articulações de guerra, fosse a favor ou 

contra os europeus.  

De qualquer modo, frente ao processo de aldeamento, os colégios pareciam ser a 

melhor alternativa de proteção, não só para os meninos, como também para os fracos ou 

vulneráveis. Todos os que não estavam preparados para a guerra precisavam ser recolhidos, 

tendo, assim, suas vidas preservadas. É evidente que o “índio” aceitava o colégio e o 

aldeamento, não porque, o grupo desejasse sobreviver incólume, mas certamente para 

favorecer a proteção dos mais vulneráveis, dado o seu costume de chorar, com profundo 

pesar, diante daqueles que fracassavam. No fundo, queremos acreditar que, durante um bom 

tempo, os jesuítas e seus recolhimentos não passaram de marionetes nas mãos dos interesses 

europeus e dos chefes tribais, que os manipulavam de acordo com os seus interesses. 

Diante dos infortúnios externos, o recolhimento representava para os indiozinhos 

segurança e proteção contra à morte, sendo a única possibilidade da vida florescer; ainda que 

esse florescimento custasse caro, pois exigiria deles submissão efetiva à bondade e à cólera 

divinas. Assim, o recolhimento construído dentro do aldeamento servia de proteção real aos 

índios, mas também de argumento indiscutível da existência de Deus. Não raras vezes, os 

jesuítas justificaram, para a comunidade aldeada, que as guerras e as mortes eram decorrentes 

da não adesão ao aldeamento ou pela não permanecia nos colégios. Aqueles que já estavam 

recolhidos e que, ao fugir, por azar, morriam, eram facilmente tidos como testemunho da ira 

de Deus. 
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Além disso, o recolhimento ou colégio se apresentava como uma possível solução para 

a questão da venda do filho e, por isso, ergueu-se à custa dos fracos, vulneráveis e doentes, 

não importando se eram mulheres, homens, velhos ou crianças. Ele visava os não-guerreiros e 

se fortalecia, sobretudo, pelo medo do “índio” de perder seus filhos, na idade por eles 

chamada de “menino morto na infância”. (Fernandes, 1963, p. 269). O recolhimento ou o 

colégio, foi, por assim dizer, a negação dos fortes e dos guerreiros; foi, por fim, a negação do 

masculino. E foi nessa direção que a experiência “escolar” brasileira se estruturou. 

Devemos destacar, contudo, que mais do que o aldeamento, o recolhimento de fato 

exerceu um fascínio sobre o índio, pois, além de representar um lugar seguro para guardar os 

seus filhos, representava um certo sabor em direção ao desconhecido, ao misturar a escrita 

com os elementos já conhecidos e adorados, como o canto, a música e a brincadeira. Nesse 

sentido, a tendência dos colégios era crescer, gozando de grande prestígio. Nota-se, que “até 

mesmo antes da igreja em si, a escola já estava franqueada aos meninos da nova cidade do 

Salvador” (Cabral, 1925, p. 148). Isso é confirmado por Vilhena de Moraes, teórico jesuíta, ao 

dizer que:  

o facto característico da missão jesuítica na América latina, e talvez único na 
história do mundo [é]: a creação da escola sempre contemporânea da 
fundação da própria cidade, ou a ella precedendo, como em S. Paulo 
aconteceu, de modo a não se encontrar, no decorrer dos tempos, povoação 
alguma de certa importância que não tivesse o seu collégio (Moares apud 
Cabral, op.cit., p. 148). 

 
Dessa maneira, os recolhimentos foram, no Brasil, filhos do medo e da coerção, mas 

também da salvação. Não houve na experiência de vida dos primeiros índios nada que se 

comparasse essa máquina de substituição de uma cultura por outra, por intermédio de uma 

promessa salvadora.  

Pode-se dizer que o colégio ou recolhimento, como preferimos chamar, representava a 

substituição de um espaço amplo de aprendizagem por um espaço específico de segurança e 

adestramento dos meninos frente à guerra. Os índios não seriam preparados nos colégios para 

serem combatentes de guerra, mas pelo contrário, eles iriam se tornar fracos, medrosos, 

covardes e negadores de sua própria cultura. Trata-se, nesse sentido, de um modelo de 

recolhimento que funcionava como o melhor espaço para se exercer a exclusão e produzir nos 

índios uma fraqueza adorável. Ou, em termos poéticos, o colégio representava o melhor lugar 

para se quebrantar nossas mãos até convertê-las em carícias (Skliar, 2003). 

