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CONCLUSÃO: MATRÍCULAS ABERTAS, ACHEM OS MENINOS! 

 

 

 

Em Pigmalião, Liza Doolittle, uma humilde 

florista de rua, tem um encontro fortuito com 

dois aristocratas ingleses, Pickering e 

Higgins. Estes estudiosos das lingüísticas 

decidem fazer uma experiência: reeducar a 

florista para que fale e se comporte como uma 

dama da sociedade. A idéia é que a educação, 

quando utiliza um bom método, consegue 

transformar as pessoas por completo, até 

apagar os vestígios de sua origem social e 

cultural. Instalaram Liza em sua casa e 

ministraram-lhe aulas diárias – teóricas e 

práticas. Os lingüistas triunfaram: Liza 

transforma-se em uma dama, casa-se com um 

jovem de boa família (embora sem posses) e 

mantém um relacionamento platônico com seu 

mentor, Higgins. Final feliz para a 

pedagogia: Liza ama seus professores e estes 

a amam, por ter-se transformado exatamente 

no que desejavam (Bernard Shaw, 1856-
1950, Pigmalião, apud Dussel e Caruso, 
2003 p.15) 
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Ao lermos as Cartas Jesuíticas – material histórico indispensável para a elaboração 

desta tese –, constatamos que a ordem pedagógica vigente no Brasil século XVI se 

materializava no recolhimento do filho do outro, com a finalidade de modificar o seu modo de 

ser.  

É certo que essa prática não nasceu na colônia brasileira, pois, como vimos, desde o 

nascimento da paidéia cristã ela amalgamava as intenções pedagógicas da Igreja. Tanto é 

verdade que, logo nos primeiros séculos do cristianismo, os sacerdotes criaram as escolas 

cenobiais e episcopais, as quais não passavam de instituições de recolhimento. Embora 

fossem chamadas de escolas, se distanciavam muito do significado que os gregos atribuíam a 

esta palavra, isto é, “scholé: descanso, aquilo que se faz no descanso, ou lugar do descanso. 

Escola: o lugar do ócio, lugar onde se vai para não fazer nada” (Fétizon, 2002, p. 162).  

Mas, abandonemos a polêmica questão do ócio grego, para nos voltarmos para o 

recolhimento das as escolas cristãs. Nelas, os recolhimentos eram do tipo doutrinal, onde 

todos estavam inexoravelmente ligados pela obrigatoriedade de divulgar a mensagem ou 

enunciado cristão. Se aceitarmos que “a doutrina realiza uma dupla sujeição: dos sujeitos que 

falam aos discursos e dos discursos ao grupo” (Foucault, 2001, p. 43), parece, então, que os 

indivíduos cristãos não tinham, realmente, tempo para o cultivo do ócio grego. 

Mesmo sem estudar mais detidamente as práticas escolares anteriores ao cristianismo, 

supomos que as mesmas, ao recolher os jovens, desejavam acima de tudo conservar ou fixar o 

aprendiz no oficio do pai ou do rei, numa verdade oracular ou num segredo de uma casta, do 

que modificar o seu modo de ser. Mas apesar disso, não deixavam de acompanhar o aprendiz 

na sua formação moral e humana, afastando-o da inferioridade (escravos) e da 

improdutividade (ociosidade). 

Encontramos, na Antiguidade Ocidental, ações de recolhimento que visavam juntar e 

reunir os meninos, colocando-os ou não em abrigos para impor-lhes a obediência, livrá-los do 

sofrimento e/ou torná-los homens. Porém, o que tal sociedade desejava era preservar o 

passado e as tradições e não atuar sobre os recolhidos para mudar culturalmente o seu modo 

de ser. 

O cristianismo realizou um movimento muito diferente da Antiguidade, no que tange 

aos objetivos a serem alcançados com o recolhimento dos meninos. Nele, a vontade de 

modificar o outro tornou-se uma marca relevante, em função da necessidade de aniquilar 

estrategicamente o passado, materializado na tradição literária greco-romana, no evangelho 

hebraico e no paganismo. Para ser legitimado, o cristianismo não podia fixar nada, nem 
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ninguém, o que o obrigou a inventar ou forjar a efetividade a partir de causas imaginárias - 

como bem disse Nietzsche. 

Assim, educar o outro, no cristianismo, ganha um sentido radicalmente novo baseado 

na imposição de uma verdade externa ao sujeito, levando o pagão a ser convertido e a adorar 

um deus estranho e a acreditar num outro mundo e num outro tempo. Então, podemos 

imaginar que o recolhimento, nesse caso, não se restringia a juntar, recolher e colocar os 

jovens em abrigos, mas incluía, além disso, pedir o seu corpo em sacrifício; era, portanto, um 

lugar de prática de reclusão, de afastamento do mundo, fosse nos mosteiros, fosse nos 

colégios, com fins de divulgação da mensagem cristã.  

Como prática monástica, o recolhimento já era uma instituição separada do colégio, 

destinada à formação dos clérigos; como simples colégio, destinado aos leigos, não escapou 

de uma forte organização religiosa. Isso se deu porque a ação de recolher os meninos, a partir 

de diferentes estratégias e especificidades, se aplicava, sem distinção a ambas as instituições; 

recolher era uma prática que visava buscar os aprendizes onde quer que estivessem, para 

modificar-lhes o modo de ser.  

Contudo, a despeito das nítidas diferenças no processo de recolhimento dos meninos, 

ocorrida depois da consolidação do cristianismo, uma semelhança anterior ainda se manteve: 

o recolhimento sempre foi o espaço onde se educa os meninos fora dos limites familiares, 

para que, longe dos pais, os mestres pudessem ministrar um outro saber. É por isso que na 

Antiguidade Ocidental cabia ao mestre educar os aprendizes em escolas coletivas, instruindo-

os sobre os preceitos morais, a fim de afastá-los de certos comportamentos familiares 

indesejáveis. Em outros momentos, recolher os alunos significava opor um saber contra o 

oficio do pai, recrutando-os para outros ofícios, em geral do palácio: escriba, soldado, 

cavaleiro etc.  

O mesmo ocorreu no cristianismo, ou seja, o recolhimento servia para atuar na parte 

da educação dos jovens que os pais negligenciavam, pois embora os sacerdotes não se 

opusessem aos ofícios do pai, o ensino da doutrina combatia o tipo de moralidade cultivada 

pelos pais e familiares.  

Grosso modo, educar o aprendiz fora dos laços familiares era, para além do imperativo 

cristão, a maneira pela qual o ato de recolher os meninos no Ocidente se efetivava. Porém, 

com o avançar do cristianismo, o recolhimento passa a ser uma atividade que irá atuar sobre o 

corpo do aprendiz em forma de proibição, e não mais de preceitos, visando o apagamento das 

manifestações pagãs, dos prazeres da carne e dos efeitos negativos das literaturas 
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indesejáveis. 

Foi esse o panorama histórico que nos levou à supor que, mesmo antes do advento do 

cristianismo, as sociedades ocidentais utilizaram o ato de recolher os alunos como forma de 

instituir a “escola”, um lugar de instrução separado da influência dos pais ou, até mesmo, 

contra estes. Supomos, também, que tal prática ainda se efetiva na escola atual, 

principalmente naquelas destinadas às populações mais pobres e/ou afastadas dos centros 

urbanos. Ou seja, voltamos nossas energias para a educação do filho do outro (o estranho, o 

diferente), por desconfiar que o mesmo padece de uma moral fragilizada, que só será 

corrigida longe dos pais. Porém, é a partir do cristianismo que, além de recolher os meninos e 

afastá-los dos pais, também temos a necessidade de controlá-los, selecioná-los, organizá-los e 

redistribuí-los em uma série de atividades para modificar-lhes o modo de ser; apagando neles 

não apenas uma moralidade indesejável, mas também a sua história.  

