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RESUMO 

Esta tese visa contribuir para os debates acerca das relações etnicorraciais no ensino escolar. 

Reconhecemos que as novas diretrizes educacionais dedicadas a este tema promoveram um avanço no 

sentido de instituir a obrigatoriedade do ensino de história da África e dos povos indígenas. No entanto, 

entendemos que as recentes reformulações produzidas nos textos didáticos, bem como a redução da 

temática à ideia de respeito às diferenças, são insuficientes mediante a permanência das orientações 

teóricas e conceituais advindas de uma concepção eurocentrada da história do mundo. Neste sentido, 

defendemos a ideia de que, para além do reconhecimento da existência de diversas culturas, devemos 

nos voltar para construção de uma aprendizagem histórica intercultural que traga a complexidade e as 

variedades epistêmicas que fogem dos padrões eleitos de sociedade desenvolvida, progresso e 

civilização. As marcas deste padrão são facilmente identificáveis quando se atribui um papel central à 

Civilização Clássica Grega, tida como a fundante de toda tradição de pensamento do Ocidente. 

Portanto, realizamos uma análise crítica, a partir do referencial teórico metodológico 

modernidade/colonialidade/decolonialidade, de categorias que foram formuladas neste contexto e 

retroalimentadas ao longo da construção da Moderna Europa. Consideramos que, juntamente com o 

racionalismo filosófico grego, o cristianismo é outra matriz cultural fundamental para que possamos 

refletir o exercício do poder sobre o corpo, a natureza, as formas de pensar, a organização social e a 

espiritualidade. Considerando que a Igreja Católica foi participante ativa no processo de colonização, 

realizamos também uma crítica decolonial aos princípios relacionados à educação desta religião que 

se pretende universal. Visto que o conceito de colonialidade reconhece uma continuidade das práticas 

societárias, políticas, ecológicas e epistêmicas para além do período colonial, investigamos de que 

forma estes fatores incidiram na construção da matriz historiográfica brasileira. Na pesquisa de campo, 

analisamos narrativas produzidas por estudantes no intuito de avaliar em que medida nós avançamos 

para além da forma com que a historiografia compreendia o nosso passado colonial e a história das 

populações indígenas. Por fim, defendemos que toda essa crítica às bases epistêmicas do pensamento 

ocidental da historiografia brasileira e do ensino escolar decorre e se encontra estreitamente vinculada 

às críticas levantadas pelo Movimento Indígena e pelas discussões que estes povos têm realizado 

acerca da interculturalidade. A partir da fala de pesquisadores, professores e lideranças indígenas nos 

abrimos para possibilidade de reescrita de uma história que preencha as inúmeras páginas em branco, 

resultantes do caminho monotópico que ainda fundamenta a narrativa histórica escolar.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Interculturalidade e Ensino de História.  
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ABSTRACT 

This thesis seek to contribute to debates on ethnic-racial relations in school education. We recognize 

progress regarding the new educational guidelines on this theme as they establish that teaching the 

history of Africa and indigenous peoples is mandatory. However, we understand that the recent 

reformulations produced in schoolbooks, as well as the overfocus on the idea of respect for differences, 

are insufficient because the permanence of theoretical and conceptual orientations arising from a 

Eurocentric conception of world history continues. We defend the idea that we need to go beyond the 

recognition of the existence of different cultures. We must dedicate ourselves to build an intercultural 

historical learning that brings complexity and epistemic variety and escapes from the chosen patterns 

of developed society, progress and civilization. Impacts of this pattern are easily seen when a central 

role is attributed to the Greek Classical Civilization, regarded as the founder of all Western thought 

tradition. Hence, we carry out a critical analysis, based on the methodological theoretical framework 

modernity/coloniality/decoloniality, and categories that were formulated in this context and were also 

in feedback along the construction of Modern Europe. We consider that, sided with Greek 

philosophical rationalism, Christianity is a fundamental cultural matrix to think about power over the 

body, nature, ways of thinking, social organization and spirituality. As the Catholic Church was an 

active participant in the colonization process, we practiced a decolonial critique of the principles of 

this religion that imposes itself as universal. Since the concept of coloniality encompasses a continuity 

of societal, political, ecological and epistemic practices beyond the colonial period, we researched how 

these aspects had impact on the construction of the Brazilian historiographical matrix. In field research, 

we analyze student-produced narratives to assess how far we moved beyond the historiographic former 

understanding of our colonial past and the history of indigenous populations. Finally, we argue that all 

this criticism of the epistemic basis of Western thought in Brazilian historiography and school 

education comes from and is closely linked to the criticisms of the Indigenous Movement and their 

discussions on interculturality. Hearing indigenous researchers, teachers and leaders, we open 

ourselves to the possibility of rewriting some history and to fill the numerous blank pages resulting 

from the monotopic path that still underlies the historical narrative inside school education.  

 

Keywords: Learning; Interculturality; History teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa se desenvolveu a partir de um lugar que marca meu ser e estar no mundo. Este 

lugar é a escola. Nele construí minha carreira profissional e é nele que dou continuidade a minha 

aprendizagem por meio desta pesquisa. Como lugar que converge conflitos políticos, epistemológicos 

e econômicos não há outra forma de apresentar esta pesquisa senão como uma tentativa de desenvolver 

uma proposta de aprendizagem que nos possibilite compreender o e no contexto do mundo que nos 

cerca. 

Nosso modelo de aprendizagem escolar, universalizado no contexto dos domínios colonialistas 

e imperialistas, se divide em diferentes áreas do conhecimento subdivididas e delimitadas dentro de 

seus limites disciplinares. No entanto, nem sempre as produções e as pedagogias do conhecimento se 

deram desta maneira e em nossa contemporaneidade ainda podemos encontrar epistemologias 

baseadas em uma compreensão holística do ser e estar no mundo. Posso dizer que hoje me encontro 

entre estes dois limiares do conhecimento. Por um lado, tive minha formação acadêmica baseada nos 

princípios teóricos e metodológicos da matriz disciplinar da história. Por outro, no curso de Educação 

Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás- UFG estou me formando a partir dos diversos 

saberes que transitam milenarmente entre os povos originários do Brasil.  

O que verificamos na história da educação no Brasil é que aos indígenas coube o “dever de 

aprender” – defendido especialmente pela ordem jesuítica - mas nunca o direito de ensinar. Aprender 

a rezar, a trabalhar e a seguir as leis do ‘Velho Mundo’. O projeto jesuítico teve continuidade no 

período pós-colonial pelas políticas de absorção dos povos indígenas à sociedade nacional, colocadas 

em prática por órgãos governamentais como SPI (Serviço de Proteção ao Índio - 1910-1967) e FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio, 1967 ---). As escolas que, principalmente a partir da década de 1980, 

viriam crescentemente reconfigurar os espaços nas aldeias se tornaram lócus das lutas indígenas em 

prol de uma educação bilíngue e intercultural. Atualmente, estas lutas se direcionam à organização de 

uma escola que possibilite a seus alunos compreender os códigos que transitam na organização política 

e econômica da sociedade nacional, mas que também valorize e se fundamente a partir dos seus 

próprios saberes ancestrais.  

O surgimento de movimentos unificados indígena e negro intensificou os debates no Brasil 

acerca das questões étnico raciais nos campos das políticas econômicas e educacionais. A Constituição 

Brasileira de 1988, Art. 231, reconhece “aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” Diversos outros textos viriam arregimentar 
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este princípio constitucional no contexto da educação escolar indígena, como o decreto 26/1991 que 

retira a exclusividade da FUNAI atuar na educação escolar indígena e atribui ao MEC a coordenação 

das ações junto a participação de professores indígenas, conforme Portaria Ministerial 559/91. Em 

diversos documentos, como os Cadernos da SECAD (Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade), termos como interculturalidade passam a permear todo o texto.  

Já no contexto da educação escolar não indígena, há uma ênfase no tratamento das questões 

relativas à diversidade cultural brasileira a partir de uma perspectiva étnico-racial, como podemos 

observar na tão discutida Lei 10.639/2003: 

Art.26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.  

 § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.  

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 

de Literatura e História Brasileira. 

Somente em 2008, com aprovação da Lei 11.645, a referida lei passa a incluir a história dos povos 

originários do Brasil:  

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a 

luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira 

e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de educação artística e de literatura e história brasileira.  

 

 Sem dúvida, esta lei é antes de tudo fruto das seculares lutas dos povos indígenas e negros do 

Brasil e representa um avanço histórico no reconhecimento de que nosso ensino não tem dado o devido 

tratamento à história destas sociedades. Principalmente a partir da década de 1990, no Brasil e no 

mundo, tem se adotado leis e políticas públicas de enfoque multiculturalista, ou seja, “pressupõe a 

existência de uma cultura dominante que aceita, tolera ou reconhece a existência de outras culturas no 

espaço cultural onde domina”. (SANTOS, 2009, p. 09) Por outro lado, há em torno dessas políticas 

um intenso debate, realizado por autores, como Catherine Walsh (2009), que denunciam o caráter 

funcionalista destas propostas. Estas críticas se voltam principalmente aos discursos que reduzem a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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questão da diversidade ao clichê do ‘respeito às diferenças’, sem levar em consideração uma série de 

outros fatores que compõe este cenário de exclusão social: a violência epistêmica; a colonialidade do 

poder/terra/direito/corpo/espiritualidade e a supremacia da matriz de pensamento ocidental.  

 As palavras do Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Ricardo 

Henrique, que apresenta as Orientações e Ações para a Educação das Relações Etnicorraciais (2006; 

p. 14), ilustra bem a perspectiva marcadamente multiculturalista e funcional no contexto educacional 

brasileiro: 

 

A educação é um ato permanente, dizia Paulo Freire, e neste sentido o Ministério da 

Educação, por intermédio da Secad, entende que esta publicação é um instrumento 

para a construção de uma sociedade antirracista, que privilegia o ambiente escolar 

como um espaço fundamental no combate ao racismo e à discriminação racial. 

 

 O referido documento traz o combate ao racismo e à desigualdade social resultante dele, como 

linha orientadora das propostas e ações pedagógicas a serem desenvolvidas. Destaca-se a necessidade 

de se trabalhar a autoestima e a imagem positiva dos estudantes negras (os), bem como a abordagem 

da história, da resistência e das culturas africanas nos conteúdos ministrados. Cabe destacar ainda, que 

o documento não trata especificamente da história das populações indígenas no Brasil.  

Obviamente que o combate ao racismo deve estar presente nos diversos âmbitos da sociedade 

brasileira, seja na escola, no trabalho, nas universidades, no direito etc. No entanto, como já foi dito 

acima, a interculturalidade deve questionar as próprias condições de diálogo dentro de nossa sociedade 

hierarquizada. Uma das asserções definidas pelo Consejo Regional Indígena de Cauca, em 2004, 

expressa de forma sucinta em que sentido este trabalho pretende abordar a interculturalidade no ensino 

de história. “Entendemos interculturalidad como la posibilidad de diálogo entre las culturas. Es un 

proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la construcción de sociedades diferentes 

[…] en otro ordenamiento social.” (apud WALSH, 2009, p.01) 

  Ainda que seja atribuído ao período da antiguidade clássica o surgimento da história, é só no 

século XIX que ela se constitui e traça seus princípios teórico-metodológicos como disciplina 

independente. Em um contexto em que a razão iluminista trava seus duelos com os parâmetros de 

pensamento cristãos, a história inicia sua saga de tentar se promover como ciência. O tempo dos 

homens foi eleito como categoria fundamental da disciplina. Tempo este que vinha sendo definido 

desde o classicismo grego até o estabelecimento da cronologia cristã. Pelos critérios então 

estabelecidos, criou-se uma cronologia para toda humanidade, desde o primitivo, passando pela 

antiguidade e pelo período medieval, ao moderno. Podia-se inclusive definir que os povos fora dos 

muros da moderna Europa não possuíam história e estariam então reservados ao campo dos estudos 
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antropológicos. Abriu-se então os caminhos para La Hybris del Punto Zero, como denomina Castro-

Gómez (2005), da história. 

 Após as relevantes críticas realizadas a este modelo, como as que foram elaboradas pela 

História Nova, pela História Cultural e pelos pensadores pós-modernos, nos deparamos hoje com um 

retorno da matriz da história iluminista, principalmente pela via da teoria da Didática da História que, 

no Brasil, tem sido amplamente divulgada pelos trabalhos do pensador Jörn Rüsen (1938-?).  

  

 

Fonte: http://simpohis.blogspot.com/p/rodrigo-scama.html 

 

Sem dúvida, a Didática da História tem a enorme contribuição de valorizar, principalmente no 

contexto acadêmico, o papel social da história no contexto educacional e da vida prática. Mas a questão 

que aqui trazemos se refere à linha que separa a ciência especializada da vida prática. Uma rápida 

leitura da matriz nos permite perceber que na linha superior se encontra: as ideias como perspectivas 

orientadoras da experiência no passado (conceitos); os métodos, que são as regras da pesquisa empírica 

em histórica e as formas de apresentação, que são as narrativas historiográficas. Este conjunto de 

elementos, para que tenha relevância social, devem ir ao mundo prático da vida diagnosticar quais são 

as carências para então, por meio da historiografia, exercer as funções de orientação da história. Mas, 

http://simpohis.blogspot.com/p/rodrigo-scama.html
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uma narrativa que não passa pelos critérios metodológicos propostos exerce função de orientação? Se 

ela orienta, ela orienta a quem? 

Em primeiro lugar, estas narrativas foram designadas pelo termo ‘mito’ e, principalmente pelos 

estudos antropológicos, reconhece-se que estas narrativas são fundamentais na organização e nos 

processos de aprendizagem, por exemplo, dos povos originários da América. É nesta perspectiva que 

também o ensino de história tem lidado com todas as formas de narrar as experiências no mundo que 

não são validadas pelos critérios metodológicos da matriz. Estas narrativas, quando aparecem, se 

perdem em meio aos textos de fábulas e contos destinados à literatura infantil e a história dos povos 

indígenas. Ou seja, as formas próprias dos indígenas narrarem sua história, seus critérios e orientações 

são ignorados para ceder lugar às produções textuais que seguem o rigor metodológico proposto pela 

matriz ocidental.  

Retomando nossa questão inicial acerca das questões étnicas no contexto escolar, observamos 

que a interculturalidade é tema predominante nas orientações da educação escolar indígena, mas, 

pouco ou nunca, aparece como tema no contexto não indígena. A sensação é de que o indígena tem 

que aprender a dialogar com os saberes de matriz ocidental enquanto que os não indígenas devem se 

limitar a desenvolver uma imagem positiva, não racista, dos negros e indígenas.  

Nossa hipótese é que as políticas multiculturalistas não alteram as percepções dos estudantes 

com relação às outras maneiras de compreender elementos como tempo, trabalho, território, 

espiritualidade, conhecimento e organização social.  Defendo aqui a necessidade de refletir em como 

se ensinar história, não no sentido dos métodos, mas no sentido de questionamento da própria matriz 

de pensamento do Ocidente, que alicerçou a ciência da história. Faz-se necessário um entendimento 

do processo colonial como o encontro conflituoso de formas muito distintas de organização social, 

sendo que, foi por meio da violência, que se impôs no Brasil: a suposta legalidade de propriedade 

privada da terra; um determinado modelo educacional; a divisão social do trabalho; a representação 

política; o cristianismo; a língua portuguesa e etc. Para tal propósito, as outras narrativas deste processo 

devem aparecer e serem respeitosamente tratadas, não como mitos, mas como formas de compreensão 

do encontro/desencontro de concepções de mundo.  

Nossa proposta central é a construção de uma aprendizagem intercultural que: avance para além 

de um discurso multiculturalista funcional; valorize a importância de se compreender as ideias prévias 

dos alunos; reconheça a racialização do ser humano como fator constituído nas e pelas relações de 

poder; que tenha como princípio de diálogo intercultural o diálogo interepistêmico; que desierarquize 

as diferentes formas de produção e transmissão dos saberes; que repense as relações entre homem e 

natureza e que estabeleça de forma coerente a relação entre diferentes racionalidades e sensibilidades.  
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A recente tentativa de reforma curricular tornou ainda mais evidente os grandes desafios de se 

pensar e fazer uma aprendizagem histórica fundamentada na interculturalidade. É notável que o texto 

inicial da Base Nacional Curricular Comum propôs um deslocamento espaço/temporal e uma 

reorientação dos marcos temporais próprio dos grupos sociais ligados aos mesmos. O foco estaria em 

pensar as relações entre os mundos africanos, americanos, europeus e asiáticos, destacando não apenas 

os elementos políticos e econômicos que marcaram estes contatos, mas, sobretudo, colocando em 

evidência as diferentes formas de pensar e conhecer nestes contextos:  

 

Analisar a pluralidade de concepções históricas e cosmológicas de povos africanos, 

europeus e indígenas relacionados às memórias, mitologias, tradições orais e a outras 

formas de conhecimento e de transmissão do conhecimento. (BNCC, p. 260, 2015) 

 

Os debates acerca da reforma curricular trouxeram à tona alguns problemas centrais elencados 

por professores de história dos diferentes níveis de ensino: Vamos abrir mão de toda nossa herança 

cultural cristã-ocidental?  Isto não provocaria uma desorientação de nossa identidade?  Vamos estudar 

as ‘mitologias’ africanas e indígenas, cuja legitimidade é bastante questionável face aos padrões 

historiográficos? Não estaríamos assim abrindo mão de uma historicidade universal, tal qual imaginada 

pelo projeto humanista iluminista?  

Os referenciais teórico-metodológicos do movimento modernidade/colonialidade e 

decolonialidade foram fundamentais no desenvolvimento deste trabalho. Conceitos como 

colonialidade (do poder, do ser, da natureza, do saber), geopolítica do conhecimento, interculturalidade 

crítica e pedagogia decolonial são importantes ferramentas para percebermos como as matrizes 

científicas europeias adentraram o pensamento brasileiro, em especial no campo das produções 

historiográficas, constituíram projetos sociais e penais (no campo do direito) inspirados em teorias 

racialistas e tornaram possível a criação de mitos, como o da ‘democracia racial’. Sem dúvida, também 

o próprio conceito de tempo e espaço, que direciona a matriz curricular de história pode ser 

questionado à luz destas reflexões teóricas. Pode-se afirmar que os debates e ações que têm sido 

empreendidas neste campo partem da crítica de uma lógica hierárquica, excludente e opressora que se 

inicia com os projetos colonialistas do século XV e se distendem aos dias atuais.  

 Refazer o percurso de formação desta matriz epistêmica é o principal objetivo do primeiro 

capítulo, intitulado ‘Crenças, valores e visões de mundos constituintes das epistemologias e da 

educação do ocidente’, no qual nos dedicamos a realizar uma crítica decolonial às seguintes categorias: 

racionalidade; corpo; alma; tempo; espaço; direito; religião; civilização e barbárie. Estes elementos se 

articulam formando o que o Ocidente denominou, pretensiosamente, de Paideia ou grande cultura que 

tende a se universalizar. Tanto a Paideia grega quanto a cristã seriam referenciadas, nos discursos 
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hegemônicos da ‘moderna Europa’, como sendo as duas principais matrizes culturais constituintes da 

identidade, do conhecimento e da educação no mundo ocidental.  

 Seguindo a perversa tradição de que há uma superioridade nos conhecimentos fundados no 

contexto europeu, em contraste com o conhecimento de outros povos do mundo, tem se o processo de 

‘transposição’ deste modelo eurocentrado para outras regiões. Primeiro, pelo violento e agressivo 

processo de colonização por parte das metrópoles e impérios europeus. Segundo, pelas elites 

econômicas e intelectuais nos países pós-independência. Tendo em vista que a Paideia não se limita 

ao campo educacional, trazemos ainda para discussão os impactos decorrentes da ‘transposição’ para 

América de concepções de direito, de natureza, de tempo e de espaço vigentes no contexto 

metropolitano.  

No segundo capítulo, ‘O papel da Paideia cristã na construção da colonialidade através da 

educação: os jesuítas entre o temporal e o sagrado’, expomos o papel fundamental exercido pela Ordem 

dos Jesuítas na elaboração e difusão de um modelo educacional universalista e católico no Brasil 

durante o período colonial. Esta ordem religiosa, criada no contexto da expansão das críticas e das 

ideias de Martinho Lutero, fundamentou-se nas propostas de voto de pobreza, de exercícios espirituais 

e de militância evangelista. 

 Além de tentar impedir os avanços da Reforma Protestante, os jesuítas se colocaram a 

disposição do projeto de colonização de novas terras e da nova configuração espacial e humana do 

planeta que se delineava a partir da expansão marítima. Milhares de possíveis ‘almas’ espalhadas em 

uma vastidão de territórios, praticamente incomensurável para a cartografia da época, passariam a ser 

disputadas na organização geopolítica que ia aos poucos se delineando. As fronteiras do Império 

cristão se alargavam em passos virtuosos, e exigia uma estratégia duplamente eficaz: deveria ser capaz 

de manter os valores e crenças católicas entre os colonizadores e, ao mesmo tempo, converter as 

‘almas’ que ainda não faziam parte do ‘rebanho’. Neste sentido, a Ordem dos Jesuítas, nasce como 

missão em terras a serem ocupadas e é parte constituinte do processo que marcaria uma nova 

organização temporal, espacial e cosmológica nos territórios que compõe o atual Brasil.  

Em suma, acerca da Companhia de Jesus e de sua atuação no Brasil serão tratadas as seguintes 

questões: o contexto histórico de sua formação; seu projeto de conversão e educação no Brasil; 

reconfigurações espaciais resultantes da construção de cidades, vilas, seminários, colégios e 

aldeamentos; os métodos de ensino; a expulsão dos jesuítas e a Reforma Pombalina.  

No terceiro capítulo, ‘Formação da matriz historiográfica brasileira: a nação e o povo na escrita 

e no ensino de história’, nos dedicamos a apresentar a trajetória do ensino de história no Brasil, 

especialmente a partir da segunda metade do século XIX, momento em que se estrutura o Instituto 
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Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e se institui a história como disciplina curricular no Colégio 

D. Pedro II, o qual se tornou modelo para o restante das escolas secundárias do país?.  

              Com intuito de compreender como o passado colonial e a multirracialidade foram tratados 

historiograficamente, entre os séculos XIX e XX, analisamos os seguintes textos: o discurso de 

abertura do Instituto de José Januário da Cunha Barbosa (1780-1846); o texto de Von Martius (1794-

1868) intitulado ‘Como se deve escrever a história do Brasil’; a obra de Varnhagem (1816-1878) 

‘História Geral do Brasil’; o compêndio didático ‘Lições de História do Brazil para uso dos alunos do 

imperial colégio’, de Joaquim Manoel de Macedo (1820-1882). Posteriormente realizamos uma breve 

análise de quatro obras que viriam se tornar referências básicas nos cursos universitários destinados à 

formação de professores e pesquisadores em história: ‘Capítulos de História Colonial’ (1907) de 

Capistrano de Abreu; ‘Formação do Brasil Contemporâneo’ (1942) de Caio Prado Júnior; ‘Raízes do 

Brasil’ (1936), de Sérgio Buarque de Holanda e ‘Casa Grande & Senzala’ (1933), de Gilberto Freyre. 

Ainda que esta geração tenha trazido alguns questionamentos às publicações do IHGB, foi possível 

encontrar diversos elementos que apontam para uma continuidade de perspectivas e concepções que 

acabaram por fincar os pés inclusive nas atuais diretrizes do ensino de história.  

 O capítulo quatro, ‘Incidências da matriz historiográfica brasileira no ensino de história’, 

apresenta os dados levantados na pesquisa de campo, realizada com estudantes indígenas e não 

indígenas da Escola Dona Gercina Borges, localizada no município Formoso do Araguaia (Tocantins). 

Os dados consistem nas narrativas que foram elaboradas pelos estudantes a partir da realização de 

oficinas, análises cartográficas e reflexões acerca da história da região. Para análise destes textos, 

buscamos identificar os elementos mais recorrentes acerca da forma com que os participantes da 

pesquisa expuseram suas concepções de temas como: natureza; progresso; povos indígenas; figuras 

históricas e cartografia colonial. Levando-se em consideração que diversos elementos incidem na 

formação das ideias históricas dos alunos, confrontamos os resultados com uma análise crítica do 

manual didático utilizado na escola e com as histórias veiculadas pelos órgãos públicos da região.  

 O quinto e último capítulo, ‘O papel decolonial dos movimentos sociais e das propostas 

educacionais elaboradas pelos indígenas: contribuições para uma aprendizagem histórica 

intercultural’, tem como principal objetivo trazer a fala de lideranças, professores e pesquisadores 

indígenas para recompor a memória histórica dos contatos entre indígenas e não indígenas. 

Consideramos que não há diálogo intercultural onde apenas uma das partes tem o direito de expor suas 

vivências, suas concepções e seus projetos de sociedade. O Movimento Indígena e os cursos de 

Educação Intercultural de Formação de Professores Indígenas são caminhos fundamentais para 

revermos nossas categorias de orientação e nossa concepção de ensino escolar. São formas de afrontar 

a hierarquização epistêmica. Quando pesquisadores e professores indígenas reivindicam a autoridade 
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dos anciãos como guardiões da história e memória de seus povos, muitas outras coisas estão em jogo, 

em especial o próprio lugar da memória. Lugar aqui não na acepção ocidental, mas como o território 

de reprodução espiritual e material que, no embate político, se traduz como luta pela demarcação de 

terras e do lugar dos pensadores e pensadoras indígenas na formulação de uma nova matriz epistêmica 

para suas escolas e, porque não, para as nossas também.  

Esperamos que este trabalho traga contribuições para refletirmos sobre o que é ser professor de 

história e o que é narrar e fazer história no atual contexto social e político, em que os debates sobre 

intolerância, racismo, preconceito e etnocentrismo se tornaram uma das principais pautas da educação 

no Brasil e no mundo. Certamente, pela compreensão da histórica desvalorização e expropriação dos 

conhecimentos indígenas possamos perceber que o processo de colonização se deu para além dos 

fatores econômicos, atingindo a relação com o corpo, com a cosmologia, com a natureza, com o 

aprender e com o ensinar. 
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CAPÍTULO I 

 

CRENÇAS, VALORES E VISÕES DE MUNDOS CONSTITUINTES DAS 

EPISTEMOLOGIAS E DA EDUCAÇÃO DO OCIDENTE.  

 

Encontramos uma imensa variedade, espacial e temporal, acerca da compreensão do lugar que 

ocupamos no cosmos e das relações do humano com o planeta. Os processos que cada sociedade adota 

para elaborar uma determinada compreensão de mundo, em seus âmbitos astrofísico, biológico, social 

e geográfico, constituem o que denominamos epistemologia. No entanto, o conceito de epistemologia 

cunhado no seio das ciências ocidentais elegeu um modelo próprio que permitisse o acesso ao que, a 

partir desta perspectiva, pode ser considerado ‘conhecimento verdadeiro’. Neste sentido, torna-se 

necessário expor algumas definições do conceito de epistemologia, já que este não se reduz a um 

entendimento unívoco.  

 Para Hilton Japiassu (1934-2015), epistemologia pode ser compreendida como o estudo crítico 

dos princípios, hipóteses, condições de produção e resultados de cada ciência.  Immanuel Warllenstein 

(1930---) afirma que as epistemologias constituintes do mundo moderno tinham a pretensão de 

sistematizar, secularizar e validar empiricamente a realidade por meio do conhecimento científico. Sob 

as premissas do dualismo de René Descartes (1596-1650), que promove a separação entre natureza e 

seres humanos assim como aparta o mundo físico do mundo social/espiritual, a ciência passa ser 

compreendida como a busca de leis universais da natureza, que se encontram para além dos limites 

temporais e espaciais. Por outro lado, os processos de elaboração destas mesmas leis são orientados 

por uma perspectiva essencialmente antropocêntrica, já que o cientista se coloca como observador do 

universo natural, ou seja, nesta acepção a natureza é objeto do e para o homem3.   

 Em meados do século XX esta ideia de que existe uma epistemologia única e universal passa 

ser questionada, por exemplo, por Edgar Morin (1921-----). A teoria da complexidade elaborada por 

Edgar Morin, cuja proposta consiste em pensar o simbólico/mitológico/mágico junto com o 

empírico/técnico/racional, desloca o foco do 'sujeito-objeto' para o 'espírito-mundo'.  Boaventura dos 

                                                           
3 Podemos citar como exemplo desta objetivação da natureza o pensador Francis Bacon (1561-1626), que elege o desejo 
de dominar o universo como sendo a mais válida ambição humana: “A esta altura, não seria impróprio distinguirem-se 
três gêneros ou graus de ambição dos homens. O primeiro é o dos que aspiram ampliar seu próprio poder em sua pátria, 
gênero vulgar e aviltado; o segundo é o dos que ambicionam estender o poder e o domínio de sua pátria para todo o 
gênero humano, gênero sem dúvida mais digno, mas não menos cúpido. Mas se alguém se dispõe a instaurar e estender 
o poder e o domínio do gênero humano sobre o universo, a sua ambição (se assim pode ser chamada) seria, sem dúvida, 
a mais sábia e a mais nobre de todas. Pois bem, o império do homem sobre as coisas se apoia unicamente nas artes e nas 
ciências”. (BACON; 2002; p. 107) 
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Santos também elabora uma contundente crítica à epistemologia cartesiana ao enfatizar a existência 

de um 'linha abissal', que separa a região norte da região sul do mundo, criada a partir da validação 

apenas dos conhecimentos confinados a perspectiva ocidental.  (JEFFMAN e MENEZES; 2013)  

 A ideia de que a epistemologia ocidental tem sua origem na Grécia clássica se tornou uma 

regra padrão e praticamente inabalável, ainda que já existam atualmente teses que refutam a 

centralidade da Grécia no contexto da antiguidade mediterrânica.  Seja para refutar, seja para absorver, 

as teses de Platão e Aristóteles são recorrentemente retomadas nos círculos ocidentais de debates 

acerca de temas como: matematização do pensamento; tempo e cosmos; corpo/alma; 

educação/sociedade; natureza; religião e direito.  

Estes temas se tornaram categorias orientadoras de uma cosmovisão que provocou grandes 

impactos na política, na educação e nas relações de poder instituídas historicamente entre diferentes 

povos.  Especialmente no contexto da expansão marítima e dos decorrentes projetos colonialistas e 

imperialistas, se tornaram os pilares do mito que situa a Europa como ‘centro civilizado’ do mundo. 

Portanto, consideramos que analisar as bases fundantes da epistemologia ocidental nos permitirá 

compreender elementos culturais e educacionais que viriam, com a expansão marítima, se chocar com 

as concepções de mundo dos povos que aqui habitavam.   

 

1.1.Origens do pensamento ocidental: o mito de Europa.  

 

Existe um mito grego que narra o rapto de Europa, filha de Fênix na versão de Homero e filha 

de Agenor na versão de Ovídio. De acordo com a narrativa, Europa era uma princesa fenícia que havia 

despertado em Zeus uma súbita paixão. Este, por sua vez, para não despertar os ciúmes de sua divina 

esposa Hera, raptou Europa e a levou para Creta tendo com ela três filhos: Minos, Radamento e 

Sarpedão. (GRANAROLO, 1988, p.329) 

Este mito foi popularizado pelas artes plásticas greco-romanas, por pintores da Renascença e 

por poetas tanto da antiguidade como dos tempos modernos, gerando diferentes interpretações, em 

especial no que concerne a relação entre o nome de Europa, princesa fenícia, e a denominação do 

continente.  De acordo com os estudos de Granarolo (1988; p. 330), para Homero o termo Europa, no 

sentido toponímico, se aplicava apenas para distinguir os habitantes gregos das ilhas daqueles que 

habitavam a parte continental. Já Heródoto, ao propor uma interpretação racionalista do mito, refuta a 

ideia de que este teria dado origem ao nome do continente e que, na verdade, tratava-se de uma 

explicação da origem da hostilidade entre gregos e bárbaros (HERÓDOTO apud GRANAROLO; 

1988; p.330): 
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Estamos às escuras no tocante à origem do nome de nosso continente e a quem o 

impôs, a menos que se diga que a região recebeu esse nome da fenícia Europé; se 

assim fosse, antes teria sido anônima como as outras partes do mundo. Mas pode-se 

ter certeza de que essa Europé era originária da Ásia e que ela jamais pôs os pés nessa 

região que os gregos chamam atualmente ‘Europa’ [...] ela foi apenas a Creta e de 

Creta dirigiu-se mais tarde à Lícioa4. (O original francês é uma tradução de Ph. 

Legrand, em “Les Belles Lettres”, 1962). 

 

  No século II a.C, período marcado pelo ideal de difusão da cultura helênica, o poeta siciliano 

Moschos faz uma alusão ao mito transferindo o nome da princesa ao continente, como cita Granarolo 

(1988; p. 330): 

 

A filha ainda virgem de Fênix, Europêia, sonhou que dois continentes guerreavam por 

ela, o da Ásia e aquele que lhe fica em frente; e eles tinham a aparência imponente de 

duas mulheres. Mas uma tinha aspecto de estrangeira, ao passo que a outra parecia 

indígena e se agarrava com mais força à jovem como se tratasse de sua própria filha, 

argumentando que a havia parido e criado. A opositora, porém, segurava-a com suas 

mãos vigorosas sem que ela lhe manifestasse a menor resistência: afirmava que 

Europêia lhe estava destinada, que era um presente com que a honrava Zeus portador 

da égide. (MOSCHOS apud GRANAROLO; 1988; p. 14-15) 

 

  

Ainda que Heródoto e o poeta alexandrino Moschos não compartilhem da mesma opinião 

acerca da transferência do nome Europa para o continente, ambos reafirmam a origem fenícia de 

Europa como também a existência de uma relação histórica entre os povos do Mediterrâneo. Henrique 

Dussel nos traz uma questão de muita relevância para pensarmos as distintas acepções atribuídas à 

palavra Europa (DUSSEL; 2003; p. 69): 

 

[…] ‘el rapto de Europa’, en la mitología griega es ya un acontecimiento histórico, en 

cuanto Grecia se auto interpreta como Europa misma. Sin embargo, habrá que tener 

cuidado, porque es algo así una ‘Europa’ mítica antes y con contenido completamente 

distinto a la Europa ‘definitiva’ (La Europa moderna). A Grecia no hay que 

confundirla con la futura Europa (al norte de la Macedonia, ya al norte de la Magna 

Grecia en Italia). El lugar de la Europa futura (‘la moderna’) es ocupado por lo 

‘bárbaro’ por excelencia (de manera que posteriormente, en cierta forma, usurpará un 

nombre que no le es propio), porque el Asia (que será provincia con ese nombre en el 

Imperio Romano: sólo la actual Turquía) o el África (el Egipto) son cultura muy 

desarrolladas. El Asia y África no son ‘bárbaras’, aunque tampoco plenamente 

humanas.  