O colégio, por inculcar ao mesmo tempo medo e salvação, funcionava, por assim 

dizer, como um espaço de inclusão por exclusão. Exclusão que se estruturava gradativamente. 
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Basta recordar a passagem do debate entre Caxa e Nóbrega (que não contestava o direito do 

pai de vender o filho e exigia do seu opositor provar a extrema necessidade na colônia) para 

perceber que este oferecia a única resposta possível para aquela situação: a criação dos 

colégios. Esses, apesar de frágeis, retiravam a força dos guerreiros, pois se o índio não vendia 

seu filho, também não o expunha gratuitamente ao perigo. Era na existência real dos colégios 

que os pais teriam aquela “necessidade” que tanto Caxa defendia, isto é, se enquadrariam 

sobremaneira à “extrema necessidade” que o direito natural exige, pois era em razão do 

recolhimento dos filhos que o pai se tornava pobre, necessitado, uma vez que tinha que 

prover, com seus próprios recursos, a “mantença” desses. Em alguns casos, construíam eles 

mesmos os colégios; além disso, não mais podiam mudar de território de tempos em tempos, 

nem ocupar qualquer terra a qualquer momento. Nascia, ao mesmo tempo, o colégio como o 

espaço de inclusão-exclusão e como espaço do necessitado, de recursos ou de educação. 

Se isso for verdade, não é certo dizer que o colégio apenas substituía um espaço de 

aprendizagem por outro (amplo/restrito), nem criava tão somente um pai necessitado. Ele 

inaugurava uma forma específica de governar as crianças e, por conseguinte, produzia uma 

“substituição de gerações”. Eis o projeto do colégio: substituir os adultos selvagens por 

meninos civilizados, o que em outras palavras significava substituir os fortes pelos fracos, os 

guerreiros pelos covardes, constituindo, então, uma nova “raça”. 

Sabe-se que na vida indígena havia muitas formas de governo, mas nenhuma delas era 

tão punitiva em relação às crianças. Basta lembrar que, entre as coisas que os colonos 

portugueses não entendiam na cultura indígena, era o fato de não haver castigos para os filhos 

(Arno, 1994). Assim, se para o Estado colonial o aldeamento representava a possibilidade de 

instituir as leis do Direito, para os jesuítas representava a criação de uma instituição que 

estabelecia uma outra forma de governo às crianças. A partir disso, podemos inferir que 

nascia outra marca relevante da ordem pedagógica da época: desenvolver junto às crianças um 

trabalho ascético, dividido por etapas, para que, de fato, atingissem sua salvação e, por fim, 

substituíssem toda uma cultura indesejada.  

Nesse trabalho ascético das crianças não se dispensava a participação dos pais na 

educação delas. Sobre isso não esperemos muitos detalhes, pois não é fácil esse 

descortinamento; porém, trazer os pais para os recolhimentos foi, no nosso entendimento, a 

ação final para a sua consolidação na vida dos índios. Deixaremos para apresentar essa 

questão mais adiante, pois nos parece mais relevante mostrarmos, previamente, o segundo 

problema do debate entre Caxa e Nóbrega, para compreendermos, com mais precisão, a forma 
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final que consolidou os recolhimentos dos meninos na colônia brasileira. 

Eis, então, o segundo problema: uma pessoa pode vender-se a si mesma? Caxa 

(op.cit.) afirma que sim e assegura que a liberdade é dada por Deus e que cada um pode 

dispor dela da maneira que desejar. Porém, dizer que o homem pode vender-se a si mesmo é o 

mesmo que dizer que ele possui dominium directum sobre o seu próprio estado de natureza. 

Mas Aquino (op.cit.) diz que não há dominium algum no estado de natureza, muito menos do 

homem sobre si mesmo, a não ser da natureza superior sobre a inferior para proveito desta 

última.  