Ora, se a história é feita de discursos e se o discurso é, para nós, mais do que frases e 

proposições, por serem “são práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” 

(Foucault, 2000b, p. 56), então é possível afirmar que o recolhimento, através dos discursos, 

autoriza ou não certos enunciados, pessoas e circunstâncias que, num dado momento, 

constroem uma relação de poder/saber sobre o aprendiz e sobre a escolarização. 

Considerando que o nosso estudo se interessava em saber como esse recolhimento se 

desenvolveu no Brasil, tentamos mapear os discursos europeus que confrontaram a história e 

a cultura indígena para, enfim, destacarmos os elementos que compuseram a educação dos 

índios. Com isso, apostamos que foi o resultado desse confronto que produziu os elementos, 

contra os quais e com os quais, ainda hoje, lidamos na economia do discurso educacional. 

Sendo assim, a história do recolhimento no Brasil, seja do ponto de vista do ato de 

recolher, seja do ponto de vista da instituição em si, nos mostrou, pelo menos, quatro 

elementos que modificavam o modo de ser do outro. Esses elementos constituem as táticas 

daquilo que nós denominamos nesta tese de indianização do gentio e podem ser assim 

sistematizados: 

1. Recolher os meninos — Como vimos, o recolhimento Brasil-Colônia se deu por 

meio de uma cuidadosa aproximação dos jesuítas com o índio. Buscava-se, principalmente 

nos capturados de guerra, nos banidos de sua tribo, nas crianças, nas mulheres, nos órfãos e 

nos forros, uma forma de adentrar o mundo indígena, isto é, buscava-se nos indefesos e nos 

ressentidos as informações necessárias para essa inserção. Em geral, a aproximação 

propriamente dita parecia ser amistosa, e ocorria por meio de visitas dos jesuítas às aldeias e 



202 

 

malocas, mediadas pelos intérpretes, padres ou outras pessoas que já sabiam se comunicar na 

língua indígena. Mas, às vezes, tal aproximação, era intensa e dura, sobretudo por ocasião dos 

acontecimentos extremos, como no fim das guerras sangrentas (entre tribos ou entre gentios e 

colonos), no estado in extremis ou após as prisões dos gentios, realizadas pelo Governador 

Geral.  

O nome oficial da prática do recolhimento na colônia chamava-se “conversão do 

gentio”. Tentamos mostrar que, no Brasil, esta prática estruturava de tal maneira o campo de 

ação do recolhido, que chegava facilmente se confundir com a própria atividade exploratória 

do “Estado” colonial. Assim, jesuítas e “Estado” governavam ostensivamente os índios, a 

ponto de confiscar-lhes os saberes e práticas para, enfim, tomar-lhes o privilégio de instaurar 

a lei na colônia. 

De fato, nos tempos coloniais, o recolhimento dos meninos foi uma atividade muito 

intensa, sendo considerada por nós como a responsável direta pela construção da idéia de 

Estado (colonial). Em razão disso, entendemos que a experiência do recolhimento serviu 

muito mais para construir um tratado político e/ou pedagógico, do que um tratado 

missionário, haja vista que ele foi fruto de acordos de guerra entre índios e europeus, se 

constituindo em uma espécie de interseção entre os interesses europeus, jesuítas e indígenas.  

Não é sem razão que Eisenberg (2000) afirma que grande parte dos padres jesuítas 

interessava-se mais pela atividade educacional do que pela mera atividade missionária. É 

nesse sentido que o recolhimento não deve ser entendido apenas como um recurso doutrinal 

para realizar as coisas da fé. Era também como um recurso educativo e, portanto, político, que 

alterava modos de ser, que convidava o outro a fazer parte de uma outra verdade 

colonizadora, mas também se constituía na possibilidade real dos colonizados se imporem.  

Assim, a educação que se praticava por meio do recolhimento recuperou, nas práticas 

sociais (simbólicas) da colônia, a velha ligação que o Ocidente já efetivara, anteriormente, 

entre o sentido religioso e o sentido político do ato de educar o aprendiz. Portanto, não resta 

dúvida de que o recolhimento dos meninos embasou as demais práticas educativas 

desenvolvidas no âmbito da religião e do Estado. O recolhimento, nessa perspectiva, 

configurava nos índios outros modos de pensar, de sentir e de agir, erigindo uma outra 

consciência na colônia. De um lado, como prática religiosa, levava o índio a aderir a uma 

outra crença (ou verdade); de outro, como prática política, costurava os conflitos causados 

pelo confronto de diferentes visões de mundo. Criava, portanto, táticas locais frente às 

estratégias políticas de Estado, evitando assim as resistências, ao unir-se aos recolhidos em 
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suas mazelas.  

2. Introduzir o mal católico na mentalidade indígena — Tratava-se de combater a 

linguagem do recolhido, supostamente marcada pelo erro, pela incompletude e pela 

imperfeição.  

Mas como dizer ao outro que a sua linguagem sofre de uma incompletude? No caso do 

Brasil-Colônia, os jesuítas advertiam os índios sobre o mal, com o intuito de retirar-lhes a sua 

suposta essência maligna, o que criava o sentido e o uso que os padres faziam da linguagem e 

da gramática no ensino dos meninos. Ao disciplinar seus corpos, os padres levavam os índios 

a aceitarem que algo da sua linguagem parecia gerar as práticas diabólicas - o canibalismo e o 

matrimônio poligâmico –, as quais lhes traziam o sofrimento e as guerras. De maneira geral 

foi por esse motivo que o aprendizado da escrita e da leitura ganhou o devido espaço entre os 

índios, mas foi também, por prometer o acesso a uma tecnologia desconhecida, a escrita. 

Introduzir o mal era introduzir a leitura e a escrita, que servia, sobretudo, para difundir o 

discurso europeu sobre o corpo, sobre a sexualidade e sobre o modo civilizado de ser, isto é, 

mais do que difundir a palavra sagrada, difundia-se uma outra moralidade considerada 

correta, que se opunha à moralidade dos índios. Assim, essa ação educativa que ocorria na 

colônia tinha por finalidade alterar o discurso sobre as práticas indígenas que, a partir de um 

determinado momento, passaram a ser discursivamente diabólicas. 

3. Produzir ou inventar o sujeito que se quer dominar — Tudo que o dispositivo da 

indianização do gentio criou foi um sujeito que não existia: o índio. Deu-lhe forma, conteúdo, 

personalidade e lhe ofertou um modelo de educação. Quanto mais o índio resistia ao 

recolhimento, mais ele se inventava, se materializada e ganhava existência real. Isso nos leva 

a inferir que a indianização foi uma espécie de pedagogia que, ao educar o índio, o projetou 

como um ser cultural. Poderíamos afirmar, então, que a ordem pedagógica do século XVI, 

mais do que educar, fundou uma nova “espécie”? Se isso for verdade, a educação, então, em 

vez de libertar o sujeito, o fixaria numa segunda natureza, produzida culturalmente? É óbvio 

que para essas questões não possuímos qualquer resposta, embora desconfiemos que a ordem 

pedagógica do século XX andou criando na escola outras/a figuras maléficas, como o 

ignorante, o analfabeto, o malandro, o negro preguiçoso, entre outras. Então, perguntamo-nos 

se a pedagogia escolar, esta que se utiliza de princípios, métodos e técnicas de aprendizagem 

não seria, hoje, a grande guardiã da indianização do filho do outro. 

Seja como for, isso nos leva a apostar que a vontade de indianizar o gentio inaugurou 

uma ordem pedagógica, cujo empreendimento (construído ao longo da história) foi tomar a 
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criança-índia por maligna e propensa ao mal, para depois educá-la ou deseducá-la. Tratava-se, 

nesse sentido, de subtrair o outro de sua condição inicial, nesse caso, de participante de uma 

cultura, para impor-lhe uma verdade estranha, mas sem prescindir do consentimento do 

recolhido, que munido dos discursos sobre si, participa da sua inclusão-exclusão. Nesse 

complexo jogo, a criança-índia ajustava os discursos de que dispunha aos discursos estranhos, 

posicionando-se contra ou favor de verdades que o quebra-cabeça colonial lhe permitiu 

construir.  

