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Resumo: Esta pesquisa investiga de que modo tolerância e flexibilidade desdobraram-se em instrumentos 
fundamentais para a ação educacional jesuítica no Brasil colônia do século XVI. O estudo focaliza cartas 
escritas por jesuítas, na colônia, entre 1549 e 1560 – período em que o jesuíta Manuel da Nóbrega 
permaneceu no comando da Missão do Brasil. A fim de que os preceitos da catequese penetrassem na 
vida indígena, os jesuítas compuseram inúmeros artifícios pedagógicos, com a mescla de valores cristãos 
e elementos das culturas nativas, no sentido de auxiliar o labor missionário que as novas terras 
representavam. Assim, flexibilidade e tolerância combinaram-se em uma fórmula que conferiu coesão às 
práticas religiosas missionárias com a construção de uma cultura escolar que gravitava em torno da 
catequese. 
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Abstract 
This research intends to analyze how tolerance and flexibility were divided up into fundamental 
instruments to Jesuit educational action in 16th century colonial Brazil. This work focuses on letters 
written by the Jesuits, in the colony, between 1549 and 1560 – that is, during the period in which Manuel 
da Nóbrega was the Superior of Jesuit Mission of Brazil. In order to develop the catechesis precepts in 
Indians life, the Jesuits composed several pedagogic artifices, with the mixture of Christian values and 
some elements of native cultures, in a way to support the missionary work in the colony. Therefore, 
flexibility and tolerance were combined in a formula that gave cohesion to the missionary religious 
practices in order to build a scholar culture that gravitated around the catechesis. 
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Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, verdadeiro itinerário espiritual 

que apresenta o pio compromisso da espiritualidade inaciana, representam, sobretudo, o 

cultivo de uma meditação religiosa encarada como trabalho metódico – no sentido 

formulado por Roland Barthes (1971). Como expressão de um esforço de inteligência 

na Fé, por meio da qual o homem pode “tirar de si todas as afeições desordenadas” 

(LOYOLA, 2002, p. 12) e ordenar a própria vida, a devoção jesuítica encontrou na 

transmissão da Fé católica o verdadeiro intento da atividade missionária. Tzvetan 

Todorov (2003) argumenta que o advento dos europeus nas terras do Novo Mundo, no 

século XVI, pode ser compreendido como a descoberta que o Eu faz do Outro. A 

proposta de Todorov, em certo sentido, refere-se a uma longa história em que as 
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percepções construídas acerca dos habitantes das novas terras alimentaram intensas 

controvérsias teológicas que marcaram, sobretudo, o Quinhentos europeu. A 

constituição da experiência religiosa no Novo Mundo implicava conhecer não apenas as 

obras da natureza, mas os feitos e costumes ameríndios: tal foi a proposta do jesuíta José 

de Acosta ao escrever sua Historia Natural y Moral de las Indias. Era fundamental 

conhecer as práticas dos índios para que, desse modo, eles fossem levados ao 

conhecimento da graça do Santo Evangelho: 

 
Y por el conocimiento de las costumbres, y cosas proprias de los 
Indios, ellos sean ayudados, a conseguir y permanecer en la gracia de 
la alta vocacion del Sancto Evangelio (ACOSTA, 1591, p. 7). 
 

Por meio da formulação das bases do ensino colonial1, o trabalho catequético da 

Companhia de Jesus estruturou uma forma de educação mediada por propostas 

pedagógicas que visavam à difusão das matérias de Fé nas novas terras. O arco 

cronológico compreendido entre 1549 e 1560, período em que Padre Manuel da 

Nóbrega permaneceu como Superior da Missão – sendo o Provincial entre 1553 e 1560 

–, constituiu um momento central nessa obra pedagógica no trópico. Tarefa de muito 

zelo, que conferiu as linhas de força estruturais de uma cultura escolar centrada na 

catequese. 

Poucos meses após aportar em solo colonial, Padre Manuel da Nóbrega, em 

agosto de 1549, registrava a frutuosa empreitada jesuítica que se abria no horizonte 

daquela terra bravia: “ciertamente no creo yo que en todo el mundo ay tierra tan 

aparejada para tanto fruto como esta” (LEITE, 1954a, p. 141). Padre Nóbrega escrevia 

com a disposição e o entusiasmo necessários para o cumprimento do principal ofício 

que cabia ao jesuíta em plena missão: a formação de bons católicos a partir do trabalho 

catequético. As inúmeras almas passíveis de conversão que povoavam as letras 

imbuídas de otimismo do jesuíta produziram uma miríade de imagens que logo seria 

                                            
1 É necessário ponderar que, malgrado a proeminência jesuítica nas atividades de ensino, conforme afirma 
Rubens Borba de Moraes (2006, p. 15), “seria cometer grave exagero pensar que o ensino era ministrado, 
nos primeiros séculos, unicamente pelos jesuítas, e que só eles possuíam boas bibliotecas. As outras 
ordens religiosas, principalmente as dos beneditinos, franciscanos e carmelitas, tinham escolas anexas aos 
seus conventos e exerciam papel importante na instrução do povo, principalmente, no ensino das 
primeiras letras”. 
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esfumaçada pelo penoso labor religioso e pelo sem número de contratempos do trabalho 

missionário.2 

O raio de ação dos jesuítas unia os centros urbanos mais dinâmicos da Europa às 

terras mais longínquas. Segundo Pierre Mesnard (1978, p. 67), “a atividade missionária 

que se tornaria a marca da companhia estendia ante ela, tanto na Ásia pagã quanto na 

Europa herética”. Por meio das linhas de força do ensino religioso, o trabalho jesuítico 

estruturava a educação em um espaço que aspirava à coesão das práticas religiosas 

defendidas por Roma. Malgrado a longa experiência no ensino acumulada pela 

Companhia de Jesus, com a formação de diversos Colégios pela Europa e a 

consolidação de um currículo escolar em consonância com a voraz defesa do 

catolicismo frente às ameaças do tempo das Reformas3, a experiência missionária 

colocava os jesuítas em contato com um Novo Mundo ainda desconhecido, uma terra 

incógnita, pouco afeita aos valores da cristandade européia.4 A configuração dos planos 

de estudos jesuíticos teve que responder às necessidades que o cotidiano da precária 

vida colonial impunha. 

A fim de conferir unidade às práticas religiosas jesuíticas – de modo a 

disseminar as práticas cristãs na vida colonial –, a ação dos inacianos no Brasil colônia 

gravitou em torno de uma concepção educacional que, ao dedicar um espaço 

fundamental para a catequese indígena, também conjugava dois preceitos indispensáveis 

a fim de que o ensino jesuítico se modelasse às condições das novas terras para 

frutificar o cultivo dos valores cristãos: tolerância e flexibilidade. A combinação desses 

dois elementos, verdadeiros artifícios pedagógicos que, em boa parte, lograram o 

sucesso da missão, representa um momento fundamental da História da Educação no 

Brasil ao conferir corpo à catequese, que se encontrava na base da cultura escolar 

jesuítica, expressão de um modo peculiar de conceber a educação colonial que se 

voltava à formação religiosa dos nativos. 
                                            
2 As inúmeras referências às adversidades impostas ao trabalho missionário podem ser identificadas nas 
cartas escritas por jesuítas na colônia. Trata-se de uma documentação riquíssima para o estudo da vida 
colonial, já que comporta uma série de relatos do cotidiano missionário intimamente ligado às atividades 
educacionais. 
3 O século XVI, mundo de Lutero e das Reformas que contestavam a autoridade da Igreja Romana, 
representou as irrupções religiosas originárias de um longo período de gestação que remonta aos séculos 
XIII e XIV: o tempo das Reformas, segundo a proposta de Pierre Chaunu (1993), é o tempo 
compreendido nos termos de uma longa história. 
4 Cristandade que, no século XVI, já não era aquela “grande cristandade” de que fala Alphonse Dupront 
(1959), mas, antes, uma cristandade ameaçada ora pelo avanço turco, ora pela fragmentação de sua antiga 
unidade em função de movimentos heréticos. 
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Por meio das Casas de Meninos5, o currículo escolar organizado para o cultivo 

da catequese ganhou forma na colônia. José de Anchieta, em setembro de 1554, escrevia 

sobre a experiência no trabalho de formação educacional dos meninos índios em São 

Paulo de Piratininga6: 

 
Por lo qual nuestro pincipal fundamento es en la doctrina de los 
niños, los quales les enseño a leher, escrivir y cantar; éstos 
trabajamos de tener debaxo nuestra mano para que después vengan a 
succeder em lugar de sus padres y hagan pueblo de Dios (LEITE, 
1954b, p. 121). 