Sem saída, Caxa recupera, no próprio Aquino, a noção de dominium utile, ou seja, o 

direito de usufruto, para dizer que, assim como o homem no estado natural não possuía roupas 

e nada o impedia de adquiri-las, o mesmo podia ocorrer com a venda da sua liberdade. Com 

isso, tenta transformar a liberdade, um direito objetivo inalienável, em um direito subjetivo. 

Para justificar a venda da liberdade pela própria pessoa, revive o conceito de direito subjetivo 

de Gerson, escrito 1402, o qual detalharemos mais adiante.  

Segundo Eisenberg (2000), esse posicionamento de Caxa apontava a existência de 

outros interesses por parte do clero, pois aceitar a liberdade e a propriedade como um direito 

de uso era conveniente num momento de expansão das propriedades da Igreja. Se para os 

jesuítas, e também para os dominicanos, não era totalmente agradável a idéia de vender a 

própria liberdade, por outro lado, os efeitos dessa idéia os ajudava a justificar as propriedades 

adquiridas pela Igreja Católica, com os seus bens e riquezas sendo tomados como “usufruto”, 

e não como dominium. Contudo, os franciscanos entendiam que essa era uma manobra 

astuciosa que feria radicalmente as bases do voto de pobreza, cuja característica era espelhar-

se no estilo vivido no estado de inocência, ou seja, sem dominium algum.  

Retornando ao direito subjetivo, Eisenberg (op.cit.) garante que em Gerson não há, no 

estado de natureza, dominium do homem sobre o homem, nem após o pecado de Adão, pois o 

dominium é lei divina, não transferível a outrem. Mas, dado que a lei civil apareceu, era 

preciso assegurar que o homem só passasse a ter o direito às coisas, se fosse em nome de 

Deus, isto é, o homem tem direito às coisas em dominium. Gerson iguala o homem a Deus, 

quando afirma que a vontade divina gera o direito (ius), o que em Aquino não é verdade. 

Porém, esse argumento possibilitou, para Caxa, o aparecimento do direito subjetivo do 

homem sobre as coisas, não porque elas lhes pertenciam, mas porque Deus as concedia a ele. 

Mesmo não resolvendo as contradições visíveis desse argumento, Caxa conclui que a 

liberdade foi dada por Deus e que o homem pode vender-se a si mesmo. 



 

190 

Nóbrega (apud Eisenberg, op.cit.), sustentado na inalienabilidade da liberdade humana 

- pois de modo algum Deus permitiria que o homem usufruísse de sua liberdade ao seu bel-

prazer -, contradiz Caxa ao perguntar-lhe quando seria possível determinar se essa venda de si 

mesmo é justa. Nóbrega utiliza-se novamente da análise de casos concretos para desmantelar 

os argumentos de Caxa. Diz que, em Tomás de Aquino, há uma sentença definitiva quanto a 

isso, que se traduz no seguinte: “Quando a razão pera (sic) proveito da vida humana falta, não 

se pode perder a liberdade e prejudicar a ley natural” (Nóbrega, 1988, p.152). Ora, era 

exatamente isso que a lei civil estava fazendo na colônia, tirando proveito da liberdade dos 

índios por não admitir uma melhor razão sobre a situação vivida, forçando-os a venderem-se, 

não obstante a grandeza da terra e de seu farto sustento. Portanto, a denúncia que Nóbrega 

fazia era contundente: a venda dos índios se dava em razão das trapaças organizadas pelos 

colonos, e não como infração deles à lei natural ou ao direito convencional. São inúmeros os 

relatos feitos pelo jesuíta que atestam os maus-tratos cometidos contra os índios, como o que 

dizia que os colonos maltratavam os índios “fazendo-os servir pior que escravos, tomando-

lhes as suas mulheres e filhos e filhas e quanto têm” (Nóbrega Carta 4. v. 172, p. 44). 