4. Impedir a prática dos rituais indígenas — A ordem pedagógica da época atuava 

em duas frentes distintas. Uma agia no nível elementar da sociedade, sobretudo domando as 

crianças, as mulheres, os fracos e os banidos. A outra organizava o Estado nos limites 

econômico, administrativo e jurídico. Ou seja, falamos de uma dupla pedagogia praticada ora 

pelos padres, ora pelo Governador Geral: uma que instaurava os poderes do soberano e outra 

que organizava o estado mental da colônia. Enquanto uma cuidava dos fortes e produtivos, a 

outra se ocupava dos fracos e vulneráveis. Por estado mental, referimo-nos à capacidade de as 

práticas educativas atuarem diretamente nos rituais indígenas daquele tempo, confiscando-os 

para o interior do Estado, não só através das leis portuguesas, mas também pela construção 

dos recolhimentos dos meninos. Vê-se, então, que a ordem pedagógica atuava no nível 

elementar da sociedade, preocupada, basicamente, em facilitar a estatização dos rituais 

indígenas, para que os mesmos não concorressem com a governabilidade do Estado.  

Mas, então, a prática dos jesuítas era a própria prática estatal? Não acreditamos nisso, 

pois o que ocorria, na verdade, era que os jesuítas reproduziam nas suas práticas educativas a 

política de colonização do império português. Porém, o objetivo maior da ordem jesuítica era 

garantir o poder de Roma e não a expansão do império, daí porque atuava como se fosse o 

Estado. A expansão do império português, no contexto da Contra-Reforma, era condição 

necessária à expansão do poder de Roma; e Portugal, enquanto país católico, se adequava 

inteiramente a isso.  

A ordem pedagógica nascida dessa interseção entre política e religião só se dava 

porque tanto a Igreja como o Estado tinham o objetivo de estatizar os rituais indígenas. E é 

isso que nos leva a dizer que o governo que essa ordem pedagógica realizou era, em si, o 

ritual que melhor estruturava o Estado, pois, ao favorecer os índios fracos e vulneráveis, 

compelia os mais fortes e produtivos a se renderem às normas estatais. O Estado e a 

Pedagogia modernos são, por assim dizer, as faces de uma mesma moeda, cujo objetivo era 

tentar impedir, a qualquer custo, que a lei comunitária, instaurada pelos rituais indígenas, 
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sobrepujassem a lei externa, proveniente do Estado português. 

Vale ressaltar, a propósito da nossa referência à lei comunitária, a oposição que 

Grüner1 (2004, p. 18) faz entre o ritual do sacrifício e o Estado:  

(...) uma coisa que se poderia depreender da análise de Geertz é a seguinte: o 
Estado balinês – e a constatação se torna extensiva a muitas outras culturas 
informadas por etnólogos e historiadores – é, imediatamente, um ‘espetáculo’ 
ritual participativo. O nosso, ao contrário, chegou a parecer um ‘espetáculo’ (e 
certamente muito pouco participativo), em que mesmo os mais dramáticos 
momentos de renúncia ao Poder têm, inevitavelmente, algo de show dos meios 
de comunicação. Sem dúvida, isso tem a ver com o desenvolvimento das 
modalidades ‘burguesas’ e capitalistas de separar o espaço da política do da 
sociedade. (O grifo é nosso) 
 

 Trata-se, na verdade, de dois rituais: um que instaura o sacrifício (comunitário) e outro 

que instaura o Estado (espetaculoso). A diferença radical entre eles é que o ritual do sacrifício 

é, por excelência, o ritual dos rituais, em que “a própria prática do ritual é seu próprio 

‘objeto’. Ela instaura a regra, ou a série de regras que impedem a plena satisfação do desejo” 

(op.cit., p. 19). O ritual do sacrifício é, portanto, originário, comunitário e participativo, mas 

não oriundo de uma mácula divina, e sim da própria organização social (religiosa) daquelas 

sociedades ditas arcaicas.  

Embora esta tese não tenha caminhado por abordagens psicanalíticas, temos que 

admitir que nos tempos coloniais o ritual do sacrifício ou o ritual originário era, 

definitivamente, o fenômeno que mais perturbava a pedagogia nascente2. No caso dos nossos 

índios, tal ritual apresentava-se sob a forma da guerra e do canibalismo, práticas que 

instauravam a lei para os seus membros, o que, na visão européia, precisava ser eliminado, 

por concorrerem com as leis do império português.  

Portanto, na colônia, a ordem pedagógica foi uma ação de governo do outro que 

atuava para eliminar o ritual originário dos índios, em favor da imputação de um ritual cínico 

e espetaculoso. Cínico, porque os estados nacionais, que se encontravam em processo de 

fortalecimento, preocupavam-se menos com os problemas sociais do que com os instrumentos 

de controle social. Espetaculoso, porque criavam os rituais públicos de punição e ordem, ao 

trazerem para a colônia a figura do ouvidor, do juiz, do escrivão etc.  

Assim, a ordem pedagógica dos padres - que resultou na própria indianização dos 

filhos dos gentios -, atuava entre dois Estados rituais: um legítimo e forjado (o indígena) e 
                                                 
1 Sustenta-se nas análises de Geertz sobre o Ritual do Estado balinez, em sua obra denominada Negara. 
2 Consideramos essa pedagogia como nascente, porque as práticas de ensino e de vigilância sobre os aprendizes, 
desenvolvidas pelos jesuítas na Europa, não foram eficazmente aplicadas na colônia. O próprio Ratio Studiorum 
só foi formulado em 1599, embora os antigos exercícios espirituais de Inácio de Loyola fossem o seu suporte 
principal. 
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outro forjado e cínico (o moderno). Não devemos entender legítimo como natural, mas como 

a não separação entre comunidade e Estado. Ademais, não entendemos por forjado uma coisa 

tramada, falsificada, mas algo como o trabalho de um ferreiro que dá vida a uma forma. 

Enquanto o primeiro insistia em instaurar a lei pela guerra e pelo canibalismo, o outro forjava 

a culpa e a vergonha que deveriam eclodir dessas práticas quando do seu confronto com a 

moral cristã.  

Enfim, o sentido de indianizar o filho do outro no século XVI foi confiscar a guerra e 

o canibalismo para o interior do Estado, tarefa que contou com a contribuição dessa 

pedagogia. Portanto, a função dessa ordem pedagógica foi efetivar a passagem do ritual 

originário para o Estado. Em outras palavras, foi permitir a seleção de alguns (filhos dos 

outros) como os representantes do Estado contra o ritual originário, daí porque era difícil 

separar a prática educativa dos jesuítas das práticas de governo realizadas pelo Governador 

Geral.  

 Depois de esclarecermos o funcionamento da ordem pedagógica do século XVI, é 

possível alguma especulação sobre como ela se comportou em tempos pós-coloniais? 

Arriscaremos algumas opiniões, relatando dois episódios. 

 

PRIMEIRO EPISÓDIO 
  [Matrículas abertas! Achem os meninos!]  

“(...) 
– Temos ainda muito a andar? Inquiriu a senhora. 
– Umas duas léguas puxadas... Si o caminho estivesse bom, era um 

instantinho. Mas, com estes atoleiros, ainda leva tempo. 
– Vamos ter chuva hoje...  
– Na certesa. 
– Mamãe, tenho fome. 
– Toma, meu filho, os últimos biscoitos que trouxe. Logo 

voltaremos para casa e terás um bom jantar. 
Após longas horas de difficil caminhar, avistaram por entre ramos 

verdes, uma casinha branca de apparencia modesta. 
– Lá está a casa do nhô Quim. Esta é a primeira fazenda que a Dona 

vae visitar, aqui no bairro do Campo Grande. 
Algumas palhoças á beira da estrada eram os fogos do bairro 

pauperrimo, tendo por guardas magros cãesinhos a ladrarem furiosos, como 
num protesto contra a invasão dos seus domínios. 

Avisado pelos ladridos, o fazendeiro, á porta, inspecciona a estrada a 
ver quem o vem incomodar áquella hora cálida. 