 

A catequese constituiu uma área de contato entre culturas diversas. Espaço em 

que, em nome da evangelização, o mundo dos signos cristãos estendia-se para 

compreender os elementos indígenas – ainda segundo o mesmo testemunho de José de 

Anchieta, os cantos de louvação do Senhor eram conduzidos em língua nativa: “y así 

éstos las más de las noches se juntan a cantar cantares de Dios em su lingua” (LEITE, 

1954b, p. 122). Essa facilidade em articular aspectos culturais da tradição católica com 

as práticas indígenas operava no sentido de estruturar um mecanismo pedagógico em 

que a flexibilidade dos inacianos era o componente fundamental para o sucesso da 

conversão do gentio. 

Em outra carta também datada de setembro de 1554, José de Anchieta descreve a 

salutar governança da catequese dos meninos índios nas Índias Brasílicas: “foram 

admitidos para o catecismo 130 e para o baptismo 36, de toda a idade e de ambos os 

sexos. Ensina-se-lhes todos os dias duas vezes a doutrina cristã, e aprendem as orações 

em português e na língua própria deles” (LEITE, 1954b, p. 106). O ensino dos 

catecismos bilíngües, tal como relata o então jovem Anchieta, ilustrava as formas de 

                                            
5 Com um quadro de mestres ampliado e com um espaço físico de maiores dimensões e mais bem 
estruturado, Serafim Leite (1938, p. 297) observa que os Colégios da Companhia eram entidades jurídicas 
e morais capazes de possuir bens, ao passo que as Casas de Meninos eram unidades menores em que os 
padres administravam bens alheios (LEITE, 1965). Tais formas jurídicas adequaram-se às penúrias 
materiais impostas pela vida colonial: dada a impossibilidade de manter as Casas de Meninos por meio 
das esmolas e dos parcos subsídios do erário régio, Padre Manuel da Nóbrega tratou de permitir que as 
Casas gerissem bens. Malgrado a oposição de Padre Luís da Grã, a proposta de Padre Nóbrega recebeu o 
aval de Roma em 1562, na carta de Padre Diego Laynes. Conferida a legitimidade canônica dos bens da 
Companhia, Serafim Leite (1943, p. 166) observa que “só uma coisa estava vetada ao jesuíta, e em geral a 
todo o eclesiástico, por menos decoroso ao seu estado: é o comércio propriamente dito. Já dissemos o que 
se entende por mercatura ou comércio: comprar objetos para os tornar a vender. Com lucro, naturalmente. 
Não é comércio vender o produto do próprio trabalho ou das próprias terras”. 
6 Situada no interior da capitania de São Vicente, a povoação de São Paulo de Piratininga organizou-se 
em torno da Casa de Meninos de São Paulo de Piratininga, fundada pelos jesuítas em janeiro de 1554. 
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tradução das práticas missionárias na colônia: no sentido de aproximar pregação 

inaciana à compreensão indígena, a comunicação encontrou nas formas da linguagem o 

campo para promover uma verdadeira acomodação cultural como preceito da atividade 

missionária inaciana: o estabelecimento de um diálogo a fim de tecer aproximações 

culturais possíveis entre a religiosidade católica e as práticas culturais nativas. 

Com efeito, a catequese jesuítica apresenta uma série de mediações que permite 

observar a adaptação dos Padres e dos Irmãos da Companhia em relação ao Outro: 

especificamente aos indígenas, tão próximos em função de sua reconhecida humanidade 

e culturalmente tão distantes da prática católica predicada pelos jesuítas.7 A catequese, 

dessa forma, representou um método elaborado para a assimilação da diversidade, já 

que 

 
[...] praticando a vivência do dia-a-dia, os missionários procuravam 
reduzir a distância dos nativos, causada pelas grandes diferenças 
culturais – distância esta que poderia inviabilizar a evangelização 
(MASSIMI; FREITAS, 2007, p. 121). 

 

Assimilação da diversidade, tolerância e flexibilidade na pregação: processo que 

significou a base da catequese, que introduziria – por meio dos mais singelos gestos, 

atitudes e sensibilidades do cotidiano – todas as expressões do catolicismo na vida 

colonial. O trabalho catequético na colônia, nesse sentido, articulava as “atividades 

centradas na música, na dança, na ‘teatralidade’ da vida tribal repleta de rituais, 

movimentos, cores e sons” (FERREIRA JÚNIOR; BITTAR, 2004) com o ministério da 

doutrina. 

A catequese demarcava, sobretudo, os contrastes culturais que davam a cor à 

vida colonial e à devoção cristã no trópico. Em junho de 1560, na Capitania de São 

Vicente, José de Anchieta (LEITE, 1954c, p. 255) descrevia o zelo espiritual inaciano 

em predicar a Paixão em tupi: “también les predicamos la Passión en su lengua no sin 

gran devotión y muchas lágrimas de los oyentes, las quales también derraman en 

abundantia en lãs confessiones y communiones”. 

                                            
7 A humanidade dos indígenas permanece suficientemente esclarecida na argumentação teológica de 
Padre Manuel da Nóbrega. No seu célebre Diálogo sobre a Conversão do Gentio, escrito entre 1556 e 
1558, Padre Nóbrega indica que os indígenas eram humanos, dotados das potências anímicas e, por isso, 
passíveis de conhecimento da Verdade do Sagrado Evangelho por meio da conversão. 
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O Padre Francisco Pires, em carta escrita na Bahia, em agosto de 1552, 

entusiasmado com o bom governo da sancta fe cathólica que os missionários 

realizavam na colônia, destacava o empenho dos meninos pregadores em língua 

brasílica (pueri lingua brasilica praedicatores) 8: 

 
Estos son los que los días de fiestas predican em la yglesia y declaran 
el evangelio, y van em los dias santos por la Ciudad y Aldeãs antes 
que amanezca, que son las horas a que ellos predican, e lês dizen la 
solennidad del dia, llamándoles al conoscimiento de Dios y lo que 
han de hazer. Los quales, oyendo, van a sus señores a dezir lo que 
han oydo y a lê pedir licencia, e los de las Aldeãs forros christianos 
vienen a las Ciudades a las tales fiestas (LEITE, 1954a, p. 378). 

 

Cantos, ladainhas e procissões: formas de sociabilidade e de projeção das 

experiências coletivas em uma vida impregnada pela simbologia cristã. Representações 

da construção de um modelo catequético que se expandia para além das estruturas 

físicas das Casas de Meninos e do currículo das aulas de doutrina: era uma catequese 

que penetrava nos meandros da vida colonial, ao conciliar práticas culturais indígenas 

com a projeção dos valores cristãos como a condição necessária para as manifestações 

de uma religiosidade que visava ao bom ordenamento social da vida que se construía no 

trópico. 