Sem dúvida, o esforço de Nóbrega é relevante, mas não se deve crer que os índios 

tirassem uma vantagem dessa defesa. Primeiro, porque ele nem sequer foi escutado pelas 

autoridades; e segundo, porque a leitura de Nóbrega nada mais era do que uma honesta 

coerência às mesmas leis divinas usadas pelo seu opositor. Ele queria tão-somente afastar dos 

índios a idéia de que a Igreja e o Estado eram injustos e nesse mesmo sentido, a sua esperteza 

estava em “transformar a igualdade natural dos índios, como indivíduos com a capacidade de 

razão, em forma de igualdade política, e com direitos e deveres perante a lei” (Eisenberg 

op.cit., p.153). 

Na esteira dos direitos e deveres dos índios perante a lei, a indianização dos meninos 

dos gentios se consolida, e com isso elabora-se o mais vigoroso de todos os quesitos da 

consolidação dos recolhimentos, qual seja, a vinda dos pais para dentro dos colégios. 

 

A INCORPORAÇÃO DOS PAIS DOS MENINOS, DA REPREENSÃO E DA 

VIGILÂNCIA NOS RECOLHIMENTOS 

 

Mesmo antes da morte de Nóbrega, em 1570, muitos meninos já haviam se 

acostumado a viver recolhidos. Nesse período – histórico e turbulento, devido as aventuras da 

descoberta e das tentativas brutais de conversão dos índios -, meninos índios e filhos de 
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colonos pouco a pouco construíam uma mecânica de funcionamento dos recolhimentos. A 

indianização já havia se constituído como um dispositivo do ato educativo, onde a 

personalidade indígena, além de ser evitada, deveria também ser construída. Acostumar-se a 

viver recolhido significava introjetar e cumprir os novos códigos provenientes dos acordos 

entre colonos e índios, que o regime de forças instituía na colônia sobre todos os aprendizes.  

Assim, precisava-se estabelecer, também, a participação de pais e mães ou a presença 

de índios adultos - homens e mulheres - no interior dos recolhimentos para ajudar na educação 

dos meninos. Esses adultos seriam de preferência casados, pois a intenção era que os mesmos 

fizessem lembrar a autoridade parental, tão necessária às crianças depois de apartadas de seus 

“familiares”. A evidência da participação dos pais nos indica que o trabalho escolar com os 

meninos nunca se dava somente na relação ensino-padre-doutrina, mas também na relação 

ensino-padre-doutrina-índio adulto.  

Posto que a relação parental “original” dos meninos estava sendo quebrada e 

introduzia-se no seu lugar um outro equivalente simbólico - a noção de família européia -, 

aquele homem e mulher (índios e casados) serviriam de exemplo para que aos meninos 

obedecessem aos padres, sobretudo porque as guerras provocadas pelos brancos poderiam 

lhes causar coisa pior. Pode-se, então, deduzir que essa pedagogia não se restringia ao 

discurso ensino-aprendizagem da doutrina, mas se ampliava para a complexidade social, 

abrangendo o discurso do ensino, da Igreja, do Estado e de família (européia).  

Dessa maneira, as práticas pedagógicas ocorriam nos quatro campos de ação possíveis. 

Primeiro, no ensino, porque os padres descobriam formas específicas de ensinar o índio a ler e 

escrever; depois, na doutrina, porque moldavam nos meninos um caráter moral-cristão; em 

seguida, na autoridade temporal, porque os alertavam para a importância do Estado (na figura 

do rei, do governador e mesmo na dos padres), a quem deveriam necessariamente obedecer; e, 

por fim, produziam uma outra noção de família, ao substituírem os amplos laços parentais dos 

gentios pelo modelo europeu e cristão de família nuclear (pai, mãe e filhos). Daí por que os 

adultos que deveriam acompanhar os meninos tinham de ser casados (pelas “leis” da Santa 

Madre Igreja) e ter filhos, para, definitivamente, criar-se a figura da família no interior da 

escola, guiada não somente por um homem guerreiro, mas por um pai.  

Podemos dizer que esses quatro campos de ação por onde transitavam as práticas de 

ensino (ensino, religião, Estado e família) formavam a base estrutural de uma certa pedagogia 

nascente, a qual, mais tarde, como sabemos, vai requisitar essas quatro instituições sociais 

para se impor como o logos do discurso pedagógico. Ou seja, estamos falando desse discurso 



 

192 

que, hoje, nos faz obedecer “naturalmente” ao professor, à escola, ao padre (ou ao 

representante legal da religião do aluno), ao governante e aos pais. A ordem pedagógica do 

século XVI nada mais foi do que a sujeição do outro à Igreja, à justiça e ao pai, o que equivale 

dizer: a Deus, ao Estado e à Família.  