Parando o troly á porta, fita com ar aborrecido a senhora que o 
cumprimenta cortezmente. 

– Boas tarde! ... diz, sem entretanto convidar a viajante a descançar 
em sua casa. 

– Então, para onde vae a Dona? 
– Sou professora, senhor, venho por ordem do sr. inspector escolar 

fazer o recenseamento do bairro, para instalar aqui uma escola. 



207 

 

– Tché! ... Coitada das professora, tão que nem bando de passarinho; 
avuaro tudo e agora num acham onde assentá. 

– Ainda tenho que ir hoje ao bairro do Purgatório. Fica longe daqui? 
– Quá, não é longe não, pode chegá lá pras quatro, mas vortá hoje 

mesmo, quando! ... Os caminho não dão passage pros cavallo bão, nem pros 
viandante de a pé. E’ só lama e desbarrancado ... Não é num dia que corre o 
bairro não, Dona. E’ uma casinha aqui, outra acolá... 

– Que maçada! Eu tenho ordem de ir até lá. 
– Mais, pro via de que, esse governo qué se intrometê na vida 

privada das famia da gente? 
– Um bom governo tem o dever de cuidar da educação dos filhos do 

povo que serão homens de amanhã. Si a sociedade for composta de homens 
analphabetos, o paiz não poderá progredir. 

– Quá... Eu sei lê mal e má, aprendi de si, nunca tive numa escola. 
Sei assigná meu nome, fartando só duas ou três letra, mais é intelligive. Em 
conta ninguém me embaça. Com uns grão de mio ou de feijão faço todas as 
conta do mundo. Só neste fazendão, ganhei mais de quinhentos conto. E a 
Dona que é lente (quem sabe ler) e professora do governo nem uma casica 
tem pra mora... 

– Está bem. Dê-me, licença de percorrer a sua colonia e tomar nota 
das crianças analphabetas. 

– Pra quê, não é preciso tanta canseira. Si a Dona não tem política 
(luxo) e quizé desapiá do troly e esperá aqui na minha sala, eu chamo o 
diministradô. Elle lhe dará os nome das crianças que trabaiam aqui. Cada um 
já tira seus deztão por dia, pra ajudá os pae, que são uns pobre que não tem 
nada. O governo obriga aprendê; mas os coitado nem ropa tem pra vim na 
escola. São uns índio perfeito. 

– Os Paes precisam fazer algum sacrifício em favor dos filhos ... O 
senhor pode chamar o seu administrador. Ficarei agradecida com as 
informações que me der. 

Preciso voltar á cidade antes que caia a chuva. 
Veio o administrador. Homem alto, magro, cor de cobre, fios de 

barba duros como espinhos de ouriço. Typo completo do nosso caboclo. 
– Póde o senhor me informar si ha aqui creanças bastante para se 

crear escola? 
Elle, pachorrentamente, apoiou ao barranco um pé calçado de barro, 

fincou no joelho o cotovello, cuspio de lado, coçou o queixo pontudo, e 
numa voz arrastada: 

– Quá ... Dona, os que mora pra lá do Purgatório, tão na escola do 
Jardim, os que mora pra cá, tão na escola do Campo Grande. Aqui ai só uns 
dez ou doze. Dispois os pae já disseram, é botá escola aqui elles se mudam 
prorde os fios lês possa ajudá no trabaio. 

– São inúteis as mudanças, o ensino é obrigatório e vão ser 
installadas escolas em todas as fazendas. 

Depois de tomar os nomes das doze crianças em idade escolar, 
existentes no bairro, pediu a professora ao troleiro para voltarem á cidade o 
mais depressa possível.” (Dora Lice. O calvário de uma professora, 1927). 

 
 

SEGUNDO EPISÓDIO 
  [Matrículas abertas! Tragam bancos!]   
   
 “A mãe definhava á força de trabalhar até alta noite na confecção de 
roupas brancas, tal mal remuneradas. 
 O pae desesperava.  
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  (...) 
 Um parente do dr. Castro foi visital-o um dia. 
 Advinhando a penúria daquele lar, insinuou, delicadamente, a 
vantagem de matricular Hermengarda, na Escola Normal.   
 – Fazer de minha filha uma normalista! Exclamou com despreso o dr. 
Castro.  
 Fez-lhe ver o amigo não ser a Escola Normal, um logar degradante 
como suppunha. Lá não se matriculavam somente moças levianas e sem 
compostura. 
 O publico acostumado a ver a mulher trancada em casa, estranhava 
ver na rua moças que se estavam habilitando para viver por si. 
 Dahi a injustiça do conceito feito ás normalistas. 
 O dr. Castro, para se ver livre da importunação, prometeu falar á filha. 
 Esta, assim ouviu do pae o que lhe insinuara o amigo, exclamou com 
repugnância: 
 – Nunca! Nunca serei professora pública! Uma pobre creatura, sempre 
humilhada, por tantos superiores hierarchicos – directores, inspectores, 
secretario. 
 Quero trabalhar sim, não porém como escrava! 
Quero trabalhar como um ser pensante, e não como essas infelizes creaturas, 
transformadas em verdadeiras machinas, movidas tão somente pela 
pesadíssima e complicada engrenagem, denominada – Diretoria Geral da 
Instrução Pública. 
 O pae não insistiu. Também não queria aquilo para a filha predileta”. 
[após a morte do irmão de Hermengarda, os gastos com remédio e depois 
com o enterro e todo o sofrimento que a familia passara, Hermengarda não 
teve escolha, matriculou-se na Escola Normal. Depois de quatro anos de 
estudo, o pai adoece. Ela, mais uma vez não teve escolha. Teve que logo 
pedir “collocação”, uma cadeira vazia para lecionar]. 
 “A nova professora, cheia de firmeza, mas tendo o gelo no coração, lá 
se foi a iniciar a carreira de humilhações! 
 Carreira que a levaria ao calvário, onde a fronte altiva deveria pender 
um dia, ao peso da coroa de espinhos doridos”. 
 (....) 
 “ – Si requerer uma destas, perguntou apontando para as [cadeiras] da 
capital, serei nomeada? 
 – Sim senhora, diz o funcionário, sympathico velhinho que a todos 
acolhia paternalmente, mas é preciso arranjar um bom padrinho”.  
[indignada com tudo, perguntou qual a melhor forma de ser nomeada sem se 
humilhar aos pés de um político] 
 “– As distantes da capital. Quanto mais longe, mais depressa será 
nomeada.” 
 (...) 
 “– Fria e nevoenta madrugada. 
 A família do dr. Castro estava em pé, para assistir a partida de 
Hermengarda”. 
 [o que Hermengarda não sabia era que no interior também precisava-
se de padrinhos... apesar disso, conseguiu abrir uma escola isolada] 
 “Hermengarda poz-se a trabalhar, não obstante a má vontade do 
inspector. 
 Allumnas não lhe faltaram. Em três dias matriculou sessenta. Era mais 
que a lotação da sala, mas não havia um regulamento escolar ou pessoa 
competente para a orientar. 
 As creanças levavam de casa, compridos bancos, que eram 
enfileirados ao longo das paredes. 
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 Quando a professora, recusava alumnas, por falta de logar, retrucavam 
logo os Paes: ‘ a senhora pode acceitar a menina, ella traz o banco’...” (Dora 
Lice. O calvário de uma professora, 1927)  

 

O que ainda é possível esclarecer sobre esses dois episódios? Ora, o que fica evidente 

é que alguém continuou a recolher os meninos e alguém continuou a entregá-los; é evidente, 

também, que quem recolhe os meninos não é mais a Igreja, e sim o Estado; assim, como é 

certo que o recolhedor não é mais o padre, e sim o professor. Depreende-se, pois, que o 

dispositivo do recolhimento não se extinguiu com o fim da colônia, mas se tornou, 

posteriormente, um mecanismo autorizado pelo Estado, que prescreve o recrutamento dos 

alunos nas fazendas, nos quintais das casas ou onde quer que estejam. 