Para cultivar as matérias de Fé em meio àquela “gente tan indómita y bestial, 

que toda su felicidad tiene puesta em matar y comer carne humana” (LEITE, 1954b, p. 

120), conforme as palavras de José de Anchieta, o estudo, por parte dos jesuítas, da 

língua brasílica ocupou uma posição de destaque desde os primeiros tempos do labor 

missionário na colônia.9 Uma carta escrita em Porto Seguro, em janeiro de 1550, por 

Padre Manuel da Nóbrega, ressalta o papel central desempenhado pelo Padre João de 
                                            
8 A língua brasílica faz referência ao conjunto de línguas derivadas da família lingüística Tupi-Guarani. 
Os jesuítas empreenderam uma verdadeira política lingüística, que funcionou como "elemento-chave de 
sua estratégia missionária" (CASTELNAU-L'ESTOILE, 2006, p. 153), de modo que foi possível aos 
inacianos a criação de gramáticas em Tupi a fim de facilitar a comunicação e a catequese indígena. 
Kittiya Lee (2005) argumenta que a criação das gramáticas pode ser entendida nos termos de uma 
“latinização da oralidade Tupi”, já que a língua adquiriu uma escrita e uma forma alfabética por meio dos 
projetos de tradução encabeçados pelos jesuítas. 
9 Dentre os religiosos que desembarcaram no Novo Mundo, os jesuítas não foram os únicos que 
estudaram as línguas nativas para facilitar o trabalho de ensino e o contato com as diversas populações. 
Tzvetan Todorov (2003) indica que o franciscano Bernardino de Sahagún, na América Espanhola, já em 
1536, voltava-se ao estudo da língua nahuatl no Colégio de Tlatelolco. Mesmo na América Portuguesa, 
ao lado dos importantes estudos lingüísticos empreendidos pelos jesuítas, franciscanos como Frei 
Boavista de Santo Antônio e Frei Joaquim da Conceição também se dedicaram à mesma obra 
(SANGENIS, 2006). 
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Azpilcueta Navarro na tarefa de catequese, já que o mesmo conseguia pregar na língua 

dos índios: 

 
Nella lingua di questo paese siamo alcuni di noi molto rudi, ma il P. 
Navarro ha speciale grazia da Nostro Signore in questa parte, perchè 
[...] in puocchi giorni che ci sta s'intende con loro et predica nella 
medesima lingua, et finalmente in ogni cosa pare che N. Signore il 
presti favore et grazia per poter pià aiutare le anime (LEITE, 1954a, 
p. 159). 

 

Considerado um dos saberes mais necessárias para se colher frutos na vinha do 

Senhor, no precário solo colonial, Padre Nóbrega logo percebeu ser de grande valia o 

estudo das línguas indígenas.10 Posição igualmente assumida por outros missionários 

durante os primeiros tempos da evangelização jesuítica nas novas terras. As vantagens 

da existência de um membro, nos quadros da Companhia, com certo domínio da língua 

indígena, são reforçadas no testemunho de Padre António Pires, escrito em Pernambuco, 

em 1551. Era necessário dedicar-se ao penoso trabalho de tradução de orações e de 

sermões à língua da terra: 

 
P. Nóbrega [...] luego ordenó que el Padre Navarro fuesse al Puerto 
Seguro a transladar las oraciones y sermones en la lengua desta tierra, 
con algunos intérpretes [...] las quales transladó muy bien, y es 
mucho para dar alabanças al Señor viéndole predicar mucha parte del 
viejo testamento y nuevo, y otros sermones del juyzio, infierno, 
gloria, etc (LEITE, 1954a, p. 252). 

 

A função catequizadora desempenhada pelo conhecimento da língua indígena 

aparece claramente delineada nas letras de Padre António Pires – era a flexibilidade dos 

inacianos em adaptar aos códigos culturais nativos as liturgias e os catecismos Romanos 

que, embora traduzidos e acomodados à luz das práticas culturais indígena, não perdiam 

o vínculo catequético com as práticas católicas defendida pela Sé Romana. Com efeito, 

Andréa Daher (1998, p. 36) pondera que 

 
As “operações” de dicionarização e de gramaticalização das línguas 
indígenas não são apenas fundamentos de estratégias catequéticas: 
são, elas mesmas, determinadas teologicamente, ratificação evidente 

                                            
10 Posição presente na carta escrita em abril de 1549, em que Padre Nóbrega (1954a, p. 112) destaca o 
empenho jesuítico na compreensão das línguas indígenas: “trabalhamos de saber a lingua delles e nisto ho 
P. Navarro nos leva avantagem a todos”. 
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do princípio unitário da verdade divina profunda diante da 
multiplicidade superficial das línguas humanas. 

 

Além da necessidade de tradução de sermões e de orações para o empenho 

catequético, o jesuíta necessitava, constantemente, de intérpretes11: “tenemos todos 

mucha falta en carecer de la lengua, y no saber declarar a los Indios lo que queremos 

por falta de intérpretes que se lo sepan, como desseamos, explicar y dezir” (LEITE, 

1954a, p. 252). Para a formulação da catequese como o eixo do currículo escolar 

construído pelo trabalho missionário com as populações indígenas na colônia, os 

jesuítas, ao lado do cultivo das letras latinas e dos princípios religiosos defendidos por 

Roma, desenvolviam estudos para a pregação na língua brasílica. Kittiya Lee (2005, p. 

3), nesse sentido, observa que 

 
Jesuit missionaries were among the most active representatives of the 
church involved in language translation projects rendering religious 
material in Portuguese and Latin into prayers, dialogues, songs and 
moral narratives in the Brasílica. 

 

Por meio das orações e das músicas religiosas traduzidas para a língua brasílica, 

processo que confere uma elasticidade bastante peculiar às pregações jesuíticas, o 

trabalho de catequese colocava os jesuítas em direta correspondência com as inúmeras 

ritualizações do cotidiano indígena. Para conduzir os valores cristãos por meio das 

celebrações indígenas era preciso ceder – apresentar certa tolerância a alguns costumes 

nativos para poder ministrar os rudimentos da catequese e, assim, conduzir o 

Evangelho. Serafim Leite (1955, p. 18), nesse sentido, observa que 

 
Os Índios tinham seus costumes: Nóbrega não os contrariou 
abertamente senão naquilo em que se opunham à religião cristã, a 
antropofagia e a poligamia; os mais usos não os combateu, 
procurando apenas moderá-los, como a inclinação excessiva às 
bebidas, enquanto tentava fixá-los em Aldeias. Não se preocupou 

                                            
11 Os Padres e Irmãos que detinham conhecimento das línguas indígenas para auxiliar o trabalho jesuítico 
na colônia eram conhecidos como línguas. Além de constar na documentação compreendida pelas cartas 
jesuíticas, as referências e a importância daqueles intérpretes ficam claramente demarcadas no Diálogo 
sobre a Conversão do Gentio, escrito por Manuel da Nóbrega entre 1556 e 1558, em que o jesuíta 
apresenta importantes questões acerca da evangelização dos índios. Com efeito, “os jesuítas bilíngües no 
Brasil e no Japão foram referidos por distintos nomes na literatura da Ordem. No Brasil, eles eram 
nomeados na maior parte das vezes como ‘línguas’, termo presente no prefácio do primeiro catecismo 
impresso. O termo de ‘intérprete’ parece mais freqüente no contexto de intermediário na confissão, mas 
não como denominação de uma função” (BARROS; MARUYAMA, 2007). 
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com que os meninos cortassem o cabelo desta forma ou daquela, nem 
com o modo como cantavam. Sem lhes impor de chofre estas 
exterioridades, começou a ensiná-los a ler e a escrever, a confessá-los 
por intérprete, a admiti-los na Igreja, como já se fazia antes, junto 
com os baptizados, e desenvolveu o canto e a música para mais os 
atrair. Adaptação ao secundário, e ainda assim não total nem 
definitiva, apenas com intenção de os não espantar de início com 
radicalismos nem violências psicológicas escusadas. Estes usos 
externos se mudariam pouco a pouco, à proporção que a terra se fosse 
povoando. 