A intromissão jesuítica na vida familiar dos índios foi tão marcante que a mesma se 

constituiu no conteúdo vital do discurso pedagógico. Poucos anos após sua chegada, os padres 

não mais nomeavam separadamente as mulheres de mães e os homens de paes, mas passaram 

a chamar mães e pais apenas por paes, no masculino plural. Isso assinalava que, depois do 

matrimônio católico e da educação dos meninos pelos padres, as mães perdiam a identidade 

correspondente a seu papel na tribo e se incorporavam aos paes que, nas sociedades ocidentais 

- em especial naquele momento histórico - exerciam a função dominante. 

Em compensação, passaram a nomear, separadamente, as crianças de meninos e 

meninas, indicando bem a separação de sexo, mas a mudança mais evidente foi a gradual 

substituição da expressão eschola de meninos dos gentios pela expressão meninos de eschola. 

Além disso, aperfeiçoaram a organização da escola, marcada, agora, por uma conveniente 

divisão do tempo e do espaço das crianças; por fim, aumentaram significativamente as 

repreensões à comunidade. 

Essa mudança na forma de nomear e qualificar os meninos representou a transferência 

deles do centro de suas relações familiares originais (filhos de gentios) para a o logos da 

escola (meninos de escola), ou seja, para dentro de uma lógica específica dos tempos e dos 

espaços escolares e familiares. Assim, o menino de eschola era aquele que pertencia à lógica 

própria do funcionamento escholar; que precisava cumprir as obrigações escolares, 

juntamente com os seus pais, que eram tão vigiados quanto eles pelo discurso pedagógico. 

Mas diferente de seus pais e parentes, os meninos de eschola conheciam mais detidamente a 

verdade prometida: a escrita e a leitura. Ser menino de escola não significava apenas a 

separação ou a negação da escola aos meninos dos gentios - como de fato houve -, mas a 

construção da idéia de que eles eram especiais e privilegiados, por conhecerem a verdade que 

atravessou o Atlântico e por desenvolverem o horror aos costumes índios - os costumes de 

seus próprios pais. Aquele que demonstrava a devida incorporação dessa verdade seria 

considerado um menino de eschola, enquanto aquele que não a incorporava seria tão-somente 

um menino do gentio. 

Os jesuítas, cansados de insucessos com os ensinamentos aos meninos, projetaram 

uma primeira organização do tempo e do espaço escholar no Brasil, de maneira a introjetar 
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nos meninos tal verdade. Essa organização considerava (no caso de Piratininga) a distância do 

mar em relação à escola e, por isso, os meninos freqüentavam-na apenas uma vez ao dia. 

Devido aos “maus costumes” dos índios, acostumados a viver sem Lei, Rei e Fé, mapeava-se 

o tempo deles antes, durante e depois da escola. Por estarem longe do mar, deveriam pela 

manhã pescar para si e para seus paes. À tarde, teriam três ou quatro horas de eschola. A 

seguir, haveria doutrina geral, encerrada com os cânticos “Salve” e “Ave Maria”. Depois, uma 

hora à noite, ao escutarem o sino, deveriam ensinar a doutrina aos seus pais e aos mais velhos 

– homens e mulheres - que não podiam ir freqüentemente à igreja. 