 

Estas mudanças de significado são acompanhadas pelo próprio processo de criação da Europa 

‘moderna’5 e do seu processo de busca pela origem, de formação identitária e de afirmação enquanto 

                                                           
4 Lícioa corresponde atualmente às cidades de Antália e Mugla na costa sul da Turquia. 
5 Conforme análise realizada por Elias Nazareno, na perspectiva de Weber, apenas o Ocidente teria as condições ideais 
para o desenvolvimento da modernidade, quais sejam: “a ciência moderna; o cultivo sistemático e a organização 
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centro do mundo. No século XIX, o poeta Leconte de Lisle, tido pelos franceses como um de seus 

grandes escritores parnasianistas, reedita os versos de Moschos, abandonando alguns episódios e 

atribuindo novos significados a outros. Segundo Granarolo (1988; p. 332) o referido poeta transpõe a 

cena em que Europa e suas amigas colhem flores da Fenícia para Grécia. Como um legítimo helenista 

deste período, narra o momento em que Zeus (Crônida) efetiva o ato sexual com Europa6:  

 

Sou o Rei dos Deuses, o Crônida em pessoa, / Descido do imenso Éter a teus joelhos! 

/ Deves regozijar-te, ó flor da Hélade que eu amo, / de seres imortal nos braços do 

imortal Esposo. / Vem! Eis aqui a ilha santa de cavernas proféticas/ Onde celebrarás 

teu himeneu glorioso, / E de ti sairão Filhos heroicos/ que governarão a terra e serão 

Deuses!) 

 

Europa, a princesa fenícia, é apropriada e torna-se neste poema uma flor da Hélade da qual 

nascem filhos heroicos que governarão o mundo. Estas transformações ocorridas na narrativa e na 

interpretação do ‘mito de Europa’, ocorridas no século XIX, nos abre caminho para apresentação da 

obra de Martin Bernal, intitulada ‘Atenea Negra: Las raíces afroasiáticas de la civilizaciòn clássica’, 

que traz outros exemplos de apropriação cultural por parte da moderna cultura europeia.  

No ano de 1987, após 12 anos de estudos acerca das culturas ‘clássicas’ do Mediterrâneo, 

Bernal lança o primeiro volume desta vultosa obra que pode ser considerada uma das mais polêmicas 

no âmbito do estudo da história antiga. O volume I, ‘A invenção da antiga Grécia (1785-1985)’, centra-

se na tese de que grandes partes da filosofia e da religião grega tiveram origem egípcia, ideia que 

prevaleceu entre os pensadores gregos e teóricos da renascença e que compuseram o ‘modelo antigo’ 

de compreensão da antiguidade, suplantado por um novo paradigma no século XIX, denominado 

modelo ario.  No volume II, “Arqueologia e evidências documentais”, publicado em 1991 em resposta 

aos numerosos ataques e críticas ao primeiro volume, estabelece uma comparação entre a 

produtividade do modelo antigo e do modelo ario "ao serem aplicados a uma série de disciplinas ou 

enfoques distintos da reconstrução histórica, a saber, fontes documentais contemporâneas, materiais 

arqueológicos, topônimos, dados linguísticos e ritos religiosos." (BERNAL; 1993; p. 61) Ou seja, 

                                                           
universitária das especialidades científicas; a literatura impressa; a institucionalização do cultivo da arte; a música 
harmônica e a pintura; a sistematização científica da teoria do direito; as instituições do direito formal; o direito privado 
e a empresa capitalista.” (HABERMAS, 2001 apud NAZARENO, 2017, p. 34) Para Habermas, a compreensão moderna do 
mundo pressupõe a superação do pensamento mágico e a separação  entre o pensamento prático e o puramente teórico, 
o que possibilitaria a formação de um (ego) epistêmico livre de paixões, preconceitos e interesses próprios do mundo. 
(NAZARENO, 2017, p. 34). Esta concepção é confrontada por Castro-Gómez, o qual considera que a modernidade “[…]  
no es otra cosa que la cultura del ‘centro’ del sistema-mundo y surgió como resultado de la administración de esa 
centralidad por parte de diferentes países europeos entre los siglos XVI y XIX. La modernidad no es un fenómeno europeo 
sino mundial que posee una fecha exacta de nacimiento: 12 de octubre de 1492”. (CASTRO-GÓMEZ, 2005, apud 
NAZARENO; 2017; p. 38). 
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compara-se a plausibilidade de um e de outro modelo a partir da quantidade e qualidade de suas fontes, 

bem como da metodologia de análise empregada das mesmas. O terceiro volume, ‘As evidências 

linguísticas’, publicado em 2006, pretende trazer outros estudos da mitologia egípcio-grega revisando 

o ‘modelo antigo’ “para aclarar um pouco certos aspectos da religião e da mitologia gregas que até o 

momento não foram explicadas, em particular os nomes dos heróis e deuses [...] e a chegada dos 

distintos cultos a Grécia". (BERNAL; 1993; p82) Em razão da extensão da obra, nos limitaremos aqui 

a apresentar sua tese de que existem dois modelos de interpretação da história antiga: o modelo antigo 

e o modelo ario.  

Para Martin Bernal, os pensadores gregos da época clássica e helenística registraram suas 

próprias interpretações de seu passado remoto, formulando o que ele denomina de ‘modelo antigo na 

antiguidade’. Ao examinar as obras de autores que construíram este modelo antigo realiza um 

levantamento das recorrentes referências às colônias egípcias em Tebas e Atenas. Por exemplo, 

Ésquilo, cujo vocabulário comprova a influência egípcia. Na obra ‘Timeo’, Platão admite a existência 

de uma antiquíssima relação genética entre Grécia e Egito e de similaridades entre determinados ritos 

e divindades gregas e egípcias que dominaram todo o mediterrâneo oriental e o Império Romano, 

sendo que somente a partir do século II d.C foram substituídas por outros cultos orientais, 

principalmente o cristianismo. Neste sentido, Bernal nos oferece outra ótica para se analisar a ‘origem’ 

da Europa ‘moderna’. No lugar do brilhantismo autogenético, nos apresenta a lógica da colonização e 

das trocas interculturais entre Ásia, África e Sul da atual Europa (BERNAL; 1987; p.90): 

 

Espero demonstrar que, por muita superioridade ou por muito desdém que receba por 

parte dos modernos filólogos clássicos e dos historiadores da Antiguidade, a ideia de 

Heródoto acerca dos assentamentos egípcios e fenícios era a convencional não só em 

seus tempos, como também durante as épocas arcaica, clássica e durante toda a 

antiguidade tardia. 

 

Em sua obra 'Histórias', escrita aproximadamente em 450 a.C., Heródoto enfoca as relações 

entre Europa – leia-se Grécia-, Ásia e África, que seriam marcadas por similitudes e diferenças, de 

concomitâncias e conflitos. Seu interesse está na introdução das civilizações egípcia e fenícia na 

Grécia. Segundo este as filhas de Dâneo foram quem trouxeram os ritos do Egito e os ensinaram às 

mulheres pelasgas (ancestrais dos gregos). Enquanto isso, “os fenícios que chegaram com Cadmo 

introduziram na Grécia, depois de assentar-se no país, diversos conhecimentos, destacando-se o 

alfabeto, já que, em minha opinião, os gregos até então não dispunham do mesmo." (HERÓDOTO 

apud BERNAL; 1987; p.110)  

Sobre o Oriente próximo, Heródoto (apud BERNAL; 1987; p. 111) sustenta que: 



25 

 

 

 Melampo, que foi um sábio especialista em adivinhação, ensinou aos gregos, entre 

muitas outras coisas que aprendeu no Egito, as cerimônias relativas ao ritual de 

Dionísio com algumas ligeiras modificações [...] Por outro lado, os nomes de quase 

todos os deuses têm vindo a Grécia procedentes também do Egito. Desde logo, não 

posso admitir que o culto que se faz no Egito e o que vigora entre os gregos coincidam 

casualmente; já que, nesse caso, harmonizaria com os costumes gregos e não seria de 

recente introdução. Assim mesmo, tampouco posso admitir que os egípcios hajam 

tomado este ritual ou outro costume qualquer dos gregos.  

 

Segundo Bernal (1987; p. 113-114), este posicionamento de Heródoto perante as influências 

culturais do Egito e do Oriente teria sido a motivação do modelo ariano reviver a acusação de Plutarco 

(II d.C.) que denomina Heródoto 'pai da mentira'. Neste sentido, Tucídides (460 a.C.), por não fazer 

alusão a Dâneo, Cadmo e nem às suas respectivas invasões, teria sido eleito o grande historiador da 

antiguidade nos últimos três séculos. Tucídides compartilhava com a historiografia do século XIX uma 

perspectiva histórica progressista em que Atenas e Esparta eram as grandes protagonistas. Mais 

importante que seu chauvinismo temporal era seu nacionalismo. Traçava uma rígida distinção entre 

gregos e bárbaros. Não caberia, portanto, ressaltar em sua obra o poderio da frota naval fenícia nem a 

colonização de Atenas pelo Egito. O "historiador crítico", que não cita Cadmo e Dâneo, atribui uma 

centralidade à Heléna, personagem puramente nacional. Este nacionalismo se associa às guerras 

médicas e à expansão das colônias gregas no estrangeiro. Fazia-se necessário omitir algumas lendas 

para inventar-se uma nova história.  

Mas, seria Isócrates o principal porta voz do orgulho cultural grego, como ilustra seu 

pronunciamento nas Olimpíadas em 380 a.C.:  

 

Nossa cidade (Atenas) tem a tal ponto se distanciado do resto da humanidade no 

tocante ao pensamento e à palavra, que seus discípulos têm passado a ser mestres para 

o resto do mundo. Tem conseguido que a palavra "gregos" não traga à memória o 

nome de uma raça, mas sim de uma inteligência, e que esse mesmo título se aplique a 

todos aqueles que possuem nossa cultura, e não só a quem tem um sangue em comum. 

(ISÓCRATES apud BERNAL; 1987; p. 114) 

 

 Ainda assim, Isócrates não deixa de ser um admirador do modelo de sociedade egípcia 

conforme cita Bernal (1987; p. 115): 

 

Isócrates admirava o sistema de castas, o governo dos filósofos e o rigor da Paidéia 

egípcia, encomendada aos sacerdotes/filósofos, produto da qual foi o 'homem 

contemplativo', que utiliza sua sabedoria superior em benefício de seu estado. A 

divisão do trabalho permite o ócio que dá lugar à escola. Insiste, antes de tudo, que a 

filosofia é produto do Egito. 
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Esta é uma questão essencial. A Paideia grega, que iremos discutir posteriormente, nos é 

apresentada pela tradição europeia moderna como um projeto originalmente ateniense, o que pode ser 

questionado por diferentes pensadores, exemplificados por Bernal (1987; p. 117): 

 

A semelhança da 'República’ de Platão com este modelo egípcio de sociedade pode 

colocar sua filosofia em relação com o Egito? Em Fedro, Platão e Sócrates afirmam 

‘foi Toth, deus egípcio da sabedoria, o primeiro a descobrir não só o número e o 

cálculo, senão a geometria e a astronomia [...] e também as letras [...]’. Inclusive Marx 

afirmou ‘Tendo em consideração a divisão do trabalho como propício formador do 

Estado, a república de Platão não é senão uma idealização do sistema egípcio de 

castas’.  

 

 Além da análise das narrativas ou ‘mitos’ e das obras de pensadores clássicos gregos, Bernal 

se utiliza ainda de uma cuidadosa e extensa análise dos dados arqueológicos e linguísticos para elaborar 

seus argumentos em defesa do modelo antigo e na construção da crítica ao modelo ariano.  

Segundo Bernal, este modelo fora criado pelo ocidente europeu de forma arbitrária e 

marcadamente progressista, com o objetivo de afirmar a superioridade do povo ariano a partir de uma 

narrativa que destacasse o brilhantismo das origens da cultura europeia. Para construção de tal modelo, 

que se tornou um verdadeiro paradigma da história antiga, os historiadores teriam realizado uma 

revisão do modelo antigo de compreensão da relação entre Grécia, África (especialmente Egito) e 

povos semíticos (especialmente fenícia), o que resultaria em um verdadeiro chauvinismo ocidental 

(1993; p. 29):  

 

Se estivesse certo ao reclamar a necessidade de criticar o modelo ario e de substitui-

lo pelo modelo antigo revisado, significaria que é preciso não só refletir sobre as bases 

fundamentais da civilização ocidental, senão também admitir a penetração que o 

racismo e o "chauvinismo continental" tem tido em toda nossa historiografia, ou na 

filosofia inerente aos livros de história. O modelo antigo não apresenta significativas 

deficiências internas, nem tampouco é marcado por uma escassa capacidade 

elucidadora. Se foi rechaçado, isto se deveu a razões externas. Para os românticos e 

os racistas dos séculos XVIII e XIX seria intolerável que a Grécia, considerada não 

só o compêndio da Europa inteira, senão também seu berço, fora produto de uma 

mescla de europeus nativos e de alguns colonizadores africanos e semitas. Por este 

motivo se descartou o modelo antigo e o substituiu por outro mais aceitável.  

 

Este modelo ario tem como núcleo a negação de que houve inúmeros empréstimos linguísticos 

entre gregos, egípcios e semíticos. Portanto, um dos aspectos de sua obra centra-se na possibilidade de 

que a língua ou a cultura se difunde mediante a conquista, o que vai de encontro com a tendência dos 

estudos arqueológicos em destacar uma origem autônoma dos povos indígenas ou dos primeiros 

habitantes da Grécia. Daí que esta questão das trocas linguísticas se apresenta para os pesquisadores 

britânicos e alemães do século XIX como algo a ser renegado. “As história relativas a colonização e a 
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civilização da Grécia por parte dos egípcios supunham uma violação tão monstruosa da 'ciência racial' como as 

lendas dos centauros e das sereias, que não respeitavam os cânones das ciências” (BERNAL; 1987; p.30). 

Os positivistas, com suas exigências de provas, validade de método, e ideia de ‘verdadeira 

ciência’ se dedicaram a questionar o 'modelo antigo' de análise das sociedades mediterrâneas, em 

especial a ideia de que os egípcios e fenícios teriam sido fundamentais na construção da cultura grega. 

A arqueologia foi, neste contexto, designada como ciência comprobatória em detrimento de outras 

fontes como as lendas, topônimos, ritos religiosos, dados linguísticos etc. Os arqueólogos modernos e 

os historiadores da antiguidade clássica consolidaram suas pesquisas a partir de modelos estabelecidos 

por indivíduos descaradamente positivistas e racistas (BERNAL; 1987). Em suma, o modelo ario viria 

negar a forma como os próprios gregos se viam na história. Tal assertiva provocou um verdadeiro 

reboliço na Europa e, especialmente, nos Estados Unidos da América.   

Como afirma Thomas A. Schmitz (1999), as teses de Martin Bernal provocaram polêmicas que 

envolveram, dentre outros acadêmicos, linguistas, arqueólogos, estudiosos da cultura clássica e do 

Oriente Próximo, cientistas políticos, egiptologistas e educadores. Pode-se considerar a obra ‘Black 

Athena Revisited’ (1996), organizada por Mary Lefkowitz e Guy Mac Lean Rogers, como a principal 

resultante do embate à teoria de Bernal. Para tal empreendimento reuniram-se 20 especialistas, das 

mais diversas áreas do conhecimento, que revisitaram ‘Black Athena’ desconstruindo-a sob o viés 

argumentativo da falta de evidências empíricas. Em 1997, Mary Lefkowitz publica ‘Not Out of Africa: 

How Afrocentrism Became na Excuse to Teach Myth as History’ (Não provêm da África: Como o 

afrocentrismo se tornou desculpa para ensinar mito no lugar de História).   

Para Lefkowitz “A ideia de que a filosofia foi roubada do Egito parece ser uma espécie de 

‘mentira útil’ porque ela certamente faz algumas pessoas se sentirem melhor, mas isto não é história”. 

(LEFKOWITZ apud LOPES; 2015; p. 04) Como expõe na introdução de sua obra, seu objetivo é 

discutir a natureza das acusações contra os gregos e demonstrar as razões pelas quais tal acusação é 

sem fundamento. Segundo a autora, isto se faz necessário porque a história da democracia americana 

situa-se em íntima conexão com a Grécia Antiga, ainda que os créditos devessem na verdade ser 

atribuídos aos romanos. Governo democrático, liberdade de expressão, aprendizagem, discussão, 

intelectualidade, militarismo e atletismo são algumas das categorias em questão quando se trata de 

fazer justiça aos antigos gregos e seus descendentes modernos que, mediante as tentativas 

afrocentristas de deslocar o pioneirismo grego para civilização egípcia, estão sendo atacados. Destaca 

ainda o que, em sua perspectiva, seria a construção e divulgação de uma história doutrinadora, 

afirmando que “Universities must ecourage free inquiry and debate, and not permit the classroom to 
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be used as a means of political indoctrination. Even more important than that is our obligation to teach 

history, history that can be supported by warranted evidence.” 7(LEFKOWITZ; 1995; p.11)  

O surgimento do que Lefkowitz denomina ‘história étnica’ ou ‘verdades étnicas’ põem em 

xeque os padrões acadêmicos de cronologia, evidência histórica e crítica objetiva ou não politizada 

das fontes. A existência de múltiplas possibilidades de interpretar e narrar o passado da humanidade 

pode, na perspectiva desta pesquisadora, resultar numa catastrófica disputa de identidades.  

 Por outro lado, entre os afrocentristas8 Martin Bernal foi muito bem recebido, ainda que 

algumas críticas tenham sido levantadas, por exemplo, por M’Bokolo, com relação a adesão do autor 

à teoria das raças: “Essa linha afrocêntrica, assim como seus antagonistas, adere à teoria das raças, 

sendo estas, de resto, definidas exatamente segundo os mesmos critérios utilizados pelos defensores 

da desigualdade das raças humanas.” (SODRÉ; p. 53; 2017)  

De maneira um tanto reducionista, as teses de Martin Bernal acabaram por se tornar um campo 

de batalha entre eurocentristas e afrocentristas: 

 

Um dos mais recentes trabalhos deste gênero é um livro escrito pela professora Mary 

Lefkowitz de Wellesley, Not out of Africa (Não provém da África). Este retoma o que 

Martin Bernal chama em Black Athena (Atenas Negra) de a tradição ariana de atacar 

a intervenção (agency) africana no que diz respeito à Grécia, levantando argumentos 

postiços para depois derrubá-los. Isso é lamentável, mas é o esperado de uma tradição 

intelectual que apoia as mitologias raciais dominantes na história do Ocidente, 

desviando a atenção para assuntos marginais na esfera pública. (ASANTE; 2015; p. 

106) 

 

 Certamente não cabe fazer aqui uma comparação exaustiva das argumentações levantadas 

pelas ondas que, positivamente ou negativamente, receberam ‘Black Atena’, o que exigiria um vultoso 

estudo linguístico e arqueológico que foge da minha competência e dos limites dos propósitos desta 

pesquisa. A meu ver, deve-se destacar o fato de que as divergências ultrapassaram em grande medida 

o campo da pesquisa acadêmica e adentrou incisivamente no campo dos embates políticos, étnicos e 

educacionais. Como afirma o próprio Bernal, os campos da academia e da política estão historicamente 

                                                           
7  “As universidades devem encorajar a livre investigação e o debate, e não permitir que a sala de aula possa ser usada 
como meio de doutrinação política. Ainda mais importante que isso é nossa obrigação de ensinar história, desde que esta 
possa se apoiar em evidências justificadas”. (Tradução minha) 
8 Molefi Kete Asante assim define o afrocentrismo: (2016; p. 10) “Os africanos haviam sido expulsos ou arrancados de 
nossos próprios lugares de sujeitos na história pelas políticas da Europa de escravização e colonização, e essas condições 
criaram os problemas políticos, conceituais, culturais e sociais encontrados em muitas sociedades africanas no Ocidente. 
Assim, a Afrocentricidade é uma afirmação do lugar de sujeito dos africanos dentro de sua própria história e experiências, 
sendo ao mesmo tempo uma rejeição da marginalidade e da alteridade, frequentemente expressas nos paradigmas 
comuns da dominação conceitual europeia (Mazama, 2003). Os Afrocentristas rejeitaram a noção de alteridade que 
privilegia a cosmovisão europeia como normativa e universal”.  
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imbricados: “sustento que os fenômenos desenvolvidos nos campos intelectual e acadêmico devem ser 

contemplados juntamente com os ocorridos no terreno político e social”. (BERNAL; 1987; p. 263)  

Como a Europa construiu sua narrativa de origem a partir da Grécia Clássica, questionar a 

centralidade desta cultura é desestruturar as bases epistemológicas do pensamento ocidental. Talvez 

seja este o motivo de nos ser oferecido até hoje nas escolas brasileiras apenas uma das versões desta 

história.  

Por outro lado, penso que existem algumas outras importantes questões a serem abordadas na 

crítica ao modelo europeu de compreensão da ‘antiguidade clássica’ e que não se encontram 

diretamente relacionadas à sua originalidade. Trata-se do lado obscuro dos modelos formulados neste 

contexto que, para muito além dos debates sobre democracia, arte e poesia, elaboraram teses para 

justificar a escravidão, estabeleceram uma hierarquia (social, política e intelectual) entre os sábios e 

os homens comuns e enfatizaram a superioridade da cultura grega com relação a outros povos 

(bárbaros). O humanismo cristão retoma estas noções ao criar uma rígida hierarquia entre Deus, Igreja 

Católica (ela própria estratificada) e homem comum, ao legitimar a servidão e ao dividir o mundo entre 

cristãos e não cristãos. O eterno retorno ao mundo antigo, lido a partir da civilização grega, é mais que 

uma escolha filosófica, é uma escolha política e social que pôde ser adaptada nos diferentes contextos 

de domínio europeu sobre outros povos.   

 

1.2.A construção das paideias grega e cristã.   

 

Paideia é um conceito de difícil tradução. Para Jaeger (1995; p.01) o emprego de expressões 

modernas como civilização, tradição, literatura, ou educação não coincide com o que os Gregos 

entendiam por Paideia. “Cada um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito 

global. Para abranger o campo total do conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma só 

vez.”  Neste sentido, o conceito está para além da formação da criança para a vida adulta, ou seja, não 

pode ser reduzido ao processo de formação escolar. Como afirma Henri Marrou, a Paideia deve ser 

entendida como cultura, “no sentido perfectivo que a palavra tem hoje entre nós: o estado de um 

espírito plenamente desenvolvido, tendo desabrochado todas as suas virtualidades, o do homem 

tornado verdadeiramente homem" (MARROU; 1966: 158).   

Sob uma ótica não helenista, podemos inferir que esta pretenciosa definição Paideia grega e 

cristã esteve historicamente vinculada a projetos expansionistas de domínio territorial, além de não 

serem auto geneticamente constitutivas, como bem argumentou Martin Bernal. Neste sentido, reflete 

a ideia que pode ser traduzida pela noção etnocêntrica de ‘daqui para o mundo’. 
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A Paideia nos revela que a formação do homem ocidental se dá no interior de uma concepção 

de sociedade marcada pela disputa e pela existência de uma hierarquia entre o sábio, virtuoso e 

plenamente desenvolvido, e o homem comum. Distinção esta que se desdobra em diferentes períodos 

históricos na antítese entre mundo civilizado e mundo bárbaro.  

Segundo José Américo Mota Pessanha (1987) existia nos últimos decênios do século IV a.C. 

duas instituições educacionais em Atenas. Uma liderada por Isócrates, que via na arte da persuasão, 

da manipulação das palavras e do domínio da retórica as habilidades necessárias para os jovens que 

pretendiam ascender na vida pública e política da pólis.  A outra, fundada em 387 a.C. por Platão, 

partira da premissa de que para ação política fazia-se necessário conhecer os fundamentos da realidade, 

do estudo do significado das palavras, da identificação das essências (estáveis e perenes) e dos padrões 

da conduta humana. Ou seja, para Platão o verdadeiro ser se constituía pela investigação científica, de 

índole matemática, voltada para uma linguagem ideal construída em função das ideias, tidas como 

medidas de significação e de realidade.  

Para Platão o olhar para o céu não era apenas insuficiente como também enganador. O 

verdadeiro filósofo deve buscar um esquema interpretativo das relações entre o cosmo, a vida política 

e a organização social da pólis. É importante observar que, apesar de escrever no contexto do 

rompimento com as explicações mitológicas, os deuses, em especial Hades –guardião das almas puras- 

ainda participam da compreensão e organização do mundo e da vida. Por outro lado, no lugar do rei, 

cujo poder se fundamenta nos mitos e se corrompe pelos desejos do corpo, Platão propõe o filósofo 

rei. O corpo (corruptível) é inferior às ideias, únicas capazes de expressar a realidade das coisas em 

sua atemporalidade e imutabililidade. Portanto, aquilo que apreendemos pelos sentidos só pode ser 

validado se for mediado por um método matemático.  

No diálogo intitulado ‘Sofistas’, Platão discute questões relativas à vida e a morte, ao corpo e 

à alma, ao papel do filósofo e de sua busca pela verdade e pela sabedoria. O verdadeiro filósofo se 

distingue do resto dos homens e dedica sua vida na preparação para a morte, tida como momento em 

que a alma, liberta das limitações impostas pelo corpo, pode então ver o invisível, rei Hades, e ver a 

essência das coisas como elas são.  

A instrução é uma reminiscência já que nossas almas, preexistentes ao nosso nascimento, 

puderam contemplar as coisas como elas são em si, ou seja, nossas almas pairavam entre os deuses e 

observavam o que é o Bom, o Belo e o Justo em si. Portanto, o que nós vemos por meio de nossos 

sentidos, visão e audição, não é nada mais que um simulacro do que realmente preexistiu em um 

momento anterior à união entre alma e corpo. A alma não é perecível, e mesmo quando morremos ela 

continua a existir. É invisível, imutável e se identifica mais ao que é divino. 
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O destino das almas que não se purificaram pela filosofia seria então ficar vagando por entre 

os monumentos da morte até que um dia encontrassem um novo corpo, semelhante e proporcional às 

qualidades que sua alma compartilhou durante sua existência. Como exemplo (Platão; 1991; p. 148): 

 
Em corpos de asno ou de animais semelhantes é que muito naturalmente irão entrar 

as almas daqueles para quem, a voracidade, a impudicícia e a bebedeira constituíram 

um hábito, as almas daqueles que jamais praticaram a sobriedade. [...] E para aqueles 

para os quais o mais alto prêmio era a injustiça, a tirania, a rapina, esses animarão 

corpos de lobos, falcões e milhafres. Os mais felizes — continuou Sócrates — serão 

aqueles cujas almas hão de ter um destino e lugar mais agradáveis, serão aqueles que 

sempre exerceram essa virtude social e cívica que nós chamamos de temperança e de 

justiça e nas quais eles se formaram pela força do hábito e do exercício, sem o auxílio 

da filosofia e da reflexão? [...] Muito naturalmente sua migração se fará, de um modo 

adequado, para alguma espécie animal que tenha hábitos sociais e seja organizada de 

modo policiado, sem dúvida abelhas, vespas, ou formigas; ou ainda, se é que voltam 

realmente à forma humana, será para dar nascimento a pessoas honestas. [...] E quanto 

à espécie divina, absolutamente ninguém, senão filosofou, se daqui partiu sem estar 

totalmente purificado, ninguém tem o direito de atingi-la, a não ser unicamente aquele 

que é amigo do saber.  

  

  

Em Platão encontramos o pensar filosófico como medida de todas as coisas, incluindo o destino 

das almas após a morte. Compõe-se então não só uma dualidade, mas também uma hierarquia entre 

filósofos e homens comuns bem como entre corpo e alma. Somente o bom filósofo seria capaz, por 

meio da matematização do pensamento, de governar a humanidade mediante a diversidade de situações 

e conjunturas. Nem mesmo as leis teriam tais atributos (1991; p. 408): 

 

É que a lei jamais seria capaz de estabelecer, ao mesmo tempo, o melhor e o mais 

justo para todos, de modo a ordenar as prescrições mais convenientes. A diversidade 

que há entre os homens e as ações, e por assim dizer, a permanente instabilidade das 

coisas humanas, não admitem em nenhuma arte, e em assunto algum, um absoluto 

que valha para todos os casos e para todos os tempos.  

 

 Platão, ao discutir sobre a arte de governar, na obra “O político”, nos traz alguns elementos 

importantes para refletirmos acerca da importância da ciência e de seu caráter praticamente divino. 

Após argumentar contra os chefes, destituídos da temperança e referenciados nos interesses próprios 

e de seus parceiros, desenvolve um discurso em que separa cada parte constituinte da pólis, sua função 

e seu destino para que esta pudesse funcionar de forma harmônica e feliz. O papel dado à educação é 

fundamental na busca desta harmonia da pólis, ainda que os educadores devam se submeter à égide e 

diretivas da ciência real (Platão; 1991; p.437): 

 

Se houver caracteres aos quais não seja possível comunicar energia, temperança e 

outras inclinações virtuosas, que sejam arrastados, ao contrário, pelo ímpeto de 

natureza má, ao ateísmo, à imoderação e à injustiça, deles se livrando a ciência real, 
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por sentenças de morte ou exílio e por penas as mais infamantes... Aqueles que 

permanecem na ignorância e abjeção ela submeterá ao jugo da escravidão... Quanto 

aos demais, suficientemente bem nascidos, para que uma boa formação possa levá-

los às virtudes generosas e para que um método hábil possa amalgamá-los uns aos 

outros, se se inclinarem mais para a energia e rigidez de seu caráter, a ciência real 

marcará o seu lugar na urdidura; os outros que se inclinam mais para a moderação 

constituem para essa mesma ciência, e prosseguindo em nossa comparação, o tecido 

flexível e brando da trama. Sendo opostas suas tendências, a política se esforça por 

uni-los e entrelaçá-los.  

 

 

 Os educadores receberiam então suas funções do único ser capaz e digno de orientar as relações 

entre os indivíduos da cidade, como faz o tecelão ao escolher os fios mais rígidos ou mais maleáveis 

que irão compor o tecido. Mas, nenhum homem das massas, seja entre a massa dos ricos ou dos pobres, 

seria capaz de exercer tal função, atribuída a uma pessoa cuja alma e corpo devem conter os seguintes 

atributos (Platão; 1991; p. 438):  

 

Reúne, em primeiro lugar, segundo as afinidades, a parte eterna de sua alma com um 

fio divino, e em seguida, depois dessa parte divina, une a parte animal com fios 

humanos.  Se uma opinião realmente verdadeira e firme se estabelece nas almas, a 

propósito do belo, do bom, do justo e de seus opostos, digo que algo divino se realizou 

numa raça demoníaca. Ora, não sabemos que somente o político e o sábio legislador 

têm esse privilégio de, auxiliados pela musa da ciência real, poder imprimir tal opinião 

nos espíritos formados pela boa educação de que falávamos há pouco?  
 

 Aristóteles, ainda que tenha sido discípulo de Platão, questionou a reverência ao mundo das 

ideias em detrimento de nossos sentidos, no entanto, não abriu mão do caráter de superioridade do 

pensamento racional filosófico. Educação, política e racionalidade são elementos considerados 

fundamentais para compreensão e organização do ser no mundo. A racionalização da relação entre 

corpo/alma e entre mutabilidade/imutabilidade constituíram a linha do pensamento aristotélico na 

produção de argumentos acerca da definição de cada ser que compõe o universo natural, seja ele vivo 

ou não. Sob esta perspectiva, a criação de categorias, metodologia ainda hoje tão apreciada pela 

epistemologia ocidental, tem como pressuposto a atribuição de um juízo que distingue o que existe e 

sempre continuará existindo, daquilo que carrega em si a potencialidade de mudança. Neste sentido, 

as reflexões nos âmbitos físicos e metafísicos sobre o tempo adquirem grande prospecção nas teorias 

formuladas por Aristóteles, sobre a percepção dos elementos mutáveis e imutáveis, a partir do corpo e 

da alma, tanto no universo cosmogônico quanto no universo social.  

Em Aristóteles a teoria sobre o tempo tem no movimento e na mudança seu principal eixo, 

“Pero sin cambio no hay tiempo; pues cuando no cambiamos em nuestro pensamiento o no advertimos 

que estamos cambiando, no nos parece que el tempo haya transcurrido.” (ARISTÓTELES, Libro IV, 
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nº 219-a)9 No entanto, o movimento é por ele compreendido a partir de uma existência dupla: a) como 

movimento uniforme, infinito, invariável e circular, tal qual o universo celestial; b) como a diversidade 

das velocidades que os corpos visíveis levam para se transformarem.   

É a percepção da mudança que ocorre nas coisas, principalmente em seu processo generativo e 

degenerativo, que nos possibilita conhecer o tempo. Como afirma Aristóteles (Libro IV, nº 221b): 

 

[…] tenemos el hábito de decir que el tiempo consume, que todo envejece bajo la 

acción del tiempo, pero no que uno se instruye o que se vuelve joven y hermoso, pues 

el tiempo es en sí mismo, de preferencia, causa de destruicciòn, ya que él es número 

del movimiento y el movimiento deshace lo que existe.10  

 

 Mas, afirma Aristóteles, para conhecer o tempo é necessário que a inteligência humana “situe 

los momentos sucessivos del movimento en cuanto que más o menos precedente o más o menos 

siguiente a un instante, un ahora, tomado como punto de referencia.”11 (apud POMIAN; 1990; p. 265) 

Daí decorre sua ideia de que os assuntos humanos e de todas as coisas que estão submetidas ao 

movimento natural, parecem se apresentar como ciclos. Os ciclos da terra são, portanto, refratários do 

tempo circular universal. (POMIAN; 1990; p.269) É também este mesmo ciclo natural que faz com 

que o tempo sublunar adquira um caráter generativo, representado na ideia de nascimento, 

desenvolvimento e morte tanto das sociedades como dos indivíduos. 