 

O ministério dos Padres e Irmãos da Companhia na laboriosa missão nas novas 

terras colocava as próprias formas de representação do sagrado e da mensagem bíblica 

em uma situação típica da atividade missionária. Em contato com os códigos culturais 

indígenas, a absorção de elementos nativos para a composição dos dramas religiosos 

inacianos foi condição fundamental para a flexibilidade da pregação jesuítica. Com a 

existência de temas do cotidiano indígena ao lado dos símbolos cristãos, na estrutura do 

teatro anchietano12, 

 
As adaptações feitas, por exemplo a introdução do canto e dança nas 
peças, tinham por objetivo atrair os povos indígenas, que se 
identificavam com elementos culturais de sua sociedade, mas que ao 
mesmo tempo apareciam mesclados com a mensagem cristã 
(TOLEDO; RUCKSTADTER, F.; RUCKSTADTER,  V., 2007, p. 
40). 

 

Eram verdadeiros “catecismo visuais”, tal como queria Sérgio Buarque de 

Holanda (1951). Os autos inacianos exalavam as mensagens da virtude e da prudência 

cristãs: eram fórmulas pedagógicas para se portar em face de um cotidiano corrompido 

pelos vícios e excessos da carne. Para o bom regime das matérias de Fé, a preservação 

dos sacramentos católicos era peça-chave para a evangelização da colônia. 

Segundo os testemunhos dos jesuítas, as confissões dos índios eram momentos 

em que se conhecia o fervor e a devoção em uma experiência que se pretendia 

purificadora. Para contornar os problemas de comunicação entre os missionários e os 

índios, as confissões por intérpretes tornaram-se práticas corriqueiras na vida religiosa 

colonial. Em maio de 1556, o Irmão António Blázquez reportava com otimismo as 

confissões ocorridas: 

                                            
12 Referência às peças escritas por José de Anchieta para o trabalho da catequese jesuítica. 
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Esta Coresma nos quis Nosso Senhor muito consolar com as 
comfiçõis dos gentios [...] O Padre Navarro comfessava por si soo, 
outros Padres por interpretes: e foi de maneira, posto que todos 
comfessasem, sempre sobejavão muitos que não se podião comfessar. 
Forão tão proveitosas estas comfiçõis, que enxergamos muita emenda 
de seus vitios e mãos costumes (LEITE, 1954b, p. 272-273). 

 

As ditas confissões por intérprete, soluções adotadas pelos jesuítas para cultivar 

os elementos da vida cristã na colônia, eram igualmente saudadas pelo Padre Luís da 

Grã, em carta de dezembro de 1554: “destos se confiessan algunos por intérprete y 

pienso que les será provechoso, y se siente assí. Muchas confessiones hago también por 

entérprete assí de personas indias como mamalucas” (LEITE, 1954b, p. 137). 

O governo das confissões, dos cantos, das ladainhas e das louvações em língua 

brasílica – tal como apregoado por Manuel da Nóbrega, Superior da Missão, e pelos 

demais jesuítas – foi duramente criticado por representantes da própria estrutura 

eclesiástica. Luiz Fernando Sangenis (2006) observa que, dentre o sem número de 

querelas entre jesuítas e franciscanos nas novas terras, os métodos de catequese 

ocuparam o espaço central das disputas. Fundamental era precaver a pureza da perfeição 

evangélica. A Fé católica e a condução dos sacramentos não poderiam ser maculadas 

pela gentilidade de hábitos tão indômitos. Tal era a posição sustentada pelo Bispo D. 

Pedro Fernandes13, em carta escrita em julho de 1552. O que estava em jogo era a 

conversão do gentio – o sentido maior da incumbência missionária nas novas terras. 

Ao desembarcar no Brasil, em junho de 1552, após experiência nas Índias 

Orientais como Vigário Geral de Goa, o Bispo foi largamente saudado por Manuel da 

Nóbrega: “há terra recebe muito bem ao Bispo e já se comessa de ver a olho ho fructo, o 

qual esperamos que cada ves mais irá em crescimento” (LEITE, 1954a, p. 344). A carta 

de D. Pedro Fernandes começa em tom de alerta. Os cantos e festejos cristãos, que 

naquela terra encontravam-se adornados pelas maneiras do gentio, tornavam-se 

“dissonantes de la razón” (LEITE, 1954a, p. 358) e das virtudes da boa doutrina: 

 
Los niños huérfanos antes que yo viniesse teníam costumbres de 
cantar todolos domingos y fiestas cantares de nuestra Señora al tono 

                                            
13 Serafim Leite (1954a, p. 46) informa que a trajetória de D. Pedro Fernandes permaneceu, durante muito 
tempo, confusa. O Bispo D. Pedro Fernandes foi, constantemente, associado a D. Pedro Fernandes 
Sardinha, estudante de Direito Canônico em Paris (1545) e em Coimbra (1550). 
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gentílico, y tañerem ciertos instrumentos que estes bárbaros tañen y 
cantan quando quieran bever sus vinos y matar sus inimigos (LEITE, 
1954a, p. 359). 

 

A demasiada flexibilidade dos festejos cristãos coloniais comprometia a vida 

cristã, sobretudo pelo fato de os Padres e Irmãos da Companhia "también andaren 

tañendo y cantando los días de fiesta los intrumentos y sonos que los gentiles tañen y 

cantan quando andan embriagados y hazen sus matares" (LEITE, 1954b, p. 12). Os 

cantares cristãos tomavam as ruas e compunham uma confusa pregação, que reunia os 

perniciosos hábitos do gentio da terra com os valores da Fé católica. O juízo do Bispo 

D. Pedro Fernandes advertia que os Padres, “más zelosos de la virtud que esprimentados 

en la malicia” (LEITE, 1954a, p. 359), estavam suscetíveis às detestáveis idéias de um 

certo Gaspar Barbosa, que, como um lobo em vestimentas de ovelha (velut lupus in 

vestimentis ovium), “inventó esta curiosa y suprestiosa gentilidad” (LEITE, 1954a, p. 

360) que penetrava na catequese jesuítica na colônia. Das festas ao enterro cristão dos 

mortos, as práticas gentias confundiam-se com a pureza da doutrina católica: “y aora me 

dixeron que enterraron algunos que hizieran christianos al modo gentílico”, dizia o 

Bispo em 1553. 

Outro ponto criticado por D. Pedro Fernandes foram as confissões realizadas por 

intérpretes: “también hallé que el Padre Nóbrega confessava ciertas mugeres mistiças 

por intérprete, lo que a mi me fué muy estraño, y dió que hablar y que mormurar por ser 

cosa tan nueva y nunqua usada en la Yglesia” (LEITE, 1954a, p. 361). Confissões que, 

comumente, eram realizadas por meio de intérpretes indígenas, geralmente curumins 

que começavam a ser versados nos rudimenta da doutrina, de modo que conheciam 

parcamente o ministério dos sacramentos e não compreendiam perfeitamente a língua 

dos Padres (qui non sentit nec adhuc perfecte credit, nec valet linguoa, nec frasin 

verborum): “y quando la tal confessión por alguna via se oviesse de hazer seguiéndose 

della algún grandíssimo provecho, avía de ser por intérprete prudente [...] y no por un 

niño de los de la tierra” (LEITE, 1954a, p. 361).14 Afinal, conduzir as confissões por 

intérprete era ato que competia a homem direito (per virum honestum et probatum), 

                                            
14 Em carta escrita em outubro de 1553, o Bispo D. Pedro Fernandes (LEITE, 1954b, p. 12) especifica a 
questão dos meninos indígenas que serviam como intérpretes nas confissões: “[...] y estrañan todos a los 
Padres confessaren las místiças mugeres casadas com portugeses per intérprete, niño de doze o 13 años 
nacido y creado en la tierra”. 
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escorado na reta conduta católica.15 Caso contrário, a figura do intérprete caracterizaria 

um espaço “muy peligroso, pernicioso y prejudicativo a la magestad deste sancto 

sacramento entruduzir la tal costumbre” (LEITE, 1954a, p. 361-362). 