Certamente, esse recolhimento pós-jesuítico não consiste mais em alterar, através de 

leis divinas, a relação dos alunos com o seu corpo, sua sexualidade e sua cosmologia, posto 

que esse modelo já se extinguiu. Agora, recolhe-se os meninos (e as meninas) para alterar a 

relação que eles e seus pais estabelecem com a cidade, com a civilização e com a 

modernidade. Para isso, altera-se o comportamento moral do aluno, bem como a sua 

sexualidade, porém não mais pelas leis divinas, e sim através de elementos pedagógicos 

cientificamente elaborados. Com o aparecimento do Estado e das ciências, a ordem 

pedagógica (que se traduz em transformar o outro num maléfico), herdada do recolhimento 

colonial, foi cientificizada e, por isso, a educação doméstica e a religiosa foram 

desqualificadas e substituídas, é claro, por conceitos científicos e profissionais.  

Ao que tudo indica – e isso merece estudo -, nos tempos republicanos o parâmetro 

científico utilizado pela ordem pedagógica para realizar o recolhimento foi o das ciências 

naturais e biológicas, o que pode ser verificado nos fragmentos abaixo, retirados de textos do 

início do século XX, os quais tecem considerações sobre as professoras: 

A primeira condição de êxito do ensino é dotar a escola de mestras 
instruídas, que saibam bem aquilo que vão ensinar (Minas Gerais, Secretaria 
do Interior e Justiça. Relatórios de Diretores de Grupos Escolares 1917a 
apud Faria Filho, 2000, p.127). 
 
A professora primária nada tem que ensinar,tem apenas de guiar 
metodologicamente os alunos da observação dos fatos para a indagação da 
verdade e a compreensão das leis naturais (idem, 1910a, p. 164)  
 
Ensinar nada vale. É preciso saber fazer-se compreender e que a criança 
assimile o conhecimento das matérias do programa, desenvolvendo-o (idem, 
1914a, p. 164). 

 

Se na colônia os padres-professores afastavam os índios do canibalismo, da guerra e 
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do sexo, ensinando-lhes as orações, e introduzindo o mal, agora os novos professores 

recolherão os meninos para os afastarem-nos da preguiça, da vadiagem, da perambulação 

pelas ruas, das doenças e das más companhias. Os alunos agora precisam ser recolhidos para 

se inserirem no novo cenário econômico, político e científico. Mesmo assim, a ordem 

pedagógica permaneceu alerta: 

 (...) [criou-se uma sociedade que] foi denominada ‘cruzada do Bem’ e seus 
sócios, rigorosamente eleitos, trazem um distintivo, auxiliam com seu 
exemplo e suas maneiras a educar os costumes rebeldes (idem, 1917a, p. 
82).  
A educação moral foi ministrada de modo intuitivo. [Assim] um tempo 
preciso foi consumido em arrancar das crianças os vícios contraídos no lar 
(idem, 1915a, p. 83).  

 
Eis porque, guiada por um método, cujas bases vêm das ciências naturais, a ordem 

pedagógica republicana impõe uma nova versão para o recolhimento de meninos e meninas. 

Isto é, abandonará o interesse pelo confisco dos rituais culturais - embora isso tenha 

permanecido por mais algum tempo, pois não podemos esquecer, por exemplo, da 

perseguição à cultura afro-descendente - e passará a confiscar os ignorantes, os analfabetos, os 

malandros, os indóceis, para tentar evitar qualquer ataque destes contra o Estado. Daí porque 

se tornou necessário domar os impulsos das crianças.  

Não podemos alongar qualquer análise sobre a ordem pedagógica praticada na 

República brasileira, porque não foi esse o nosso objeto de estudo, mas podemos dizer que, se 

nos tempos jesuíticos a maior batalha da ordem pedagógica era travada entre o bem e o mal, 

na República, a batalha será entre o certo e o errado. A partir dessa baliza, os dispositivos 

disciplinares, respaldados pelas ciências e pelas revoluções populares, se encarregarão de 

dizer a todos o que é certo e o que é errado. Portanto, no avançar do século XX, o Estado não 

precisa mais caçar os meninos, pois todos devem ser, obrigatoriamente, matriculados 

(entregues) nas escolas. Assim, na primeira metade do século XX, chega ao fim as práticas 

desbravadoras de recolhimento dos meninos. O Estado não precisa mais usar a força total 

desse mecanismo, porque o dispositivo da escolarização se instaura definitivamente, 

descartando as antigas formas de funcionamento do dispositivo do recolhimento. 

Talvez uma análise mais apressada conclua que esse é o fim do recolhimento, mas 

desconfiamos que ainda restam algumas cinzas. Ainda que o recolhimento do filho do outro 

não se atrele mais ao argumento de eliminar o demônio e a “animalidade” do aluno, nem com 

o de erradicar o analfabetismo, ele passa a se atrelar, a nosso ver, às políticas internacionais de 

educação para a América Latina. Se torna, assim, um empreendimento totalmente amplo, 



211 

 

sofisticado, tecnologizado e financiado, alienado aos processos escolares e materializado em 

programas como bolsa-escola, bolsa-família e ONGs de toda natureza. Não nos enganemos: 

em todos os programas do Estado, voltados para educação, o recolhimento das crianças está 

em jogo; não mais para endemoniá-las, mas para renovar a promessa de Estado. Além disso, 

todas as ONGs que lidam com educação incluem em seus projetos o recolhimento dos 

meninos, sob o argumento infalível de livrá-los do sofrimento, da morte, do tráfico, da 

prostituição, da exploração do trabalho infantil e tudo o mais que possa afastar as crianças das 

coisas consideradas más ou erradas. As crianças parecem, elas mesmas, denunciar esse 

assédio, quando, por ocasião de alguma entrevista de jornal ou televisão, dizem: “É melhor 

estar aqui do que na rua roubando, matando, fazendo coisa errada!” 

 Não estamos afirmando que o recolhimento dos meninos de hoje é o mesmo dos 

tempos dos jesuítas, mas sim que uma vontade de recolher compõe a economia do ato de 

educar, o qual, desde a figura do padre-professor, passando pelo mestre-escola e chegando ao 

profissional professor, não vacila em abrir uma casa ou instituição de ensino ou de 

acolhimento às crianças e jovens necessitados. Em vez de lutarem para que o Estado assuma 

sua responsabilidade social, as pessoas preferem inaugurar um abrigo ou servir refeições. Já 

os professores e pedagogos aprovam as políticas compensatórias, a exemplo dos “Amigos da 

Escola”, sem se preocuparem em analisar a educação com mais rigor. Cabe aqui, então, 

alguns questionamentos: Por que será que grande parte das ONGs são fundadas sob a égide do 

argumento de proteger as criancinhas? Por que será que os professores e pedagogos preferem 

as dinâmicas de afeto, em detrimento dos debates e propostas mais radicais para a educação? 

Por que será que as faculdades de educação de todo o Brasil, que contam com docentes 

formados nas mais renomadas universidades, não conseguem pensar uma formação de 

professores que se distancie do óbvio, que interrogue a religião das pedagogas e dos 

pedagogos e suas práticas de rebanho? Seria apressado ou absurdo afirmar que a razão talvez 

esteja no fato de partilharmos do desejo de recolher e arrebanhar novos cordeiros para o 

fortalecimento de nossas crenças e ideologias? 

Queremos sublinhar que o recolhimento não é um pressuposto abstrato e metafísico, 

mas é um elemento subjetivado na ordem pedagógica e que entrou na economia dos debates 

educacionais, seja no âmbito do Estado ou das práticas escolares. Equivale dizer que o 

recolhimento atual, assim como o do passado, realiza todos os esforços possíveis para retirar 

os meninos de seus pais e das ruas. Em seguida, associa-os a um elemento maligno para, 

enfim, culpá-los por própria situação. Sob a salvaguarda de um conjunto de normas e práticas, 
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legitimadas por professores, Estado e familiares, que justificarão a existência de escolas, 

ONGs, casas de recuperação e projetos educacionais. 