Outra questão a que Aristóteles se dedica consiste em compreender de que maneira 

apreendemos o tempo e o associamos aos números dos movimentos. É a alma, ou a inteligência 

humana, que permite associar o tempo aos números, ou seja, quantifica-lo como algo pertencente ao 

movimento, daí uma questão que ainda divide opiniões dentre inúmeros teóricos que refletem sobre o 

tempo “¿existiria o no el tiempo si no existiese el alma?12 (ARISTÓTELES, Libro IV, nº2.223) Neste 

sentido, Pomian aproxima este pensamento aristotélico às atuais questões referentes ao tempo, 

afirmando que: 

La cronosofía13 aristotélica se organiza en torno a três conceptos de tiempo que, 

cometiendo un ancacronismo deliberado, podríamos designar, respectivamente, como 

                                                           
9 Esta tradução da obra de Aristóteles segue as referências canônicas para citar os textos clássicos, de forma semelhante 
aos números dos versículos dos evangelhos.  
10 “[...] temos o hábito de dizer que o tempo consome, que tudo envelhece sob a ação do tempo, porém, nada se instrui 
ou retorna jovem e belo, pois o tempo és, em si mesmo, de preferência, causa da destruição, já que ele é número do 
movimento e o movimento desfaz o que existe”. (Tradução minha) 
11 “situe os momentos sucessivos do movimento enquanto que mais ou menos precedentes ou mais ou menos 
seguintes a um instante, a um agora, tomado como ponto de referência.” (Tradução minha) 
12 “existiria ou não o tempo se não existisse a alma”. (Tradução minha) 
13 Pomian utiliza o conceito de cronosofia para designar os diferentes discursos sobre o tempo, que tem como referenciais 
tanto fatores da natureza (astros, funcionamento biológico, constituição morfológica da Terra etc.) quanto documentos 
e monumentos, podendo ser elemento de pesquisa em quase todas as disciplinas científicas, como por exemplo, a física, 
a geografia, a psicologia, a filosofia, a geologia e a própria história. Neste sentido, a cronosofia se diferencia das 
representações que caracterizam a cronometria (instrumentos de medida), a cronografia (relatos crônicos das mudanças 
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tiempo psicológico o vivido, tiempo cósmico, cuyo último vestigio en nuestros dìas 

es el tiempo solar de la vida cotidiana, y tiempo religioso. El primero es corto, lineal, 

regressivo e irreversible. El segundo es indefinidamente largo y cíclico, pero los 

retornos periódicos sólo se reservan a algunas espécies. El terceiro és un tiempo 

inmutable o estacionário, la eternidad. 14(1990, p.269 - 270) 

   

Para tratar da relação entre corpo e alma Aristóteles tece uma crítica às duas teorias 

predominantes até então: o dualismo platônico entre corpo e alma, e o materialismo de Demócrito que 

equipara a alma à matéria. As discussões acerca do conceito de alma em Aristóteles desembocam em 

sua noção de essência imutável do ser, bem como na sua justificação da escravidão. Giuseppe Tosi 

(2003) nos apresenta quatro definições aristotélicas de escravo, desenvolvidas especialmente no livro 

‘A Política’: 

1) Aquele que é objeto de propriedade e instrumento de produção: 

 

Um ser que, por natureza, não pertence a si mesmo, mas a outro, mesmo sendo homem 

(ánthropos on), este é, por natureza, um escravo [...] é objeto de propriedade e 

instrumento ordenado à ação (ógananon praktikón). (ARISTÓTELES apud TOSI; 

2003; p.79) 

 

2) Aquele que, desde o nascimento, é destinado a obedecer aos que nasceram para comandar:  

 

Comandar e ser comandado (árchein kai árchesthai) está entre as condições não 

somente necessárias, mas também convenientes; e certos seres, desde o nascimento 

(ek genetés), são diferenciados (diésteke), para serem comandados, ou para 

comandarem. (ARISTÓTELES apud TOSI; 2003; p.81) 

 

3) Aquele cuja atividade se reduz à utilização das forças físicas:  

 

Aqueles que diferem entre si como a alma do corpo e o homem do animal (e estão 

nesta condição aqueles cuja atividade se reduz à utilização das forças físicas sendo 

essas o máximo proveito que se pode tirar deles) são escravos por natureza e o melhor 

para eles (hois béltión estin) é se submeterem a esta forma de autoridade, como nos 

casos citados. (ARISTÓTELES apud TOSI; 2003; p.83) 

 

4) Aquele que tem capacidade de perceber, mas não de possuir a razão:  

 

                                                           
ocorridas) e a cronologia (continuação e subdivisão dos períodos históricos em uma perspectiva linear). Sobre este 
conceito ver sua obra “El Orden del Tiempo”.  
14 “A cronosofia aristotélica se organiza em torno de três conceitos de tempo que, cometendo um anacronismo 
deliberado, poderíamos designar, respectivamente, como tempo psicológico ou vivido, tempo cósmico, cujo vestígio em 
nossos dias é o tempo solar da vida cotidiana, e o tempo religioso. O primeiro é curto, linear, regressivo e irreversível. O 
segundo é indefinidamente longo e cíclico, porém, os retornos periódicos se reservam somente a algumas espécies. O 
terceiro é um tempo imutável ou estacionário, a eternidade.” (Tradução minha) 
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Com efeito, é escravo por natureza quem pode pertencer a um outro (o dunámenos 

allou einai) (e de fato lhe pertence) e quem participa da razão na medida em que pode 

percebê-la (aisthanesthai) mas não possuí-la (echein): os outros animais não são 

sujeitos à razão, mas às impressões. Porém, quanto à utilidade, a diferença é mínima: 

escravos e animais domésticos prestam ajuda com o seu corpo (sómati) para as 

necessidades da vida. (ARISTÓTELES apud TOSI; 2003; p.85) 

 

 

Ainda sob a égide destes argumentos, Aristóteles define e defende o que seria uma Guerra 

Justa: (ARISTÓTELES apud TOSI; 2003; p.84) 

 

A arte de adquirir escravos é diferente de ambas as ciências, e é como uma forma da 

arte da guerra ou da caça [...] Por isso, também a arte da guerra será, por natureza, e 

num certo sentido, arte de aquisição (e, com efeito, a arte da caça constitui uma sua 

parte) e ela deve ser praticada contra as feras selvagens (tería) e contra aqueles homens 

que, nascidos para obedecer, se recusarem a isso, e esta guerra é, por natureza, justa 

(os phúsei díkaion touton onta tón polemón). 

 

Categorizar acaba então por incidir numa essencialização e delimitação do lugar a ser ocupado 

por cada indivíduo na história.  A compreensão do tempo (cosmos) e a definição de corpo, alma e 

razão, atrelados ao modelo social e político marcado por uma nítida separação entre governantes e 

governados, iria se refletir na dualidade dos processos formativos que opõe o trabalho manual, técnico 

e pragmático, ao trabalho intelectual, contemplativo teórico e dependente do ócio. Platão, como vimos 

anteriormente, nos revela esta posição de forma muito clara ao definir o conceito de filósofo rei e ao 

distinguir a função e características de cada habitante da pólis.  

Aristóteles e Platão estão inseridos no contexto da formação de uma concepção de Paideia 

(séculos V e VI) que inaugura um dos paradigmas de maior incidência sobre a tradição pedagógica 

Ocidental. Trata-se da Paideia como “problematização e como pesquisa, que visa a um indivíduo em 

constante amadurecimento de si próprio [...] tem como objetivo o ‘conhece-te a ti mesmo’ e a sua 

realização segundo o princípio da liberdade e da universalidade.” (CAMBI; 1999; p.88) No entanto, 

tanto a noção de sociedade perfeita (que é rigidamente hierarquizada) quanto a hierarquização dos 

diversos tipos de almas (concupiscível, irascível, racional) acabam por reduzir a educação a uma 

realidade aristocrática, conservadora e antidemocrática. (CAMBI; 1999; p.: 89-90) 

Assim como Platão, Aristóteles traz para construção de seu ideal de educação questões relativas 

à ética, moral, política e poética, atribuindo à pedagogia a função de formação da alma e do cidadão 

da pólis por meio da ciência, da filosofia e da contemplação intelectiva. Como vimos, ao definir o 

conceito de escravo, Aristóteles também reproduz a noção de que a ascese da alma por meio da razão 

não é algo destinado a todos, mas tão somente aos que podem exaltar as virtudes do ócio. Assim, a 
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Paideia pode ser compreendida em relação aos valores intelectuais e morais de uma comunidade 

humana cuja identidade implica “tudo quanto distingue o grego, o homem civilizado, do bruto e do 

bárbaro, ou ainda aquilo que pode permitir que o indígena tenha acesso, mercê da educação, a um novo 

estatuto cultural, social, e até mesmo político.” (VIAL e MIALARET; 1986; p. 153) 

Deparamos novamente com a questão do tempo, não no sentido de defini-lo filosoficamente, 

mas como organizador da relação entre as fases da vida e as fases de aprendizagem. Segundo Jean 

Mialaret e Jean Vial (1986; p.148-149) Platão idealiza um processo educacional, processado sob o 

controle do Estado, que vai dos primeiros anos de vida aos 50 anos, subdividindo-o em ciclos por faixa 

etária: 

- 3 a 5 anos: jardins de infância; 

- 7 aos 10 anos: estudo das letras e problemas de cálculo; 

- a partir dos 10 anos exercícios de matemática destinados também à seleção dos melhores 

alunos; 

- 10 aos 13 anos: estudo dos autores clássicos com textos escolhidos e vigiados pelos mestres; 

- 13 aos 16 anos: ensino musical; 

- 16 anos: inicia-se a verdadeira matemática, astronomia e acústica, progredindo para o ensino 

superior; 

- 16 aos 20 anos: educação física voltada para formação militar e saúde do corpo; 

- 20 aos 50 anos: estudo da matemática, participação na vida da cidade, exame da faculdade 

dialética e renúncia ao uso dos olhos e outros sentidos. 

Educação e poder se entrecruzam no limiar de formação daqueles que superaram os estágios 

educacionais propostos: “Aos cinquenta anos, após haver praticado este método do saber supremo, a 

dialética, eis o filósofo completo, pronto a continuar a sua investigação, disponível, se necessário, para 

exercer o poder.” (VIAL e MIALARET; 1986; p. 149)  

Há que destacar que estes ciclos, idealizados por Platão 10 anos depois de ter fundado a 

academia (387 a.C.), não correspondia às distinções entre crianças, efebos e jovens utilizadas 

comumente nas disputa musicais ou atléticas gregas. Durante a primeira infância, até os sete anos, a 

educação da criança era tarefa das mulheres, seja a mãe ou a ama de leite. Era neste universo familiar 

que se dava os primeiros contatos com as fábulas e narrativas, heróis e deuses, história e mitologia. 

(VIAL e MIALARET; 1986; p.154) 

 Henri Marrou (1966; p.164) nos explicita de forma bem simplificada como Aristóteles articula 

as fases da vida com as fases de formação: 
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Até os sete anos, a criança permanece com sua família, sob os cuidados das mulheres; 

os antigos, tão preocupados com a finalidade humana da educação (a criança como tal 

não lhes interessa), quase não se ocupam com essa primeira fase, que para eles não 

faz parte ainda da paidéia no sentido pleno da palavra. A partir dos sete anos, e 

teoricamente até os catorze (Aristóteles diz mais vagamente até a puberdade), estende-

se o período escolar: mais ou menos equivalente ao nosso curso primário. O período 

seguinte culmina de certo modo com um estágio de formação cívica e militar, a efebia.  

 

É claro que este percurso educacional ficou restrito a uma pequena elite, que deveria ser tanto 

afortunada economicamente quanto espiritualmente. Também é importante destacar que, no período 

helenístico, se desenvolveu a ideia de que a educação deveria acompanhar todas as fases da vida 

posteriores à infância, inspirando o que na modernidade se configuraria como ensino primário, 

secundário e universitário. O tempo da vida e o tempo institucional da educação viriam então se 

encontrar, ainda que no referido período se tratasse mais de algo almejado do que algo vivenciado na 

prática. Educar-se consistia, como afirma Henri Marrou (1966), em dedicar todo seu tempo e aderir a 

um estilo de vida conforme uma norma ideal, de aspiração humanística, que não se contenta em formar 

um letrado, um artista ou um sábio, pois almeja a formação moral e completa do homem.  

É o imperador macedônico Alexandre “O Grande” (356 a.C. – 323 a.C.), que foi orientado até 

os dezesseis anos por Aristóteles, que inaugura o ápice da Paideia grega. Ao conquistar o ‘grande mar 

exterior’, construiu um império que abrangeu desde a Grécia ao Egito e ao noroeste da Índia, 

inaugurando um período marcado pelo declínio da pólis e pelo nascimento das monarquias territoriais 

burocráticas. Neste período a tradição grega teria atingido sua maturidade se tornando, pelo menos 

para historiografia oficial, um “patrimônio comum do Mediterrâneo”. Como afirma Cambi (1999; 

p.94) ao tratar do helenismo: 

 

O helenismo coincide com o período em que se desenvolve a hegemonia da cultura 

grega no Mediterrâneo, em que se chega a constituir uma verdadeira e própria koiné 

grega (uma língua comum) e a afirmar um modelo de cultura baseado na humanitas; 

isto é, na valorização da humanidade mais própria do homem posta em exercício pela 

assimilação da cultura que exalta seu caráter de universalidade. 

 

Universalidade esta reificada ao longo dos séculos em todos os debates travados acerca da 

identidade e do conceito de humanidade. De fato, os educadores gregos, em especial os itinerantes, 

deixaram de ser cidadãos da pólis para se tornar cidadãos deste ‘novo mundo grego’, que se configura 

no contexto de expansão territorial e do contato com novas e diversificadas culturas. Como afirma 

Henri Marrou (1966; p. 176), “é grego quem recebeu a cultura grega”.  

O grande valor atribuído pelos gregos a esta tradição se deve ao fato de que no interior desta, 

“todos os homens têm em comum um mesmo tesouro de objetos de admiração, de modelos, de normas, 
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e, sobretudo, de exemplos, de metáforas, de imagens, de palavras: uma linguagem comum.”15 

(MARROU; 1966; p.350) Iniciava-se não só o processo de helenização do Mediterrâneo como também 

a formação de uma biblioteca de clássicos que nem mesmo o império romano16 ou o império cristão 

viriam rechaçar ou esquecer por completo.  

Esta ‘religião da cultura’ helenística, como define Henri Marrou, professada por filósofos nos 

liceus, nos museus, nos jardins ou nos banquetes, se tornara para muitos o princípio da salvação eterna, 

da sociedade idealizada ou da ascensão social individual. Daí que para os gregos a escola é “o grupinho 

fervoroso reunido pelo prestígio de um mestre, e que consolida sua unidade num regime de vida mais 

ou menos contubernal, propício às relações estreitas.” (MARROU; 1966; p. 346) 

A salvação, no entanto, limitava-se apenas “a seres excepcionais, grandes sábios, fundadores 

de seitas17” (MARROU; 1966; p.163), que puderam se dedicar durante toda a vida ao cultivo das 

ciências e das artes. Nascida do desmoronamento das antigas crenças, a religião da cultura “permanecia 

como o único valor inabalado, autêntico, ao qual o espírito do homem podia apegar-se: erigida à altura 

dum absoluto, [...] acaba por tornar-se bem o equivalente de uma verdadeira religião.” (MARROU; 

1966; p. 163) Religião professada pelo e para o homem (MARROU; 1966; p.352-353): 

 

É uma disposição peculiar do espírito helenístico a de fazer do homem um valor 

supremo_ evidentemente do homem livre, rico e culto, que a educação converteu 

plenamente em homem, que a Paideia conduziu à humanitas. Livre, completamente 

livre ante os escombros de sua cidade, abandonado por seus deuses, o homem 

helenístico em vão procura, face a um mundo ilimitado e a um céu vazio, alguma coisa 

a que prender-se, com relação à qual orientar-se: não acha ele outra solução senão 

recolher-se em si mesmo e procurar, em si próprio, o princípio de sua ação. 

 

Esta ‘religião da cultura’ viria ser abalada e até mesmo renegada em alguns aspectos com o 

advento das ‘Sagradas Escrituras’. Os textos bíblicos trazem consigo uma nova forma de compreender 

e buscar a ascensão da alma, a vida eterna, a felicidade, a justiça e o conhecimento: 

 

Jesus disse, ‘eu sou o caminho, a verdade e a vida’ em uma conversa com seus 

discípulos. Ele tinha explicado que em breve iria voltar para a casa do Pai e que os 

discípulos já conheciam o caminho para onde ele ia (João 14:2-4). Os discípulos não 

entenderam que ele estava falando sobre ir para o Céu e lhe perguntaram como 

                                                           
15 Não poderia deixar de citar aqui a opinião de Marrou acerca desta linguagem comum: “Quem poderia, entre os 
modernos, evocar tal clima sem sentir nostalgia?” Claro que esta é apenas uma das passagens que evoca e atribui à 
cultura clássica um prestígio e brilhantismo únicos. Esta caixinha de ferramentas da linguagem comum clássica é tida pelo 
autor com algo invejável perante “a atual anarquia em que se debate a nossa cultura.”, ou seja, a segunda grande guerra 
(p. 350) 
16 É recorrente na literatura referente à educação durante o Império Romano a ideia de que Roma conquistou 
territorialmente a Grécia, mas fora conquistada pela Paideia grega, de forma que podemos encontrar mais semelhanças 
que diferenças epistemológicas, o que o termo “cultura greco-romana” claramente nos explicita.  
17 “Cada seita acreditava possuir realmente o segredo do Fim, do télos, da felicidade.” (MARROU; 1966; p. 487) 
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poderiam saber o caminho. Jesus lhes respondeu que ele era o caminho. (João 14:5-

6). 

 

Cambi (1999) afirma que esta nova concepção de mundo provocou uma verdadeira revolução 

que transformou, por exemplo, as agências educativas e a família, atribuindo à Igreja o papel central 

na orientação e formação religiosa de toda a sociedade. A Paideia christiana se distancia da Paideia 

grega, antropológica e teorética, para se firmar sobre os princípios epistemológicos da religião 

católica, da teologia e, especialmente, da revelação escrita nos livros santos da religião de Israel, as 

quais se anexam os livros do novo testamento. 

 Para Henri Marrou (1966), os cristãos do Império Romano não só adotaram a religião do livro 

(Bíblia) como também se inspiraram no modelo das escolas judaicas, cujo fundamento central consistia 

no estudo dos livros. Estas sociedades que atravessaram todo período medieval sob a influência do 

cristianismo, iriam então vivenciar uma nova relação com o corpo, com a alma, com o tempo e com o 

mundo sensível.  

“Castigo o meu corpo e mantenho-o submisso, para que não aconteça que, tendo pregado aos 

outros, venha eu próprio ser eliminado.” (Coríntios, 9:27) Assim dizia Paulo ao se referir aos atletas e 

à cultura do corpo. A castidade passa a ser exaltada como fator de purificação da alma e o casamento 

entendido como um mal necessário, já que impede a entrega de corpo e alma a Deus: “Agora sobre os 

solteiros e as viúvas eu digo isto: É melhor que eles permaneçam sem se casar, assim como eu. Mas 

se não tiverem domínio sobre o seu corpo, então que se casem, pois é melhor casar-se do que viver 

desesperado de paixão.” (Coríntios, 7:8) Em diversas passagens o corpo e o sexo são associados ao 

pecado e à necessidade de autocontrole: “Entretanto, se alguém pensa que não está se portando bem 

com a sua noiva e, se sua paixão é tão forte que precisam se casar, então casem! Não há pecado nisso.” 

(Coríntios, 7: 36) “Mas aquele que resolveu em seu coração que não quer casar com sua noiva, pois 

está convicto que não precisa e tem controle dos seus próprios desejos, também faz bem.” (Coríntios; 

7: 37) 

Uma vez constituída a família se torna sagrada: “Se alguém não cuida de seus parentes, e 

especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” (Timóteo 5:8) Este 

modelo de família é constituído pelo pai, pela mãe, pelos filhos e se estende aos avós. “Mas, se uma 

viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando 

de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus.” 

(Timóteo; 1: 5:4) Em Provérbios 22:6, encontramos a função pedagógica da família: “Instrua a criança 

segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles.”  

Ainda que a educação tivesse como fundamento a imitação do adulto, São João Crisóstomo 

(CRISÓSTOMO apud MARROU; 1966; p.480) apresenta uma consciência pedagógica religiosa: 



40 

 

 

Quando a criança houver retido bem esta narrativa, peça-lhe de outra vez: ‘Conte-me 

a história dos irmãos’. E se ela começar por Caim e Abel, interrompa-a e diga-lhe: 

‘Não, não é esta que lhe peço, mas a dos outros irmãos que o pai abençoou’. Lembra-

lhe em seguida alguns pormenores significativos, sem no entanto dar-lhe o nome dos 

irmãos. Quando ela houver contado bem toda a história, retome a continuação da 

narrativa... 

 

Quanto a mulher cristã, assim ficaria definido seu lugar na sociedade segundo as epístolas de 

Paulo. “O homem não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus; mas a mulher é glória 

do homem. Pois não foi o homem que foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não 

foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem.” (Coríntios; 11, 7-9) “Como acontece em todas 

as assembleias de santos, as mulheres estejam caladas, porque não lhes é permitido tomar a palavra e, 

como diz também a lei, devem ser submissas. Se quiserem saber alguma coisa, perguntem em casa aos 

maridos”. (Coríntios; 14: 34-36)  

Também uma nova geografia e identidade se delineavam a partir da noção de mundo cristão e 

não cristão, assim como a temporalidade terrena passa ser dividida entre antes e depois de Cristo. Com 

Paulo, a ideia de missão evangelizadora pelo mundo a fora se tornara um objetivo da Igreja já nos 

primeiros séculos da era cristã. Neste mesmo sentido o livro Apocalipse (5: 9-10) atribui ao 

cristianismo um caráter universalista: “Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois 

foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os 

constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra”. 

A cultura greco-romana foi alvo dos questionamentos de São Paulo: “Onde está o sábio? Onde 

está o letrado? Onde está o investigador deste mundo? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste 

mundo? Enquanto os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria, nós pregamos 

um Messias crucificado.” (Coríntios 1:20-22-23) “Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios 

e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.” (Coríntios 1: 19)  

A busca de uma linguagem simples e acessível18 também aos não letrados tornou-se importante 

fator no projeto inicial de evangelização e educação salvadora pela fé: “Na verdade, Cristo não me 

enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, pra não esvaziar 

da sua eficácia a cruz de Cristo.” (Coríntios; 2:17)  

Ainda que nos textos de Paulo e em outros livros da Bíblia a sabedoria dos sábios seja 

questionada, alguns temas presentes nas reflexões filosóficas ‘pagãs’ são reiterados, como por 

exemplo: 

                                                           
18 Santo Agostinho, em sua obra “As Confissões”, chega questionar esta simplicidade e propor o uso da razão na 
compreensão dos mistérios da fé.  
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- princípio gerador do universo: “E o que semeias não é o corpo que há de vir, mas um simples 

grão, por exemplo, de trigo ou de qualquer outra espécie. É Deus que lhe dá o corpo como lhe apraz; 

dá a cada uma das sementes o corpo que lhe corresponde”. (Coríntios; 15: 37-38) 

- diferentes espécies: “Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a dos homens, outra a 

dos animais, outra a dos pássaros, outra a dos peixes.” (Coríntios; 15: 39) “E Deus criou as grandes 

baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas 

espécies; e viu Deus que era bom.” (Gênesis; 1:21) 

- definição dos corpos: “Há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é o esplendor dos 

celestes e outro o dos terrestres. Um é o esplendor do Sol, outro o da Lua e outro das estrelas, e até 

uma estrela difere da outra em esplendor.” (Coríntios; 15:40-41) 

- o homem entre o céu e a terra: “semeado corpo terreno, é ressuscitado corpo espiritual. Se há 

um corpo terreno, também há um corpo espiritual. O primeiro homem tirado da Terra é terrestre; o 

segundo vem do céu. Tal como era o terrestre, assim são também os terrestres; tal como era o celeste, 

assim são também os celestes.” (Coríntios; 15:44-46-47-48) 

- corruptibilidade e incorruptibilidade dos corpos: “Digo-vos irmãos: o homem terreno não 

pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorruptibilidade. É de fato necessário que 

este ser corruptível se revista de incorruptibilidade e que este ser mortal se revista de imortalidade”. 

(Coríntios; 15: 50-53-54) 

- Verbo19: “No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus e verbo era Deus.” (São 

João; 1:1) 

- antropocentrismo: Deus é a medida de todas as coisas, mas os seres humanos foram criados 

à sua imagem e semelhança: “E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e 

enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a 

terra”. (Gênesis; 1: 29) Podemos inferir que o homem impera sobre a natureza, mas ao mesmo tempo, 

deixa de ser a medida de todas as coisas. “Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, 

ou o futuro. Tudo é vosso.” (Coríntios; 3:22) Com a bíblia a escrita se torna sagrada e aqueles que 

seguem os ensinamento por ela transmitidos poderão alcançar o reino dos céus e a incorruptibilidade 

de seus corpos. 

- tempo escatológico e narratividade: “As nações se iraram; chegou a tua ira. Chegou o tempo 

de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o 

seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra.” (Apocalipse; 11: 18) 

                                                           
19 O classicismo atribuía grande importância à palavra. “O verbo é o instrumento ímpar de toda cultura, de toda 
civilização, por ser o mais seguro meio de contato e intercâmbio entre os homens: ele rompe o círculo encantado da 
solidão em que, por sua competência, o especialista tende, inevitavelmente, a encerrar-se.” (MARROU; 1990; p.348) 
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Os escritos do novo testamento apresentam-se em diversos aspectos como uma grande 

transformação no campo educacional. Educar-se é converter-se, arrepender dos pecados, buscar uma 

vida fundamentada no espírito de caridade, solidariedade e amor, abdicar dos desejos carnais e 

participar dos ritos religiosos (batismo, missa, oração) em um tempo/espaço terrenos com vistas à vida 

eterna no reino dos céus. Assim a Igreja primitiva, em um contexto de luta contra as perseguições aos 

cristãos, revela-se “como uma comunidade de magistério, que ensina e difunde a mensagem cristã, 

pondo-a em contato com os vários povos e as diversas culturas, sem dispersar a mensagem originária”. 

(CAMBI; 1999; p. 125) 

No entanto, entre os escritos dos apóstolos contemporâneos de Jesus Cristo e o Edito de Milão 

(313 d. C), que dá liberdade de culto aos cristãos, a Igreja iria atrelar os ensinamentos cristãos à cultura 

helenística para fundamentar seus dogmas e sua pedagogia. Como nos informa Cambi (1999; p. 27) 

impunha-se a difícil tarefa de “confirmar a própria diferença em relação à cultura clássico-pagã e 

incorporar seus instrumentos de conhecimento e de governo, além das tradições em que estavam 

fincadas as raízes dos povos do Império”.  

É especialmente Santo Agostinho,20 (354-430 d.C.) _ africano que aprende as suas primeiras 

letras em Tagasta, a gramática em Madauro e a retórica em Cartago_ que irá se utilizar de instrumentos 

intelectuais e pedagógicos da Paideia grega para fundamentar filosoficamente uma das grandes 

religiões que, para além do mundo Mediterrâneo, acabou avançando pelos oceanos Atlântico e 

Pacífico.  

Santo Agostinho, seguindo os ensinamentos bíblicos, não atribui ao mundo celestial um caráter 

referencial para se refletir sobre o tempo. É a alma, entendida aqui como dádiva de Deus, o principal 

lugar de percepção do tempo. Não é mais olhando para o céu por meio dos sentidos corpóreos que se 

pode perceber o tempo, mas sim olhando para aquele que dá vida à alma, ou seja, para Deus. Assim, 

Santo Agostinho afirma buscar uma verdade que se encontra além daquela oferecida pelos filósofos 

maniqueístas: “Estas eram as bandejas nas quais [...] serviam-me em teu lugar o sol e a lua [...] De fato 

tuas obras espirituais são superiores a estas corporais [...] E eles serviam-me nessas bandejas 

esplêndidas ficções.” (SANTO AGOSTINHO; 2011; p. 69) 21 

                                                           
20  O uso das obras de Santo Agostinho foi recorrente nos ambientes de aprendizagem de todo período medieval na 
Europa e grande parte da modernidade, sendo referenciadas em nossa contemporaneidade por diversos pensadores 
dedicados ao estudo do conceito de “tempo”, da narrativa e da didática da história, como por exemplo, Paul Ricouer, 
Reinhardt Kosselleck, Norbert Elias, Jörn Rüsen e Krzysztof Pomian.  No campo do direito, sua importância também é 
destacada por TRUYOL e SERRA ao afirmar que Santo Agostinho agrupava as duas principais tendências dos autores da 
patrística: as especulações voltadas para questões mais elevadas da teologia e, pela familiarização com o Direito Romano, 
as questões relativas às práticas políticas e sociais. (WOLKMER; 2001) 
 
21  Santo Agostinho seguiu por quase 10 anos os preceitos da filosofia maniqueísta, se afastando desta ao se tornar cristão. 
Segundo Daniel Fujisaka (2014), sua conversão ao cristianismo teria marcado uma passagem do corporalismo para 
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Agostinho, ao tentar explicar a inconvergência entre o tempo humano e o tempo divino, expõe 

então uma de suas ideias que mais tiveram impacto sobre a comunidade de historiadores. O próprio 

título de um dos capítulos de Confissões é bem sugestivo: ‘Que fazia Deus antes da criação’. (Idem; 

p.265) Falar em antes e depois é, certamente, pensar em mutabilidade ou em sucessão, o que seria 

opor-se a ideia de que Deus é eterno e imutável. A resposta é simples: “Não houve, pois, tempo algum 

em que nada fizesses, pois fizeste o próprio tempo. E nenhum tempo pode ser coeterno contigo, pois 

és imutável; se o tempo também o fosse, não seria tempo”. (Ibidem; p. 267) Tempo e Verbo explicam 

a existência de Deus e de todas suas criaturas. Como Halking expõe ao interpretar esta passagem, o 

tempo só existe quando Deus cria o Universo:  

 

O conceito de tempo não tem qualquer significado *antes* do começo do Universo. 

Este facto foi apontado por Santo Agostinho. Quando lhe perguntaram: "Que fazia 

Deus antes de criar o mundo?" Agostinho não respondeu: "Andava a preparar o 

Inferno para todos os que fazem essas perguntas." Em vez disso, respondeu que o 

tempo era uma propriedade do Universo que Deus tinha criado, e que não existia 

*antes* do começo do Universo. (HALKING; 2004; p. 10) 

  

Ao contrário do tempo eterno, o tempo humano flui, os anos vão e vem, o que nos traz a noção 

tão familiar de passado, presente e futuro. Aqui chegamos a um ponto da obra de Santo Agostinho 

(2011; p. 268) bastante conhecido e repetido até exaustivamente:  

 

Como então podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já 

não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse sempre 

presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o 

presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe, 

se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? 

  

 A resultante desta aporia, anunciada no trecho a seguir, não é menos conhecida e é intensamente 

retomada por diferentes pensadores:  

 

O que agora parece claro e evidente para mim é que nem o futuro, nem o passado 

existem, e é impróprio dizer que há três tempos: passado, presente e futuro. Talvez 

fosse mais correto dizer: há três tempos: o presente do passado, o presente do presente 

e o presente do futuro. E essas três espécies de tempos existem em nossa mente, e não 

as vejo em outra parte. O presente do passado é a memória; o presente do presente é 

a percepção direta; o presente do futuro é a esperança. (AGOSTINHO; 2011; p.273) 

 

Assim como em Aristóteles, também em Santo Agostinho (2011; p. 89) encontramos uma 

reflexão sobre o caráter degenerativo das coisas materiais:  

 

                                                           
descoberta da interioridade como espírito, de forma que a alma passa a ser percebida como intermediária entre o mundo 
sensível, natural e mutável e o mundo inteligível e imutável no tempo.   
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As coisas não são estáveis. Elas são fugazes, e quem poderá seguí-las com os sentidos 

da carne? Ou quem as pode alcançar, mesmo estando presentes? Lento é o sentido da 

carne, por ser da carne, mas essa é sua condição. É suficiente para o que foi criado, 

mas não o é para reter o curso das coisas [...] porque em teu verbo, que as criou, ouvem 

estas palavras: ‘Daqui até ali’. 

 

Ou seja, enquanto Aristóteles busca a solução para o caráter degenerativo das coisas na 

possibilidade gerativa do tempo cíclico, Santo Agostinho afirma ser a fugacidade e degeneração dos 

corpos algo tanto natural quanto suficiente perante a eternidade e imutabilidade divina.  

Além da busca da verdade e da explicação e justificação da degeneração das criaturas terrenas, 

podemos perceber no livro XI das Confissões uma associação inicial entre tempo/Verbo (divino)/ 

narrativa humana. Ao explicar a finalidade das confissões, ou o motivo de narrar as coisas, Santo 

Agostinho clama a Deus que toda sua obra se destine a “despertar em mim e nos que me leem nosso 

amor por ti... Já disse e torno a dizer: É pelo desejo de teu amor que narro isso.” (AGOSTINHO; 2011; 

p. 257) 

Pode-se dizer que os desejos de Santo Agostinho foram em grande medida alcançados.22 Tido 

como um dos mais importantes pensadores latino do período, a ele é atribuído o título de um dos 

principais fundadores da filosofia teológico-cristã.  Como elo entre a filosofia clássica greco-romana 

e o pensamento medieval, tem nas questões relativas à alma e à relação homem/Deus as bases 

epistemológicas que permitiram a estruturação da Igreja ao lado do Estado e a luta contra o paganismo. 

Assim, a religião deixa de ser um apêndice do Estado passando a exercer influência na ética, no direito, 

na organização social, na política e na formulação de novas verdades e dogmas. (WOLKMER; 2001) 

É muito interessante o caráter pedagógico da obra “Confissões”, mas é mais interessante ainda 

o teor de autoconvencimento nela presente, já que Santo Agostinho só se torna cristão aos 32 anos. 

“Compreender para crer e crer para compreender” é o caminho que segue entre a razão e a fé. A busca 

da compreensão do ‘tempo’ em si, se insere no amplo contexto da busca de respostas que não 

deixassem brechas na fundamentação teórica cristã. E é pela exposição de sua vida mundana, de suas 

experiências sexuais, de sua vida desregrada que explica a responsabilidade de cada indivíduo perante 

o livre arbítrio e os ensinamentos iluminadores que habitam a alma humana que se converte ao 

cristianismo.  

                                                           
22 Ainda que em vida Santo Agostinho tenha experienciado dificuldades em suas pregações, como nos informa o trecho 
a seguir: “os ouvintes constituíam uma turbamulta irrequieta, buliçosa e barulhenta. Acontecia frequentemente que, 
começando a expor o seu assunto ordenadamente, Agostinho ora era interrompido pela assistência, que discordava, 
apoiava ou pedia esclarecimentos, ora se desviava do plano concebido porque uma citação bíblica lhe encaminhava o 
pensamento para outra via, que, de momento, convinha trilhar. Desta forma, aqueles sermões ou homilias alongavam-
se sobremaneira, umas vezes cansativos na sua monotonia sem fim...” (PEREIRA, 1996; p.57).  



45 

 

Podemos encontrar ainda em suas lições De Magistro (2011; p. 408) uma relação entre tempo, 

linguagem e aprendizagem: 

 

Mas quem é tão tolamente curioso que mande seu filho à escola para que aprenda o 

que pensa seu mestre? Mas quando tiverem explicado com as palavras todas as 

disciplinas que dizem professar, inclusive as que concernem à própria virtude e à 

sabedoria, então é que os discípulos vão considerar consigo mesmos se as coisas ditas 

são verdadeiras, contemplando segundo as forças a verdade interior. Então é que 

finalmente, aprendem; e quando dentro de si descobrirem que as coisas ditas são 

verdadeiras, louvam os mestres sem saber que elogiam mais homens doutrinados que 

doutos: se é que aqueles também sabem o que dizem. Erram, pois, os homens ao 

chamarem de mestres os que não o são, porque na maioria das vezes entre o tempo da 

audição e o tempo da cognição nenhum intervalo se interpõe; e porque, como depois 

da admoestação do professor, logo aprendem interiormente, julgam que aprenderam 

pelo mestre exterior, que nada mais faz do que admoestar. 