O Bispo ficou escandalizado com o andamento das coisas de Fé na colônia. Em 

tom de súplica, D. Pedro Fernandes não hesita em expressar seu desejo de deixar a 

colônia.16 O trato com o gentio era demasiado penoso, e a ação dos jesuítas – sob os 

auspícios de Nóbrega – em nada auxiliava a condução da Fé para as populações gentias 

fazerem-se cristãs.17 Tal era o sentimento de repúdio, que D. Pedro Fernandes (LEITE, 

1954a, p. 365) rogava para livrar-se do gentio e dos maus cristãos (ut liberet me ab 

infidelibus et ab malis christianis), que aceravam suas línguas de serpente contra os 

bons costumes por ele defendidos (quorum mores dum volo corripere, acuunt linguoas 

suas velut serpentes in me). 

João Adolfo Hansen (1995, p. 92) observa analogias entre as palavras de Bispo 

D. Pedro Fernandes e a erudita argumentação de Juan Ginés de Sepúlveda, célebre autor 

espanhol dos Quinhentos, acerca da “escravidão natural” dos indígenas18 – uma vez que 

o Bispo posicionava-se como "inimigo das medidas de integração cultural típicas da 

Companhia de Jesus". Certamente a analogia ficaria mais precisa, em termos de 

fundamentos doutrinários, se tivéssemos acesso ao tratado que o Bispo disse ter escrito 

                                            
15 Acerca das confissões por intérprete no Brasil colonial, convém ponderar que, com a visitação do Santo 
Ofício de 1591, capitaneada por Heitor Furtado de Mendonça, dirigiu-se a prática da confissão 
inquisitorial, que, sem maiores contratempos, permitia o recurso a intérpretes. O livro das Confissões da 
Bahia relata o caso de certo Fernão Ribeiro, índio que se confessou por intérprete perante a dita visitação 
inquisitorial: "por querer confessar sua culpa nesta mesa e ele ser do gentio desta Bahia que não sabe a 
língua portuguesa, foi presente o padre Francisco de Lemos, religioso da Companhia de Jesus, por seu 
intérprete" (VAINFAS, 1997, p. 81). 
16 O Bispo D. Pedro Fernandes partiu da colônia em 1556. Sua embarcação sofreu um naufrágio que 
deixou os tripulantes à deriva frente aos bandos Caetés e à prática da antropofagia – episódio lamentado 
na correspondência jesuítica e nos belos versos latinos de De Gestis Mendi de Saa, em que José de 
Anchieta (1986, p. 193) narra os feitos de Mem de Sá: “Rápido, vem-lhe ao encontro, pela parte contraria, 
/ o desalmado inimigo, de espada em punho. Cego de raiva, / com a foice recurva lhe fende pelo meio a 
cabeça, / afeiando a fronte ungida, com ferida de morte: / ele caindo forma na margem vasta macha de 
sangue”. 
17 D. Pedro Fernandes (LEITE, 1954a, p. 365) apresenta, explicitamente, suas divergências com Padre 
Manuel da Nóbrega no seguinte trecho da mesma carta: “del Padre Nóbrega soy yo muy devoto, mas a las 
vezes lo reprehendo en secreto por que sigue tanto su parecer em público. Finalmente digo que para 
edeficar edifícios nuevos y para plantar esta viña del Señor en tierra tam nueva es necessario [...] que 
devíalos mandar visitar de tres en tres años por persona de letras y autoridad, y zelosa de la reputación de 
la Compañía, para emendar algunos defectos que se puedem cometer por discudo o ignorancia”. 
18 Argumentação que se pode acompanhar, na forma de diálogo, na leitura do Democrates alter sive de 
justis belli causis apud Indos (Demócrates segundo ou das justas causas da guerra contra os índios), em 
que Sepúlveda (1892), baseado nas categorias aristotélicas da “servidão natural” e retomando a 
autoridade de Santo Agostinho, procura demonstrar a necessidade de se mover uma guerra justa contra os 
índios. 
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nos idos de 155319, que versava sobre a parca aptidão indígena para a conversão. 

Serafim Leite (1954b, p. 12), entretanto, informa que o dito tratado entra no 

considerável rol do sem número de documentos perdidos ao longo dos anos. 

De qualquer forma, a série de prescrições enfatizada pelo dito Bispo permite 

identificar que houve certos traços das culturas nativas com os quais os inacianos 

demonstraram profunda repulsa20. Eram hábitos malfazejos, frutos de uma verdadeira 

"desordem demoníaca" (SOUZA, 1993), que devia ser reparada pelo trabalho 

catequético – compondo um processo que muitos autores identificam como forma de 

aculturação.21 Se a finalidade da catequese pode ser indicada na conversão da 

diversidade de signos a um denominador comum representado pelo catolicismo 

(DAHER, 1998), é necessário considerar que, a despeito das posições contrárias – como 

a argumentação exposta por D. Pedro Fernandes –, para a composição dos métodos 

catequéticos, os jesuítas, no Brasil colônia do século XVI, valeram-se de uma 

combinação que reunia elementos da vida indígena e os valores do catolicismo 

carregados nas bagagens dos europeus, bem ao gosto do que Gilberto Freyre (2003) 

argumenta ser a tônica do estabelecimento lusitano no além mar: uma colonização 

marcada por uma maior plasticidade, uma espécie de aptidão para a vida tropical, que se 

fez presente nas assimilações e nas contemporizações do cotidiano nativo às práticas de 

                                            
19 Em carta de outubro de 1553, o Bispo D. Pedro Fernandes (LEITE, 1954b, p. 12) escreveu ao Reitor do 
Colégio de Santo Antão, em Lisboa: "esto[s] tañeres y modo de enterrar se V. R. quiere ver lea un 
tratadillo que allá embío a Su Alteza y por el verá quan poco aperejados son estos bárbaros para se 
convertiren". 
20 Laura de Mello e Souza (1993) argumenta que houve uma demonização de traços das culturas 
ameríndias. Essa postura, contudo, não foi uniforme: se, na América Espanhola, houve a prática 
sistemática da extirpação de idolatrias indígenas, uma postura menos trágica e mais pragmática foi 
adotada no enfrentamento lusitano. 
21 Ronaldo Vainfas (1995) e Alfredo Bosi (1992) falam nos termos de um processo de aculturação, seja 
por meio de uma “colonização do imaginário”, tal como Vainfas (1995), ou por meio da força da 
“imagem alegórica” da poética de Anchieta, conforme Bosi (1992). Alfredo Bosi (1992, p. 81) afirma que 
“a força da imagem alegórica não se move na direção das pessoas, enquanto sujeitos de um processo de 
conhecimento; move-se de um foco de poder ao mesmo tempo distante e onipresente, que os espectadores 
anônimos recebem, em geral passivos, não como um signo a ser pensado e interpretado, mas como se a 
imagem fora a própria origem do seu sentido” – tese criticada por Guilherme Amaral Luz (2001, p. 712), 
que observa que “as imagens alegóricas dos textos do ‘caderno de Anchieta’ devem ser entendidas como 
algo a ganhar corpo na performance de um ‘público-ator’: personagens e também espectadores que se 
reconhecem na dramatização da alegoria. Nas festas, as representações e dramatizações alegóricas não se 
distanciam dos participantes, que, a sua maneira, atualizam o mito original, presentificando-o, realizando 
a alegoria. Não há passividade: a alegoria não precede à performance, com ela constitui um evento único 
que se repete, sempre de forma diferente, a cada reatualização. A alegoria permite a comunicação 
religiosa entre os diversos participantes da festa. De maneira indireta e enigmática, revela 
inteligivelmente para todos a ‘verdade’ do testemunho cristão”. 
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convivência portuguesas.22 Dessa forma, “em vez de dura e seca, rangendo do esforço 