Enquanto o discurso pedagógico organizava o tempo de vida dos meninos de schola, o 

discurso religioso organizava o “espaço (a aldeia) de convivência” dos meninos e de seus 

Paes. O primeiro organizava a aprendizagem escolar, o segundo, a vida familiar. A missa, 

nesse caso, exercia sobre ambos uma intensa fiscalização sobre o espaço e o ambiente 

ocupados pelos índios, pois  

[tomava] conta dos que faltam ou dos que se ausentam e lhes fazem sua 
estação (...) a obediência que têm é muito para louvar a Nosso Senhor, 
porque não vão fora sem pedir licença, porque lh’o temos assim mandado 
por sabermos onde vão para que não vão communicar ou comer carne 
humana ou embebedar-se a alguma aldêa longe; e, si algum se desmanda, é 
preso e castigado pelo seu merinho [meirinho] e o Governador faz delles 
justiça como de qualquer outro christão e com maior liberdade. Si algum 
adoece, é obrigado a mandar-nos chamar e é de nós curado e remediado 
assim no corpo como na alma, o melhor que podemos, e assim poucos 
morrem que não sejam baptisados no artigo da morte quando elles mostram 
signaes de fé e de contricção, e assim destes como dos innocentes 
regenerados com a água do baptismo se salvam muitos (Nóbrega Carta 19. 
v. 147, p. 179-80). 

Uma vez que os tempos e espaços estavam bem mais organizados, a repreensão aos 

costumes dos índios se intensificou, o que fica evidente com a união entre Egreja-Eschola e 

com o Governado-Geral. Tratava-se de um bloco rígido, formado de apenas dois lados. De 

um lado, os jesuítas, representando, ao mesmo tempo, a eschola e a igreja; do outro, o 

Governador Geral, que representava o Estado administrativo da colônia: governador, 

donatários, ouvidor, escrivães dentre outras pessoas da confiança do Rei de Portugal.  

Ambos os lados combatiam os maus costumes dos índios por todo o corpo social, 

sobretudo aqueles considerados diabólicos (o canibalismo, em especial). Então, a repreensão 

era um mecanismo de grande impacto, não era apenas uma simples reprovação. Significava 

fazer com que o gentio se envergonhasse de sua conduta frente aos seus e ainda rendesse 

perdão aos padres e ao Governador Geral. Instaurava-se aí o mecanismo da vergonha.  

Inicialmente, a repreensão era um ato de bravura dos padres, que se posicionavam com 
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determinação contra as práticas diabólicas. Nóbrega relata, entre outros casos, que chegando 

numa aldeia, encontrou “um menino de três ou quatro anos que alguns queriam matar e comer 

por terem tomado aos contrários” (Carta 9. v. 211, p. 78-9) e o batizou. 

 Além de ser um ato de bravura dos jesuítas, a experiência da repreensão possibilitou a 

difusão de cadeias publicas por toda colônia, como recurso para conter os problemas de rixas 

pessoais e, eventualmente, para resolver problemas “pedagógicos”; daí porque surgiam 

muitos lugares destinados às audiências públicas que se realizavam com o ouvidor, para quem 

as pessoas queixavam-se umas das outras.  

Assim, a eficácia da repreensão se dava menos pelo seu caráter grosseiro, do que pelo 

espanto do índio em ver sua verdade posta em suspensão. Através de uma nova moral, da 

palavra áspera e vigorosa dos padres e das leis e punições advindas do governador, os índios 

eliminavam os seus antigos costumes e se habituavam a nova cultura. A autoridade do gentio, 

brutalmente questionada, se enfraquecia frente aos olhos dos seus. A repreensão punha em 

movimento o medo e a dissimulação, mas também as estratégias de fuga, a subjugação, a 

humilhação e, por fim, a crença na nova verdade. Assim, muitos fugiam para outros lugares 

ou adentravam os caminhos secretos das matas e lagos. Outros se dedicavam aos 

ensinamentos dos padres e outros ainda mostravam generosa servidão. 

A repreensão garantia, dessa forma, a humilhação pública, posto que as punições 

serviam de exemplos a todos. Era aplicada a crianças e adultos, e aos feiticeiros, em especial. 

Isso produzia bons resultados para a catequese e para o recolhimento dos meninos, pois 

quando “o governador manda prender um feiticeiro (...) isso desmoraliza-o frente aos seus” 

(Nóbrega Carta 16. v. 147, p. 159). 