Enfim, trata-se de fato de uma herança perigosa. Mas, o que não traria algum perigo? 

Há alguma saída? Respondamos com Foucault: “O que digo não é que tudo seja mau, mas que 

tudo seja perigoso, o que não é exatamente o mesmo que mau. Se tudo é perigoso, então 

sempre temos algo a fazer” (1984b, p. 44). 

Obviamente, não estamos falando em pessimismo, mas, como atestou Foucault, em 

“ativismo imenso”, que significa se empenhar, obstinadamente, na busca de “soluções, ou 

melhor, de problematizações; (...) de uma forma de interrogar a mim mesmo sobre os 

elementos morais que não pretendo abandonar, mas que me soterram e comigo enterram os 

mais propensos”. Não devemos tomar o recolhimento apenas em sua face negativa, mas, se 

possível, em sua positividade, o que significa reconhecer as regras de nossa prática discursiva 

sobre os sujeitos que educamos e a realização de uma análise detalhada da forma como temos 

educado o aluno e a nós mesmos.  

A questão agora não é mais saber “quem sou eu” (um recolhedor de meninos, como 

queria Descartes), nem “quem somos nós” (produto das ciências - recolhemos os meninos 

para ensinar a ciência, como queria Kant), mas saber o que faremos com o que fizeram de 

nós. Em Foucault, isso é um convite, expresso da seguinte forma:  

Considerar a ontologia crítica de nós mesmos não certamente como uma 
teoria, uma doutrina, nem mesmo um corpo permanente de saber que se 
acumula; é preciso concebê-la como uma atitude, um êthos, uma via 
filosófica em que a crítica do que somos é simultaneamente análise histórica 
dos limites que nos são colocados e prova de sua ultrapassagem possível 
(Foucault, 2003, p. 351). 

 
Não é necessário, portanto, lamentar o aparecimento do ato de recolher, posto que, 

como acontecimento histórico - que não é outra coisa senão o que nós pensamos, dizemos e 

fazemos -, ele pode ser o material ético-moral do nosso trabalho docente, com vistas a 

transgressões. 
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Post Scriptum (1) 

 

Matrículas Abertas! Volte a estudar! 

 

 

Este era o chamado dos professores em busca de alunos. Fazia-se o chamado por meio 

de um cartaz, um mosquitinho3, uma carta e um anúncio no rádio e no jornal. A propaganda 

assim era feita. O conteúdo do cartaz dizia: “Para isto basta o comparecimento à secretaria da 

escola e apresentação de documentos: Xerox da Carteira de Identidade; xerox do comprovante 

de endereço e duas fotos”. Embora a língua portuguesa possua meios para justificar a 

construção dessa frase, por alguma razão, o quesito “Xerox da Carteira de Identidade” parecia 

ter mais importância, pelo menos pra quem digitou o texto. Surpreendentemente, no 

mosquitinho, não havia caixa alta para nada, a não ser para o CPF e para o C de comprovante 

de endereço. Além de incluir o CPF, incluíam-se outros quesitos que o cartaz não 

mencionava, como, por exemplo, “copia do título de eleito (sic)”. Assim, de Xerox passou a 

cópia; de eleitor para eleito, de Identidade para identidade. Consciente ou não, o texto 

atrapalha-se em atender a uma linguagem formal ou cartorial (CPF, ID, Copia de, Título de 

Eleitor) ou uma linguagem vulgar ou comercial (xerox, comprovante de endereço, foto). 

Mais à frente o texto continua: “destina-se às pessoas com idade a partir de 18 anos 

que não concluíram o Ensino Fundamental e/ou as que não sabem ler e escrever”. Este 

posicionamento serve para a escola fugir do embaraço cartorial e comercial, que a essa altura 

já tem um caráter de propaganda duvidosa. Em seguida, a escola alivia definitivamente tal 

embaraço e afirma: “Nossa proposta é garantir a efetivação do direito à educação pública e de 

qualidade a cada sujeito matriculado, pois oferecemos aulas nos três turnos da escola – 

manhã, tarde e noite, podendo ainda o aluno/a alternar sua freqüência de acordo com suas 

necessidades”. 

Depois de se afirmar pública, a escola cria um novo embaraço, ao dizer que defende a 

qualidade de cada “sujeito” matriculado. Ora, a escola usa a palavra sujeito num cartaz e num 

mosquitinho que vai correr o bairro. É claro que, ao prezar pela palavra “sujeito”, ela está 

tentando mais uma vez fugir do tal embaraço. É, por assim dizer, mais uma forma de ela 

deixar claro que é pública, e não particular. Mas, e a comunidade, o que pensará de tal 

“sujeito” escrito nesse papel?  

                                                 
3 Pequeno papel, como se fosse um cartão de apresentação pessoal.  
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Não sei. Sei apenas que um certo dia chegou uma aluna bem atrasada na minha aula e 

eu tinha trabalhado a noção de sujeito. Ela não sabia disso e, ao me escutar falar a palavra 

sujeito, disparou a rir. Os colegas, sem saber o que acontecia, começaram a rir do riso dela. 

Ela, então, se explicou: “É que no meu bairro sujeito é para dizer que alguém é um 

desqualificado, um mau-caráter, malandro. Lá se diz: ‘esse sujeito não serve pra nada’; ou 

então, ‘esse sujeito não presta’. E quem usa essa palavra são os mais velhos e mais 

conservadores... A minha mãe, que é evangélica, vive dizendo: ‘Já te falei pra te afastar desse 

sujeito... ele vai te desviar...’” 

Não sei quantos alunos ou “sujeitos” a escola recolheu, mas, independentemente disso, 

ela tentou ganhar os tais sujeitos para dizer a eles que há, pelo menos, duas formas de se 

entender o sujeito e que talvez a forma deles não estava tão correta. Isso aconteceu em 2004, 

numa escola considerada da periferia de Belo Horizonte.  

 

 

Post Scriptum (2) 

 

 

Estado vai, enfim, retirar menor das ruas  

O Governo do Estado vai, enfim, dar início, hoje, a uma grande 
operação para a retirada - em definitivo, assim prometem as 
autoridades - das centenas de meninos e meninas que vivem nas ruas 
da cidade. Parte de um plano emergencial - e do Programa Estadual de 
Proteção das Crianças e Adolescentes -, a ação envolverá técnicos da 
Fundac, LAR e Cruzada de Ação Social, além de policiais militares. 

Em grupos, eles farão uma operação "pente-fino" na área 
compreendida entre a Avenida Agamenon Magalhães e Recife Antigo, 
à procura de menores de idade. A medida também pretende identificar 
pessoas que aliciem ou explorem menores de rua, seja através da 
indução à mendicância, trabalho infantil ou fornecimento de 
substâncias ilegais, como cola de sapateiro. 

Ao contrário do que possa parecer, a operação não tem a pretensão de 
"limpar" as vias públicas. "Não podemos permitir que mais de 700 
crianças convivam com todo tipo de risco", disse o secretário estadual 
de Justiça, Humberto Vieira de Melo. "Vamos colocar em prática o 
programa apoiado por toda a sociedade, de forma a garantir os direitos 
das crianças e adolescentes", afirmou. 

O plano emergencial, de acordo com informações da Secretaria de 
Justiça, pretende atingir o que não se conseguiu em gestões passadas: 
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a retirada definitiva dos menores de idade das ruas. "A operação não 
termina com o recolhimento dos meninos", disse a assessora Sílvia 
Távora. "Vamos tomar providências para garantir que as crianças e 
adolescentes sejam reintegrados às suas famílias. Se isso não for 
possível, será estimulada a adoção do menor", acrescentou. 