  

Esta busca pela aprendizagem da percepção da verdade das proposições nos coloca mediante a questão 

das diversas interpretações dos livros sagrados durante o cristianismo primitivo. Certamente não 

existiram apenas os caminhos do judaísmo e do cristianismo, o que nos leva a levantar questões 

relativas às escolhas epistemológicas. Como elo entre pensamento clássico e medieval, a vida de Santo 

Agostinho permite compreender quais foram suas escolhas para pensar humanidade, natureza, ética e 

aprendizagem, em especial quando opta por ‘abandonar’ a filosofia dos maniqueus para seguir os 

ensinamentos cristãos. 

Como expõe alguns comentadores das obras de Santo Agostinho, esta trajetória, é marcada 

inicialmente pelas leituras de ‘Hortênsio’, de Cícero e das ‘Dez Categorias’ de Aristóteles. Ambas 

tidas como grandes obras, mas incapazes de lhe trazer a paz a sua alma, já que nelas se encontra ausente 

o caminho que leva a Deus. Por outro lado, a simplicidade das Sagradas Escrituras lhe negava um 

saber racional que explicasse a origem do mundo e das coisas bem como a existência do mal. Seria 

então a filosofia dos maniqueus um possível caminho. Mais tarde, Santo Agostinho teria nos 

seguidores dos ensinamentos de Mani, nos donatistas, nos pelagianos23 e nas culturas ‘bárbaras’ que 

invadiam e desestruturavam o Império Romano seus principais inimigos no processo de instauração 

da unidade da Igreja Católica e da filosofia cristã-ocidental24. 

                                                           
23 Segundo Pereira (In: Santo Agostinho; 1996; p.70) “Defendiam os Pelagianos a doutrina da total capacidade moral do 
livre arbítrio. Para querer e praticar o bem, o homem não precisa de qualquer ajuda da graça. Pode querê-lo e praticá-lo 
só, por si mesmo e sempre. Admitem que a graça actual actua sim, mas apenas como instrução, como exemplo, como 
iluminação, exteriormente, sem qualquer influxo interno na vontade”. 
 
24 Inúmeros argumentos introduzidos neste momento pela filosofia cristã serão recontextualizados por séculos em 
resposta a situações políticas e territoriais como: colonização bárbara na península ibérica; invasão da África e 
catequização e dizimação dos povos originários das Américas. Em especial, podemos destacar a pretensão universalizante 
da fé cristã. 
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Sua escolha pode ser refletida pela negação dos ensinamentos dos maniqueus, com quem 

partilhou ideias durante nove anos. Manés (215-275 d.C.), idealizou uma religião que fosse universal 

e para isso contou com suas experiências e aprendizagens com os sábios dos diversos locais por onde 

passara: Índia; China; Turquestão; Tibete.  Sob a influência do Budismo, Induismo, Zoroastrismo 

(dualismo iraniano), da gnose cristã, dos marcionistas da Mesopotâmia, do gnosticismo siro-cristão de 

Saturnilo e de Cerdão escreveu várias obras que foram traduzidas para o Grego, Chinês, Turco, Àrabe, 

Copta, Persa, Siríaco.  

Costa25 nos apresenta uma interpretação, dada por D.R. Lissón, em que os maniqueus 

reconhecem a historicidade de Jesus, mas, apenas como uma das diversas manifestações corpóreas da 

Luz: (COSTA; 2015; p.111): 

 

Jesus Cristo era apenas uma das manifestações corpóreas da Luz, que se manifestou 

também em Buda, Zoroastro e Lao-Tse, profetas que, igualmente a Cristo, vieram 

preparar a vinda do Paracleto em suas regiões. Ou seja, na doutrina maniqueísta Cristo 

é igualado a mesma categoria de Buda, Zoroastro e Lao-Tse. Por isso, Agostinho fala 

do maniqueísmo como de uma doutrina obscura, confusa e enganadora. 

 

Apesar de sua rápida expansão por regiões tanto do Oriente quanto do Ocidente, a filosofia 

maniqueísta foi atacada por diferentes motivos e teria resultado inclusive na morte de seu próprio 

idealizador: 

Seu anarquismo espiritual desagregador dos mais fortes princípios da moral e da vida, 

a irresponsabilidade pessoal ao definir o pecado como algo de exterior ao homem e 

ligado à matéria, a equiparação moral do acto de matar e do acto de procriar davam-lhe 

um carácter antissocial de que a sociedade constituída depressa se apercebeu e em 

defesa própria, logo repeliu. Não tardou que o próprio Sapor, a quem o livro fora 

dedicado, o mandasse matar. (PEREIRA: In: Santo Agostinho; 1996; p. 68) 

 

Ainda que quisesse libertar-se do dualismo entre o bem e o mal, que fundamenta a filosofia de 

Maniqueu, sua própria obra se articula em torno de uma autobiografia cujo momento da conversão ao 

cristianismo é tido como um divisor de águas entre Agostinho (professor de retórica; amante dos 

prazeres do corpo) e Santo Agostinho de Hipona (bispo liberto, apegado aos ensinamentos da alma, 

receptáculo da graça divina). 

A dualidade entre corpo e alma, bem como seus desdobramentos, verdade x mentira, salvação 

x danação, homem x deus, cristão x não cristãos, finitude x infinitude, sabedoria x ignorância, tempo 

                                                           
25 Segundo Marcos Nunes Roberto Costa (2015; p.104) “um dos grandes problemas quanto ao estudo da doutrina 
maniqueísta é a dificuldade em encontrarmos, no Brasil, os escritos ou as fontes primárias desta seita, assim sendo, 
recorremos as fontes indiretas, sejam as citações ou referências a esta seita feitas pelo próprio Agostinho, em suas obras, 
ou por comentadores, especialmente aqueles de língua estrangeira.” 
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humano x tempo divino, céu x terra, será então um dos principais legados de Santo Agostinho à teoria 

cristã e ao dualismo radical de René Descartes.  

Em grande medida, esta forma de ser e pensar o mundo constituiu o ambiente no qual se deu 

todos os encontros e desencontros entre os mundos ‘cristãos’ e ‘não cristãos’. A partir de sua própria 

existência e experiência, o Santo de Hipona delineava uma noção de verdade divina e cristã que 

justificava a luta contra o paganismo e quaisquer outras epistemologias. Todos deveriam ter o direito 

de buscar sua própria salvação e este papel caberia aos interlocutores que estão entre Deus e os homens, 

ou seja, os homens da Santa Igreja Católica. Até mesmo as filosofias dos mortos foram cristianizadas: 

Platão por Santo Agostinho e Aristóteles por Santo Tomáz de Aquino.  

Apesar dos esforços de Santo Agostinho, e outros grandes bispos dos séculos IV e V, em 

construir uma educação com objetivos e métodos fundamentados na fé católica, ainda prevalecia o 

modelo escolar que foi institucionalizado durante o império Romano, destinado à aprendizagem da 

leitura, escrita, gramática e retórica. À medida que adquiria seu poder temporal e espiritual no mundo 

medieval, a Igreja foi moldando outro modelo educacional. Se a Igreja em sua dimensão física tornou-

se lugar de educação para ‘toda’ sociedade que partilhava de seus dogmas, os mosteiros seriam os 

espaços destinados àqueles que dedicariam toda sua vida, seu corpo e sua alma a Deus. Ou seja, os 

mosteiros eram ao mesmo tempo, lugares de oração, de reprodução vigiada e controlada da tradição 

clássica e de produção de uma cultura livresca aristocrática destinada à sistematização da fé. 

Nos séculos VI e VII podemos vislumbrar um esboço da educação medieval como “escolas 

técnicas que pretendem formar apenas monges e clérigos”, (MARROU; 1990; p. 512) ao passo que as 

escolas profanas iam deixando de existir. “O ensino começa sempre, evidentemente, pelo alfabeto, 

mas, enquanto o escolar antigo aprendia lentamente, segundo a gradação sabiamente arranjada de uma 

análise abstrata [...] aqui a criança é posta diretamente em contato com um texto, o Texto Sagrado.” 

(MARROU; 1990; p. 515) 

A hierarquia social irá, assim como no período clássico, se refletir em uma nítida divisão dos 

objetivos e estratégias educacionais nas sociedades medievais. De um lado, tem-se o letramento e o 

enclausuramento monástico, destinado à formação dos filhos da aristocracia e à sua inserção na carreira 

clerical. Por outro, prevaleceu entre a maior parte da população iletrada o uso de imagens, da oralidade, 

do imaginário26 e de ritos como estratégias de popularização da cosmovisão veiculada pela igreja 

católica. O uso destas estratégias permitiu que esta instituição atingisse um imenso contingente de 

pessoas, da aristocracia e do meio popular, que passaram a compartilhar os dogmas e as concepções 

                                                           
26 O imaginário medieval acabou por se tornar um dos mais importantes objeto de pesquisa de historiadores dedicados 
ao estudo deste período, como Jacques LeGoff e George Duby. 
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de pecado, perdão, comunidade e humanismo dentre outros preceitos religiosos que fizeram parte deste 

contexto.  

Para além dos textos sagrados bíblicos, hagiografias de santos, meditações e poesias religiosas, 

a aprendizagem se dava pela fala profética e moralista dos pregadores pontífices e monges. Por meio 

das artes, se apresentava os “ciclos pictóricos (da vida de Cristo, de Maria, de São Francisco ou de 

Santo Agostinho) que contêm lições de vida moral e codificam comportamentos exemplares, 

exaltando-os pelo poder da imagem.” (CAMBI; 1999; p. 148) 

 Estes ciclos da vida dos santos, e mesmo dos indivíduos comuns, se encontravam inseridos em 

uma noção de temporalidade contínua e escatológica rumo ao télos da salvação eterna, como se 

encontra expresso na obra de Santo Agostinho intitulada ‘Cidade de Deus’ (2012; p.73): 

 

Na luta entre o princípio da Luz e o princípio das Trevas, entre o Bem e o Mal, Deus, 

o Deus do Bem, manda sempre um mensageiro que é a força do seu Poder no combate 

contra o Mal. O seu primeiro mensageiro, mensageiro da Luz e do Bem, força divina 

do seu Poder, foi Adão; o segundo foi Jesus; o terceiro virá no fim dos tempos, quando 

do juízo final. Jesus é Deus, veio trazer-nos uma mensagem de Luz e de bem, mas 

tanto a sua encarnação como a sua morte são aparentes.  

 

Entre o tempo humano e o tempo de Deus, estava cada um à espera do fim e em constante 

busca da salvação (AGOSTINHO; 2012; p.282): 

 

E isto porque as multidões afluem às igrejas: formam uma casta assembleia com uma 

separação honesta de sexos; ali aprendem como se deve viver virtuosamente no tempo 

para, depois da morte, se merecer a felicidade na eternidade. 

 

O mundo dos humanos está repleto de tentações como os prazeres do corpo, o poder e a busca 

pelo acúmulo de bens temporais. Pelo medo ou pela fé, a alternativa para uma vida feliz certamente 

não condizia com a ‘cidade dos homens’. O tempo de vida na terra deveria, portanto, ser um tempo de 

aprendizado e de busca da salvação. Assim, Santo Agostinho (2012; p. 284) convida os pagão e os 

fiéis em cristo para a ‘cidade de Deus’, sem limites de tempo e sem limites de espaço:  

 
Para esta pátria te convidamos e exortamos. Junta-te ao número dos seus cidadãos 

porque ela tem como que por asilo a verdadeira remissão dos seus pecados. Não ouças 

os teus filhos degenerados que caluniam Cristo e os cristãos, pretendendo 

responsabilizá-los por estes tempos de desgraça, que buscam o tempo de gozar não 

uma vida tranquila mas antes o vício em segurança. Jamais te satisfizeram esses 

tempos, nem mesmo para a tua pátria terrena. Apodera-te agora já da pátria celeste. 

Por ela pouco trabalharás — e nela reinarás na verdade e para sempre. Aí não terás o 

fogo de Vesta nem a pedra do Capitólio, mas o único e verdadeiro Deus que não porá 

limites nem ao teu espaço nem à tua duração. E dar-te-á um império sem fim. 
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O esquema a seguir sintetiza a concepção temporal agostiniana. As idades do mundo e o juízo 

final constituem os eventos do mundo terreno/humano enquanto que a seta tangencial representa os 

desígnios divinos. A distensão da alma é que permite aos homens se deslocarem pelas idades do mundo 

por meio da recordação e da esperança. O Juízo Final se constitui como prognóstico de caráter 

teológico. 

 

Mas seria esta a orientação no cotidiano das sociedades medievais? Certamente que não. Nem 

mesmo entre os pontífices, eclesiásticos e ‘homens santos’ que ajudaram da fazer da Igreja Católica o 

maior império do Ocidente neste período. Especialmente a partir da Alta Idade Média, as atividades 

dos mercadores, por exemplo, deram origem a uma percepção de tempo e de mundo amparados muito 

mais pelas atividades comerciais. Nos alvores da modernidade, têm-se então a transição da ideia de 

que “o tempo só a Deus pertence” para a tão recorrente noção de que “tempo é dinheiro”. Neste 

contexto a Igreja teria que rever seus dogmas e concepções acerca do divino _eterno e imutável_ e do 

humano, perecível, mutável e histórico. Tomás de Aquino foi um dos principais teólogos a exercer 

esta tarefa. 

 Em sua teologia, tida como ciência submetida a Deus, Tomás de Aquino articula os aspectos 

físicos e psicológicos do tempo à alma e ao movimento. Mas, como Deus se encontra em relação ao 

movimento e à mudança sendo ele eterno? Por outro lado, afirmar que Deus é imutável não seria 

atribuir-lhe um caráter de impassível e alheio aos sentimentos humanos? Eternidade e mutabilidade 

são, portanto, questões orientadoras da teoria tomasiana sobre o tempo. 
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 Em sua obra “Sumas teológicas” Tomás de Aquino apresenta sua primeira objeção à questão 

‘Deus é ou não é imutável?’ “Pero, como disse Augustín [...] El Espiritu creador se mueve más allá 

del tiempo e del espacio.  Luego Dios de algún modo ès mutable.” (AQUINO; 2003; p. 183) A resposta 

a questão se baseia na própria definição do conceito de mudança e movimento. Santo Agostinho, a 

partir de Platão, considera que seja movimento qualquer operação, incluindo o ato de entender, amar 

e querer. Neste sentido, deduziu que Deus move a si mesmo. Em contraposição, Tomás de Aquino 

parte da definição de Aristóteles de que mudança e movimento são atos do que está em potência e, 

sendo Deus o motor primeiro de todas as coisas, todas as criaturas são mutáveis segundo a vontade 

divina (AQUINO; 2003; p. 182): 

 

Así pues, en toda criatura hay potencia para la mutación. O bien sustancialmente, 

como los cuerpos corruptibles; o bien localmente, como los cuerpos celestes; o bien 

por su ordenación al fin o por la aplicación a su capacidad para diversas cosas, como 

los ángeles.  

  

A relação entre eternidade e mutabilidade é resolvida por Tomás de Aquino na questão 10 das 

‘Sumas Teológicas’ por meio da proposição de três dimensões temporais, organizadas segundo uma 

gradação que vai das criaturas ao criador. A eternidade não só pertence a Deus como é Deus e somente 

Deus. As criaturas inferiores estão submetidas ao tempo corruptível. Entre estas duas dimensões, se 

encontra o Aevum, ou tempo dos anjos, os quais se encontram submetidos apenas à mudança de 

pensamento, não havendo degeneração dos corpos. Como afirma SABEH (2009; p.23) “Tomás de 

Aquino uniu os preceitos filosóficos de Aristóteles à teologia cristã de forma a manter Deus como 

Criador e a razão humana como premissa de conhecimento das verdades do mundo.” 27 

Em nível conceitual28 as concepções de tempo e de espaço se articulavam em um universo 

definido e fechado, regulamentado pelas verdades inquestionáveis e universais construídas por estas 

filosofias aceitas pela Igreja Católica. O outro, o muçulmano, o judeu ou qualquer outra alteridade, foi 

tido como uma ameaça a ser controlada para que os alicerces desta cosmovisão não fossem abalados. 

A imutabilidade de Deus se traduzia em julgamentos do que deveria ou não deveria mudar no mundo 

terreno, sendo a Igreja Católica a instituição designada por Deus na regulação da ordem das coisas no 

mundo e na salvação das almas pecadoras.  

                                                           
27 Neste sentido as teorias de Tomás de Aquino passaram a ser amplamente difundidas pela Europa no século XVI, 
servindo de orientação no campo político, com a adoção da centralização do poder, e no campo religioso, com a 
classificação e enquadramento dos tipos humanos em cristãos e hereges. 
28 Os acordos entre a Igreja Católica e os reis de Portugal e Espanha se tornaram casos concretos das relações entre 
poderes temporais e religiosos no campo jurídico e político. A emissão da Bula Inter Coetera pelo Papa Alexandre VI pode 
ser tido como o exemplo mais contundente desta relação.  
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Quando percebemos este contexto histórico da Europa podemos nos questionar quão 

abaladoras foram as experiências marítimas transatlânticas. Este mundo já constituído, interpretado e 

representado, passou a ter que lidar com o fato de que existia um continente até então desconhecido e 

habitado por pessoas que não poderiam ser enquadradas nas categorias de Santo Tomás de Aquino, ou 

seja, não eram hereges e nem cristãos.  

No entanto, talvez aqui a geografia e a categoria ‘espaço’ sejam-nos mais elucidadoras na 

compreensão das mudanças, culturais e mercantis, que se deu com o deslocamento da centralidade do 

Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Como já apontamos no início do texto, partimos do 

princípio de que as concepções de tempo e espaço são constituídas contextualmente e caminham 

juntas, ainda que com a disciplinarização do conhecimento a categoria ‘tempo’ tenha se tornado objeto 

da história e ‘espaço’ o objeto da geografia. Beatriz Bispo (2008; p. 79) a partir das análises do geógrafo 

Milton Santos, nos apresenta uma possibilidade de relação entre tempo e espaço: 

 

Milton Santos, que como geógrafo teorizou o espaço, afirma que o momento passado 

está morto como tempo, mas não como espaço. Disto depreende-se o que chama de 

atualidade do espaço, formada de momentos passados cristalizados como momentos 

geográficos atuais; essas formas-objetos, tempo passado, são igualmente tempo 

presente. Assim, o espaço é a mais representativa das objetificações da sociedade, 

pois, no decurso do tempo, apresenta as marcas das práxis acumuladas. A paisagem e 

o espaço mudam continuamente para acompanhar as transformações da sociedade. A 

forma é alterada, renovada, suprimida para dar lugar a outra forma que atenda às 

necessidades novas da estrutura social.  

 

Neste sentido, as produções cartográficas29 expressam muito mais que uma representação 

gráfica do espaço geográfico. Por meio do estudo de mapas podemos compreender como em diferentes 

contextos espaciais e temporais as elites responsáveis por suas produções expressaram um universo 

cultural, cosmológico, social e geográfico. As transformações nos processos de criação dos mapas e 

nos usos práticos dos mesmos se dão junto às mudanças de concepções de mundo e de 

redimensionamentos de fronteiras, formuladas a partir das relações geopolíticas de poder, o que fez 

com que os mapas passassem a ser tratados em estreita relação com projetos expansionistas coloniais 

e imperialistas. Não devemos deixar de citar ainda a importância dos mapas na definição dos direitos 

de propriedade da terra.   

 Como já referido no parágrafo anterior, a cartografia e a criação de mapas esteve historicamente 

vinculada à figura de príncipes, reis, califas e outras figuras que compuseram os quadros do poder 

político, econômico e/ou religioso desde a antiguidade clássica, conforme Harley (2009; p.05): 

                                                           
29 Trataremos aqui do contexto mais especificamente vinculado a expansão marítima e que viria formar as bases e 
fundamentos do sistema de orientação hegemônico ocidental. No entanto a cartografia é apenas uma, das diversas 
formas de orientação espacial adotada pelos grupos humanos. 
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No mundo islâmico, sabe-se que são os califas, durante o período da geografia árabe 

clássica, os sultões, durante o Império otomano e os imperadores mongóis na Índia, 

que patrocinaram a confecção dos mapas e os utilizaram para fins militares, políticos, 

religiosos e de propaganda. Na China antiga, os mapas terrestres detalhados eram 

elaborados em conformidade com as prescrições dos dirigentes das sucessivas 

dinastias e serviam como instrumentos burocráticos e militares e emblemas espaciais 

do Império. Nos primeiros tempos da Europa moderna, da Itália aos Países-Baixos e 

da Escandinávia a Portugal, os monarcas absolutistas e os dirigentes tinham 

consciência do valor dos mapas para a defesa e para a guerra, para a administração 

interna ligada à expansão do governo central, e como instrumento de propaganda 

territorial com o objetivo de legitimar as identidades nacionais. Escritores como 

Castiglione, Elyot e Machiavel defendiam o uso dos mapas pelos generais e homens 

de Estado. Com os levantamentos topográficos nacionais que tiveram início no século 

XVIII na Europa, o papel da cartografia no exercício das relações de poder favoreceu 

geralmente as elites sociais. As funções específicas dos mapas no exercício do poder 

confirmam também a onipresença desses contextos políticos por meio das escalas 

geográficas. 

 

Segundo Santos (2002; p. 33-35) na Europa medieval é o Sacro Império Romano que define as 

diretrizes dos elementos que deveriam compor os mapas. Tido hoje como a principal representação 

cartográfica elaborada e reproduzida neste período, o modelo “Orbis Terrarum ou T-O” trazia uma 

representação da terra achatada, totalmente cercada por água, dividida em três partes, sendo elas a 

Europa, a África e Ásia, estando Jerusalém no extremo leste representando o paraíso. Elaborado por 

Santo Isidoro de Sevilha, no século VII depois de Cristo, este modelo foi inspirado no livro Gênesis 

do Antigo Testamento, daí que a divisão tripartite do mundo segue a divisão bíblica que Noé fez de 

seus três filhos: Sem, Cam e Jafé. Por esta razão estes mapas também ficaram conhecidos como 

“Mapas de Noé”.  

Figura1: Manuscrito do Mapa T e O elaborado por Teodoro de Sevilha em sua obra 'Ethmologiae'. 

 

 

Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Isidoro_de_Sevilha. 
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Como afirma Santiago Castro-Gómez, (2005; p.231) este modelo de representação do mundo 

em T-O já gestava a ideia de distribuição étnica da população nas diferentes regiões do planeta: 

 

A cada una de las tres grandes etnias surgidas después del diluvio universal, 

correspondía un lugar específico en el mapa. La fuente utilizada por el cartógrafo 

alemán para trazar el mapa es la Historia Sagrada, único repositorio de verdad sobre 

la vida humana. Las características topográficas del territorio (ríos, montañas, mares) 

y de sus habitantes (amarillos, negros, blancos) sólo poseen significado en tanto que 

referidas a un contexto metafísico. El mensaje es claro: Dios mismo, en virtud de sus 

designios insondables, atribuyó a cada grupo étnico una geografía física y moral que 

le diferencia de los demás. 

 

 O mapa de Izidoro de Sevilha, com alguns elementos complementares, continua sendo 

reproduzido no século XV: 

 

 Figura 2: Mapa Mundi en La Fleur des Histoires. J. Mansen: 1459-1463. 

 

Fonte: http://www.wikiwand.com/es/Mapa_de_T_en_O 

 



54 

 

Ainda que o Mapa Mundi em La Fleur de Histoires de J. Mansen reproduza a proposta do T 

em O, podemos perceber que neste já se encontra uma leitura do mundo medieval já estabelecido em 

suas bases feudais, embora já se possa atribuir a este período uma série de mudanças estruturais. No 

entanto, este mapa representa as limitações do mundo cristão no que concerne a uma leitura espacial 

matematizada. Como afirma Santos (2002; p. 35): 

 

Os mapas produzidos e reproduzidos na Europa Ocidental, durante a maior parte do 

feudalismo, não tinham por objetivo qualquer tipo de precisão geométrica, isto é, não 

foram feitos para indicar lugares, caminhos ou qualquer outro tipo de referência 

toponímica que objetivasse esclarecer um leitor sobre a sua real distribuição 

territorial. Com o uso do mapa T-O não seria possível ir ou vir a qualquer lugar e, 

portanto, pode-se inferir que seus criadores romperam com toda a tradição 

cartográfica até então disponível. 

 

Já as produções cartográficas arábicas, ao contrário das bases teológicas, seguiam os princípios 

matemáticos e astronômicos desenvolvidos pelo cientista grego Ptolomeu (90-168 D.C). O mapa a 

seguir demonstra a preocupação dos cartógrafos árabes em fazer do mapeamento do mundo um 

instrumento de localização por entre as rotas comerciais. 

 

Figura 3: MAPAS DEL MUNDO [antes de Colón]. La Geografia de Al-Idrisi. 

 
Fonte: La Tabula  Rogeriana. (1154).  Disponível em:  https://www.deviantart.com/nayzak/art/Tabula-Rogeriana 

 

 Outro importante fator demonstrado neste mapa é o fato das posições do Norte em relação ao 

Sul estarem invertidas, como observa Campus (2015; p. 435)  

 

Una reacción contra la tendencia a situar el norte en la parte superior de la hoja o 

mirando hacia arriba se remonta al siglo XII, cuando el geógrafo Al-Idrisi representó 

en un mapamundi la conexión entre África y Asia en el centro de un círculo, con lo 
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cual Europa aparece desplazada hacia un borde del dibujo. Pero, más importante aún 

que esa particularidade es el hecho de que el mapa fue dibujado con el sur situado en 

el borde superior de la hoja, sugiriendo un punto de vista desde el Norte de África  y 

mirando “hacia abajo” a Asia y Europa, continentes ya conocidos en esse momento. 

 

Campus (2015; p.435) ressalta ainda um fator muito interessante acerca deste mapa. Trata-se 

de um livro intitulado ‘The Image of the World’ (1994), de Whitfield, em que o autor inverte o mapa 

alegando que assim facilitaria a compreensão por parte do leitor, como podemos observar na imagem 

a seguir: 

 

Figura 4: Left: Original Al-Idrisi 12th century map with Mecca (Makkah) center north above Arabia and Europe 

lower right. 30 

 

                 

       Fonte:   https://www.1001inventions.com/maps 

.  

 

Johannes de Sacrobosco, em sua obra “Tratado da Esfera”, viria anunciar os abalos que este 

princípio teológico-cristão sofreria na compreensão do mundo a partir da retomada da física aristotélica 

e da astronomia ptolomaica. O que passa a estar em jogo é a compreensão da máquina universal que 

permite o funcionamento do mundo: 

 

A universal máquina do mundo se divide em duas partes: celestial e elementar. A 

parte elementar é sujeita a contínua alteração e divide-se em quatro: Terra, a qual está 

como centro do mundo assentada no meio, segue-se logo a Água e ao redor dela o Ar, 

e logo o Fogo puro que chega ao céu da Lua, segundo diz Aristóteles no livro dos 

meteoros, porque assim assentou Deus Glorioso e Alto. E estes quatro são chamados 

                                                           
30 Esquerda: Mapa original de Al-Idrisis, século XII, com Meca no norte da Arábia e a Europa no canto inferior direito. 
(http://www.1001inventions.com/maps) 

https://www.1001inventions.com/maps
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elementos, os quais uns pelos outros se alteram, corrompem e tornam a gerar. 

(SACROBOSCO apud SANTOS; 2002; p 39-40) 

 

Certamente a pretensa ‘estabilidade’ das relações sociais no feudalismo, onde as próprias 

mudanças se repetiam ciclicamente, passaram a ter que lidar com seus reveses epistemológicos, 

políticos e econômicos centrados nas ideias de transformação, alteração e corrupção. Pode-se afirmar 

que existe uma combinação de fatores históricos que convergiram em uma nova leitura cartográfica 

do espaço pela sociedade europeia, que saía do feudalismo e se constituía enquanto sociedade 

mercantil: crise do sistema feudal; expansão árabe; defasagem no sistema de produção agrícola; 

inexistência de um sistema único de pesos e medidas em oposição às necessidades do comércio; 

crescimento dos centros urbanos; fragmentação administrativa e etc. A cartografia foi um importante 

instrumento nesta relação com o mar e com as novas perspectivas de espaço. O mapa La Fleur des 

Histoires (figura 2) passa a ter pouca ou nenhuma utilidade neste contexto em que aumentava a 

circulação de mercadorias e pessoas. Tornava-se necessário uma releitura da territorialidade e da 

espacialidade. As cartas-portulano viriam então possibilitar os “primeiros passos para o entendimento 

do mundo (e, efetivamente, de sua espacialidade) pelo viés de sua geometrização (leia-se 

matematização).” (SANTOS; 2002; p. 54)  

Ainda que não exista um consenso entre os historiadores em atribuir aos árabes a origem das 

cartas-portulano, provavelmente estes já conheciam este modelo cartográfico. Na Europa sua primeira 

exemplar data do século XIII e foi criado pelos genoveses, certamente por ser Gênova uma cidade de 

grande destaque no comércio europeu, localizada nas proximidades da principal rota comercial do 

período: o Mar Mediterrâneo.  O conhecido mapa de Toscanelli, de 1457, nos permite visualizar estas 

inovações: 

Figura 5: Mapa de Toscanelli, 1457. 

 

Fonte: http://portal.critica.com.pa/archivo/visiones/cristobal.html 

http://portal.critica.com.pa/archivo/visiones/cristobal.html
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Os portulanos, como um conjunto de cartas, crônicas e mapas, tornaram-se as bases 

fundamentais das viagens de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, Vasco da Gama e Pedro Álvares 

Cabral, dentre outros. Com estes em mãos, os chefes de expedições marítimas das grandes naus partiam 

dos portos europeus, leia-se península Ibérica, com objetivo primeiro de conquistar mundos, até 

mesmo os ainda desconhecidos. Instrumento de partida, os portulanos se metamorfosearam 

incorporando a função de serem também instrumentos de posse. O rudimentar processo de conquista 

europeia, iniciado em 1402 com a conquista da menor ilha Canária, iria desembocar em um dos mais 

violentos processos de colonização da história da Humanidade. Em 1492, Colombo chegava e tomava 

posse de parte das Índias, território que mais tarde seria batizado de América: 

 

Ciente de que lhe agradará saber da grande vitória com a qual aprouve a Nosso Senhor 

coroar minha viagem, escrevo-lhe esta, pela qual ficará a par de como, em trinta e três 

dias, viajei das ilhas Canárias até as Índias com a frota que nossos nobilíssimos 

soberanos me confiaram. E lá achei muitas ilhas povoadas por numerosas gentes, e de 

todas tomei posse em nome de Suas Altezas, mediante proclamação e com o 

estandarte real desfraldado; e nenhuma oposição me foi oferecida. À primeira ilha que 

descobri dei o nome de San Salvador, em memória da Divina Majestade que tão 

maravilhosamente concedeu tudo isto; os nativos lhe chamam ‘Guanahani’. À 

segunda nomeei Isla de Santa Maria de Concepción; a terceira, Fernandina; a quarta, 

Isabella; a quinta, Isla Juana; e assim a cada qual fui dando um nome novo. 

(COLOMBO apud SANTOS, p. 66; 202) 

 

O que vemos por meio da Carta de Colombo, é um embrionário processo jurídico de posse 

territorial embasado na tradição feudal, que visa se legitimar perante outras nações europeias, pouco 

importando os milhares de habitantes originários. Não tendo nenhuma outra nação ou reino europeu 

declarado sua oposição durante o ato de posse, este se legitimou sob o seguinte argumento:  

 

Quando, quase imediatamente após o seu regresso, a carta de Colombo é publicada 

em várias línguas pela Europa afora, ela efetivamente promulga a reivindicação 

espanhola e afirma que a hora da contestação passou irrevogavelmente. O ritual de 

posse, conquanto aparentemente dirigido aos nativos, assume seu pleno sentido em 

relação com outras potências europeias, quando estas vêm inteirar-se da descoberta. 

(GREENBLATT apud SANTOS; 2005; p. 67) 

 

Em 1492 um novo artífice é incorporado tanto para compreender e se locomover espacialmente 

com maior precisão, quanto para delimitar as fronteiras do ‘Novo Mundo’ para Suas Majestades 

pioneiras neste processo. Em um contexto marcadamente cristão, coube à Igreja Católica adequar as 

disputas pelo monopólio comercial das terras ‘recém-descobertas’ por meio das bulas papais, 

entendidas como documento expedido pelo Papa, “por meio do qual se manifesta sobre assuntos de 
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Justiça ou de Graça, como por exemplo, a concessão de perdão ou privilégio a determinada(s) 

pessoa(s), ou até a imposição de punição de excomunhão.” (SILVA, D. apud PONTIN; p.06; 2012).  

Traçava-se, pelas mãos do Papa espanhol Alexandre VI (1430-1503) a primeira linha 

imaginária que dividia o mundo em duas partes, ou seja, o Tratado de Tordesilhas ou Bula Inter Coetera 

(1492): 

 

(...) sujeitar a vós, por favor da divina Clemência, as terras firmes e ilhas sobreditas, 

e os moradores e habitantes delas, e reduzi-los à Fé Católica (essas) ilhas e terras 

firmes achadas e por achar, descobertas e por descobrir(...) a Vós e a vossos herdeiros 

e sucessores, (Reis de Castela e Leão) pela autoridade em Deus onipotente a nós 

concedida em S. Pedro(...) vo-las doamos, concedemos e entregamos com todos os 

seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, direitos, jurisdições e todos os 

pertences (...)(Alexandre VI, Bula Inter Cetera, 4 de maio de 1492 apud SILVA, 2014, 

p. 02) 

 

Nota-se que o fator religioso ocupava lugar central na elaboração dos documentos que 

regulamentavam juridicamente a invasão e a posse de terras fora da Europa. Se analisarmos as bulas 

alexandrinas de 1493 salta aos olhos o fato de que as terras e povos a serem dominados se limitam às 

sociedades não cristãs, sendo que o princípio religioso determinava, em certa medida, a legalidade da 

invasão e a tomada de territórios. A Bula Inter coetera de 3 de maio deste mesmo ano reitera “que hace 

donación a los Reyes Católicos de las islas y tierras descubiertas y que se descubrieran, [...] con tal de 

que no pertenecieran a otros príncipes cristianos, con los derechos y privilegios concedidos ya a 

los portugueses.” (PONTIN; p. 182; 2012). 