de adaptar-se a condições inteiramente estranhas, a cultura européia se pôs em contato 

com a indígena, amaciada pelo óleo da mediação africana” (FREYE, 1966, p. 72). 

Malgrado as críticas tecidas pelo Bispo D. Pedro Fernandes, Manuel da Nóbrega 

– então Superior da Missão no Brasil – justifica a prática catequética levada a cabo 

pelos jesuítas na colônia. Nóbrega, com efeito, esquiva-se de uma explícita contenda 

com o Bispo, já que “por menos mal tenho deixarem-se de salvar gentios que sermos 

ambos divisos” (LEITE, 1954a, p. 573). Nas palavras de Nóbrega, D. Pedro Fernandes 

era homem de virtude, zeloso com os ofícios da Fé católica. Contudo, conforme observa 

Serafim Leite (LEITE, 1954a, p. 51), ele não compreendeu as necessidades da 

conversão do gentio do Brasil, que em muito diferia da prática de conversão que o 

Bispo encontrara nas Índias Orientais23. Acerca da diferença de condições que os 

jesuítas encontraram na Ásia e no Brasil, Serafim Leite (1955, p. 17) observa que “na 

Índia existiam muitas cidades e na de Goa, populosa e florescente, o Colégio de Santa 

Fé, fundado por Diogo de Borba, bom convento de Franciscanos, e Sé Catedral” de 

modo que os jesuítas  

 
[...] puderam trabalhar sem interferências impeditivas do Prelado. 
Quando Nóbrega chegou ao Brasil não havia diocese, nem colégio, 
nem convento, nem cidades, apenas algumas vilas dispersas pela 
costa imensa, e, ora aqui ora ali, alguns clérigos seculares e alguns 
frades exclaustrados. 

 

Antes das repreensões do Bispo acerca do proceder dos Padres – “a mym o 

reprehendeo muy asperamente” (LEITE, 1954a, p. 373), afirma Nóbrega –, Manuel da 

Nóbrega destaca que 

 

                                            
22 A partir da análise dessas “acomodações sociais”, que marcaram o tom mais flexível da colonização 
portuguesa, Gilberto Freyre (2003) desenvolve uma argumentação no sentido de sustentar a existência de 
uma civilização luso-tropical. 
23 Célia Cristina Tavares (2002, p. 277), ao analisar o processo de cristianização de Goa, entre 1540 e 
1682, observa que a marca fundamental da tarefa apostólica repousou na feição insular adquirida pelo 
cristianismo na região – finisterra da cristandade lusitana: “seja com a flexibilidade de um bom número 
de jesuítas, com a rigidez da Inquisição ou com o interesse de inserção nas atividades missionárias do 
clero secular goês, a verdadeira marca da cristianização de Goa está no seu caráter insular, confinado, 
posto sob cerco, pois em torno da cidadela cristã, capital do Estado da Índia, da considerada Roma do 
Oriente, existiam multidões que não compartilhavam a fé católica com os portugueses, e que por isso 
eram consideradas inimigas e uma ameaça à cristandade”. 
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Os mininos desta casa acustumavão cantar pelo mesmo toom dos 
Indios, e com seus instromentos, cantigas na lingua em louvor de N. 
Senhor, com que se muyto athraião os corações dos Indios (LEITE, 
1954a, p. 373) 

 

O Superior da Missão no Brasil, a fim de justificar as confissões realizadas por 

intérpretes, fundamenta-se em uma argumentação teológica. Não se podia privar os 

índios, já feitos cristãos, da graça do sacramento. A escassez de Padres com 

conhecimentos da língua brasílica e a precariedade dos quadros eclesiásticos24, 

deixados “à mofina do Brasil” (LEITE, 1954a, p. 375), dificultavam a comunicação 

com os índios. Para socorrer aquelas inúmeras almas da vida errante do trópico e 

cultivar as virtudes cristãs, a alternativa encontrada pelo jesuíta foi o emprego dos ditos 

intérpretes – o trabalho de catequese não podia fraquejar frente às primeiras 

adversidades à vida cristã na colônia. Nóbrega (LEITE, 1954a, p. 370), nesse sentido, 

aponta que 

 
[...] e parece grande meyo para socorrer as almas que porventura nom 
tem contrição perfeita pêra serem perdoados e tem attrição, a qual com 
a virtude do sacramento se faz contrição: e privá-los da graça do 
sacramento por nom saberem a lingua e da gloria por nom terem 
contrição bastante, e outros respeitos que lá bem saberam, devia-sse 
bem olhar. 

 

As dificuldades com os índios eram verdadeiros obstáculos para o bom governo 

da Companhia de Jesus nas novas terras: não à toa, o Padre Antonio Pires (LEITE, 

1954a, p. 324), em 1552, escrevia que “se para converter os da India ou mouros há 

mester X, esta terra há mester XX”. Desânimo, jamais desistência: a catequese jesuítica, 

como obra de caridade, expressava o testemunho vivo da Fé, de modo que 

 
[...] as cartas não apresentam nenhuma evidência de desistência ou 
fracasso da ação, apesar do desânimo com a inconstância do gentio, 
naturalizada nas cartas – ao contrário, observa-se nelas uma 
intensificação das razões da obra missionária, pouco a pouco 
sistematizada com a experiência [...] (HANSEN, 1995, p. 106). 

 

                                            
24 Na mesma carta, Manuel da Nóbrega (LEITE, 1954a, p. 370) argumenta que “esta hé cousa muy 
proveitosa e de muyta importantia nesta terra, entretanto que nom há muytos Padres que saibão bem a 
lingoa”. 
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Era preciso aproximar as atividades catequéticas dos signos indígenas para 

facilitar a conversão. Em carta escrita nos idos de agosto de 1552, Nóbrega reafirma o 

projeto catequético: 

 
Se nos abraçarmos com alguns costumes deste gentio, os quais não 
são contra nossa fee catholica, nem são ritos dedicados a idolos, 
como hé cantar cantigas de Nosso Senhor em sua lingue pello seu 
toom e tanger seus estromentos de musica que elles [usam] em suas 
festas quando matão contrairos e quando andão bebados; e isto pera 
os atrahir a deixarem os outros costumes essentiais e, permitindo-lhes 
e aprovendo-lhes estes, trabalhar por lhe tirar os outros; e assi o 
pregar-lhes a seu modo em certo toom andando passeando e batendo 
nos peitos, como elles fazem quando querem persuadir alguma cousa 
e dizê-la com muita eficacia (LEITE, 1954a, p. 407, destaque do 
autor). 