Um caso de humilhação aos feiticeiros deu-se no dia da “feitiçaria para prender a 

morte”, quando os padres pediram que o feiticeiro apagasse o tição e falasse a todos que 

estava arrependido do que fazia (Nóbrega, Carta 19. v. 147, p. 189). Dessa maneira, a 

humilhação era o modo mais eficaz de efetivar a repreensão e, portanto, de ganhar os meninos 

e seus parentes para os trabalhos dos colégios. Ou seja, subjugando e humilhando os pajés - 

aqueles que melhor representavam a cultura indígena, uma espécie de Pai espiritual -, os 

jesuítas atingiam mortalmente a cultura de todo o grupo. 

 Em resumo, vimos que grande parte da problematização vivida pelos índios – entregar 

ou não as crianças, obedecer aos padres ou ao governador geral, negar a sua cultura, vender 

ou não a si mesmo ou a seus filhos - foi o que justificou o processo de indianização dos 

meninos dos gentios. Mais do que a questão do estado de natureza - uma vez que, desde 1537, 
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o rei de Portugal já havia decretado que os índios eram gente -; e de natureza escrava - porque 

até fisicamente, contrariando Aristóteles, os índios, apesar de terem corpos fortes e sadios, 

eram facilmente afetados pelas epidemias européias; a indianização foi o resultado de lutas 

reais travadas no interior de uma ordem jurídica. 

Uma vez exposto isso, podemos dizer que a indianização dos meninos dos gentios não 

se deu fora dos tratados do direito natural, nem do direito convencional ou da teologia cristã, e 

que o índio se tornou o que é por um conjunto de normas e procedimentos que, por 

“ilegalismos” (Deleuze, 2005), o protegiam e o submetiam às leis de “convivência pacífica”. 

Pela proteção que o colégio oferecia aos seus filhos, o índio cedia ou retinha parte de sua 

liberdade em troca de um direito. Ao consentir com tal proteção, passava a obedecer às leis do 

Estado português e, por conseguinte, a alterar as suas próprias leis, que não eram poucas e 

nem simples.  

Hansen (2003), nesses mesmos termos, atesta que a “descoberta” dos índios pelos 

portugueses não foi somente fruto de um erro geográfico dos navegadores europeus, mas 

também a construção na colônia da noção do Direito como lei suprema. Tal noção pode ser 

confirmada nessa longa e apreciável citação abaixo, em que Hansen descreve a descoberta do 

índio, por ocasião da apresentação que ele faz do livro de Filipe Moreau, intitulado Os índios 

nas cartas de Nóbrega e Anchieta (2003, p. 14). Textualmente: 

Como o leitor sabe, não havia ‘o índio’ antes da invasão espanhola e 
portuguesa das terras que se chamaram América. O termo resulta de um 
engano de Cristóvão Colombo, que calculou mal a circunferência do planeta 
e pensou estar chegando à Índia, quando viu pela primeira vez, em 1492, os 
seres humanos que habitavam o Caribe. Não eram brancos e a cor induziu o 
navegante a pensar por semelhança, como era próprio do seu tempo, crendo 
que eram indianos e hindus. Inicialmente, o termo “índio” foi classificatório; 
em pouco tempo, significou uma essência, “o índio”, como se hurões, 
algonquins, sioux, hopis, astecas, maias, canhares, incas, chibchas, 
guaicurus, tupis e tapuias fossem um mesmo corpo. E, simultaneamente, o 
índio assim inventado foi uma questão teológico-política. É gente? Terá 
alma? Conhece Deus, deuses? Sem Fé, sem Lei, sem Rei? Caminha já havia 
escrito, na carta de 1500, que a gente nua na praia do Monte Pascoal era 
quem sabe uns cabritos monteses, talvez pardais no cevadouro e certamente 
gente bestial. Em 1537, a Igreja Católica interessada em combater Lutero 
decretou a humanidade dos cabritos, proibindo escravizar occidentales et 