Charles R. Boxer afirma que a Igreja Católica, naquele momento, preocupava-se mais com 

assuntos terrenos que propriamente espirituais, como: engrandecimento de suas famílias; política 

europeia; ameaça dos turcos no Mediterrâneo e nos Bálcãs e ameaça protestante. A instituição não 

tinha condições de dispensar forças para a evangelização além das fronteiras da Europa, daí muitos 

papas terem apoiado as nações ibéricas nessa empreitada, o que significava, para elas, financiar e 

manter a Igreja ultramarina e suas missões em troca do privilégio de controlá-las. Consecutivamente, 

Castela e Portugal receberam, entre 1452 e 1514, bulas que estabeleciam direitos, deveres e privilégios 

para o patrocínio das missões católicas na África e América. Tamanha era a força de atuação da Coroa 

portuguesa nos assuntos espirituais, afirma Boxer, que os reis lusos confundiam-se com o núncio do 

papa, e sua legislação eclesiástica, com os decretos canônicos. Política e religião, para os portugueses, 

era uma só prerrogativa, extremamente zelada, tanto que nas conquistas de além-mar não se podia 

avaliar se decorriam da ação da cruz ou da espada. (SABEH; 2009; p. 20) 

Como já nos apresentava Santo Agostinho, em sua busca pela verdade presente nas Sagradas 

Escrituras, a justiça, a verdadeira justiça está para além de limites temporais e espaciais:  
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Não conhecia tampouco a verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume, mas 

pela lei retíssima do Deus onipotente. Por ela se hão de formar os costumes dos países 

e épocas conforme os mesmos países e tempos, e sendo a mesma em todas as partes 

e tempos, não varia de acordo com as latitudes e as épocas; lei essa segundo a qual 

foram justos Abraão, Isaque, Jacó e Davi, e todos os que são louvados pela boca de 

Deus... só é justa a sociedade que te obedece. (AGOSTINHO; 2011; p.71-75) 

 

É nítido que há uma distensão temporal e espacial, cuja infinidade é própria de Deus em 

contraposição à brevidade da vida humana. Todo universo, tudo que se pode e o que não se pode ver 

com nossos próprios olhos, é criação divina e, portanto, deve seguir seus preceitos de moral e justiça. 

Mas, como então explicar a aplicação de uma justiça imutável há diferentes tempos, lugares e 

contextos?  

 

Diremos por isso que a justiça é vária e inconstante? O que acontece é que os tempos 

a que ela preside não caminham no mesmo passo, porque são tempos. Mas os homens, 

cuja vida terrestre é breve, por não saberem harmonizar as causas dos tempos idos, e 

das gentes que não viram nem conheceram, com as que agora vêem e experimentam 

e, como também vêem facilmente o que no mesmo corpo, na mesma hora e lugar 

convém a cada membro, a cada tempo, a cada parte e a cada pessoa, escandalizam-se 

com as coisas daqueles tempos, enquanto aceitam as de agora. (AGOSTINHO; 2011; 

p.72) 

 

Nesta acepção as leis divinas são passíveis de serem aplicadas em qualquer tempo e em 

qualquer lugar, cabendo aos homens que as representa aplica-la. Em nome de Deus e da ordem, o 

princípio de guerra justa tornara-se neste período o principal ordenador das relações com povos não 

cristãos. A conversão dos infiéis tornava legítima a empresa marítima. No entanto, tratava-se de um 

inimigo já bem conhecido, ou seja, o Islã. Esta configuração certamente não condizia com as mudanças 

provocadas pelos desdobramentos da expansão marítima atlântica. Além-mar, na concepção do Velho 

Mundo, não havia lei nem rei. “Fora da Europa, todo solo é passível de conquista e civilização.” 

(SCHMITT; 1950; p.15) 

O teólogo espanhol Francisco de Vitória (1492-1546) se destacou entre outros teólogos ao 

trazer novos elementos para doutrina da guerra justa no contexto da invasão da América. Partindo da 

premissa de que os povos indígenas são seres humanos e portadores de uma alma imortal argumenta 

que estes não deveriam ser privados do direito europeu cristão. 

 O fato dos espanhóis professarem o cristianismo não lhes confere o direito imediato da tomada 

de terras de cristãos e não cristãos. Este direito surge unicamente de modo indireto, ou seja, através da 

argumentação da guerra justa. Se os bárbaros se opõem aos direitos dos espanhóis (Direito das Gentes) 
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e se recusam à persuasão pacífica, tem-se então um motivo para guerra justa. (SCHMITT; 1950; p. 

102).  

A tese de Francisco de Vitoria não nega o direito dos colonizadores, mas sim alguns títulos de 

direito como, por exemplo, aquele que se fundamenta na ideia de descoberta e ocupação. A 

neutralidade e objetividade de seus argumentos (erigidos a partir do direito das gentes) são associadas 

a um método a-histórico que permite que conceitos espaciais próprios do contexto europeu (povo; 

príncipe; rei; guerra) se eximem de sua particularidade rumo a uma universalidade. Assim, a teologia 

pode converter-se em doutrina moral geral e esta, por sua vez, em uma doutrina "natural", no sentido 

moderno, e em um mero direito da razão. (SCHMITT; 1950; p. 103) 

Como afirma Schimitt, as formas como representamos o mundo e o cosmos incidem 

diretamente na maneira que se executa a ordenação do espaço. Em sua obra, “El nomos de La Tierra”, 

defende que o jus publicum europeum se fundamenta no nomos da terra. Em seu sentido original, 

nomos é uma palavra grega relativa a medição e delimitação dos espaços do planeta que permitiram e 

organizaram a primeira tomada da terra. No transcurso do tempo, este sentido original se converte em 

ordenações normativistas e jurídicas. O nomos da terra opera então como princípio organizador, 

distributivo e fundamental da política (tomada de um determinado espaço do planeta), do jurídico 

(dividir o que foi tomado) e da economia (fazer produzir cada pedaço recebido). “A ocupação da terra 

precede não só logicamente, senão historicamente a ordenação que logo lhe seguirá [...] a tomada da 

terra é o arraigar da história no mundo material”. (SCHIMITT; 1950; p.28) 

G. Vico, John Locke e Immanuel Kant comungam esta opinião. Para Vico a divisão da terra 

constitui um dos quatro elementos primitivos do direito e da história da humanidade. Locke afirma ser 

a jurisdição sobre a terra a essência do poder. Kant condiciona toda ideia de propriedade e de 

ordenamento jurídico à aquisição originária do solo. “La historia de todo pueblo que se hecho 

sedentário, de toda comunidade y de todo império se inicia, pues, en cualquier forma con el acto 

constitutivo de una toma de la tierra.” (KANT apud SCHIMITT; 1950; p. 28) 31 

Sob esta ótica, registrar as linhas demarcatórias dos espaços se tornava um imperativo na 

tomada das terras do Novo Mundo:   

 

 

 

 

                                                           
31 Tal concepção nos explica por que durante todo processo de colonização da América os territórios indígenas foram 
tratados como espaços vazios a serem ocupados.  
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Figura 6: O Brasil no mapa anônimo conhecido como  Planisphere de Cantino de 1502. 

 

Fonte: Biblioteca Estense-Modena.  Disponível em: https://www.gapyear.com/history-of-travel/ 

 

A leitura cosmográfica ia cada vez mais se definindo e se baseando em uma concepção de 

‘espaços estriados’, conforme denominação atribuída por Guattari e Deleuze. Como afirma Castro-

Gómez, a matematização do espaço foi um importante instrumento utilizado nos projetos políticos 

colonialistas da Espanha: 

 

[...]  interès virreinal por medir el espacio y representarlo entrecruzado por meridianos, 

paralelos, longitudes e latitudes, obedece a lo que Deleuze y Guattari han denominado 

el estriaje de la tierra. Com ello se refieren a la imposición de um modelo de 

organización y control estatal sobre el espacio que permitiera convertirlo en território, 

es decir, en uno espacio sujeto al império del logos y la gubernamentabilidad. 

(CASTRO-GÓMEZ; 2005; p.230) 

 

Na concepção de Schmitt, estas divisões do novo espaço se deram a partir do que ele 

denominou 'pensamento em linha global’, ou seja, “um modo de pensar que representa uma 

determinada fase na evolução histórica da consciência humana do espaço e que começa no momento 

do descobrimento do novo mundo e ao princípio da época moderna," (1950; p.69).  Esta nova imagem 

do espaço global exigia uma nova ordenação não só geométrica e cartográfica, como também 

estadística, política e jurídica da superfície terrestre e de seus habitantes. As nações do ‘Velho Mundo’ 

se consideraram portadoras e criadoras desta nova ordem.  

Tanto as bulas papais quanto os mapas que iam marcando e sulcando as terras ‘descobertas’ e 

a ‘descobrir’ constituíram o que Boaventura definiu, em Epistemologias do Sul (2009), como 

https://www.gapyear.com/history-of-travel/
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‘pensamento abissal’. Entre o conhecido e o desconhecido traçou-se uma linha que definiu a jurisdição 

sobre diversas terras do globo, a religião a ser universalizada e as diversas dicotomias como: selvagem 

X civilizado; humano X não humano; metrópole X colônia; verdadeiro X falso; ciência X mito; homem 

X natureza. A partir desta relação entre o lado de cá e o lado de lá da linha ia se delineando também 

as linhas imaginárias que separavam o território europeu do resto do mundo.  

 As nações que se despontaram a partir da expansão marítima traziam à bordo dos navios uma 

determinada forma de sistematizar a leitura espacial e territorial do mundo: a cosmologia centrada em 

um Deus único e cristão; a temporalidade cristã que ainda prevalecia sobre a nascente temporalidade 

do mercado; as noções de que terra é natureza a ser explorada, é poder e está submetida ao direito 

escrito e legitimado pelo Papa; o orbis christianus como único, verdadeiro e universal. 

 Como uma via de mão dupla, o denominado ‘Novo Mundo’ viria abalar uma série de verdades 

estabelecidas por séculos, como por exemplo, a representação da terra em modelo T-O, a ideia de que 

a terra é quadrada, e a própria noção de paraíso (paraíso povoado por não cristãos). No campo 

filosófico a própria definição de humano e não humano se tornara uma importante pauta de debate da 

elite cristã. 

  Portanto, o projeto colonial envolve tantas outras questões além dos fatores políticos e 

econômicos enfatizados nas narrativas históricas escolares. O projeto colonialista inclui a transposição 

violenta das Paideias grega e cristã, conforme o modelo ario de compreensão de mundo apresentado 

por Bernal. Este modelo ainda é utilizado para se pensar as mudanças históricas ocorridas no Brasil, 

ao passo que o jus europeum (direito europeu) continua orientando e ordenando o acesso à territórios 

originalmente pertencente aos indígenas.   

No próximo capítulo pretendemos demonstrar como as tentativas de transposição da 

cosmovisão cristã para o Brasil, que se deram predominantemente por meio das instituições 

educacionais jesuíticas, extrapolaram o universo religioso e promoveram profundas transformações 

nas ordenações do espaço e nas relações das sociedades ameríndias com seus territórios.  
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CAPÍTULO II 

 

O PAPEL DA PAIDEIA CRISTÃ NA CONSTRUÇÃO DA COLONIALIDADE ATRAVÉS 

DA EDUCAÇÃO: OS JESUÍTAS ENTRE O TEMPORAL E O SAGRADO 

 

Não foi por acaso que a Ordem dos Jesuítas teve uma participação tão efetiva no processo de 

implementação dos projetos de colonização pela coroa portuguesa. Como veremos no decorrer deste 

capítulo, Inácio de Loyola tinha a pretensão de conquistar toda a “terra de infiéis” espalhando a sua 

sagrada doutrina por todos os “estados e condições de pessoas”. ‘Conquistar toda a terra’ estava em 

total consonância com os interesses de D. João III. Civilizar e cristianizar fazia parte de um mesmo 

projeto, ainda que tenham ocorrido sérios conflitos entre os colonos e os Jesuítas no Brasil. Revisitar 

a formação da Ordem dos Jesuítas nos permite entender qual cosmovisão foi compartilhada pelos 

padres que aqui atuaram no período colonial. Os princípios espirituais, as regras a serem seguidas, as 

concepções do que seria a “maneira certa de viver”, a relação entre mundo temporal e espiritual, são 

importantes elementos que direcionaram seus projetos educacionais de conversão dos povos indígenas 

e de instrução da elite colonial.  

 

2.1. Contexto histórico da formação da Companhia de Jesus: uma dupla resposta aos ‘maus 

ventos’ protestantes e aos ‘bons ventos’ da tomada dos mundos além-mar. 

    

 O século XVI foi palco de uma série de transformações no campo religioso que colocaram em 

cheque os dogmas e a organização clerical da Igreja Católica. O advento da imprensa permitiu que um 

número crescente de pessoas tivesse acesso direto aos textos bíblicos, o que levou a possibilidade de 

se estabelecer uma relação direta entre homem e Deus, sem a intermediação da Igreja. No campo ético, 

a proibição da cobrança de juros limitava as atividades da incipiente burguesia. A corrupção, a venda 

de indulgências, comércio de relíquias sagradas e ociosidade do clero levantaram sérias críticas que 

acabaram por culminar na reforma protestante.  

Os maus ventos soprados pelas 95 Teses de Martinho Lutero vieram acompanhados por um 

verdadeiro ataque às escolas dirigidas pela Igreja Católica, definidas por ele como “infernos 

purgatórios onde um menino era eternamente atormentado com casos e tempos, e onde ele não 

aprendia, devido a um contínuo açoitamento, tremor, dor e angústia”. (MARTINHO LUTERO apud 

EBY; 1970; p.54) 
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Em resposta a esta situação, a Igreja Católica se lançou na elaboração de um projeto contra 

reformista por meio da reativação dos tribunais da Santa Inquisição, da reafirmação dos dogmas 

católicos no Concílio de Trento e da formação de novas Ordens religiosas. O catecismo se tornou então 

um dos pontos estratégicos na formação das crianças e na aquisição de novos fiéis, passando a figurar 

a própria doutrina da Igreja Católica. É neste contexto que surge a Ordem dos Jesuítas, idealizada por 

Inácio de Loyola.  

Iñigo Lopes de Loyola32 (1491-1556), idealizador e um dos criadores da Ordem dos Jesuítas, 

foi um cavaleiro nobre de origem basca que se dedicou aos exercícios espirituais da fé quando foi 

gravemente atingido na Batalha de Pamplona, em 1521. Neste período de repouso Loyola escreveu a 

obra que se tornou o principal referencial na formação dos futuros padres jesuítas e que, ainda nos dias 

atuais, é utilizada por fiéis e teólogos católicos. Intitulada Exercícios Espirituais, esta obra foi na 

verdade o resultado das anotações de suas meditações e contemplações espirituais. A partir do registro 

destas experiências Santo Ignácio compôs uma metodologia de acesso ao divino e do recebimento de 

Deus no ser e na vida do indivíduo, que podem ser entendidas também como “um conjunto de regras 

extremamente severas, de contemplações, meditações e orações, conducentes à salvação da alma.” 

(CARVALHO; 2001; p. 285) 

Ignácio de Loyola estruturou os exercícios para serem realizados em quatro semanas, podendo 

levar um pouco mais de tempo dependendo da lentidão ou da diligência dos diversos espíritos: “a 

primeira, que é a consideração e contemplação dos pecados; a segunda, a vida de Cristo nosso Senhor 

até ao dia de Ramos; a terceira, a Paixão de Cristo nosso Senhor; a quarta, a Ressurreição e Ascensão, 

a que se juntam três modos de orar”. (LOYOLA; 1999; p.06)  

 ‘Os Exercícios Espirituais’ têm como marcas fundamentais as noções de pecado e de salvação, 

portanto, o iniciante deve, antes de tudo, realizar uma profunda análise de consciência no sentido de 

fazer um minucioso levantamento de todos seus atos profanos. É o momento mais doloroso neste 

processo de ‘aprendizagem’ para ‘purificação’ da alma.  Segue alguns trechos das meditações que 

deveriam ser realizadas durante a primeira semana.33  

 

Pela manhã, logo ao levantar, deve propor guardar-se, com diligência, daquele pecado 

particular ou defeito que se quer corrigir e emendar. Depois da refeição do meio-dia, 

                                                           
32 De acordo com Cegoña (2013 apud ENTRINGER; 2015; p. 51) Ignácio de Loyola era filho de uma violenta e poderosa 
família basca. Com a morte do pai viveu com a família do tesouro Real Juan Velásquez de Cuéllar, no Reino de Castela, 
onde teve sua juventude no meio do luxo, da vaidade, das intrigas e das mulheres da corte do Rei de Espanha.  
33 Peço licença pelas longas citações a serem feitas desta obra, mas penso que isto se justifica pelo fato de que não teria 

a capacidade de provocar no leitor a sensação que as palavras de Santo Inácio me provocaram. Ao mesmo tempo, 

conhecer os exercícios espirituais nos traz a possibilidade de compreender melhor as propostas salvacionistas que 

compuseram a ordem do dia das missões religiosas inacianas.  
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pedir a Deus nosso Senhor o que se quer, a saber, graça para se recordar de quantas 

vezes caiu naquele pecado particular ou defeito e para se emendar no futuro. Em 

seguida, faça o primeiro exame, pedindo conta à sua alma daquele ponto particular 

proposto de que se quer corrigir e emendar, percorrendo hora por hora ou tempo por 

tempo, começando desde a hora em que se levantou até à hora e momento do presente 

exame [...] (LOYOLA; 1999; p. 11) 
 

A realização deste exame quotidiano e geral da consciência é o que permitirá a purificação e a 

realização de uma confissão que seja eficaz. Assim, o espírito se encontra preparado para o primeiro 

exercício, que é a ‘consideração e contemplação do pecado’: 

  

O primeiro ponto será exercitar a memória sobre o primeiro pecado, que foi o dos 

anjos, e logo, sobre o mesmo, o entendimento discorrendo, depois, a vontade, 

querendo recordar e entender tudo isto para mais me envergonhar e confundir; 

trazendo em comparação de um pecado dos anjos, tantos pecados meus; e como eles, 

por um pecado, foram para o inferno, sendo tantas as vezes que eu o mereci por tantos 

mais. Digo trazer à memória o pecado dos anjos: como sendo eles criados em graça, 

não querendo servir-se da sua liberdade para prestar reverência e obediência a seu 

Criador e Senhor, caindo em soberba, passaram da graça à perversidade e foram 

lançados do céu ao inferno; e assim, depois, discorrer mais em particular com o 

entendimento e, depois, mover mais os afectos com a vontade. Segundo [ponto], fazer 

outro tanto, a saber, exercitar as três potências sobre o pecado de Adão e Eva; trazendo 

à memória como, pelo tal pecado, fizeram tanto tempo penitência, e quanta corrupção 

veio ao género humano, indo tanta gente para o inferno. Digo trazer à memória o 

segundo pecado, o de nossos primeiros pais: como, depois que Adão foi criado no 

campo damasceno e posto no paraíso terreal, e que Eva foi criada da sua costela, 

sendo-lhes proibidos que comessem da árvore da ciência, eles comeram e por isso 

pecaram; e como, depois, vestidos de túnicas de peles e expulsos do paraíso, viveram, 

sem a justiça original que tinham perdido, toda a sua vida em muitos trabalhos e muita 

penitência; e, depois, discorrer com o entendimento mais em particular, usando 

também da vontade como está dito. Terceiro [ponto], do mesmo modo, fazer outro 

tanto sobre o terceiro pecado, o pecado particular de cada um que por um pecado 

mortal tenha ido para o inferno, e o de muitos outros, sem conta, que para lá foram 

por menos pecados do que eu. Digo fazer outro tanto sobre o terceiro pecado 

particular, trazendo à memória a gravidade e malícia do pecado contra o seu Criador 

e Senhor, discorrer com o entendimento como, em pecar e agir contra a bondade 

infinita, tal pessoa foi justamente condenada para sempre; e acabar com a vontade, 

como está dito.  (LOYOLA; 1999; p.16-17) 

  

No segundo exercício, deve-se meditar sobre seus pecados, conforme exemplificado nos 

preâmbulos que se seguem: 

 

Considerar quem sou eu, diminuindo-me, por exemplo: Primeiro, quanto sou eu em 

comparação com todos os homens; Segundo, que coisa são os homens, em 

comparação com todos os anjos e santos do paraíso; Terceiro, considerar que coisa é 

tudo o criado, em comparação com Deus: pois eu só, que posso ser? Quarto, 

considerar toda a minha corrupção e fealdade corporal; Quinto, considerar-me como 

uma chaga e um abcesso, donde saíram tantos pecados, tantas maldades e peçonha tão 

repugnante [...]exclamação admirativa, com acrescido afeto, discorrendo por todas as 

criaturas, como me têm deixado com vida e conservado nela; os anjos, que sendo a 
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espada da justiça divina, como me têm suportado, guardado e rogado por mim; os 

santos, como têm estado a interceder e rogar por mim; e os céus, sol, lua, estrelas e 

elementos, frutos, aves, peixes e animais; e a terra, como não se abriu para me tragar, 

criando novos infernos para sempre penar neles. (LOYOLA; 1999; p. 18) 

 

O terceiro e quarto exercício repetem e resumem o primeiro e segundo exercício. O quinto 

exercício consiste numa meditação do inferno: 

 

[...] a composição é aqui ver, com a vista da imaginação, o comprimento, largura e 

profundidade do inferno [...] ouvir, com os ouvidos, prantos, alaridos, gritos, 

blasfémias contra Cristo nosso Senhor e contra todos os seus Santos [...] gostar, com 

o gosto, coisas amargas, assim como lágrimas, tristeza e o verme da consciência [...] 

(LOYOLA; 1999; p.20) 
 

Tendo sempre em mente que é um pecador e que um dia estará diante do juízo final, realizam-

se as penitências que devem ser feita pela privação da comida, das horas de sono, pela dor interna (não 

sorrir e nem pensar em coisas alegres) e pela autoflagelação do corpo, cuja forma mais adequada é que 

“a dor seja sensível na carne, mas que não penetre nos ossos; de maneira que cause dor e não 

enfermidade. Pelo que, parece que é mais conveniente flagelar-se com cordas delgadas que dão dor 

por fora, e não doutra maneira que cause enfermidade notável por dentro”.  (LOYOLA; 1999; p. 24) 

Passada esta primeira semana de martírio, os exercícios propõe que se reflita sobre todas as 

condições de ser seguidor de Cristo por meio de uma comparação entre o chamamento feito por um 

rei temporal e o chamamento do rei eterno: 

Pôr diante de mim um rei humano, eleito pela mão de Deus nosso Senhor, a quem 

prestam reverência e obedecem todos os príncipes e todos os homens cristãos [...] 

Reparar como este rei fala a todos os seus, dizendo: Minha vontade é conquistar toda 

a terra de infiéis; portanto, quem quiser vir comigo, há-de contentar-se com comer 

como eu, e assim com beber e vestir, etc.; do mesmo modo há-de trabalhar comigo, 

durante o dia, e vigiar, durante a noite, etc., para que, assim, depois tenha parte comigo 

na vitória, como a teve nos trabalhos. Considerar o que devem responder os bons 

súbditos ao rei tão liberal e tão humano; e, por conseguinte, se algum não aceitasse a 

petição de tal rei, quão digno seria de ser vituperado por todo o mundo e tido por 

perverso cavaleiro. A Segunda Parte deste exercício consiste em aplicar o exemplo 

precedente do rei temporal a Cristo nosso Senhor, conforme os três pontos expostos.  

E quanto ao primeiro ponto, se consideramos tal apelo do rei temporal a seus súbditos, 

quanto é coisa mais digna de consideração ver a Cristo nosso Senhor, rei eterno, e 

diante dele todo o mundo universal, ao qual e a cada homem, em particular, chama e 

diz: Minha vontade é conquistar todo o mundo e todos os inimigos, e assim entrar na 

glória de meu Pai; portanto, quem quiser vir comigo, há-de trabalhar comigo, para 

que seguindo-me na pena, me siga também na glória. (LOYOLA; 1999; p.24)34 

 

                                                           
34 Esta parábola está muito próxima da própria experiência de vida de Ignácio de Loyola, inicialmente cavaleiro do 
rei de Castela e posteriormente um militante de Cristo no mundo. 
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 Da segunda a quarta semana, contempla-se e imagina-se, utilizando-se de todos os sentidos 

corpóreos, toda vida de Cristo desde sua família, seu nascimento, sua peregrinação até a sua morte e a 

sua ressurreição. Novamente, nos deparamos com outro trecho que insere este espírito que se prepara 

no mundo: “Considerar como o Senhor de todo o mundo escolhe tantas pessoas, apóstolos, discípulos, 

etc., e os envia por todo o mundo a espalhar a sua sagrada doutrina por todos os estados e condições 

de pessoas”. (LOYOLA; 1999; p. 32) O estudo da trajetória da vida e da volta de Cristo leva o aprendiz 

aos textos bíblicos, às orações, às contemplações e imaginação dos mistérios de Jesus e das liturgias 

da Igreja Católica. Corpo e mente são diariamente, hora a hora, compelidos a cumprir com estas 

obrigações espirituais.  

Como afirma Rodrigo Faria (2016), os exercícios espirituais trazem em sua essência uma noção 

temporal voltada para o aproveitamento do tempo, no sentido de que a ociosidade liberaria a mente 

para pensamentos e ações pecadoras, como podemos notar no Exame para o quarto dia:  

 

Aproveitar bem o tempo era a estratégia usada para preencher os espaços vazios que, 

do contrário, seriam tomados pela força do mal. Por isso, declarava-se que o 

desperdício do tempo com ociosidade era a origem dos vícios: Examina qual seja a 

tua penitência externa: 1. Se te privas de alguns gostos lícitos, mortificando em 

algumas cousas os teus sentidos. 2. Se afliges o corpo com alguns jejuns de mais, ou 

com alguma outra sorte de aspereza (...). Examina-te sobre os teus divertimentos; 

quais eles sejam: 1. Se perigosos para te conduzir ao pecado. 2. Se misturados com 

alguma coisa ilícita. 3. Se em companhia de pessoas perversas que ou louvam o mal, 

ou falam sempre palavras que te levariam ao mal (...). Se desperdiças esta tão grande 

riqueza do tempo em uma mera ociosidade, a qual só é a origem de todos os vícios 

(LOYOLA apud FARIA; 2016; p. 08) 

 

Podemos inferir que a princípio Ignácio de Loyola se dedica especialmente em apresentar um 

método de ascese espiritual destinado tanto aos aplicadores quanto aos receptores dos exercícios. São, 

portanto, “anotações para tomar alguma inteligência dos exercícios espirituais que se seguem, e para 

ajudar, assim, o que os há-de dar como o que os há-de receber.” (INÁCIO DE LOYOLA; 1999; p.05). 

O foco está na conversão dos infiéis e no melhoramento das almas dos fiéis, ou seja, não se trata 

exatamente dos propósitos educacionais e pedagógicos.  

Após anos de peregrinação, Ignácio de Loyola se viu frustrado em seu projeto de morar em 

Jerusalém e tomou a decisão de ajudar as pessoas por meio da aplicação destes exercícios espirituais. 

Foi adquirindo fama pelos lugares em que visitava e quando foi para Universidade de Paris, a fim de 

se dedicar aos estudos teológicos e literários, acabou por ganhar nove seguidores, que iriam lhe 

acompanhar na formação da Ordem dos Jesuítas, reconhecida por Bula papal de 1540. (CARVALHO; 

2001; p. 283-285)  
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Ao contrário das outras ordens religiosas, fechadas e isoladas em seus mosteiros, a Ordem dos 

Jesuítas surgiu com o propósito de serem evangelizadores no mundo “uma autêntica milícia, um 

laborioso exército de homens de religião, que vivesse só para ela, no permanente alerta da prevenção 

combativa”. (CARVALHO; 2001; p. 83). 

“Santo Ignácio integra a sua Ordem no mundo e faz dela uma companhia para a conquista do 

mundo” (LEITE apud SABEH; 2009; p. 36). A expansão marítima transforma o espaço da igreja: “a 

humanidade (Católica Apostólica Romana) começava a ganhar um novo sentido, principalmente a 

atuação do homem nela. À medida que se expandiam os limites da Terra, expandia-se o horizonte 

humano no sentido de nela viver, se relacionar.” (SABEH; 2009; p. 21) As normas de relacionamento 

e de formação do homem neste mundo em expansão foram então redigidas por Santo Ignácio de 

Loyola. Convém compreendermos que formação recebeu estes padres que vieram para América 

‘educar’ e ‘converter’ seus habitantes originários.  

Os exercícios espirituais é a porta de entrada para Ordem dos Jesuítas, neles se encontra a 

essência dos requisitos explicitados nos votos que cada integrante deveria fazer: obediência; pobreza 

e castidade: 

-Voto de obediência: traz em si a afirmação de uma rígida estrutura hierárquica no interior da Ordem 

que, provavelmente, tenha advindo da própria experiência de Ignácio de Loyola na cavalaria. O trecho 

da carta de aprovação da ordem, apresentado abaixo, nos permite perceber um aspecto fundamental da 

ordem, qual seja a total entrega ao papel de evangelizar o mundo, tida como um voto especial: 

 

Toda esta Companhia, e cada um em particular, combate por Deus sob a fiel 

obediência ao Santíssimo Senhor nosso, o Papa, e aos outros Romanos Pontífices, 

seus sucessores [...] julgamos da maior importância que cada um de nós, além desse 

vínculo comum, se ligue por um voto especial, de tal forma que nos obriguemos a 

seguir tudo aquilo que o atual e os outros Romanos Pontífices ao tempo existentes 

mandarem, para proveito das almas e propagação da fé. E assim fiquemos obrigados, 

quando estiver na nossa mão, a ir sem demora para qualquer região aonde nos 

quiserem mandar, sem qualquer subterfúgio ou escusa, quer nos enviem para entre os 

turcos ou outros infiéis, que habitam mesmo que seja nas regiões que chamam Índias, 

quer para entre hereges ou cismáticos, quer ainda para junto de quaisquer fiéis.  (Carta 

Apostólica Regimini militantes Ecclesiae, dada em 27 de setembro de 1540 apud 

LOYOLA; 2004; p.33) 

 

- Voto de pobreza: consiste na abdicação de todos os bens que porventura o candidato à ordem possua, 

ficando proibida ainda a cobrança pela realização de sacramentos ou de qualquer outra atividade que 

venha exercer junto aos fiéis. O voto de pobreza é claramente uma resposta às críticas relacionadas ao 

poderio econômico que a Igreja Católica adquiriu durante a Idade Média.  

- Voto de castidade: Consistia em abdicar de todos os prazeres da carne. O corpo também assume 

lugar central nas diretrizes da Ordem Jesuítica. Como afirma Ransen (2004), a contrarreforma traz 
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uma verdadeira ‘pedagogia da vigilância’ sobre o corpo. “O pecado e o medo, o medo do corpo, 

principalmente o medo do corpo da mulher, retornaram como uma ladainha sob forma de precauções 

ou de condenações.” (FARIA; 2016; 1013). As palavras de Inácio de Loyola explicitam esta ideia: “Eu 

não sou mais do que um estrume; devo pedir a Nosso Senhor que na minha morte meu corpo seja 

jogado no lixão para que seja devorado pelas aves e cães [...] Não é isso que devo desejar como castigo 

dos meus pecados?” (LOYOLA apud FARIA; 2016; 1013) 

  Além dos referidos votos, os candidatos eram instruídos a: 

- distribuir todos seus bens e abdicar dos que possa vir a receber; 

- desapegar de todos os laços familiares e amizades; “dizer habitualmente, não que têm pais ou 

irmãos, mas que os tinham [...] amando-os somente com o amor que pede a caridade bem ordenada, 

como quem morreu para o mundo e para o amor próprio e só vive para Cristo [...]” (LOYOLA; 2004; 

p. 56) 

- fazer os exercícios espirituais por cerca de um mês; 

- servir durante um mês a doentes, comendo e dormindo em hospitais; 

- peregrinar mendigando por um mês; 

- exercitar e praticar exercícios baixos e humildes depois que entrar em casa; 

- expor publicamente a doutrina cristã; 

- pregar, confessar ou exercitar-se de acordo com os tempos e os lugares.  

Os ‘Exercícios Espirituais’ são fundamentos e princípios básicos a serem seguidos por todos 

que viessem dedicar suas vidas ao “aperfeiçoamento das almas na vida e na doutrina de Cristo, para a 

propagação da fé, por meio de pregações públicas, do ministério da palavra de Deus, dos Exercícios 

Espirituais e obras de caridade [...] pela formação cristã das crianças e dos rudes”. (Carta Apostólica 

Regimini militantes Ecclesiae, dada em 27 de setembro de 1540 apud LOYOLA; 2004; p. 29)  

 Portugal abraçou a ordem jesuítica e se tornou o grande impulsionador do papel que a 

Companhia de Jesus viera exercer nas instituições escolares e universidades, destinadas tanto para 

formação de seus discípulos como também para crianças e jovens que não tinham esta pretensão.  

As palavras redigidas pelo pedagogo Diogo de Gouveia, em carta destinada ao rei de Portugal, 

apresentaram a D. João III as possibilidades de se utilizar dos companheiros de Loyola para conquista 

das almas na Índia distante: “São homens próprios para esta obra, e se V. Alteza deseja de fazer o que 

sempre mostrou, creia que não podia mais a pedir de boca achar homens mais aptos para converter 

toda Índia”. (DIOGO DE GOUVEIA apud CARVALHO; 2001; p. 285).  

 

Com este sentimento militante, os inacianos chegaram ao reino português e, de lá, 

ganharam o mundo: em 1542 chegaram à Ásia; em 1548, à África; e um ano mais 

tarde, à América. Iniciava-se, assim, o empreendimento missionário da Companhia 
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de Jesus nos domínios de Portugal que, por serem cenários distintos em seus aspectos 

físicos, sociais e culturais, exigiram dos inacianos as mais variadas estratégias de 

conversão. (SABEH; 2009; p.39) 

 

D. João III, ainda que de forma um pouco morosa, criou condições para que os padres da 

Companhia inserissem-se no campo educacional lusitano. Já em 1541, D. João III cedeu o mosteiro de 

Santo Antão para instalação dos Jesuítas, “a primeira casa própria que a Companhia de Jesus teve em 

todo mundo, inicialmente habitada por sete jesuítas.” (CARVALHO; 2001; p. 287) Em 1542 fundaram 

o Colégio de Jesus em Coimbra destinado à preparação de missionários para Ultramar. Ainda no século 

XVI começaram a assumir a direção de universidades onde “faziam com que a escolástica medieval 

restringisse o pensamento científico à ciência náutica e expelisse do reino a mentalidade humanista 

corrente na Europa”. (SABEH; 2009; p. 38-39) 

 As doações (terras, dinheiro, edifícios) recebidas de reis e de ‘pessoas piedosas’ iam sendo 

anexadas aos colégios sob duras críticas35. O padre jesuíta Leão Henriques, considerou então a 

necessidade de justificar a contradição entre o voto de pobreza e o enriquecimento da Ordem. Para isso 

retoma os escritos de Tomás de Aquino: “De uma parte está a obrigação de procurar e conservar estes 

bens, e sem pleitos não se pode fazer [...] e Santo Tomás diz que não se hão-de deixar de procurar os 

bens da igreja por causa do escândalo [...]” (LEÃO HENRIQUES ,1569 apud CARVALHO; 2001; p. 