 

Durante o período em que Padre Manuel da Nóbrega esteve à frente da tarefa 

missionária na colônia, entre 1549 e 1560, houve propostas de reavaliação das posturas 

referentes à administração missionária na então recém-criada Província do Brasil.25 No 

cerne dessas propostas situa-se a questão dos aldeamentos. Como um dos pontos 

centrais da atividade de conversão, a junção de índios nos aldeamentos contornava, 

sobretudo, a necessidade de percorrer longas distâncias para chegar às tribos: uma vez 

que estas se encontravam dispostas de forma dispersa, trafegar pelos longos caminhos 

expunha os jesuítas às adversidades geográficas, aos animais e às incursões de gentios 

contrários – perigos dos quais a terra estava recheada.26 Alcir Pécora (2001, p. 52) 

observa a mudança de posição de Padre Nóbrega acerca das práticas de conversão a 

partir de dispositivos retóricos empregados pelo jesuíta na escrita das cartas. O autor, 

                                            
25 Padre Manuel da Nóbrega foi o primeiro Provincial da Província do Brasil, conforme atribuição 
presente na carta de Inácio de Loyola (LEITE, 1954a, p. 508) em julho de 1553: “nós, portanto, da vossa 
piedade e prudência, que está em Cristo Jesus, confiando muito no mesmo Jesus, vos criamos e 
constituimos, com toda a autoridade, [...] Prepósito Provincial de todos os Nossos, que se encontram nas 
regiões indicadas”. Charlotte de Castelnau-L’Estoile (2006, p. 50) afirma que “comparada aos 591 
membros que contava Portugal em 1579, o Brasil não passava de uma pequena província. No seio da 
Assistência, também as províncias missionárias orientais eram muito mais importantes: em 1587, havia 
180 jesuítas em Goa e 94 no Japão”. 
26 Em carta enviada a Roma, em maio de 1560, José de Anchieta (LEITE, 1954c, p. 215-217) dedica boa 
parte de seu relato à descrição das inúmeras cobras venenosas que povoavam as diversas partes da colônia 
(nonnulla sunt animalia isti orbis incognita, ac primo quidem colubrorum diversa genera venenosa). O 
contato com aqueles animais venenosos era tão freqüente e temido que, em tom de alerta, Anchieta 
argumenta que perambular pelas aldeias e vilas sem algum perigo era tarefa impensável (ita frequentes 
sunt, ut non sine magno periculo possit iter fieri). 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 17 

nesse sentido, argumenta que a partir da chamada "guerra dos índios", conflitos 

ocorridos entre 1553 e 1557, 

 
[...] Nóbrega organiza seus relatos de modo a postular, como 
condição do êxito da missão no Novo Mundo, a sujeição política do 
indígena, em oposição à idéia predominante anterior de convertê-lo 
apenas pela pregação dos argumentos de fé. 

 

Sujeição que era compreendida no sentido de que os índios "instáveis e dispersos 

pelos matos se reunissem em Aldeias fixas" (LEITE, 1954c, p. 61) para o bom governo 

da vida cristã que se pretendia erigir. Antes de ser um ato baseado na força, a prática da 

sujeição política dos índios nas aldeias pressupunha que, uma vez integrados à ordem 

hierárquica da Coroa, os índios tivessem a liberdade garantida pela tutela inaciana, que 

apartaria os indígenas das possibilidades de escravidão cobiçadas pelos povoadores 

portugueses27. Em carta de Padre Manuel da Nóbrega (LEITE, 1954b, p. 450), escrita 

em maio de 1558, o Superior argumenta sobre a necessidade de proteção dos índios nas 

Aldeias: “devia de haver um Protector dos Indios para os fazer castigar quando o 

houvessem mister e defender dos agravos que lhes fizessem”. 

Alcir Pécora (2001, p. 95) indica que 

 

                                            
27 As contendas entre jesuítas e colonos acerca do cativeiro indígena compuseram boa parte da vida 
colonial: Frei Gaspar de Madre de Deus (1920, p. 369) dá conta de que “pelo anno de 1611 excitárão-se 
grandes contendas entre os jesuitas e os portuguezes, moradores nesta capitania, e as discordias 
originadas da liberdade dos indios que os padres defendião, talvez com zelo excessivo, viérão produzir o 
seguinte atentado”. Com efeito, as disputas pela liberdade indígena representam uma temática 
constantemente abordada pela historiografia. Conforme Stuart Schwartz (1988), um dos empecilhos que 
alimentou a transição da mão-de-obra indígena para o uso do braço africano na composição da força de 
trabalho escrava pode ser detectado por volta de 1580, quando o autor argumenta que houve uma 
crescente eficácia dos jesuítas no sentido de dificultar, aos colonos, o acesso à mão-de-obra nativa. John 
Monteiro (1994, p. 40-41), ao analisar as dinâmicas que articularam a economia do interior da Capitania 
de São Vicente ao circuito mercantil do Atlântico meridional, indica que o apresamento indígena 
constituiu o centro de inúmeras contendas entre jesuítas e colonos. Para o autor, “o que de fato se 
disputava eram as formas de controle e integração na emergente sociedade luso-brasileira de grupos 
recém-contratados”, de modo que “para Nóbrega, portanto, apesar de sua defesa da liberdade da maioria 
dos índios, a escravidão indígena devia ser permitida e mesmo desejada em determinados casos”. A 
evangelização dirigida pelos jesuítas tomava como premissa a liberdade dos índios – conforme a bula 
papal Sublimis Deus do Papa Paulo III, datada de 1537 –, de modo que a escravidão indígena, convém 
ponderar, só seria justificada se resultasse de uma “guerra justa”, conforme registrou Padre Manuel da 
Nóbrega (LEITE, 1954b, p. 449), em maio de 1558: “sujeitando-se o gentio, cessarão muitas maneiras de 
haver escravos mal havidos e muitos escrúpulos, porque terão os homens escravos legítimos, tomados em 
guerra justa”. Serafim Leite (1938b, p. 82), acerca dos aldeamentos jesuíticos, argumenta que “o sistema 
jurídico que implantaram nas suas aldeias foi o mais humano e o que mais se coadunava com as 
realidades indígenas”, de modo que protegiam os índios de que, uma vez “entregues a si próprios, numa 
liberdade e igualdade legal, mas fictícia”, ficassem à mercê dos colonos. 
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Tal hipótese da sujeição do índio à lei positiva do Estado cristão tem, 
como contrapartida necessária, a aplicação rigorosa, por parte do 
governador, de punição aos moradores resistentes aos decretos de 
incorporação do índio como súdito livre da Coroa, já que estava claro 
que a sua simples aproximação favorecia menos a catequese do que a 
escravização. 

 

A proposta de Padre Nóbrega estava pautada em experiência já bem sucedida na 

região de Piratininga, no interior da Capitania de São Vicente, quando, após a reunião 

de uma “gente christiana derramada” (LEITE, 1954a, p. 207) em meio aos índios, tarefa 

desempenhada por Padre Leonardo Nunes em 155028, houve a junção de índios em uma 

Aldeia que, segundo Padre Nóbrega (LEITE, 1954a, p. 522-523) – em carta de agosto 

de 1553 –, fazia-se para a vida cristã: 

 
Haier, que fué fiesta de San Joán, veniendo a estar en una Aldea 
donde se aiuntan nuevamente y apartan los que se convierten, adonde 
tengo puesto dos Hermanos para doctrina dellos, hyze solennemente 
algunos 50 catecúminos de los quales tengo una buena sperança que 
serán buenos chrystianos. 

 

Tal foi o sucesso da tarefa empreendida pelos jesuítas orientados por Padre 

Nóbrega que, a partir de Piratininga, os inacianos lançaram o esteio para a concretização 

da catequese inaciana na Casa de São Paulo de Piratininga, fundada em janeiro de 1554. 