PROCEDIMENTO - Divididos em cinco equipes, 30 educadores 
sociais e policiais militares vão procurar meninos e meninas em 
situação de rua. A abordagem será feita de forma a conseguir que a 
criança ou adolescente aceite, espontaneamente, seu encaminhamento 
ao Conselho Tutelar. "Dependendo de cada caso, serão tomadas as 
medidas de proteção", explicou o presidente da Fundac, Ivan Porto. 
Dentre as possibilidades estão a reinserção do menor à família, ou seu 
envio a algum dos três abrigos da instituição. O Estado também 
encaminhará para escolas e oferecerá assistência médica aos 
acolhidos. (Jornal do Commercio Recife - 18.03.99, quinta-feira) 

 

INFÂNCIA II 
Mais de 700 crianças e adolescentes estão vivendo nas ruas do 
Recife  

Recife é a cidade pernambucana que apresenta a maior concentração 
de crianças e adolescentes vivendo nas ruas. Por causa disso, o 
programa estadual que pretende retirar os menores das vias públicas 
começou pela capital, que possui aproximadamente 770 menores 
nessa condição. 

Em dois encontros, foram abordados dois pontos do plano: Serviço de 
Busca Ativa e Rede Social de Proteção à Crianças. O primeiro busca 
intensificar a procura por menores de rua, através da disponibilização 
de equipes de técnicos civis e militares. O outro ponto pretende 
mobilizar grupos de pessoas e instituições para informarem sobre a 
presença de crianças e adolescentes em situação de abandono ou sua 
exploração onde mora ou no trabalho. Plantão permanente de apoio e 
reforço à proteção nas ruas são alguns dos assuntos que devem ser 
debatidos nas próximas reuniões. 

"Discutimos com a sociedade civil e entidades não governamentais as 
sugestões para a implantação do plano emergencial", disse a 
presidente da Legião de Assistência do Recife, Jane Magalhães. 
"Agora, estamos empenhados na tomada de providências para 
viabilizar a instalação de mais um abrigo temporário, para onde 
deverão ser recolhidas as crianças recolhidas durante o plano 
emergencial", completou. (Jornal do Commercio Recife - 18.03.99, 
quinta-feira) 

 



216 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Abreu, C. de. Trajetos - Revista de História UFC. v. 3, n. 5. Fortaleza: Departamento de 
História da UFC, 2004. 

Agostinho, Sto. Confissões. Os pensadores. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

Alvarez-Uria. Microfísica da escola. Educação e Realidade. Porto Alegre: URGS, v.21, nº2, 
1976. 

Amoroso, M. Mudança de hábito – catequese e educação para índios nos aldeamentos 
capuchinhos. Revista brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: v.13, nº37, jun/1998. 

Anchieta, J. de. Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Editora USP. Coleção reconquista do Brasil. 2. série; v. 149, 1988.  

Aquino, T. Sto. Suma Teológica – a criação – o anjo – o homem. Volumes 2 e 6. São Paulo: 
Edições Loyola, 2001. 

Arendt. H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

Aristóteles. A política. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

Arno, W. Formação do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.  

Aymard, A. e Auboyer, I. Roma e seu Império: as civilizações da unidade romana. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 

Bernstein, B. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1996. 

Bittar, M. e Ferreira Jr, A. Pluralidade lingüística, escola de bé-a-bá e teatro jesuítico no 
Brasil do século XVI. Revista Sociedade & Educação, v.25 n. 86. Campinas, abr., 2004. 

Bosi, A. Dialética da colonização. São Paulo: Cia das Letras, 1992. 

Boto, C. Escola e Ciência; Família e Distração: a pedagogia portuguesa no ingresso do séc. 
XX. Educação em Revista. Belo Horizonte: UFMG, nº 29, jun/1999. 

Boxer, C.R. A Igreja militante e a expansão Ibérica: 1440-1770. São Paulo: Cia das Letras, 
2007. 

Cabral, L.G. Jesuítas no Brasil (Séc. XVI). São Paulo: Melhoramentos, 1925. 

Casrelnau-L’Estoile, C. de. Operários de uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão dos 
índios no Brasil 1580-1602. Bauru, SP: Edusc, 2006. 

Cambi, F. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 

Certeau, M. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.  

Chambouleyron, R. Jesuítas e as crianças no Brasil quinhentista. In: Del Priore, M. (orgª.). 
História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999. 

Cifali, M. e Imbert, F. Freud e a pedagogia. São Paulo: Loyola, 1999. 

Cirino, O. Sujeição e subjetivação. Dissertação de Mestrado. FAFICH/Universidade Federal 
de Minas Gerais, 1989. 

Comenius. Didática Magna. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006 



217 

 

Corazza, S. Para uma filosofia do inferno na educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002a. 

_____. Era uma vez, quer que eu conte outra vez? Petrópolis: Vozes, 2002b. 

Cunha, M.C. História dos índios no Brasil. 1998. Mimeo. 

Deleuze. G. Foucault. Lisboa, Portugal: Ed. 70, 2005. 

Diaz, M. Foucault, docentes e discursos pedagógicos. In: Silva, Tomaz T. da (org.) 
Liberdades reguladas: a pedagogia construtivista e outras formas de governo do eu. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

Durkhein, E. A evolução pedagógica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

Dussel, I. e Caruso, M. A invenção da sala de aula: uma genealogia das formas de ensinar. 
São Paulo: Moderna, 2003. 

Eby, F. História da educação moderna. Porto Alegre: ed. Globo, 1970. 

Eisenberg, J. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno: encontros culturais, 
aventuras teóricas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

Enriquez, E. A arte de governar. In: Araújo, Jose et al., (orgs). Figura paterna e ordem social: 
tutela, autoridade e legitimidade nas sociedades contemporâneas. Belo Horizonte: Autêntica, 
2001. 

Faria Filho, L.M. de. Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana em Belo 
Horizonte na Primeira República. Passo Fundo: UPF, 2000. 

Fernandes, F. Organização social dos Tupinambá. 2ª ed. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 1963. 

_____. Aspectos da educação tupinambá. In Schanden, E. (org.). Leituras de etnologia 

brasileira. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. 

Fétizon, B.A. Sombra e Luz – o tempo habitado. São Paulo: Zouk, 2002. 

Flusser, V. A história do diabo. São Paulo: Annablume, 2005. 

Fortes, L.S. Rousseau: O bom selvagem. São Paulo: FTD, 1989. 

Foucault, M. Microfísica do poder. 15ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

_____. História da sexualidade II – o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984a. 

_____. O dossier: últimas entrevistas. Rio de Janeiro: Livraria Taurus Editora, 1984b. 

_____. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 25ª ed. Petrópolis: Vozes, 1987. 

_____. Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona: Paidós Ibéria, 1989. 

_____. A ordem do discurso. 7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001. 

_____. Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982). Rio de janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 1997. 

_____. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 

_____. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000b. 

_____. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

_____. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002a. 



218 

 

_____. História da loucura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva. 2002b. 

_____. A governamentalidade, In Ditos e Escritos, v. IV: estratégia, poder-saber. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2003. 

_____. A tecnologia política dos indivíduos. In: Ditos e Escritos; v. V: ética, sexualidade, 
política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004a. 

_____. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004b. 

_____. As palavras e as coisas. Lisboa: Edições 70, 2005.  

_____. O poder psiquiátrico: curso no collège de France (1973-1974). São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 

Gallois, D.T. Nossas falas duras. Discurso político e auto-representação Waiãpi. In: Albert, B. 
& Ramos, A. (orgs.). Pacificando o branco: cosmologias do contato no norte-amazônico. São 
Paulo: Editora INESP, 2002. 

Gandra, F. Para uma arqueologia do discurso imperial. Lisboa, Portugal: A Regra do Jogo 
ed., 1978. 

Gomes, J.F. O Ratio Studiorum da Companhia de Jesus. Para a história da educação em 

Portugal. Porto, Portugal: Porto Editora, 1995. 

Gomes, P. O ciclo dos meninos cantores (1550-52) – música e aculturação nos primórdios da 
colônia. Revista brasileira de história. São Paulo: USP, v.11, nº21, 1991. 