325). Com os bens acumulados os jesuítas puderam: 

 

[...] dedicar-se largamente à expansão do ensino por todo o Continente Português (e 

no Ultramar), sempre resolutos e hábeis na sua actuação. Até o fim do século XVI a 

Companhia de Jesus criou e desenvolveu Colégios em Coimbra, Lisboa, Évora, 

Braga, Porto, Bragança, Funchal e Angra [...] Eram então em número de 591 os padres 

jesuítas [...] No Colégio de Santo Antão, em Lisboa, passava de 500 alunos no início 

de seu funcionamento; eram 1300 em 1575; 2000 em 1588 e em 1593; e 1800 em 

1598. Em Coimbra, no Colégio das Artes, eram 1000 em 1558 e 2000 em 1594. Em 

Évora, eram 1000 em 1575 e 1600 em 1592. (Catálogo 3º que llaman de cosa de la 

Provª de Portugal hecho em Octobre de 1599 apud CARVALHO; 2001; p. 325) 

 

A rápida expansão pelo mundo trouxe a necessidade de se estabelecer uma organização 

administrativa e pedagógica que definisse o modelo escolar proposto, ou seja, que carregasse a marca 

da Ordem Jesuítica:  

 

Esta expansão célebre e dilatada criava, porém, numerosos problemas de organização 

e governo que deviam ser encarados com firmeza e resolvidos com energia. Em geral, 

o plano de estudos, elaborado em Messina e desenvolvido via Colégio Romano, 

construíra uma primeira norma orientadora das novas fundações. A diversidade dos 

                                                           
35 Estas críticas vinham de pessoas que consideravam mais eficaz o investimento de verbas no exército ou em atividades 
comerciais, mas vinham também de outras ordens religiosas que perdiam espaço, inclusive suas próprias instituições 
escolares, para a Companhia de Jesus. (CARVALHO; 2001; p. 323)  
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costumes regionais e a variedade dos homens não tardaram em introduzir-lhes 

alterações mais ou menos profundas. Para estabilizar o governo dos colégios adotou-

se, durante algum tempo, o alvitre das visitas de Comissários Gerais, diríamos hoje, os 

inspetores de ensino, incumbidos de manter, quanto possível, a uniformidade de 

estrutura e desenvolver a eficiência da obra educativa da Ordem.” (FRANCA; 1952; p. 

07) 

  

Estabeleciam-se assim os famosos regimes de inspeção, ainda vigorosos em nossa 

contemporaneidade, que dariam origem ao regimento normativo das instituições educacionais 

jesuíticas:  

 
Os regimes das inspeções periódicas não podiam, porém, constituir a solução 

definitiva e normal do problema. A multiplicidade dos visitadores e o intervalo das 

visitas deixavam largo campo à ação dispersiva das forças centrífugas do sistema. 

Acentuava-se, de dia para dia, imperiosa e inadiável, a necessidade de um código de 

ensino que se impusesse com a autoridade de uma lei e assegurasse a semelhança e a 

unidade de orientação da crescente atividade educativa da Ordem. (FRANCA; 1952; 

p. 7) 

 

 Em resposta a esta questão, foram elaboradas “As Constituições da Ordem dos Jesuítas”. 

Delegados das principais nações europeias, Espanha, Portugal, Bélgica, Itália, Germânia, Nápoles, 

Áustria, participaram da codificação e reorganização de uma série de “estatutos e regulamentos de 

universidades e colégios, ordenações, usos e relatórios das diferentes províncias; costumes locais; 

princípios disciplinares, numa palavra, todo o imenso material pedagógico que se acumulara em mais 

de 40 anos de experiência” (FRANCA; 1952; p. 09) Em 1585 estava então concluída a primeira edição 

do “Ratio Studiorum”, que, após a leitura crítica de autoridades de diversos colégios das províncias 

europeias, tornou-se definitiva em 1599 sob o título “Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu”. 

Como estatuto de lei vigorou por quase dois séculos:  

 

O código de leis que passava assim a orientar a atividade pedagógica da Companhia, 

representava os resultados de uma experiência de meio século. Experiência rica, ampla, 

variada, que talvez constitua um caso único na história da pedagogia. Nela estão 

representadas todas as raças e nações do Velho Continente; para ela contribuíram 

centenas de estabelecimentos de educação dos mais frequentados e afamados do seu 

tempo; enriqueceram-na duas ou três gerações de educadores, insignes pela 

inteligência, pela cultura, pela dedicação espontânea e total à nobre causa da educação 

da juventude. Raro exemplo de uma ampla sistematização pedagógica em que a mais 

estrita unidade resultou harmoniosamente da mais variada colaboração. (FRANCA; 

1952; p.11) 

 

 A apologia do Padre Leonel Franca, ao citar que todas as raças e nações do velho continente 

estavam contempladas, ignora por completo as experiências da Companhia de Jesus fora da Europa o 

que, inclusive, demonstrou os limites de se estabelecer um projeto educacional universal:  
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A regra 39 do Provincial dizia textualmente: Como, porém, na variedade de lugares, 

tempos e pessoas, pode ser necessária alguma diversidade na ordem e no tempo 

consagrado aos estudos, nas repetições, disputas e outros exercícios e ainda nas férias, 

(o Provincial), se julgar conveniente na sua Província alguma modificação para maior 

progresso das letras, informe o Geral para que se tomem as determinações 

acomodadas a todas as necessidades, de modo, porém, que se aproximem o mais 

possível da organização geral dos nossos estudos. (FRANCA; 1952; p. 11) 

  

Sobre os fins e os ideais educativos, estava claro que se propunham à formação do ‘humanismo 

cristão’, em outras palavras, tratava-se de se conciliar a filosofia clássica com a teologia católica, 

especialmente a escolástica de Tomás de Aquino: 

 

Em termos gerais, entende-se por escolástica a filosofia cristã da Idade Média, 

produzida por comentários e coletânea de questões sobre temas que auxiliassem a 

entender a verdade revelada. Método de pensamento dominante no ensino nas 

universidades, a escolástica nasceu nas escolas monásticas como tentativa de conciliar 

a fé com a razão, tendo como fonte filosófica o pensamento grego. Com base no 

silogismo de Aristóteles (384–322 a.C.), seu método de ensino consistia na lectio e na 

disputatio, devidamente conduzido para que ao final a determinatio não pudesse fugir 

à autoridade das Escrituras. Desde Anselmo de Cantuária (1033– 1109) a Tomás de 

Aquino (1224–1274), a expressão maior da reflexão e do ensino era a da fé em busca 

da excelência pelo intelecto. (PAIVA; 2015; p. 212) 

 

O período da filosofia portuguesa que vai do início do século XVI a meados do XVIII ficou 

conhecido como ‘segunda escolástica’, marcada pela retomada da condução de raciocínio de Tomás 

de Aquino, dos dogmas eclesiásticos e da autoridade que viria figurar a educação catequética:  

 

[...] a rigorosa vigilância dos princípios estabelecidos, a formação catequética e a 

organização do ambiente escolar numa estrutura militarizada, bem como numa 

dinâmica hierárquica, sem espaço para a dúvida ou o livre pensar – bem próprio da 

escolástica que buscava levar o homem a compreender a verdade revelada. Pode-se 

dizer um obscurantismo de índole medieval, privado das reflexões que os tempos 

modernos propiciavam. (PAIVA; 2015; 213) 

 

 A formação do educando deveria se dar em âmbito moral e intelectual, para a salvação e para 

o desenvolvimento do princípio de bondade universal cristã.  Para alcançar este objetivo, o latim e o 

grego foram eleitos como as línguas de código de acesso às estruturas de pensamento nos mais variados 

campos de conhecimento como: a filosofia; oratória; Sagradas Escrituras e artes. Especialmente o latim 

foi tido pelos jesuítas como a língua universal que não pertencia a nenhuma pátria.  A transcrição da 

norma 7 e 8 do Ratio Studiorum (apud FRANCA; 1952; p.52-53) demonstra a centralidade atribuída ao ensino-

aprendizagem destas línguas: 
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7. Academias de línguas. – Providencie para que se fundem entre os nossos 

escolásticos, academias de hebreu e de grego; nelas se exercitem os acadêmicos duas 

ou três vezes na semana durante um tempo determinado, por exemplo, durante as 

férias, de tal modo que dai saiam homens capazes de honrar em particular e em 

público o conhecimento e a dignidade dessas línguas. 8. Uso do Latim. — Zele com 

diligência para que se conserve em casa o uso do latim entre os escolásticos; desta 

regra de falar latim não haja dispensa, exceto nos dias feriados e nas horas de recreio, 

a menos que, em algumas regiões, não pareça ao Provincial que, ainda nessas 

ocasiões, se pode conservar com facilidade o uso de falar latim. Procure também que 

os nossos escolásticos, que ainda não terminaram os estudos, quando escrevem cartas 

aos nossos, escrevam em latim. Além disto, duas ou três vezes no ano, quando se 

festeja alguma solenidade, como o começo do ano letivo ou a renovação dos votos, os 

nossos estudantes de filosofia e teologia componham e exponham em público alguns 

versos.  

 

A trajetória, iniciada com o propósito de ensino dos exercícios espirituais acabou por promover, 

nas palavras de Carvalho, uma verdadeira ‘explosão escolar’ (CARVALHO; 2001; p.329) que assume 

o caráter de campanha pedagógica contra-reformista no contexto Europeu e de conversão nas colônias, 

chegando à sua maturidade institucional com a promulgação do Ratio Studiorum. 

 Mas é difícil pensar que este projeto universal de educação poderia ser simplesmente 

‘transplantado’ para o Brasil, principalmente em decorrência da profunda diferença cultural entre os 

habitantes originários da América e os europeus, bem como da própria relação hierárquica entre 

metrópole e colônia. Tal situação nos leva a supor que na verdade os jesuítas, muitas vezes em resposta 

aos interesses mercantis do poder régio, desenvolveram dois modelos de educação. Um para os povos 

a serem colonizados e outro para os colonizadores, sendo que também se estabeleceram profundas 

diferenças entre o ensino destinado aos alunos portugueses da colônia e aqueles que residiam em 

Portugal. 

 

2.2. Ordenar para dominar: o papel dos jesuítas na tomada das terras do Brasil.  

  

   O primeiro documento relativo que faz menção ao projeto de doutrinação cristã no Brasil 

colônia foi o regimento de D João III, redigido e entregue ao governador Tomé de Souza em 1548. 

Visando estabelecer a ordem e a manutenção das posses das terras do Brasil, D. João explicita neste 

documento como e onde devem ser ocupadas as terras em que serão construídos engenhos.  Em seguida 

reitera a necessidade de converter os indígenas que mostrassem arrependimento e que se sujeitassem 

ao poder do rei, ou de castigar os que fossem arredios: 

 

Porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi 

para que a gente dela se convertesse à nossa Santa Fé Católica vos encomendo muito 

que pratiqueis com os ditos capitães e oficiais a melhor maneira que para isso pode 
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ter e de minha parte lhes direis que lhes agradecerei muito terem especial cuidado de 

os provocar a serem cristãos e para eles mais folgarem de o ser tratem bem todos os 

que forem de paz e os favoreçam sempre e não consintam que lhes seja feito opressão 

nem agravo algum e fazendo-se- lhe lho façam corrigir e emendar de maneira que 

fiquem satisfeitos e as pessoas que lhos fizerem sejam castigadas como for justiça. 

(Regimento de Tomé de Souza 1548).  

 

  Os indígenas que se tornassem cristãos e se arrependessem de seus pecados receberiam o 

“benefício” de serem educados para fé cristã e deveriam ser apartados dos grupos arredios:36 

 

Porque parece que será grande inconveniente, os gentios, que se tornarem cristãos 

morarem na povoação dos outros, e andarem misturados com eles, e que será muito 

serviço de Deus e meu apartarem-se de sua conversação, vos encomendo e mando que 

trabalheis muito por dar ordem como os que forem Cristãos morem juntos, perto das 

povoações das ditas Capitanias, para que conversem com os ditos Cristãos e não com 

os gentios, e possam ser doutrinados e ensinados nas cousas de nossa Santa Fé. E aos 

meninos, porque neles imprimirá melhor a doutrina, trabalhareis por dar ordem como 

se façam Cristãos, e que sejam ensinados e tirados da conversação dos gentios; e aos 

Capitães das outras Capitanias direis, de minha parte, que lhes agradecerei muito ter 

cada um cuidado de assim o fazer em sua Capitania; e os meninos estarão na povoação 

dos portugueses, e em seu ensino folgaria de se ter a maneira que vos disse. 

(Regimento de Tomé de Souza, 1548) 
 

A ação catequética da Companhia de Jesus no Brasil se deu sob o regime do padroado, que 

visava a integração e composição do processo colonialista em termos materiais e culturais. A estratégia 

de ‘Pacificar’ as tribos inimigas, que resistiam à ocupação do território e ao modo de vida cristã, tinha 

como objetivo final transformar as populações nativas em súditas do rei de Portugal e em mão de obra 

para construção da colônia. Sob esta jurisdição os interesses temporais da coroa portuguesa deveriam 

entrar em consonância com os interesses espirituais da Igreja Católica:  

 

[...] o rei de Portugal, mercê das sucessivas bulas papais, gozava do direito de criar 

cargos eclesiásticos, nomear seus titulares, arrecadar o dízimo do culto e autorizar a 

publicação das atas pontifícias. Em troca disto, facilitava a difusão da religião nos 

territórios descobertos e assumia a responsabilidade de construir templos e 

monastérios, assim como de velar pelo desempenho dos agentes religiosos. A 

expansão da ‘civilização’ e da fé faziam parte do mesmo programa. Esta situação 

acarretou uma dependência da Igreja ante a realeza não apenas em termos 

econômicos: as autoridades eclesiásticas eram virtualmente funcionários do poder 

civil. Em recompensa pela conversão dos povos que habitavam as terras conquistadas, 

o papa concedeu à Coroa portuguesa o controle das igrejas que estavam sendo 

fundadas. [...] (ESQUIVEL; 2003; p. 198) 
 

 

                                                           
36 Esta é uma prática que vigorou em diversos contextos da educação missionária, em que as crianças são retiradas 
do seio de sua comunidade e levadas para serem educadas em internatos, desde a colonização aos dias atuais. Tal 
estratégia foi reproduzida também por instituições estatais e privadas como a Fundação Bradesco (Tocantins) e as 
diversas escolas agrícolas espalhadas pelo interior do Brasil e destinadas a formação de trabalhadores rurais.  
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  Por outro lado, a Igreja tinha a liberdade de impor a cosmovisão do ser cristão, controlar os 

múltiplos aspectos da vida cotidiana das pessoas nos campos da educação, saúde, políticas familiares 

e outros que permitiam a extensão de seus tentáculos ao espaço social e político. (ESQUIVEL; 2003) 

No entanto, o regime de padroado não delimitava claramente onde começava e onde terminava 

o papel da coroa no sustento material das instituições religiosas e, não raro, os padres jesuítas do Brasil 

expressaram em cartas suas dificuldades financeiras e a falta de sacerdotes para realizarem o trabalho 

da ordem na colônia. Esta situação se agravava ainda mais em razão do voto de pobreza.   

Já em 1553, conforme afirma Sérgio Buarque de Holanda (1989; p.140) “Diogo Mirão 

transmitia a Luís da Grã, na Bahia, a decisão de Santo Inácio, de acordo com a qual a Companhia de 

Jesus não deveria mais aceitar o encargo das instituições de órfãos”, decisão que seria reforçada nas 

Constituições da Companhia em sua versão preliminar de 1556. O grande incômodo dos superiores da 

Companhia residia no fato de os jesuítas virem adquirindo na colônia certos bens temporais como 

fazendas, escravos e criações de animais, o que levou Antônio da Nóbrega redigir a seguinte resposta 

a Ignácio de Loyola: 

 

[...] As vacas foram adquiridas para os meninos da terra e são suas; a esmola d’El-Rei 

é incerta; para não ser colégio senão casa que viva de esmolas, é impossível poderem 

se sustentar os Irmãos daquela casa em toda esta Capitania, nem com eu levar cinco 

ou seis deles para o Espírito Santo ou para Bahia, porque as povoações dos cristãos 

são muito pobres, e se nesta casa de São Vicente se não pode manter mais dois ou 

três, que é a principal da vila quanto mais nas outras partes. (PADRE MANOEL DA 

NÓBREGA apud HOLANDA; 1989; p. 141) 

 

 Em 1564 o rei D. Sebastião criou a redizima, que seria uma porcentagem de “todos os dízimos 

e direitos que pertenceram a El-Rei em todo o Brasil de que Sua Alteza faz esmola para sempre para 

sustentação do Collegio da Baya” (HOLANDA; 1989; p. 141) Posteriormente estes benefícios se 

estenderam para Rio de Janeiro e Olinda e foram se expandindo ainda mais no século XVII e XVIII: 

 

 No século XVII, Pedro Dias Moreno fez doações ao Padre Luís Figueiras para a 

fundação de um colégio em São Luíz no Maranhão; em Ilhéus, cuidou-se também da 

fundação de um colégio [...] na Paraíba, nos fins do século, com as doações de Manuel 

Martins Vieira e sua esposa Inês Neta, iniciaram-se também os estudos; anteriormente 

em Santos, e depois no Pará criaram-se colégios destinados à formação dos noviços e 

à catequese. Recife, simples entreposto de Olinda, já possuía em 1619 a sua escola de 

ler e escrever que, em 1655, era regiamente reconhecida como colégio. No século 

XVIII, em pouco mais de cinquenta anos, a expansão da Companhia de Jesus foi ainda 

mais intensa: fundam-se colégios em 1716, em Alcântara; em 1717, na Colônia do 

Sacramento; 1723, em Fortaleza; em 1731, em Vigia; em 1738, em Paranaguá; e, em 

1750, com provisão régia de 1751, em Desterro (Florianópolis). (HOLANDA; 1989; 

p. 142) 
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Tanto a determinação de Ignácio de Loyola acerca do custeio das casas de meninos apenas por 

esmolas, quanto a criação da redizima, acabou por definir novos contornos nas estruturas das 

instituições de ensino jesuíticas à medida que se implantavam colégios e casas de ensino para educar 

os filhos dos colonos, separadamente das crianças e jovens indígenas, que passaram a ser educados –

catequizados- na própria aldeia. Geograficamente, podia-se observar que os colégios se localizavam 

nas vilas e passaram a oferecer também o curso de Humanidades, de latim e até o grau superior de 

Filosofia e Teologia. Iam se delineando as diferenças entre a educação para colonos, oferecidas nos 

colégios, e as casas de meninos destinadas aos indígenas:  

 

A distinção fundamental, entre colégio e casa, que o não seja, é pois de caráter 

econômico; terá outra distinção ainda no que toca a estudos; os colégios terão alunos 

de casa e de fora e estudos secundários e superiores. As casas, só escola elementares 

para os de fora – como complemento da catequese. (SERAFIM LEITE apud WREGE; 

1993; p. 22) 

 

Obviamente viver de ‘esmolas’, doações, heranças de fiéis ou de reis não seria o bastante para 

manter e expandir as instituições pelo Brasil que, para além de colégios, passou a contar também com 

seminários, igrejas, casas de aluguel, terras de cultivo, fazendas, engenhos, currais, um considerável 

número de escravos, criações de gado, indústria agrícola, canaviais e até um navio. Todos estes bens 

figuravam, como nos explicita Dermeval Saviani, uma verdadeira administração temporal dos bens 

divinos:  

 

Os jesuítas gerenciavam uma empresa moderna, conforme a lógica dos latifúndios 

monocultores. E, como o principal da produção se destinava ao mercado europeu, eles 

estavam atentos às oscilações das cotações do açúcar, buscando redirecionar a 

produção para outros produtos agrícolas e aplicando as receitas na compra de 

propriedades para arrendamento, demonstrando sintonia com as regras do jogo do 

capitalismo em ascensão.  (SAVIANI; 2008; p. 68-69) 

 

Como prossegue Saviani (2008; p. 69) em sua argumentação, os jesuítas acabaram se tornando 

concorrentes ‘desleais’ dos empreendedores seculares, já que contavam com vantagens como doações, 

favores reais, isenção de impostos e mão de obra indígena gratuita. Não tardaria para os jesuítas serem 

acusados de lesar os interesses da Coroa, o que teve grande peso na revolta sertanista, que expulsou os 

jesuítas da vila de São Paulo de Piratiniga (1640) e no próprio processo de expulsão da Companhia em 

1759.  
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2.3. Instituição e vigilância da “maneira certa de viver”: aspectos pedagógicos e organizacionais 

da educação jesuítica no Brasil. 

  

Marcos Roberto de Farias (2008) nos chama atenção para uma questão conceitual de grande 

relevância. É preciso termos em mente do que se trata o termo ‘educação’ neste contexto colonial 

brasileiro, do século XVI a meados do XVIII, em que religião e política estão imbricadas em um 

mesmo projeto. Neste sentido, as práticas jesuíticas devem ser compreendidas como parte de “um 

programa civilizatório, no qual a visão de mundo do padre é marcada por uma maneira correta de 

viver: cristã, católica, europeia, civilizada etc., marcada, sobretudo, pelos decretos tridentinos37.” 

(FARIAS; 2008; p. 7) Como reitera Ransen, a sociedade portuguesa deste período não é nem burguesa, 

nem iluminista e nem liberal:   

 

Sua experiência do tempo [...] pressupõe a presença providencial de Deus como Causa 

e Fim da sua história. Também é outra sua doutrina de poder, que não é democrática; 

de “pessoa humana”, que é escolástica; de linguagem e realidade, que é motivada 

como participação das coisas, homens, eventos e palavras na substância metafísica de 

Deus. Fundamentadas metafisicamente e ordenadas pela teologia-política católica, as 

doutrinas de tempo, história, poder, pessoa, linguagem e realidade mobilizadas nas 

práticas do programa da catequese e da escola são corporativas, integrando-se nas 

malhas das relações pessoais que constituem a hierarquia do Estado monárquico 

português. (RANSEN; 2010; p. 11) 

  

 É a partir desta forma de compreender o mundo que se define os fins e os meios da catequese 

e da instrução entre aqueles que são definidos como seres humanos, ou seja, que possuem as faculdades 

de memória, vontade e inteligência. A política católica portuguesa tinha como objetivo definir saberes 

e condutas a serem ensinadas para crianças, jovens e adultos indígenas, mamelucos e portugueses, que 

estivessem em consonância com as diretrizes régias de Portugal. (RANSEN; 2010; p. 12) 

                                                           
37 O Concílio de Trento trazia uma redefinição da comunidade de fé, magistério e autoridade da Igreja Católica que 

ampliava o conceito de communitas fidelium (comunidade de fiéis), como nos elucida Ransen (2010; p. 15): “Roma 

determina que ele inclua as populações gentis habitantes das terras americanas, africanas e asiáticas com que 

portugueses e espanhóis fazem contato. Essas populações não conhecem a mensagem salvadora de Cristo e as novas 

ordens religiosas fundadas para combater a heresia luterana, calvinista e maquiavélica na Europa passam a exercer o 

magistério e o ministério da Igreja entre elas. Seguem a ordem de São Paulo na Segunda Epístola aos Tessalonicenses 

(3,15): tenete traditiones, ‘conservai as tradições’. A catequese jesuítica é prática religiosa-política essencial para a 

expansão territorial, militar, política, agrícola e mercantil da Coroa portuguesa. A integração dos indígenas ao corpo 

místico da Igreja Católica por meio da redução, conversão, batismo e mais sacramentos converte-os em súditos da 

Coroa.” 
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 Inicialmente padre Manoel da Nóbrega manifestou um otimismo enorme em sua primeira carta 

após ter chegado à Bahia. Nela refere-se à escola de ler e aprender da seguinte forma: “parece-me bom 

modo este para trazer os Índios desta terra, os quais têm grandes desejos de aprender e, perguntados si 

querem, mostram grandes desejos. Desta maneira ir-lhes-ei ensinando as orações e doutrinando-os na 

Fé até serem hábeis para o baptismo”. (Carta de Pe. Manuel da Nóbrega a Pe. mestre Simão Rodrigues 

de Azevedo – Bahia, 1549 apud FARIA 2006).  

Em 1550 aportaram na Bahia sete meninos órfãos vindos de Portugal e já integrados à doutrina 

católica. O padre Antônio da Nóbrega criou uma instituição, denominada “Confraria dos Órfãos”, com 

objetivo de abrigar estas crianças que, em grande medida, poderiam auxiliar na integração de crianças 

indígenas. O que Nóbrega tinha em mente era “a combinação de instrução elementar combinada com 

doutrinação, que visava atender a um objetivo unificador da moral e da língua portuguesa entre órfãos, 

colonos e índios.” (WREGE; 1993; p.21). Neste contexto: 

 

(...) os alunos em geral não foram índios adultos, mas os seus filhos e os filhos dos 

portugueses, que iam nascendo na terra como os netos do Caramuru, na Bahia, e os 

de João Ramalho, em São Vicente. Estes contam-se entre os primeiros estudantes no 

Brasil, acrescidos dos órfãos de Lisboa logo chegados. (BITTAR e FERREIRA 

JUNIOR; 2001; p. 137)  

 

  De acordo com Paiva o objetivo maior de trazer para o Brasil os ‘meninos órfãos’ era que 

estes, sob as orientações dos padres, contatassem os meninos índios e lhes ensinassem a doutrina, os 

usos e costumes advindos de Portugal. “Os jesuítas os recolhiam em suas casas, onde quer que 

estivessem, e completavam sua educação. Através dos meninos-órfãos cativavam-se os meninos índios 

e através dos meninos índios chegava-se até os adultos.” (PAIVA, 1982, P.73) 

Neste período, marcado pelo plano de ensino de Manoel da Nóbrega, segundo Serafim Leite 

(apud WREGE; 1993), predominava um conteúdo educacional catequético, já que a grande 

preocupação dos jesuítas era a conversão dos ‘aborígenas’ e o combate à sua cultura. Os filhos dos 

colonos é que teriam que se adequar aos propósitos de uma educação eminentemente catequética. A 

ideia de “escola para todos” figurava para o padre Antônio da Nóbrega uma verdadeira estratégia de 

instrução e conversão. 

              Em conformidade com os preceitos dos Exercícios espirituais de Loyola, onde se encontra em 

destaque o necessário abandono da soberba e da vida marcada por pecados, no Brasil o principal e 

reiterado desafio era, segundo as palavras do próprio Manuel da Nóbrega, retirar os costumes das 

crianças, especialmente o de comer carne humana e de possuir mais de uma mulher:  
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Convidamos os meninos a ler e escrever e conjunctamente lhes ensinamos a doutrina 

christã [...], porque muito se admiram de como sabemos ler e escrever e têm grande 

inveja e vontade de aprender e desejam ser christãos como nós outros. Mas somente 

o impede o muito que custa tirar-lhe os maus costumes delles, e nisso está hoje toda 

a fadiga nossa (Carta de Pe. Manuel da Nóbrega ao Dr. Navarro, seu mestre em 

Coimbra – Salvador, 10/8/1549 apud FARIA; p. 68). 

 

 Esta doutrinação das crianças ocorriam nas casas de bê-à-bá ou casas de meninos, que se 

constituíram, em alguns casos, como espaços expressamente improvisados:  

Igreja, Sacristia, sala de estudo (ensino de ler, escrever e gramática) dormitório, 

despensa, cozinha e refeitório. Eis como estruturava uma casa de bê-à-Bá no Brasil 

do século XVI. As casas (ou confrarias) de meninos se transformaram num verdadeiro 

lócus de imbricação entre catequese e escolarização. (BITTAR e FERREIRA 

JUNIOR; 2005; p. 02) 

 

No geral, “para os jesuítas que atuavam na América portuguesa o processo educativo junto aos 

nativos se dava por meio de vários recursos: as representações teatrais, as procissões, as pregações, as 

aulas, as visitas pastorais etc.” (FARIAS; 2008; p. 07) Por outro lado, mediante os próprios processos 

de resistência cultural indígena, implementou-se a disciplinarização como condicionamento para 

obtenção de ‘bons frutos’. Em carta escrita para Ignácio de Loyola em 1557, Nóbrega explica uma de 

suas estratégias utilizada na instrução dos nativos e que fora amplamente amparada no recurso 

pedagógico da obediência, do medo e da submissão, como podemos observar nos trechos das missivas 

que se seguem:  

 

[...] aqui há 30 moços de eschola nesta aldea, e na de Simão haverá 60 ou mais, 

aprendem muito bem e ha muitos entre elles de muito bom engenho; os mais d’elles 

sabem a doutrina toda e sabem o essencial da Fé, que em perguntas, á maneira de 

diálogo, lhes ensinam na sua língua; têm grande obediência aos Padres, ninguém da 

aldea vai fora sem pedir licença aos Padres [...] assim que por experiencia vemos que 

por amor é mui difficultosa a sua conversão, mas, como é gente servil, por medo 

fazem tudo, e posto que nos grandes por não concorrer sua livre vontade, presumimos 

que não terão fé no coração.  (Carta de Pe. Manuel da Nóbrega a Pe. Loyola – 

quadrimestre de janeiro até abril de 1557 apud FARIA; p. 68; 1999). 

 

 Outra estratégia, amplamente amparada nas Constituições da Ordem dos Jesuítas, consistiu no 

regramento das horas de estudos:  

 

Depois uma hora, de noite, se tange o sino e os meninos têm cuidado de ensinarem a 

doutrina a seus paes e mais velhos e velhas, os quaes não podem tantas vezes ir á 

igreja e é grande consolação ouvir por todas as casas louvarse Nosso Senhor e dar-se 

gloria ao nome de Jesus. (Carta de Pe. Manuel da Nóbrega aos padres e irmãos de 

Portugal – Bahia, 5/7/1559 apud FARIA; 2006; p. 69). 
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Como analisa Paiva (2015), este caráter disciplinador se tornou um verdadeiro elo entre o 

ensino tradicional e a noção de formação do homem universal, imutável e objeto de uma essência pré-

determinada. Tal visão de mundo e de ser humano impediu que os jesuítas se percebessem no interior 

de um embate cultural, já que os nativos não se resignaram ao projeto de dominação territorial e 

espiritual: 

 

É nesse sentido, por exemplo, que se dava o “embate de culturas”, em que “o jesuíta 

se torna o pajé da nova ordem”, uma vez que nomeava as coisas que Deus havia criado 

(sol, chuva, dia, noite e muitas outras), curava doentes, prometia vitória nas guerras 

(portuguesas), infundia esperança, garantia a felicidade. Para colher os frutos 

desejados na catequização, era necessário que assim fosse, pois, ainda que colhendo 

alguns frutos de sua ação, os jesuítas se queixavam das dificuldades da conversão do 

gentio – de que a ação dos pajés, se não era a causa, era, com toda a certeza, expressão 

e estímulo. (PAIVA, 1982, p. 80). 

 

Especialmente os ‘pajés’ eram considerados como um dos principais empecilhos no projeto de 

conversão. Paiva (1982) recorre à teoria apresentada por Alfredo Bosi para demonstrar que houve uma 

tentativa de utilização dos referenciais cosmogônicos indígenas na pregação da fé católica: 

 

De acordo com o autor, Bispo é Pai-guaçu, quer dizer, pajé maior. Nossa Senhora às 

vezes aparece sob o nome de Tupansy, mãe de Tupã. O reino de Deus é Tupãretama, 

terra de Tupã. Igreja, coerentemente é tupãóka, casa de Tupã. Alma é anga, que vale 

tanto para toda sombra quanto para o espírito dos antepassados. Demônio é anhanga, 

espírito errante e perigoso. Para a figura bíblico-cristã do anjo Anchieta cunha o 

vocábulo karaibebê, profeta voador [...] (BOSI apud PAIVA; 1982; p. 83) 

 

Os obstáculos culturais encontrados em grande medida impediram a execução final dos 

objetivos da Ordem Jesuítica em relação aos povos nativos.  A solução para tal situação foi a tentativa 

de mudança dos costumes destes povos por meio da sujeição. O padre José de Anchieta fala de uma 

necessária adaptação à cultura indígena:  

 

Quando o P. Provincial, transportado numa ampla e aprazível canoa, os foi a ver, ao 

se aproximar da aldeia, eis que de súbito irrompem os índios, trajando roupas de seda 

e ornados de penas multicores, com alardes e em corpo de guerra. E em suas canoas, 

arrancadas com fragor altíssimo de remos, vêm rodear ao padre, executando em 

remadas compassadas festivos movimentos. E erguendo ritmadamente suas vozes de 

saudação, com tal contentamento e aplauso, que encheram os nossos do maior agrado 

(Carta ânua da Província do Brasil, de 1583, do provincial José de Anchieta ao geral 

Pe. Cláudio Acquaviva – Bahia do Salvador, 1/1/1584 apud FARIA; 2006; p. 09).  
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A própria questão do uso do latim nos processos de ensino aprendizagem teria que ser revista 

mediante a amplitude que fora adquirindo o uso da ‘língua geral’38, de origem tupi, especialmente no 

litoral brasileiro, tanto pelos nativos quanto pelos colonizadores. Se o domínio do grego, do latim e do 

hebraico era imprescindível nos programas curriculares propostos pelo Ratio Studiorum, aqui Padre 

Manoel da Nòbrega se deparou com um problema de ordem sacramental. Por não dominar a língua 

tupi se valia de intérpretes, conhecidos como ‘línguas’, para realizar confissões, pregações, conversões, 

casamentos e outros rituais católicos. Como afirma Mary Del Priore (1999; p.70), especialmente as 

confissões foram duramente criticadas pelo bispo Dom Pero Fernandes por quebrar o princípio do 

sigilo entre o confessor e o padre. O aprendizado do tupi se tornou importante estratégia de conversão. 

Inclusive foram elaboradas cartilhas, como a do padre José de Anchieta, A arte da gramática da língua 

mais usada na costa do Brasil (1553-1555), e a do Padre Luís Figueira, Arte da língua brasílica, 

publicada provavelmente em 1621.   