meridionales indos. Como homem do Papa, Nóbrega repetia a autoridade da 
bula, no Diálogo da Conversão do Gentio, de 1556, afirmando que é gente 
como qualquer, pois tem memória, vontade e inteligência, mais as limitações 
da condição humana que para ele, padre, era uma natureza. Quando escreveu 
o Diálogo, fazia tempo que o índio também era objeto da predação 
econômica e problema militar. Escravo por natureza? Selvagem? Gente sem 
história? Bárbaro? Quando é justa a guerra contra essa natureza vegetal 
sufocando as plantas boas da vinha do Senhor? Pois em 1570 Pero de 
Magalhães Gândavo convidava ao genocídio, afirmando em seu Tratado da 
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Terra do Brasil que não se podia numerar sem compreender a multidão de 
bárbaro gentio que a natureza semeou pela terra do Brasil. Com Foucault, 
podia-se inverter a fórmula com que Carl Clausewitz definiu a guerra – 
continuação, por outros meios, da política em tempo de paz – para propor 
que a política portuguesa que em 1549 envia os primeiros missionários 
chefiados por Nóbrega para fabricar almas católicas para o Papa & o Rei, 
assim como a política espanhola na mesma época no Rio da Prata, no Peru, 
no Caribe e na Nova Espanha, são a guerra em tempos de paz28. E, com a 
invenção, propor que a doutrina do Direito aplicada no século XVI à 
discussão da natureza do índio pelos missionários jesuítas, cronistas 
portugueses, viajantes franceses, juristas e teólogos católicos, luteranos e 
calvinistas, que o constituem como “selvagem” ou homem sem história, só 
aparentemente é um princípio e um limite pacíficos que especificam o legal 
e o legítimo das medidas adotadas. Ou seja: politicamente, é mais eficaz 
pensar que o Direito também é um instrumento de sujeição quando 
estabelece a legalidade e a legitimidade das medidas. É certo que em muitas 
situações particulares o Direito efetivamente serviu à defesa dos índios. 
Basta lembrar a ação de alguns homens admiráveis, que defenderam a 
liberdade deles contra a sanha colonialista, como Bartolomé de Las Casas e 
Manuel da Nóbrega, no século XVI, e Antonio Vieira, no XVII. Mas, ainda 
assim, o mesmo direito invocado por esses homens põe em prática 
mecanismos de sujeição. E isso porque as discussões quinhentistas sobre o 
índio e as medidas adotadas quanto a eles não são antropológicas, mas 
teológicas.  

 
É curioso notar que a associação entre a visão teológica e os fatos reais ocorridos com 

os índios determinava não só uma forma de organização espacial deles, mas também o 

controle sobre suas ações (o Direito). Isso parece pouco, mas, se observado do ponto de vista 

dos colégios, veremos que foi em razão destes e da Igreja que os índios passaram a adquirir 

uma “personalidade indígena” e a entender o que era o Estado, ainda que colonial. A forma 

escolar e a forma religiosa moldaram pelo menos duas tecnologias para os índios: a primeira 

foi um trabalho do índio sobre si mesmo para apreender-se diabólico; a segunda, foi a sua 

compreensão acerca da existência e efetividade da autoridade temporal. Ambas as tecnologias 

construíram os novos vínculos sociais no corpo e na mente indígenas, através do aldeamento, 

do colégio e da igreja. Nos tempos de Nóbrega e Anchieta, os colégios ainda não eram 

instituições que possuíam regras, horários, atividades e disciplinas escolares fixas. Apesar 

disso existir, os colégios visavam muito mais normatizar eurocentricamente aquilo que jamais 

conhecera renuncia entre os índios: a educação própria dos seus meninos.  

Por fim, vale destacar que a educação dos meninos, desde cedo, esteve associada à 

mesma matriz do Direito, que conduzia o índio a fazer parte do corpo místico do império 

português. A indianização dos meninos, conforme mostramos, obrigava o rei de Portugal a 

integrá-lo como súditos. Ao deixarem de ser indivíduos sem alma, sem rei, sem fé e sem lei, 

                                                 
28 Foucault apud Hansen, 2003, p. 14. 
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tornavam-se pessoas renascidas na fé cristã, vestidas, casadas e disposto ao bem, portanto 

livre dos pecados até então praticados (Vainfas, 2005). Os colégios, da mesma forma, eram 

fundamentais para que os meninos, a partir de sua colonização, renascessem no corpo místico 

daquele discurso pedagógico que se destinava a reeditá-los na versão católica. Diferentemente 

do que se imagina, o colégio não nasce do humanismo dos padres, mas da negociação frente à 

guerra. 

 

 

 

 