A obra jesuítica nas Aldeias era, sobretudo, obra de caridade, conforme assevera o 

testemunho de Padre António Blázquez (LEITE, 1954c, p. 130), em setembro de 1559: 

 
Asy qué para con ellos en lo exterior (ultra des enseñamento spiritual) 
son nuestros Hermanos ayos, padres, médicos, enfermeros, 
finalmente sirvenlos y provenlos quanto en sy es en todas sus 
necessidades con entrañas de charidad, para que viendo ellos que por 
todas las vías buscan su provecho, más fácilmente dexen su herror y 
se conviertan y tomen sobre sus ombros el suavíssimo jugo de 
Christo N. Señor. 

 

                                            
28 A carta escrita por Padre Nunes, em novembro de 1550, corresponde a algumas das primeiras 
impressões dos inacianos no sertão da Capitania de São Vicente. Após reunir os cristãos e conduzir 
alguns sacramentos, Padre Nunes tratou de tomar campo para a edificação de uma modesta igreja: “mas 
em fin, acabé com ellos que se ayuntassen todos em un lugar u hiziessen uma hermita y buscassen algún 
Padre que les dixesse missa y confessasse. Pusiéronlo luego por obra y tomaron luego campo para la 
iglesia. Gasté dos o tres dias com ellos, y confessé algunos y diles el Sanctissimo Sacramento” (LEITE, 
1954a, p. 208). Segundo Serafim Leite (1965), tudo indica que os cristãos e a então recém-fundada 
ermida situavam-se no local da futura fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo, que se 
localizava a duas léguas da povoação de São Paulo de Piratininga. 
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Malgrado as posturas assumidas pela política missionária29, o que houve foi, 

sobretudo, uma mudança nas práticas administrativas e não, necessariamente, nas 

formas da catequese inaciana. Apesar das mudanças legais no trato com o gentio, que 

passava a integrar o corpo da Coroa, a catequese não perdeu sua forma básica, 

sustentada em uma evangelização flexível e tolerante promovida pelos jesuítas. Ainda 

era uma concepção pedagógica orientada, invariavelmente, ad majorem Dei gloriam, de 

modo que se centrava, antes, na formação religiosa dos índios: a formação do bom 

católico em direta correspondência com a unidade das práticas religiosas defendidas por 

Roma. Assim argumenta Padre António de Sá (LEITE, 1954c, p. 37-48), que ministrava 

doutrina aos índios na capitania do Espírito Santo, enquanto aguardava o 

estabelecimento da Aldeia formada com auxílio de Vasco Fernandez30, “Principal de los 

Indios”, em junho de 1559: 

 
Yo enseño agora acá la doctrina christiana y las oraciones en nuestro 
romance, como siempre hizimos después que nos mandaron dizir que 
era necessario concertarsse algunos vocablos que estavan en la 
dosctrina. Si allé tuvieren alguna manera de enseñar en lengua 
brasílica mándenosla, porque de otra manera difficultosamente se les 
meterá en la cabeça, aunque les bozeen cada hora y cada momento. 
Ellos me dizen que nuestro romance es muy trabajoso de tomar, mas 
no por esso les dexo de enseñar todos los días. 

 

A carta escrita por Padre Manuel da Nóbrega (LEITE, 1954c, p. 51-52), em 

julho de 1559, também dava conta das grandes obras realizadas em nome do Senhor no 

trabalho de catequese indígena na Aldeia de São Paulo, na Bahia31, onde se localizava 

                                            
29 José Eisenberg (2000) analisa a proposta dos aldeamentos como um processo de “reforma das 
missões”. Nesse sentido, a “reforma” defendida por Padre Nóbrega baseava-se em uma teoria política 
jesuítica que se fundamentava na legitimiação da autoridade por meio de uma justificação teológica que 
retomava as formulações acerca do medo, na obra de Tomás de Aquino, e as proposições formuladas no 
bojo da chamada seconda scholastica, sobretudo com Juan de Mariana em seu De Rege et Regibus 
Institutione. A ação jesuítica, no Brasil colônia, deparou-se, constantemente, com a necessidade de 
reformular o que Charlotte de Castelnau-L’Estoile (2006) chama de “projeto missionário jesuíta”, em um 
importante estudo em que a autora investiga as ditas reformulações executadas em face das adversidades 
encontradas na conversão do gentio na virada do século XVI para o XVII. 
30 Trata-se de Vasco Fernandez Maracajaguaçu, importante liderança indígena na região que, conforme 
apontam as cartas jesuíticas, foi figura central na mediação dos contatos entre os missionários e as 
populações gentias. 
31 Na citada carta, Padre Nóbrega (LEITE, 1954c, p. 51) descreve a situação do trabalho jesuítico na 
Bahia, com apoio do governador-geral Mem de Sá, na construção de Aldeias: “depois da vinda de Men de 
Sá, Guovernador, se fizerão tres igrejas em tres povoações de Indios e muytas mais sefizerão se ouvera 
Padres e Irmãos pera nellas residirem; outras (duas ou tres) Aldeias de Indios estão juntas esperando por 
Padres pera os doutrinarem: estas sam visitadas de nós quando podemos por se deterem assi até serem 
socorridos”. 
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“a primeira igreja que se fez, ha huma legoa” da cidade, após a chegada de Mem de Sá. 

Com escola de meninos e ensino da “doutrina a toda a gente”, a catequese jesuítica 

permanecia suficientemente flexível para aproximar o conhecimento da Fé aos signos 

caros às culturas indígenas: 

 
Aos domingos e sanctos tem missa e pregação na sua lingoa e de 
contino hé tanta a gente que não cabe na igreja, posto que hé grande; 
ali se toma conta dos que faltão ou dos que se ausentão e lhes fazem 
sua estação. Ho meirinho, que hé hum seu Principal delles, prega 
sempre aos dominguos e festas polas casas de madrugada a seu 
modo. 

 

Com efeito, 

 
Além de permitirem a atuação dos índios como pregadores, os 
jesuítas adaptaram seu modo de pregação a certos hábitos indígenas, 
como realizar as pregações de madrugada e à noite (ao luar), 
utilizando algumas músicas de que tinham costume, realizando 
disputas verbais com os feiticeiros das tribos e, ainda, valorizando a 
pregação na língua indígena - afinal, era preciso pregar para converter 
(MASSIMI; FREITAS, 2007, p. 129). 

 

Arrebatados pela possibilidade de “conquista espiritual” (LEITE, 1938a) das 

populações gentias que habitavam os torrões do Novo Mundo, os inacianos logo 

trataram de tomar campo para a edificação da vida cristã no trópico. O bom 

ordenamento social seria erguido sob o signo da catequese, com a presença de símbolos 

cristãos conduzidos ao tom do gentio: combinação curiosa que inseriria, na mensagem 

católica, temas das culturas indígenas, em uma articulação que tornava a prática 

catequética suficientemente flexível para campear terreno e lograr seus frutos e suas 

mazelas na terra “onde o Senhor se digna colher algum fruto entre espinhos e cardos” 

(LEITE, 1954b, p. 193), como queria José de Anchieta, em 1555. 

A catequese jesuítica, estrutura da educação colonial, ganhou seus traços 

fundamentais já nos primeiros momentos da presença inaciana nas novas terras. Fruto, 

sobretudo, da experiência, o trabalho catequético sustentou suas formas fundamentais 

mesmo em face das vicissitudes administrativas a que a missão estava exposta. 

Tolerância e flexibilidade representaram as mediações necessárias para o fruto do labor 

inaciano na colônia. Era o momento de fixação de um modelo pedagógico que, sob os 
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auspícios da Sé Romana, colocava a catequese como componente estrutural da 

religiosidade colonial. 
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