Estas diferenças socioculturais entre Portugal e Brasil se expressaram também nos planos de 

estudo, como podemos observar no quadro abaixo elaborado por Maria Luíza Santos Ribeiro (apud 

FÁVERO; 2000; p. 27):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Segundo Luíz Carlos Villauta (2001; p. 336) “A geografia e o tempo das línguas gerais são bastante matizados, variando 
em conformidade com as diferenças numéricas entre as populações indígenas (Tupi e não tupi), africanas e portuguesa; 
o peso das atividades econômicas voltadas para o mercado externo; a força dos interesses missionários; o grau do 
desenvolvimento urbano e o empenho das autoridades laicas em difundir o português. No Oeste do atual Paraná e nas 
margens orientais do rio Uruguai, estabeleceu-se a língua geral tupi guarani, falada desde os inícios da presença 
espanhola, do século XVI até o setecentos. No litoral brasileiro, no século XVI, de São Paulo até o Nordeste, era de uso 
corrente a ‘língua brasílica’, ou ‘língua do mar’, mais tarde denominada tupinambá. Em São Paulo, imperou, até a primeira 
metade do século XVIII, a língua geral do sul, cujas origens eram a língua dos índios Tupi de São Vicente do alto rio Tietê 
e que pouco diferia do tupinambá. O Maranhão, o Pará e o Vale Amazônico foram áreas do tupinambá e do nheengatu, 
a ‘língua geral da Amazônia’, surgida a partir do século XVII com a incorporação do tupinambá por missionários, caboclos 
e índios Não-Tupi, e sobrevivente em algumas localidades até hoje, embora com alterações.”  
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Figura 7: Plano de estudo do Ratio Studiorum. 

 

 

 

                     Fonte: (FÁVERO; 2000; p. 27): 

 

A instrução neste contexto é um instrumento de conversão que se encontra, em muitos sentidos, 

distante dos modelos escolares metropolitanos:  

 

No caso das aldeias, os meninos não habitavam em casas especiais, junto com os 

padres, havia apenas escolas, nas quais os padres somavam o ensino da doutrina ao 

aprendizado dos ‘elementos’: ler, escrever e contar [...] Assim, como relatava o irmão 

Antônio Rodrigues, em 1559, se os meninos que havia juntado em Itapuã e levado 

para o Espírito Santo se pareciam com ‘os estudantes pobres que vão estudar em 

Salamanca’, era muito clara a diferença, ‘porque lá [em Salamanca] vão aprender 

letras e ciências, e estes [no Brasil] caminhavam para a escola onde não há de soar 

senão Cristo in cordibus eorum [nos corações deles]. (PRIORE; 1999; p. 62): 
 

Enquanto entre os indígenas prevalecia o ensino catequético, mediado pela instrução das 

primeiras letras, os colégios que iam sendo fundados nas vilas e cidades se destinavam a atender os 

filhos de colonos e mestiços, principalmente com vistas à formação de futuros servidores da 

Companhia de Jesus. Autores como Tobias (1986) e Dermeval Saviani (2008) chegam a dividir a 

educação jesuítica no Brasil em dois períodos: o primeiro (1549-1580) marcado pela atuação do Padre 
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Manoel da Nóbrega, voltada para indígenas, filhos dos colonos, mestiços e meninos órfãos; o segundo 

período seria marcado por uma crescente segregação entre índios, pobres e aristocracia colonial. Tal 

afirmativa pode ser evidenciada nas cartas escritas por José de Anchieta em que fica expressa a relação 

hierárquica entre os ‘Colégios Máximos’ e as casas de ensino:  

 

Nele [Colégio da Bahia] há de ordinário a escola de lêr, escrever algarismo, duas 

classes de humanidade, leram-se já dois cursos de artes em que se fizeram alguns 

mestres de casa e de fora, e agora se acaba terceiro. Há lição ordinária de casos de 

consciência, e, ás vezes, duas de teologia, donde saíram já alguns mancebos 

pregadores, de que o Bispo se aproveita para sua Sé, e alguns curas para as freguesias. 

A este colégio estiveram subordinadas todas as casas das capitanias, até que houve 

outros colégios, e agora não são mais a ele subordinadas que as de Ilhéus e Porto 

Seguro. O segundo colégio é o de Rio de Janeiro, que se fundou e dotou para cincoenta 

por El-Rei D. Sebastião no ano de 1567. Neste houve sempre escola de lêr, escrever 

e algarismo, uma classe de latim e lição de casos de consciência para toda a sorte de 

gente e para aqui, como dito é, se mudou o primeiro colégio que houve em S. Paulo e 

S. Vicente: a este colégio estão 109 subordinadas às casas de S. Vicente e S. Paulo de 

Piratininga e a do Espírito Santo. O último colégio é o de Pernambuco e foi fundado 

e dotado para vinte por El-Rei D. Sebastião no ano de 1576. Nele houve sempre escola 

de lêr, escrever e algarismo, uma classe de latim e uma lição de casos, de maneira que 

os colégios agora são três: o primeiro e principal é o da Baía, segundo o de Rio de 

Janeiro, terceiro o de Pernambuco, os quais têm suas rendas. (Pe. ANCHIETA apud 

CHAVES; 2012; p. 108-109) 

 

Em 1595 o Colégio da Bahia tinha o curso mais elevado proporcionado pelas instituições 

jesuíticas no Brasil. O curso de Teologia, dividido entre Teologia Moral e Teologia Especulativa, trazia 

questões de ordem prática como a ministração de batismos e casamentos entre índios, a liberdade dos 

índios contra as investidas dos colonos e a questão da escravidão dos mesmos. Somente aqueles que 

tivessem conseguido transpor os diversos graus de hierarquia do ensino poderiam se tornar aptos para 

o trabalho sacerdotal e profissional jesuítico. Era um modelo escolar pouco atrativo e o próprio Serafim 

Leite denota que os padres não conseguiam a atenção constante dos alunos, que revidavam com maus 

comportamentos. Daí a adoção da prática dos açoites: 

 

Um dos fins, com que Mem de Sá instituiu o tronco e o pelourinho em cada vila, foi 

para mostrar que tinham o mesmo que os cristãos e para o meirinho meter os moços 

no tronco, quando fogem da escola, explica o mesmo governador [...] Que não 

recebessem açoites os estudantes de 16 anos para cima, e não se castigassem por 

ninguém da Companhia, mas pelo Corretor, como ordenavam as Constituições [...] 

Os menores podiam ser açoitados, os médios receberiam apenas palmatoadas, e os 

grandes nem palmatoadas nem açoites. Seriam somente repreendidos, primeiro em 

particular, depois em público. Se não aproveitasse a repreensão, nem houvesse 

emenda, seriam então expulsos. (SERAFIM LEITE; 1938- 1949; Tomo I, p. 89-90)39 

                                                           
39. Os escravos negros jamais poderiam ocupar um banco escolar por terem que se dedicar exclusivamente ao trabalho 

braçal tanto nas fazendas dos colonos quanto nas fazendas jesuíticas. Só assim, os padres poderiam se dedicar 



84 

 

 

Durante as férias estes estudantes acompanhavam os padres na ida para algumas aldeias a fim 

de auxiliarem no trabalho catequético, de aprender o tupi e de praticarem os “Exercícios Espirituais” 

de Inácio de Loyola. Em 1583 o Pe. Geral da metrópole decide não emitir títulos de mestre para estes 

estudantes que se formavam no curso superior de Filosofia e de doutor aos que concluíam o curso de 

Teologia. Entendia-se “que os alunos da Colônia não poderiam dispor de uma titulação correspondente 

à mesma qualidade do universo cultural existente em Portugal [...] o Brasil necessitava de simples 

catequistas, destinados a transmitir a doutrina aos índios.” (WEREGE; 1993; p. 42) A situação acaba 

por se resolver já que, novamente, a necessidade se imperava sobre a ‘dificuldade’ financeira de se 

manter a missão no Brasil. 

Esta situação é reiterada por Sérgio Buarque de Holanda ao estabelecer a diferença entre os 

padrões escolares de Portugal e os estabelecidos nas colônias: 

 

O subsídio, afirma o Padre Serafim Leite, que El-Rei, ou na linguagem moderna, o 

Estado, dava aos Mestres de Coimbra, era a título de ensino; o que dava aos Mestres 

dos Colégios Ultramarinos, de fundação real, era a título de missões [...] Em Coimbra, 

subsídio escolar com ônus jurídico de ensinar a todos que o pretendessem dentro do 

estatuto da instituição; no Brasil, subsídio missionário, que não levava o ônus jurídico 

de ensino a todos indiscriminadamente, senão apenas de formar Sacerdotes para a 

catequese da nova terra que se cultivava, habilitando-a a prover-se, quanto possível, 

dos seus próprios meios de evangelização. Num e noutro caso, ensino público. 

(HOLANDA; 1989; p. 142) 

 

Conforme ressalta Serafim Leite (1938-1949), o ensino elementar no Brasil funcionou com 

licença especial. Pelo fato dos indígenas não conhecerem os rudimentos da cultura europeia, o ensino 

não fazia parte do Plano de Estudos instituído pelo método Ratio Studiorum. Ainda que o Colégio da 

Bahia chegasse a ter esta pretensão, rapidamente as peculiaridades locais demonstraram a inviabilidade 

da adoção do Ratio Studiorum em sua completude. Algumas adaptações foram feitas para que o 

Colégio conseguisse manter um número mínimo de estudantes e que estes, após sua formação, 

pudessem atender a necessidade de aumento do número de padres jesuítas na colônia, já que a 

metrópole não se dispunha a enviar novos educadores. (WEREGE; 1993; p. 44-47) 

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2001), as famílias mais ricas se valiam do uso do preceptorado 

ou de algum parente mais instruído para o ensino das primeiras letras, de forma que, quando iam para 

os colégios as crianças já estavam basicamente letrados. Marçal Ribeira firma que somente homens da 

                                                           
exclusivamente ao trabalho intelectual. Os escravos garantiam um aparato econômico que lhes permitia livrar-se do 

trabalho manual. (SERAFIM LEITE; 1938-1949; Tomo I, p. 80-91) 
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classe dominante seguiam os estudos voltados para ‘educação média’. No que concerne ao ensino 

superior, “na colônia era exclusivamente para os filhos dos aristocratas que quisessem ingressar na 

classe sacerdotal; os demais estudariam na Europa, na Universidade de Coimbra. Estes seriam os 

futuros letrados, os que voltariam ao Brasil para administrá-lo.” (MARÇAL RIBEIRO; 1993; p. 15) 

Leonel Franca (1952; p. 27-28) apresenta-nos de forma sintetizada as disciplinas de níveis de 

ensino presentes no Ratio Studiorum.  

I – Currículo Teológico - quatro anos 

- Teologia Escolástica. Quatro anos; dois professores, cada qual com 4 horas por semana.  

- Teologia Moral. Dois anos; dois professores com aulas diárias ou um professor com duas horas por 

dia.  

- Sagrada Escritura. Dois anos com aulas diárias. 

 - Hebreu. Um ano, com duas horas por semana. 

 II- Currículo Filosófico – três anos  

- 1º ano – Lógica e introdução às ciências; um professor; 2 horas por dia. 

 -2º ano – Cosmologia, Psicologia, Física - 2 horas por dia, Matemática – 1 hora por dia. 

 - 3º ano – Psicologia, Metafísica, Filosofia moral – dois professores. 2 horas por dia. 

 III – Currículo Humanista  

– tem a duração de três anos e corresponde ao moderno curso secundário, abrangendo no Ratio cinco 

classes: Retórica - Humanidades - Gramática Superior - Gramática Média - Gramática Inferior. 

 Segundo Marçal Ribeiro, deste plano de estudos no Brasil somente o curso de humanidades 

chegou a ser aplicado nos colégios jesuíticos:  

 

O que realmente foi organizado no Brasil foi o curso de humanidades, isto é, os 

estudos menores, que se compunham de quatro séries de gramática (assegurar 

expressão clara e exata), uma de humanidades (assegurar expressão rica e elegante) e 

uma de retórica (assegurar expressão poderosa e convincente. No que diz respeito aos 

cursos superiores de humanidades alguns foram organizados visando a formação dos 

padres catequistas. (RIBEIRO; 1988; p. 28) 

 

  

Não podemos deixar de ressaltar ainda que os colégios jesuíticos, ao adotar pelo menos em 

alguma medida os preceitos das Constituições da Ordem, pretendiam reproduzir na colônia as visões 

de mundo próprias de Portugal, o que acabou por afastar o reduzido número de letrados de sua própria 

realidade: 

 

O privilegiamento do trabalho intelectual em detrimento do manual afastavam os 

alunos dos assuntos e problemas relativos à realidade imediata, distinguia-os da 
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maioria da população que era escrava e iletrada e alimentava a ideia de que o mundo 

civilizado estava lá fora e servia de modelo. Os ‘letrados’ acabavam por rejeitar não 

apenas esta maioria, e exercer sobre ela uma eficiente dominação, como também a 

própria realidade colonial, contribuindo para a manutenção deste traço de dominação 

externa e não para sua superação. (RIBEIRO; 1988; p. 28) 

 

Os alunos que conseguissem atingir o mais alto nível de estudos proporcionado no Brasil e 

desejassem obter formação superior deveriam irremediavelmente se direcionar às universidades da 

Europa, especialmente a de Coimbra. O momento ápice significava para o restritíssimo número de 

futuros bacharéis um verdadeiro encontro com a ‘civilização’. Em seu retorno teria em mãos o status 

assim como os instrumentos na continuidade e legitimidade da relação hierárquica entre a aristocracia 

colonial e o restante da população. Seu diploma e sua vivência no exterior se tornava uma cortina de 

fumaça que o colocava como representante/participante da superioridade cultural europeia nos trópicos 

e, ao mesmo tempo, incapaz de perceber que no projeto colonial como um todo não passava de um 

súdito do rei. Aos indígenas restava a catequese, o aprendizado de técnicas agrícolas e de construção 

que fossem necessários nas fazendas jesuíticas. Aos negros nada mais que o batismo e às mulheres o 

âmbito doméstico e familiar.  

 

2.4. Os jesuítas na reconfiguração espacial: colégios, entradas e padrões arquitetônicos. 

 

 Além das diferenças culturais em termos de espiritualidade, corpo, cosmogonia, línguas, 

relações de parentesco, orientações temporais e processos de aprendizagem que se evidenciaram no 

contato entre indígenas e europeus, também a relação entre o ser social e o território em que vive se 

tornou uma das questões centrais na elaboração do projeto de conversão e da tomada da terra na 

colônia. Seja na construção de cidades e de escolas, seja na formação de aldeamentos e na construção 

das grandes propriedades jesuíticas destinadas a produção para o mercado interno e externo, os jesuítas 

imprimiram uma concepção espacial em diversos aspectos divergente da que predominava entre os 

povos originários.  

 A primeira cidade fundada por Tomé de Sousa após sua chegada em 1549 foi Salvador, 

denominada São Salvador de Todos os Santos. Construída sobre a lógica da cidade alta e cidade baixa, 

em sua organização espacial é possível visualizar o atrelamento entre os princípios da doutrina 

teológico-política que fundamentava a subordinação do “corpo místico” e do “corpo político” ao rei, 

como argumenta Ransen (2010; p. 18-19) 

 
O seu núcleo inicial, conhecido como Cidade Alta, tinha a forma irregular de trapézio 

adaptada aos acidentes do terreno, com fortificações nos quatro cantos e nas metades 
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dos lados maiores. No lado de duas praças irregulares, o Terreiro de Jesus e o Largo 

do Palácio do Governo, foram escolhidos os lugares para os edifícios das instituições 

representativas do poder temporal e do poder espiritual: o palácio do Governador, a 

casa da Câmara, a cadeia, o colégio dos jesuítas. A região abaixo da escarpa, chamada 

de Bairro da Praia, foi destinada à construção naval e às atividades mercantis. 

  

Ou seja, a parte alta da cidade corresponde à parte superior e privilegiada do corpo político 

temporal e espiritual, enquanto que a Cidade Baixa se constitui como lugar destinado à escravaria, 

alfândega, construção naval e alimentação junto ao mar, à semelhança das cidades portuárias de 

Portugal. (RANSEN; 2010) 

Ao contrário das ordenações contidas no já referido Regimento de Tomé de Souza, os jesuítas 

não só atuaram nas proximidades das vilas como também criaram vilas a partir de seus 

empreendimentos. Entre alguns historiadores, como Serafim Leite (1890-1969) e Tito Lívio Ferreira 

(1894-1988), a fundação de São Paulo está diretamente conectada às atividades de Antônio da 

Nóbrega. Como afirma o próprio padre José de Anchieta "No ano de 1554, mandou o Padre Manoel 

da Nóbrega os filhos dos índios do campo a uma povoação nova chamada Piratininga, que os índios 

faziam por ordem do mesmo Padre, para receberem a fé"... (apud ABREU; 1972; p.189)  

Em 1556, apenas seis anos após o início do trabalho dos inacianos, José de Anchieta relata a 

dificuldade de se doutrinar e manter os jovens indígenas no seguimento dos ensinamentos cristãos 

mediante o modo de vida predominantemente nômade: 

 

Não somente os grandes, homens e mulheres, não dão fruto não se querendo aplicar á 

fé e doutrina cristã, mas ainda os mesmos muchachos que quasi criamos a nossos 

peitos com o leite da doutrina cristã, depois de serem já bem instruídos, seguem a seus 

pais primeiro em habitação e depois nos costumes; porque os dias passados, 

apartando-se alguns dêstes a outras moradas levaram comsigo bôa parte dos moços, e 

agora a maior parte dos que ficaram se mudou a outro lugar, onde possa viver 

livremente, aos quais necessariamente hão de imitar os filhos assim divisos, nem se 

podem ensinar, nem eles mais o desejam, e ainda, sobretudo não há quem queira ser 

ensinado. E se muitas vezes não viessem á igreja alguns escravos de Portugueses que 

aqui vivem, tocar-se-ia a campainha por demais e não haveria nenhum dos Índios que 

se ensinasse. De maneira que os meninos que antes aprendiam, andam de cá para lá, 

e não somente não aprendem nada de novo, mas antes perdem o já aprendido; mas 

não é isso maravilha porque quasi é natural dêsses Índios nunca morar em um lugar 

certo, senão que depois de haver aqui vivido algum tempo se passam a outro lugar, e 

daí a outro (Carta do Ir. José de Anchieta – Piratininga, fim de dezembro de 1556). 

 

José de Anchieta aponta o aldeamento como estratégia a ser adotada para se agrupar as 

populações indígenas, misturando diferentes povos sob o comando dos padres missionários. Como 

afirma Faria (2016; p. 1020), “a aldeia não era somente um espaço religioso, mas fundamentalmente 

um ‘espaço político’, uma unidade administrativa onde viviam os índios ‘livres’, e um ‘espaço 
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econômico’, o lugar onde se concentrava uma força de trabalho”. Tratava-se de apartar os indígenas 

de seus contextos sociais e espaciais e criar uma nova ordem moral, religiosa, temporal e laboral:  

 

A disciplina foi o estilo da nova educação: o horário se achava distribuído, da manhã 

à noite. Também as tarefas. Modifica-se o tipo de trabalho: antes, caça e pesca, talvez 

um pouco de lavoura, de acordo sempre com as necessidades imediatas. Agora, a 

agricultura, de acordo sempre com as necessidades da colônia. Uma segunda 

transformação diz respeito à organização da família. [...] A imposição da monogamia, 

a título de pureza dos costumes, teve por efeito a desagregação social, 

“racionalizando” o parentesco, as relações sociais, o relacionamento social. (PAIVA; 

1982; p. 93-95) 

 

O plano físico das aldeias jesuíticas seguiram os padrões europeus, com uma praça central, uma 

igreja e fileiras de unidades residenciais dispostas em espaço aberto, o que contrastava visivelmente 

com as malocas alongadas dos tupinambás habitadas por diversas famílias que mantinham relações de 

parentesco entre si.  “Os padrões das tabas e das habitações eram representações do cosmos social e 

religioso. Alterá-los implicava alterar a segurança do universo tradicional e desorientar os indígenas, 

no sentido literal da palavra” (SCHWARTZ apud FARIA; 2006; p. 07-08).  

          Figura 8. Representação do modelo de uma maloca guarani. 

 

Fonte: Cronicas de la Tierra sin males.  

 

 A construção destas habitações se encontrava inseridas em um contexto maior de compreensão 

do território, ou seja, do mundo Guarani. Para os Gurani Mbya, por exemplo, este mundo “é 

fragmentado e compartilhado por diferentes sociedades e grupos sociais. Em contraposição, as aldeias 

ou tekoa_ ‘lugar onde vivem segundo seus costumes e leis’ _ não podem abrigar outros grupos 

humanos.” (LADEIRA; 2001 In: Povos Indígenas do Brasil). Como afirma Ladeira (2007) tekoa pode 



89 

 

ser traduzido como sendo o lugar onde é possível realizar o modo de ser Guarani. Sob esta concepção 

de mundo o ‘ser’ é ‘estar’, e abrange a cultura, as normas, o comportamento, os costumes. “O tekoa, 

com toda a sua materialidade terrena é, sobretudo, uma inter-relação de espaços culturais, econômicos, 

sociais, religiosos e políticos” (MELIÁ apud LADEIRA; 2007; p. 93). 

Medindo cerca de 50 metros e podendo abrigar até 200 pessoas, as malocas foram modelos de 

organização espacial que predominou entre diferentes povos do Brasil. Eram vistas, pelos padres 

jesuítas, como fortalezas em sua estrutura física e como verdadeiros espaços de reprodução dos maus 

costumes e de uma ordem social a ser combatida. Neste contexto a arquitetura passou a exercer um 

importante papel. 

 

                                  Figura 9: Planta típica de uma Missão Jesuítica. 

 

Fonte: https://cronicastaipuenses.blogspot.com/2017/10/o-aldeamento-jesuita-em-  extremoz.html 

 

O arquiteto Rojério Entringer, ao analisar a arquitetura dos colégios jesuítas, estabelece uma 

relação entre a Ratio Studiorum e a De Ratione Aedifitiorum (Regra de edificação), ou seja, a presença 

de padrões geométricos determinados pelo uso de linhas retas tem o propósito de regrar o espaço para 

melhor aplicar o código pedagógico que rege os processos de aprendizagem. Assim, a escola deveria 

ser: 

O espaço para a preleção do professor; para o estudo privado do aluno; para os 

exercícios da memória; para as repetições; para os trabalhos grupais; para as 

exposições; e para os exames e provas. Assim, a linha reta da cruz da quadra e do 

retângulo como partido era funcional para a seriação dos graus dos alunos, cada qual 

no seu quadrado, ou seja, nos seus cubículos, que eram as salas de aula. O pátio era 

um espaço para ordenar os alunos em fila, ou para diversos fins escolares, religiosos, 

morais e cívicos. (ENTRINGER; 2015; p. 80) 

https://cronicastaipuenses.blogspot.com/2017/10/o-aldeamento-jesuita-em-%20%20extremoz.html
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Figura 10: Colégio dos jesuítas – Santos (1804). Planta Térrea sem escala. 

 

 

Fonte: (ENTRINGER; 2015; p. 80) 

Quando Manoel da Nóbrega chegou ao Brasil em 1549 para fundar, juntamente com Salvador, 

o primeiro colégio inaciano das Américas, já existia na Europa um princípio arquitetônico fixado 

(CARVALHO, 1990 apud ENTRINGER; 2015; p. 80): 

O programa construtivo de um colégio na colônia obedecia fundamentalmente as 

regras gerais fixadas na Acta in Congregations Generalis, i, 1558, “Decretum 34, De 

ratione aedifitiorum”. Essas regras foram especificadas nas atas de 1565, da Segunda 

Congregação Geral e estipulavam a preponderância do princípio arquitetônico de 

solidez, sobriedade religiosa, funcionalidade e higiene sobre o aparato decorativo; a 

distribuição em quadra, isto é, em locais articulados em torno de um pátio, com quatro 
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partes distintas de utilização destinadas, respectivamente, ao culto religioso, ao 

ensino, à residência e à subsistência.  

 

No entanto, a utilização da cruz e da quadra nas obras arquitetônicas jesuíticas adquiriram 

especificidades no Brasil. Entringer (2015) cita o caso da Igreja construída em São Pedro da Aldeia no 

ano de 1723, em que a cruz e o campanário se encontram alinhados com as estrelas do Cruzeiro do 

Sul. Esta constelação é tida pelos tupi-guaranis como um dos mais importantes sistemas de referência 

em sua vida cotidiana. Como afirma o astrônomo Afonso Germano, os índios brasileiros possuíam 

uma astronomia própria por meio da qual definiam o tempo de colheita, a contagem de dias, meses e 

anos, a duração das marés, a chegada das chuvas. Desenhavam no céu histórias de mitos, lendas e seus 

códigos morais, fazendo do firmamento o esteio de seu cotidiano. (GERMANO; 2013; p.46) 

Em 1612, o missionário capuchinho francês Claude d’Abbeville, que passou quatro meses com 

os tupinambás do Maranhão, registrou em seu livro ‘Histoire de la mission de pères capucins en l’Isle 

de Maragnan et terres circonvoisines’ que “Poucos entre eles desconhecem a maioria dos 49 astros e 

estrelas de seu hemisfério; chamam-nos todos por seus nomes próprios, inventados por seus 

antepassados”. (ABBEVILLE; 1614 apud GERMANO; 2013; p. 48) Segundo Germano, este sistema 

descrito por Abbeville “é muito semelhante ao utilizado, atualmente, pelos guaranis do sul do Brasil, 

embora separados pelas línguas (tupi e guarani), pelo espaço (mais de três mil km, em linha reta) e 

pelo tempo (quase 400 anos).” (2013; p. 47). 

Partindo destas observações, talvez não seja difícil inferir que, no contato com os povos tupi-

guarani os jesuítas tenham apreendido e incorporado estas referências astronômicas em suas 

construções arquitetônicas, ideia que pode ser corroborada ainda por Günter Weimer (2014) ao afirmar 

que: 

 

Para a história da nacionalidade brasileira, a forma de aldeamento mais importante foi 

a empregada pelos povos Tupi Guarani [...] Estas aldeias podiam apresentar um 

número variável de casas, ditas maiocas. Mas as que apresentavam um pátio quadrado 

serviram, prioritariamente, de ponto de partida da urbanização das cidades coloniais. 

 

Neste contexto da reconfiguração espacial, cabe destacar ainda que os jesuítas foram os 

primeiros europeus a saírem do litoral rumo ao sertão. Tal empresa só foi possível por meio do 

Caminho de Peabiru, estrada transcontinental que pelos seus mais de 3.000 km ligava Paraguai, Brasil, 

Bolívia e Peru indo do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico:  

   

O nome Peabiru origina-se dos índios Guarani que o chamavam de o caminho de 

Peabeyú, que na língua Guarani significava “Caminho Antigo de ida e volta” ou 
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“Caminho Gramado Amassado”. Este caminho levava-os a Terra Sem Mal ou “Yvy 

Marã e’y”, permeando toda a sua vida material e espiritual. No Paraguai o caminho 

aparece com outros nomes, como: Peavijú, Peavirú e Tape Avirú, significando, 

“caminho batido”, “Caminho Pisado” e “Caminho Amassado”. Cabeza de Vaca, em 

1541, percorreu o caminho pelo Paraná, conduzido pelos Guaranis, rumo ao Paraguai. 

(BOND, 2004 apud ROCHA; 2015; p. 143) 
 

 

Figura 11: Mapa do caminho de Peabiru.  

 

 

Fonte: http://www.historiabrasileira.com/brasil-pre-colonial/caminho-do-peabiru/ 

 

 “Devido á escassez de recursos, os jesuítas conseguiram do Pe. Geral e do rei de Portugal 

exceção para adquirirem o pretendido, isto é, começaram a possuir verdadeiras fazendas com escravos 

negros, destinadas a sustentar os colégios, as casas e os aldeamentos indígenas.(WREGE; 1993; p. 24) 

“Tanto cuidado os padres depositavam na posse das terras que as cadastraram e tombaram, objetivando 

com isso a certeza da exclusividade de seu uso pela Ordem Jesuítica, a fim de afastar colonos e índios 

que estavam requerendo as terras. (WREGE; 1993; p. 32) A tomada da terra ia se articulando à 

formação de colégios que imprimiram uma marca arquitetônica no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-pre-colonial/caminho-do-peabiru/
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Figura 12: Mapa da “Expansão dos Jesuítas no Brasil” no século XVI, organizado por Serafim 
Leite. 

 

 

                Fonte: (LEITE, 1938, tomo 1, 1938.) 

 

Não só pelas trilhas indígenas terrestres, mas também pelos rios, os jesuítas iam se dispersando 

pelo interior da colônia. Como nos apresenta Rinaldi (2013), dos principais colégios construídos na 

costa brasileira partiram diversas missões, inicialmente com propósito de reconhecimento territorial e 

de riquezas minerais seguidas da construção de vilas e aldeamentos. Do colégio da Bahia percorreram 



94 

 

todos os rios que desaguam na Baía de Todos os Santos e pelo rio São Francisco chegaram ao sertão 

do atual estado do Piauí e, daí, ao Maranhão e Ceará. Do Colégio do Espírito Santo chegaram a Minas 

Gerais através do Rio Doce, chegando ao Vale do Paraíba em meados do século XVII. Dos colégios 

de São Paulo enviavam entradas para prestar assistência às fazendas e aldeias mais distantes e, em 

meados do século XVIII, o padre Agostinho Lourenço seguiu pelo rio Tietê junto ao governador D. 

Antônio Rolim de Moura para fundação da capitania de Mato Grosso e das duas primeiras aldeias da 

região às margens do rio Guaiporé. O colégio do Pará, em meados do século XVII, se tornou o principal 

centro irradiador das expedições amazônicas, que resultou na fundação de aldeias ao longo do Rio 

Negro, Amazonas e Tocantins, sendo que algumas destas regiões ainda nem eram conhecidas pelos 

colonos.  

Ao longo de sua atuação no Brasil durante o período colonial, os jesuítas imprimiram novas 

configurações espaciais em termos arquitetônicos, com a construção de igrejas, praças, seminários e 

colégios. Com os aldeamentos, criaram espaços particulares destinados à conversão religiosa dos 

indígenas e à inserção destes nos preceitos morais e culturais advindos da Europa. Ao mesmo tempo 

foram adquirindo, por doações de fiéis ou da coroa portuguesa, imensas propriedades que se 

constituíram em verdadeiras fazendas coloniais, algumas com produção de açúcar, outras com a 

criação de gado e na região norte com extração e comercialização de produtos nativos. Nestas 

propriedades contavam ainda com a utilização da mão-de-obra de africanos escravizados e indígenas. 

Ou seja, a função de ‘amansar’ os indígenas por meio da catequese, que lhes fora designada já no 

Regimento de Tomé de Souza (1549), se desdobrou em uma participação ativa nos processos de 

tomada da terra no território brasileiro.  

À medida que avançavam para os sertões, por meio das estradas terrestres e fluviais não só 

modificavam a natureza em seus aspectos materiais como também tentavam impor uma forma 

completamente distinta de ser e estar às populações nativas, para as quais o mundo é compreendido a 

partir da articulação do cosmos, da terra e de todos seres que nela habitam. A fala da anciã Xamoí Vó 

Almerinda que faz referência ao Caminho de Peabiru, tido pelos jesuítas e pelos colonos como uma 

estrada de acesso a possíveis riquezas minerais e que se encontra hoje praticamente submerso pelas 

fazendas, nos permite visualizar os diferentes significados atribuídos aos caminhos que trilhamos sobre 

a terra: 

 

É o caminho da terra, né? Veio que veio, veio lá do céu e encosto no lugar onde eles 

fizeram, e começo a tremê, aquele caminho tremia, tremia e tremia. Mais no meio 

daquela tribo que tava rezando tinha uma muié i um hômi qui era abusante, num crê 

muito, né? Aí eles rezando, rezando, mas por causa daqueles dois abusante, o caminho 

subiu trá veiz, sumiu no céu. Sabe qui eles fizeram? Daí as muié tava dançando lá 

com taquá, Nhanderu com mbaraká, aí viro contra um o outro, quebrava mbaraká na 
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cabeça do outro, as moça brigando entre as moça, rapaziada brigando entre a 

rapaziada, sentia que o caminho sumia outra vez, sumiu no céu outra vez. Se não eles 

ia embora. Por causa daqueles dois abusante, num desceu no chão pra levá 

eles...ah...tem muita história, muita história, muito triste (a anciã chora). Quando eles 

tão pedindo a Nhandejara pra abrir o caminho assim, eles jejua, né? Comida assim 

num come. O que eles come é canjica, mel da mata com água muito fria ainda. Assim 

que eles comia. É, lá é terra...como é que se fala...lá, Yvy Mburana, terra que encanto 

pra índio ficá, diz que existe mesmo isso aí. Mais os índio tá lá, né? (ALMERINDA, 

2013 apud ROCHA; 2015; p. 1436). 
 

  

As palavras da anciã expressam como o desaparecimento do caminho da terra, que veio do céu, 

e a presença dos ‘abusantes’ provocaram uma desestruturação da comunidade principalmente por 

causa das brigas entre os jovens. Para que o caminho seja aberto novamente é preciso da mata que dá 

a canjica, o mel e a água fria. Podemos interpretar a ‘história triste’ que a Vó Almerinda nos conta 

como o resultado da reconfiguração espacial empreendida por jesuítas e colonos que, em um duplo 

movimento, pretendiam domesticar a natureza e os povos, abrindo caminhos à perversidade do 

colonialismo legitimado pelo direito europeu.  

 

2.5. Reforma pombalina e a expulsão dos jesuítas.   

 

 No século XVIII o orbis cristianus, composto pela aliança entre tradição, fé, ciência 

(escolástica) e Estado, passou a ser confrontado pela lógica racionalista. As ideias iluministas que 

agitavam a mentalidade europeia, resguardada suas peculiaridades locais, vislumbravam “um 

programa pedagógico, uma atitude crítica de revisão de problemas do qual não se podem dissociar, no 

fundo, as intenções de uma reforma, tanto das instituições, quanto dos hábitos de pensamento.” 

(RAMOS; 1978; p. 27) Em Portugal, estas ideias iriam se concretizar nas famosas Reformas 

Pombalinas.  