Gore, J. Foucault e educação: fascinantes desafios, In: Silva, T. (org.). Sujeitos da educação. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

Grüner, E. A tragédia, ou o fundamento perdido do político. In: Álvaro de Vita & Boron, A. 
(orgs.) Teoria e filosofia política: a recuperação dos clássicos no debate Latino-americano. 
São Paulo: Editora USP; Buenos Aires: Clascso, 2004.  

Hansen, A. A escrita da conversão In: Costigan, L. (org.). Diálogos da conversão: 
missionários, índios, negros e judeus no contexto ibero-americano do período barroco. 
Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2005. 

Hilsdorf, M.L.S. História da educação brasileira: leituras. São Paulo: Thomson Learning, 
2006. 

Hobbes, T. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São Paulo: 
Martin Claret, 2006.  

Holanda, S.B. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 

Kohan, W. Infância e educação em Platão. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.29, nº1, 
jan/fev. 2003 (versão impressa). 

Kroeber, A. L. et al. Organização Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.  

Larrosa, J. A construção pedagógica do sujeito moral. In: Silva, T. (org). Liberdades 

reguladas: a pedagogia construtivista e outras formas de governo de eu. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1998. 

Larrosa, J. Tecnologias do eu e educação. In: Silva, T. (org.). Sujeitos da educação. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

Le Goff, J. História: novos objetos. Rio de Janeiro: F. Alves, 1974. 

_____. Uma história do corpo na Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 



219 

 

Leif, J. e Rustin, G. Pedagogia geral – pelo estudo das doutrinas pedagógicas. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Nacional, 1968. 

Leite, S. Antônio Rogrigues, primeiro Mestre-Escola de São Paulo. Lisboa: Brotéria, 1952. 

Levi-Strauss, C. Totemismo hoje. Petrópolis: Vozes, 1975. 

Lice, D. O calvário de uma professora. São Paulo: Irmãos Ferraz, 1927. 

Londoño, F.T. Escrevendo Cartas. Jesuítas, Escrita e Missão no séc. XVI. Revista Brasileira 

de História. São Paulo, vol.22, nº 43, 2002. 

Machado, R. Foucault, a ciência e o saber. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 

Manacorda, M.A. História da educação: da antigüidade aos nossos dias. 10ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

Massimi, M. e Guedes, M. (orgs.). História da Psicologia no Brasil: novos estudos. Edição. 
São Paulo: EDUC; Cortez, 2004. 

Massimi, M. Representações acerca dos índios brasileiros em documentos jesuítas do séc. 
XVI. Memorandum. Belo Horizonte, 5, 69-85; http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/ 
artigos05/massimi03.htm. 

_____. Palavras, almas e corpos no Brasil colonial. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 

Mattos, L.A. Primórdios da educação no Brasil: período heróico (1549-70). Rio de Janeiro: 
Ed. Aurora, 1958. 

Mauss, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naif, 2003. 

Mayer, F. História do pensamento educacional. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1976. 

Memmi, A. Retrato do colonizado precedido de Retrato do Colonizador. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007. 

Métraux, A. A Religião dos Tupinambás. 2ª Ed. São Paulo: Editora Nacional, 1979. 

Mir, L. Partido de Deus: fé, poder e política. São Paulo: Alaúde Editorial, 2007. 

Monteiro, J.M. Negros da terra – índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: 
Cia das Letras, 1994. 

Moreau, F.E. Os índios nas cartas de Nóbrega e Anchieta. São Paulo: Annablume, 2003.  

Morrou, H.I. História da educação na Antigüidade. 4ª ed. São Paulo: EPU; Brasília, INL, 
1975. 

Nalli, M.A. Sobre o conceito foucaultiano de “discurso”. In Orlandi, L. (org.). A diferença. 
Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2005. 

Neves, M.F.R. Documentos sobre a escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, 1996.  

Nietzche, F. Os pensadores. 3ª Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

_____. A gaia ciência. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 

Nóbrega, M. da. Cartas do Brasil: 1549 -1560. Belo Horizonte: Itatiaia: São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo. Coleção reconquista do Brasil. 2ª. Série; v. 147, 1988. 

_____. Cartas do Brasil e mais escritos. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora USP. 
Coleção reconquista do Brasil. 2ª. Série; v. 211, 1988. 

Nunes, M.R. Conceitos e idéias do Padre Antonio Vieira. Rio de Janeiro: Ouro Fino, 1977. 



220 

 

Oliveira, G.M. de. O que quer a lingüística e o que se quer da lingüística. Caderno CEDES. 
Campinas, v.19 nº 49, dez/1999. 

Oliveira, M.A. de. Filosofia política: de Hobbes a Marx. In: Síntese política econômica social 
(SPES) – Nova Fase n.33 v.XII, jan-abr. Belo Horizonte, 1985.  

Paiva, J.M. de. Colonização e catequese – 1549 a 1600. São Paulo: Editora Autores 
Associados/Cortez Editora, 1982. 

Porto, M.R.S. Cultura, escola e sociedade: a educação de grupos sociais. In: Seminário de 

Educação. Anais do XI seminário de educação: educação e trabalho; Anais da II Jornada de 
Análise Pluridisciplinar de Situações de Trabalho. Cuiabá: APST/UFMT, 2003. 

Prado Júnior, C. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1942. 

Queiroz, A. Foucault: o paradoxo das passagens. Rio de Janeiro: Pazulin, 1999. 

Raeper, W. e Smith, L. Introdução ao estudo das idéias: religião e filosofia no passado e no 
presente. São Paulo: Edições Loyola, 1997. 

Rajchman, J. Foucault : a liberdade da filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 

Rognon, F. Os Primitivos, nossos contemporâneos. São Paulo: Papirus, 1991.  

Rostovzeff, M. História de Roma. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1973. 

Rotterdam, E. de. De Pueris (Dos meninos) – A civilidade Pueril. São Paulo: Editora Escala, 
s.d. 

Rousseau, J-J. Emílio ou da Educação. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Sahlins, M.D. Sociedades Tribais. Mimeo. 

Salgado, C. O pátio do colégio. Tese de doutorado. São Paulo, USP, 1976. 

Scavone, L. et al. (orgs.). O legado de Foucault. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 

Skliar, C. Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí? Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003. 

Souza, L.M. O diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil 
colonial. São Paulo: Cia das Letras, 1986. 

Souza, S. A ética de Michel Foucault: a verdade, o sujeito, a experiência. Belém: Cejup, 2000. 

Ternes, J. A morte do Sujeito. In Branco, G. e Portocarrero, V. (orgs.). Retratos de Foucault. 
Rio de Janeiro: Nau, 2000. 

Tirapeli, P. Arte sacra: barroco memória viva. 2ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 

Vailati, L.L. Os funerais de “anjinhos” na literatura de viagem. Revista Bras. de História. São 
Paulo, v. 22, nº 44, 2002. 

Vainfas, R. Do milenarismo idolátrico ao sabá tropical: a demonização das santidades 
brasílicas nos escritos jesuíticos (séculos XVI e XVII) In: Costigan, L. Diálogos da 

conversão: missionários, índios, negros e judeus no contexto ibero-americano do período 
barroco. Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2005. 

Varnhagen, F.A. História geral do Brasil : antes da sua separação e independência de 
Portugal. 4. ed. São Paulo: 1948.  

Vasconcelos, S. Crônica da companhia de Jesus. Petrópolis, RJ: Editora Tropicália, 1977. 



221 

 

Veiga, C. História da educação. São Paulo: Ática, 2007. 

Veiga-Neto, A. A ordem das disciplinas. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996. 

_____. Foucault e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

Verger, J. Homens e saber na Idade Média. Bauru, SP: Edusc, 1999. 

Vernant, J-P. Entre o mito e a política. 2ª Ed. São Paulo: Editora USP, 2002. 

Veyne, P.M. Como se escreve a história. 4ª ed. Brasília: Editora UNB, 1998. 

Vita, Á e Boron, A. (orgs.). Teoria e Filosofia Política. Editora USP; Buenos Aires: Clacso, 
2004. 

Viveiros de Castro, E. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios da antropologia. 

Edição. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

 

 