Foi neste contexto que Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o qual recebe o título 

de Conde de Oeiras em 1769 tornando-se Marquês de Pombal, amadureceu seu projeto de modernizar 

Portugal por meio da racionalização da exploração das colônias, da instalação de indústrias e de novas 

medidas comerciais, como podemos perceber a partir dos princípios básicos do novo modelo de 

Estado: “O desenvolvimento da cultura geral, o incremento das indústrias, o progresso das artes, o 

progresso das letras, o progresso científico, a vitalidade do comércio interno, a riqueza do comércio 

externo, a paz política, a elevação do nível de riqueza e bem-estar”. (MARQUÊS DE POMBAL, 1775 

apud SAVIANI; 2008; p. 81). Seu propósito de centralização das decisões de cunho político e social 

resultou em uma ampla reforma institucional: 
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Enquadrou a nobreza eliminando os privilégios de nascimento; notabilizou os agentes 

da indústria e do comércio; neutralizou os conflitos de classe; extinguiu a Confraria 

do Espírito Santo da Pedreira ou Mesa dos Homens de Negócios (1755), criando a 

Junta do Comércio (1756) e a Aula de Comércio (1759); instituiu a política dos 

diretórios visando a subtrair os indígenas do controle eclesial (1757); expulsou os 

jesuítas (1759); vinculou a Igreja ao Estado, tornando-a independente de Roma 

(1760); criou o Colégio dos Nobres (fundado em 1761 e aberto em 1766); aboliu as 

diferenças entre cristãos velhos e novos (1768); criou a Real Mesa Censória (1768); 

secularizou a Inquisição, tornando-a um instrumento do Estado (1769) e decretou a 

reforma dos estudos menores (1759) e maiores (1772). (SAVIANI; 2008; p. 82) 

 

No campo educacional, as reformas realizadas por Marquês de Pombal determinaria um rumo 

bastante adverso para Ordem dos Jesuítas em Portugal e em suas colônias: 

 

Tendo consideração outrosim a que, sendo o estudo das Letras Humanas a base de 

todas as Sciencias, se vê nestes Reinos extraordinariamente decahido daquelle auge, 

em que se achavão quando as Aulas se confiarão aos Religiosos Jesuitas; em razão de 

que estes com o escuro e fastidioso Methodo, que introduzirão nas Escolas destes 

Reinos e seus Dominios, e muito mais com a inflexivel tenacidade, com que sempre 

procurarão sustentallo contra a evidencia das solidas verdades, que lhe descobrirão os 

defeitos, e os prejuizos do uso de hum Methodo, que, depois de serem, por elle 

conduzidos os Estudantes pelo longo espaço de oito, nove, e mais annos, se achavão 

no fim delles tão illaqueados nas miudezas da Grammatica, como destituidos das 

verdadeiras noçoens das Linguas Latina, e Grega, para nellas fallarem, e escreverem 

sem hum tão extraordinario desperdicio de tempo, com a mesma facilidade, e pureza, 

que se tem feito familiares a todas as outras Naçoens da Europa, que abolirão aquelle 

pernicioso Methodo; dando assim os mesmos Religiosos causa necessária á quasi total 

decadencia das referidas duas Linguas; sem nunca já mais cederem, nem á invencivel 

força do exemplo dos maiores Homens de todas as Naçoens civilizadas; nem ao 

louvavel, e fervoroso zelo dos muitos Varoens de eximia erudição, que (livres das 

preoccupaçoens, com que os mesmos Religiosos pertenderão allucinar os meus 

Vassallos, distrahindo-os, na sobredita fórma, do progresso das suas applicaçoens, 

para que, criando-os, e prolongando-os na ignorancia, lhes conservassem huma 

subordinação, e dependencia tão injustas, como perniciosas) clamarão altamente 

nestes Reinos contra o Methodo; contra o máo gosto; e contra a ruina dos Estudos. 

(Alvará régio, de 28 de junho de 1759, em que se extinguem todas as Escolas 

reguladas pelo método dos jesuítas e se estabelece um novo regime) 

 

 Pelo teor do documento acima nota-se que em Portugal os jesuítas passaram ser 

responsabilizados pelo atraso educacional com relação a países como Inglaterra e França. As intensas 

críticas aos métodos utilizados como a memorização, arguição retórica e castigos corporais foram 

sintetizadas nas cartas escritas por Luiz Antonio Verney (1713-1792) que, compiladas, deram origem 

a uma das obras que se tornou referencial no período, O Verdadeiro Método de estudar.  
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 Mediante as circunstâncias, obviamente não estamos a tratar de uma revolução educacional, 

afinal, a grande empresa colonial portuguesa fora legitimada por bulas papais e auxiliada pelo trabalho 

da Ordem Jesuítica no assentamento de suas ordenações régias nos territórios além-mar. Portanto, 

como ressalta Laerte Ramos Carvalho (1978; p.27) o iluminismo português não teve um caráter 

revolucionário, anti-histórico e irreligioso se apresentando, na verdade, essencialmente cristão e 

católico. O Alvará régio de 1759 evidencia o objetivo de que as novas leis deveriam ser aplicadas em 

benefício da Igreja e da Pátria:  

 
 

Eu EL REY. Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo consideração a que das 

culturas das Sciencias depende a felicidade das Monarquias, conservando-se por meio 

dellas a Religião, e a Justiça na sua pureza, e igualdade; e a que por esta razão forão 

sempre as mesmas Sciencias o objeto mais digno do cuidado dos Senhores Reys meus 

Predecessores, que com as suas Reaes Providencias estabelecerão, e animarão os 

Estudos publicos; promulgando as Leys mais justas, e proporcionadas para que os 

Vassallos da minha Coroa pudessem fazer á sombra dellas os maiores progressos em 

benefício da Igreja, e da Patria. (Alvará régio, de 28 de junho de 1759, em que se 

extinguem todas as escolas reguladas pelo método dos Jesuítas e se estabelece um 

novo regime) 
 

 

Este caráter reformista se expressa nas medidas tomadas em relação aos estudos menores e 

estudos maiores do Reino e de suas colônias. Segundo Dermeval Saviani, a reforma dos estudos 

maiores (especialmente da Universidade de Coimbra) procurou incorporar as inovações nas 

investigações do método histórico, hermenêutico e crítico aplicado nos estudos teológicos e jurídicos. 

No entanto, tais inovações estavam submetidas aos riscos de que o crescente antijesuitismo se 

convertesse em doutrinas contrárias a fé católica. Tal dilema se expressa na substituição do Tribunal 

do Santo Ofício pela Real Mesa Censória. Em uma tacada só, o poder imperial passaria a controlar as 

obras publicadas, papel até então exercido pela Igreja Católica e, ao mesmo tempo, poderia impedir a 

disseminação dos pensamentos iluministas mais radicais.  

Outros fatores, como o hábito das disputas, tão fortemente enraizado na escola e na mentalidade 

portuguesas pela tradição escolástica, também contribuíram nas limitações do programa de renovação 

cultural e no impedimento do debate livre acerca das ideias que se disseminavam pela Europa. 

(RAMOS; 1978; p. 27) 

Sobre a reforma dos estudos menores, deixemos que suas diretrizes se explicitem pelas próprias 

palavras de Marquês de Pombal:  

 
Supplicando-me, que ocorresse à reparação das sobreditas Escolas, que constituem os 

berços, em que se nutrem, e criam as referidas Artes, e Sciencias, com huma 

Providencia tal, que igualando a importância dos seus grandes objetos, se extendesse 

o beneficio dela ao maior numero de Povos, e de Habitantes deles, que a possibilidade 



98 

 

pudesse permitir. Porque sendo impraticável, que se formasse em toda huma Nação 

hum Plano, que fosse de igual comodidade a todos os Póvos, e a todos, e a cada hum 

dos Particulares deles: sendo certo, que todos os sobreditos concorrem na unidade da 

causa do interesse público, e geral [...] Sendo igualmente certo, que nem todos 

Indíviduos destes Reinos, e seus Dominios se hão de educar com o destino dos 

Estudos Maiores, porque deles se devem deduzir os que são necessariamente 

empregados nos serviços rústicos, e nas Artes Fabrís, que ministram o sustento aos 

Póvos, e constituem os braços, e mãos do Corpo Político; bastariam as pessoas deste 

grêmio as instrucções dos Párocos [...] bastará a huns, que se contenham nos 

exercícios de ler, escrever, e contar; [...] de sorte que somente se fará necessário 

habilitar-se para a Filologia o menor numero dos outros Mancebos, que aspiram às 

aplicações daquelas Faculdades Academicas, que fazem figurar os Homens nos 

Estados. (Carta de Lei de 6 de novembro de 1772 mandada publicar por Marquês de 

Pombal)  

 

 Seja pela não aprovação de uma educação do povo, seja pela falta de recurso, a educação 

continuou sendo acessível a um número reduzido de jovens aristocratas. Aos moldes das sociedades 

idealizadas por Platão e Aristóteles, tal situação se justificava pelo fato de que cada indivíduo exerce 

uma função específica na sociedade, sendo que a dedicação ao estudo é realmente imprescindível 

apenas para aqueles que ocuparão cargos públicos.  

Uma das grandes inovações das reformas pombalinas foi a criação pelo governo português de 

um fundo, designado ‘subsídio literário’, para custear o funcionamento das instituições de ensino, que 

agora passava assumir as diretrizes emanadas do governo imperial e não mais das instituições 

religiosas católicas. Mas, como afirma Dermeval Saviani (2008), tal medida não fora suficiente e 

atendeu apenas um pequeno número de alunos.40  

Aqueles que conseguissem adquirir os conhecimentos básicos e propedêuticos necessários 

poderiam, após um exame preliminar, terminar o curso superior na Universidade de Coimbra ou em 

outra universidade da Europa. Se os jesuítas, por mais de dois séculos, predominaram na realização de 

uma ponte entre o saber culto e a paideia cristã ocidental, a partir de então cada vez mais este papel 

seria exercido pelos filhos das ricas famílias que se enriqueceram por meio do sistema de exploração 

colonial.  

O rompimento das estreitas relações entre a Coroa portuguesa e a Companhia de Jesus também 

estabeleceu uma nova relação entre Estado e os povos indígenas do Brasil. Com a aprovação do 

Diretório dos Índios (1758) a Companhia de Jesus fica proibida de exercer o papel normatizador da 

educação, da administração do trabalho indígena e das relações entre estes e os colonos. A ação 

antijesuítica na Amazônia é elucidadora desta nova ordem: “Era a unicidade administrativa que se 

                                                           
40 O Brasil teria que esperar até a promulgação da lei de 15 de outubro de 1827 que torna a educação pública um dever 

do governo, ao qual caberia a função de instalar e manter instituições de ensino em todas as povoações e vilas do país, 
o que, evidentemente, não se concretizou nem nos dias atuais. 
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buscava. Queria ainda o governo a integração econômica do silvícola, pela participação no trabalho da 

comunidade maior — a colônia —, em vez de confiná-lo na comunidade menor — a missão.” 

(AVELLAR, 1983 apud DAMASCENO; 2014; p.108) 

No campo linguístico, impôs-se o uso do português priorizando a gramática desta língua. O 

Grão-Pará e o Maranhão foram os locais de maior impacto desta política com a coibição do uso do 

nheengatu, que passou ser considerado como meio de controle dos indígenas pelos missionários. As 

aldeias passaram a receber nomes de localidades portuguesas, como Santarém e Soure.  

(DAMASCENO; 2014; 106) 

Dermeval Saviani (2008) afirma que, na verdade, esta reforma arrastou por longas décadas uma 

verdadeira desestruturação de todas as instituições educacionais que foram criadas e/ou dirigidas até 

aquele momento. A extrema morosidade no concurso e contratação de novos mestres se deparou com 

problemas financeiros e com o fato de que, em sua grande maioria, professores e intelectuais do 

período haviam se formado pela ordem ou a ela serviam. Até 1827 vigorou no Brasil um sistema de 

aulas régias que contemplou um reduzidíssimo número de alunos, advindos da elite aristocrática, como 

podemos verificar pelos números de aulas estipuladas pela coroa portuguesa: 

 

Quadro 1:  organizado por Tereza M. R. F. L. Cardoso, a partir do anexo à lei de 6 de novembro de 1972. 

 

 Ler, escrever, 

contar 

Latim Grego Retórica Filosofia 

Rio de Janeiro 2 2 1 1 1 

Bahia 4 3       1 1 1 

Pernambuco 4 4 1 1 1 

Mariana 1 1 - 1 - 

São Paulo 1 1 - 1 - 

Vila Rica 1 1 - - - 

S. J. del Rei 1 1 - - - 

Pará 1 1 - 1 - 

Maranhão 1 1 - - - 

Total 16 15 3 6 3 

  

Fonte: (CARDOSO apud SAVIANI; 2008; p. 97) 

 

 

Como ressalta Solange Zotti (2004), “os jesuítas são retirados de cena e a Colônia depara-se 

com a amarga realidade de nada ver colocado em seu lugar, atrelando-se, ainda mais, a formação da 

elite dirigente aos moldes de Portugal”. (P.27) Por diferentes motivos, apontados por Saviani (2008), 

as reformas pombalinas não atingiram e não progrediram no Brasil em razão da escassez de mestres, 
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da insuficiência de recursos e do temor de que o ensino disseminasse ideias emancipacionistas na 

colônia. Outro fator de fundamental importância seria a própria formação jesuítica dos mestres. A 

ordem militante do mundo havia deixado profundas marcas.                                                                                                                                                                          

A partir do exposto ao longo deste capítulo, podemos inferir que por mais que a Companhia de 

Jesus tenha buscado a adaptação da escola europeia aqui na América, a tentativa de uniformização de 

um projeto educacional europeu/cristão foi a iminência do fracasso da ideia de uma pedagogia única e 

universal. Para demonstrar tal afirmação, traçarei em seguida os principais pontos de convergência e 

divergência entre as orientações do método Ratio Studiorum e dos métodos jesuíticos no Brasil 

colonial: 

- na Europa, a Companhia de Jesus se destacou em seu papel de defesa da doutrina católica 

face às reformas religiosas, enquanto que na América, tratava-se especialmente da conversão dos 

povos originários à fé cristã; ou seja, se na Europa se apresentou como normatização da educação 

humanista cristã, na América temos uma intensa articulação entre evangelização/colonização de 

corpos, de espiritualidades, de territórios, de cosmologias e de línguas.  

- o método Ratio Studiorum não só privilegia o latim e o grego, em detrimento das línguas 

vernáculas, como também lhes atribui o caráter de código de acesso aos pensadores clássicos e 

escolásticos eleitos como patronos do conhecimento; no Brasil os jesuítas se esforçaram na 

aprendizagem ou criação de uma língua “geral” para estabelecer o mínimo de diálogo entre os 

colonizadores e os povos originários; 

- na Europa, os colégios e internatos contavam com apoio financeiro dos imperadores, ainda 

que estes fossem insuficientes, bem como certa facilidade dos estudantes se adaptarem a rigidez dos 

horários de estudos; no Brasil, este modelo de ‘educação’ sequer era reconhecido pelos povos 

originários e se contrapunha em diversos aspectos às suas próprias pedagogias; 

- no Brasil as escolas jesuítas se utilizaram ou mesmo dependeram do trabalho escravo, seja 

africano ou indígena, para manter suas instituições em funcionamento; foi à custa de uma hierarquia 

violentamente imposta que aqui organizaram e reproduziram as instituições.  

Por outro lado, ainda que tenha sido marcado por particularidades locais, é inegável que o 

projeto de educação e cultura jesuítica tenha deixado suas marcas ao longo do 200 anos em que atuou: 

hierarquização; meritocracia; competição; disciplina; obediência; autoridade; divisão de aulas; dias 

santos; organização do ambiente escolar; formas de correção e avaliação; ensino verbalista e livresco; 

prêmios e castigos; repetição; memorização; elitismo; saber douto X senso comum e a compreensão 

dualista do mundo são algumas destas marcas indeléveis em nossas escolas.  

Do modelo arquitetônico herdamos uma forma de organização espacial que distribui os alunos 

‘cada um em seu quadrado’, após serem organizados em filas indianas no pátio. Esta forma de 
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recepcionar os estudantes inclusive tem se reafirmado principalmente nos colégios militares. Nem é 

preciso dizer que a hierarquia colonial entre a escola da metrópole e a escola da colônia se reproduz 

hoje sob a faceta de escolas particulares para ‘ricos’ e escolas públicas para ‘pobres’. No que se refere 

à educação indígena, esta ainda se encontra em processo de autoafirmação e auto-organização, sendo 

que o acesso às universidades, mesmo com a instituição do regime de cotas e de cursos interculturais, 

é marcado por barreiras de comunicação interepistêmica mantidas pela colonialidade do saber.  

A implantação da paideia cristã no Brasil, ainda que não tenha se concretizado efetivamente 

entre os povos originários deste território, foi sem dúvida uma das marcas mais profundas da 

colonialidade do ser, do poder e do saber, de forma que a discussão acerca do eurocentrismo não deve 

se dar às margens deste projeto de sociedade, erigido pelos colonos e pelos padres em consonância 

com os interesses da coroa portuguesa e dos sumos pontífices de Roma. Este projeto político e 

teológico permitiu que os ideias de bons costumes, de família, de educação disciplinadora, se 

desenvolvessem em paralelo com a institucionalização da propriedade privada e o funcionamento de 

um mercado que se expandia globalmente pelas vias marítimas. No campo intelectual, a Ordem dos 

Jesuítas ou, o catolicismo em si, foi o germe de toda uma tradição que iria se desdobrar na relação 

cultural hierárquica entre Europa e Brasil.  

O cenário político e econômico do século XIX acenam para desestruturação do sistema 

colonial. Acontecimentos como a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a abertura dos portos 

para comercialização com a Inglaterra e a modernização do Rio de Janeiro acabaram por desembocar 

na Proclamação da Independência do Brasil. Se em sua estrutura econômica a nascente nação segue 

sobre as bases do latifúndio monoprodutor e escravista, no campo educacional as mudanças também 

se deram de forma muita lenta. A vigência de um liberalismo moderado garantiria que o processo de 

transição se desse sem rupturas e sem ameaças intelectuais de cunho revolucionário que 

desestabilizassem a ordem vigente. Discutiremos no próximo capítulo como se deu a entrada das 

teorias ecléticas, positivistas e racialistas que delinearam o contexto intelectual no qual se deu a criação 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a inclusão da história como disciplina escolar.  
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CAPÍTULO III 

FORMAÇÃO DA MATRIZ HISTORIOGRÁFICA BRASILEIRA: A NAÇÃO E O POVO NA 

ESCRITA E NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

 O discurso historiográfico ganha força no século XIX e a instituição de parâmetros de 

cientificidade na produção das pesquisas e narrativas faz com que a história garanta seu espaço como 

disciplina autônoma nas universidades europeias. É importante observarmos que este período foi 

profundamente marcado pelos debates acerca da identidade nacional, ou seja, a história que aos poucos 

se delineia a partir do século XVIII chega ao século XIX com duas preocupações centrais: o progresso 

das civilizações e a origem das nações. A relação entre tempo e espaço passa constituir a principal 

base explicativa da suposta superioridade europeia, temporalmente à frente das outras regiões do 

mundo em razão de seu estágio de progresso civilizacional, e espacialmente privilegiada por uma 

natureza e por um clima que promove o desenvolvimento racional de seus habitantes.  

 Segundo Martin Bernal (1993) muitos gregos, inclusive Aristóteles, desenvolveram teorias 

'nacionalistas' que situavam a Grécia em um plano mais elevado que de outras civilizações, no entanto, 

o nacionalismo vinculado à Europa cristã que se expressou por meio do romantismo a partir do fim do 

século XVIII, trouxe como postulados paradigmáticos a desigualdade das raças identificadas e 

classificadas segundo características físicas e mentais. Nota-se ainda que a defesa de ideias racistas se 

desenvolveu em concomitância com o crescimento do tráfico de africanos para as Américas.  

 Alguns autores, como Charles-Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de 

Montesquieu (1689-1755), viriam contribuir com este paradigma ao associar política (fator social), 

raça (fator biológico), estágio civilizacional (fator temporal) e natureza (fator espacial) para pensar a 

política e os princípios legislativos como ciência. Vejamos como o próprio barão de Montesquieu trata 

estas questões em sua obra ‘O Espírito das Leis’: 

 

Existem países onde o calor debilita o corpo e enfraquece tanto a coragem, que os 

homens só são levados a um dever penoso pelo medo dos castigos: assim, ali a 

escravidão choca menos à razão; e como o senhor é tão covarde em relação a seu 

príncipe quanto o é seu escravo em relação a ele, a escravidão civil é também 

acompanhada da escravidão política. Aristóteles quer provar que existem escravos por 

natureza, e o que diz não o prova. Penso que, se existem tais homens, são aqueles dos 

quais acabo de falar. Mas como todos os homens nascem iguais, é preciso dizer que a 

escravidão é contra a natureza, ainda que em certos países esteja fundada numa razão 

natural; e deve-se distinguir bem estes países daqueles onde as próprias razões 

naturais a rejeitam, como os países da Europa, onde foi felizmente abolida. Plutarco 

conta-nos, na vida de Numa, que na época de Saturno não havia nem senhor nem 

escravo. Em nossos climas, o cristianismo trouxe esta idade de volta. Se eu tivesse 

que defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria: 

Tendo os povos da Europa exterminado os da América, tiveram que escravizar os da 
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África para utilizá-los para abrir tantas terras [...] o açúcar seria muito caro [...] são 

pretos dos pés à cabeça e tem o nariz tão achatado que é quase impossível ter pena 

deles. Não podemos convencer que Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma 

alma, principalmente uma alma boa, num corpo todo preto [...] se supuséssemos que 

eles fossem homens, começaríamos a crer que nós mesmos não somos cristãos.  

(MONTESQUIEU; 2000; p. 256-259) 

 

 No Brasil estes debates assumem diversas peculiaridades. Se por um lado temos uma 

aproximação com os temas abordados pelos autores iluministas europeus e pelo romantismo, por outro 

lado temos que a realidade do contexto histórico da nação, que se torna independente politicamente de 

sua metrópole em 1822, tem um duplo desafio: construir uma identidade cultural e territorial nacional 

e se legitimar perante a Europa. Para inserir o Brasil na marcha para o progresso, fazia-se necessário 

desmitificar a imagem negativa construída durante o século XVIII por autores considerados 

autoridades internacionais, como o naturalista Conde de Buffon41 (1707-1788) e Cornelius De Pauw 

(1739-1799), acerca da América Latina, de sua natureza e de seus habitantes: 

 

A Europa lançou um repto à chamada América Latina para que demonstrasse sua 

capacidade dentro do mundo que surgia. De acordo com o novo critério científico 

colocaram em dúvida esta capacidade. Mais; negaram que esta América (Latina) 

pudesse entrar no campo do progresso, dada sua imaturidade natural e cultural. A 

única possibilidade que fica para este mundo é a de sua incorporação ao mundo 

moderno debaixo da hegemonia da Europa. (LEOPOLDO ZEA apud TOBIAS; 1987; 

p. 152) 

 

 A construção da memória nacional em diversas localidades da Europa esteve vinculada a 

uma leitura e/ou invenção de um passado glorioso, com figuras heroicas que ilustravam os grandes 

acontecimentos e ao mesmo tempo serviam de exemplo para as gerações vindouras, que seriam 

educadas sob os auspícios do patriotismo. Com a pretensão de atender este propósito, no Brasil foi 

criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, que marcou o processo de 

fundação das bases da historiografia brasileira bem como revelou as contradições na utilização de 

referenciais europeus para se compreender nosso passado colonial.  A adoção do modelo teórico de 

purismo racial tornaria ainda mais difícil a tarefa que se propunha a nascente historiografia oficial de 

inserir a nação nas leis universais que encarceravam os povos do mundo em estágios de evolução, 

determinados pela associação entre raça e nível de desenvolvimento racional. Como afirmou José 

Bonifácio já em 1813: “amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo como 

brancos, mulatos, pretos livres e escravos, índios etc. etc. etc., em um corpo sólido e político.” (JOSÉ 

                                                           
41 Georges-Louis Leclerc, conhecido como Conde de Buffon, se tornou famoso durante o século XIX com seus estudos 
naturalistas comparativos entre América e Europa e como um dos ideólogos da teoria da degenerescência do continente 
americano. Influenciou as teorias evolucionistas de Darwin e Lamarck. A tese da debilidade e imaturidade do continente 
americano é radicalizada por De Pauw que não se limita a caracterizar a fauna, estendendo seus argumentos para 
definição dos homens americanos como brutos, selvagens e primitivos por natureza. (FONSECA; 2010) 
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BONIFÁCIO apud GUIMARÃES, 1988, p. 6) Uma das propostas deste capítulo é retomar a questão 

que se tornou o propósito fundamental deste instituto e da própria historiografia brasileira do século 

XIX e primeira metade do século XX: Como o passado colonial e a multirracialidade deveriam ser 

configurados na narrativa da história do Brasil a ser ensinada?   

  A Revista do Instituto Histórico e Geográfico (RIHGB) é fonte primordial para se tratar do 

assunto, pois foi a partir destas que circularam as pesquisas deste período e que se propuseram 

concursos destinados à produção de compêndios e livros escolares que sintetizassem a história do país. 

Em razão da grande quantidade de volumes nos limitamos a abordar alguns textos que consideramos 

de maior relevância como o discurso de abertura do Instituto de José Januário da Cunha Barbosa (1780-

1846), o texto de Von Martius (1794-1868) intitulado ‘Como se deve escrever a história do Brasil’ do 

qual resultou a obra de Varnhagem (1816-1878) ‘História Geral do Brasil’, eleita a melhor pelos sócios 

do Instituto e posteriormente inspiradora do compêndio didático escrito por Joaquim Manoel de 

Macedo (1820-1882). A obra de Macedo nos levará então ao contexto do ensino de História entre fins 

do século XIX e início do XX.  

 Por fim, trazemos uma breve análise de quatro obras que viriam se tornar referências básicas 

nos cursos universitários destinados à formação de professores e pesquisadores em história: ‘Capítulos 

de História Colonial’ (1907) de Capistrano de Abreu; ‘Formação do Brasil Contemporâneo’ (1942) de 

Caio Prado Júnior; ‘Raízes do Brasil’ (1936), de Sérgio Buarque de Holanda e ‘Casa Grande & 

Senzala’ (1933), de Gilberto Freyre. Ainda que esta geração traga alguns questionamentos às 

publicações do IHGB, é possível encontrar diversos elementos que apontam para uma continuidade de 

perspectivas e concepções que acabaram por fincar os pés inclusive nas atuais diretrizes do ensino de 

história. Que fique claro que nos dedicaremos mais limitadamente às leituras que estes autores fizeram 

de nosso passado colonial e suas interpretações acerca das relações Inter étnicas no Brasil.42 Neste 

sentido as problematizações aqui levantadas não tem a pretensão de anular as contribuições destes 

pensadores para compreensão de nosso passado, até porque ao lançarmos nossos olhares para estes 

estudos nos aproximamos dos propósitos e dos resultados da formação de uma matriz histórica 

científica no Brasil. ·. 

   

3.1.  Brasil colônia: da natureza selvagem ao mundo civilizado.  

  

                                                           
42  A tese de Patrícia Emanuelle Nascimento, intitulada ‘Protagonismo Indígena na Capitania de Goiás e suas estratégias 
e atuação frente as políticas indigenistas no século XVIII’, trata desta temática, as relações Inter étnicas, no contexto de 
Goiás no século XVIII. 
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 Já é ideia recorrente na historiografia brasileira a importância atribuída à formação do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), sob a égide da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

(SAIN), “agremiação composta por proprietários de terras e políticos cujo projeto principal era 

viabilizar o Império enquanto nação, promovendo o progresso da agricultura assim como sua unidade 

política” (DOMINGOS; 2009; p.162). Em consonância com os propósitos da SAIN, o Instituto teria a 

missão de construir a nação por meio do recolhimento, arquivamento e publicação de tudo que se 

referisse a história e geografia do Brasil.  Antes de entrarmos propriamente nas questões referentes a 

esta ‘missão’, considero de suma importância uma breve apresentação daqueles que idealizaram e 

constituíram o primeiro quadro desta instituição. 

 Entre os vinte e sete sócios fundadores que compuseram a primeira geração do IHGB 

figuravam homens que possuíam títulos de nobreza, como Cônegos, marqueses e viscondes, e/ou 

ocupavam cargos de conselheiros de Estado, senadores do império, desembargadores, doutores em 

medicina, ciências naturais, matemática e direito, contador de caixa, lentes das academias militares, 

administradores da corte, funcionários do tesouro público nacional, juízes, chefes de polícia, lentes do 

colégio  Pedro II e da academia imperial de Belas Artes.43  De acordo com o Art. 5º do Estatuto “o 

título de sócio honorário será concedido a pessoas de alta representação social, com relevantes serviços 

à cultura nas ciências a que se consagra o Instituto”. (RIHG; 1839; p. 299) O Estatuto do Instituto 

deixa claro que a admissão de sócios deveria passar pelo crivo das relações sociais e do lugar social 

ocupado pelo pretendente. Portanto, a quem caberia a escrita da história do Brasil? Aos funcionários 

do Estado e outros ‘ilustres’ colaboradores educados nas universidades europeias, especialmente a de 

Coimbra e a de Paris. Como afirma Carlos Lessa (2008; p. 245) “para o Império, a criação e a 

formatação da nacionalidade impuseram a construção da história oficial como uma tarefa explícita de 

Estado”. 

O salão principal onde ocorriam as sessões44 do Instituto deveria prestar uma homenagem 

permanente ao Imperador D. Pedro II, que não apenas foi patrocinador do Instituto como fez questão 

                                                           
43 Essa composição denota que a escrita e o ensino de história não eram atividades exercidas por historiadores de ofício, 
mas por literatos, bacharéis de direito, engenheiros, jornalistas dentre outras profissões exercidas pelos chamados 
homens de letras. Somente a partir de 1934, com a criação do curso de história na da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal (1935) os professores de história passaram ter formação 
especializada. (NADAI; 1992; p. 152-153) A maioria dos fundadores do IHGB, além de desempenhar funções dentro do 
aparelho de Estado, tinha como elemento nivelador o fato de integrar uma geração ainda nascida em Portugal e 
transferida compulsoriamente ao Brasil por ocasião das transformações geradas pelo período napoleônico. Socializado 
pela educação fornecida por Coimbra – refratária, portanto, aos ideais da Revolução Francesa – tal grupo seria dominante 
até o início dos anos 50 – tanto no IHGB como na burocracia estatal –, quando seria substituído pela geração formada no 
Brasil”. (CALLARI; 2001; p. 61) 
44 Essas sessões eram bastante longas, e seguiam um roteiro pré-estabelecido: inicialmente o presidente – figura que 
representava a instituição, geralmente um político de prestígio– fazia uma apresentação laudatória, evocando o caráter 
generoso e sábio do soberano, bem como as virtudes da Monarquia; em seguida o primeiro-secretário – que se incumbia 
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de presidir as sessões a partir de 1849 bem como de sugerir pautas. Esta centralização na figura do 

imperador se distendia no controle das produções intelectuais das províncias do Brasil e também de 

outras regiões do mundo45. No mesmo sentido o Colégio Pedro II, também localizado no Rio de 

Janeiro, deveria servir de modelo educacional para toda nação. A proposta de criação do Instituto deixa 

clara a noção que este teria o papel fundamental de controlar os arquivos que viriam compor a memória 

nacional: 

 

O Instituto abrirá correspondência com o Instituto Histórico de Pariz, ao qual 

remetterá todos os documentos da sua instalação, e assim também com outros 

da mesma natureza em nações estrangeiras: e procurará ramificar-se nas 

províncias do Imperio, para melhor colligir os documentos necessarios à 

historia e geografhia do Brazil.  (RIHGB; Tomo I; 1839; p. 07) 

 

 Esta concepção de história pode ser compreendida a partir da terminologia utilizada por Lilia 

Schwarcz (1989) de “ato de garimpagem”, ou seja, o ofício do historiador é fundamentalmente coletar 

fontes, selecionar fatos, fundar mitos de origem e formatar figuras ilustres, principalmente a partir das 

biografias, que poderiam compor o panteão heroico da nação. Tudo que fosse “garimpado” seria lido 

pelos sócios do Instituto e, conforme aprovação do grupo seria então publicado na Revista que desde 

1839 teve sua produção ininterrupta. 

 Nos dizeres de Joaquim Manoel de Macedo, a revista se tornara um verdadeiro cofre onde 

se guardam numerosos tesouros “e a leitura delas será muitas vezes frutuosa para o ministro e 

legislador e o diplomata, e em uma palavra para todos aqueles que não olham com indiferença para as 

coisas da pátria”. (MACEDO; 1852; apud GUIMARÃES; 1988; p. 20) Tesouro este muito bem 

guardado, especialmente a partir da criação da ‘Arca do Sigillo’ aprovada pelos membros do Instituto 

e pelo próprio governo imperial em 1850: 

 

Escriptos ha certamente muito preciosos, e de uma utilidade incontestavel para a 

historia de um paiz; mas que podem acarretar com a sua immediata publicação, além 

de graves desgostos a seus autores, incalculáveis perturbações, e não só comprometer 

a tranquilidade do interior como a paz do exterior: e tambem outros, que envolvendo 

personalidades contemporaneas, e descarnando os factos, ou divulgando segredos, 

trariam em resultado um sem numero de inimizades, e deslocações pessoaes, 

mormente em épocas de transição, e n'um paiz como o nosso, onde as bases de uma 

                                                           
do trabalho mais pesado, redigindo atas e preparando reuniões – apresentava um resumo das atividades do ano e, por 
último, o orador entoava o elogio aos sócios falecidos. (CALLARI; 2001; p.63) 
45 Olegario Herculano d'Aquino e Castro informa que o Brasil mantinha correspondência "com Instituto Nacional da 
França, Academia de Sciencias de Lisboa, as Sociedades de Geographia de Paris, dos Antiquarios da Dinamarca e as de 
Historia da Pensylvania e da Belgica." (CASTRO; 1897; p. 23)  
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longa experiencia não podem ainda fructificar, e onde a tolerancia das nações velhas 

não teve tempo de chegar.46 (RIHGB; 1850; p. 133) 

 

O cônego Januário da Cunha Barbosa (secretário perpétuo do Instituto) nos dá indícios do 

modelo básico das produções intelectuais que poderiam ser publicadas. As investigações deveriam ter 

um tom de história exemplar, de inspiração ciceroniana e nacionalista, como propunha o romantismo 

francês. Neste sentido, encontramos nas revistas do IHGB uma história dos sucessos morais, 

biografias, homenagens às figuras sociais ilustres, publicação de fontes históricas, relatórios de suas 

reuniões, destaque de datas comemorativas, genealogia das famílias mais ‘ilustres’, notícias e 

homenagens aos filiados que viessem falecer, relatório de textos, artigos e trabalhos recebidos de 

colaboradores.47 Adolfo de Varnhagen reafirma esta história aristocrática, “Por mais que corram os 

séculos, não há país, embora blasone de mui republicano, que não aprecie a aristocracia, isto é, a 

nobreza hereditária; sendo que a tradição das famílias vem, com o andar do tempo, a constituir a 

história da pátria.” (1979; p. 64) 

 No discurso que abre a primeira edição da Revista Januário da Cunha Barbosa, recitando as 

palavras de Cícero, atribui à história o caráter de “testemunha dos tempos, a luz da verdade e a escola 

da vida”, devendo ser dividida em antiga, moderna e subdividida em vários ramos e épocas para se 

tornarem de “maior interesse aos sábios investigadores da marcha de nossa civilização” (BARBOSA; 

1839). Fazendo um convite à escrita da história nacional, Januário da Cunha traz uma reflexão sobre 

a forma como havia sido tratada até então e encaminha os passos para inscrição do Brasil na marcha 

da civilização:   

 

E deixaremos sempre ao genio especulador dos estrangeiros o escrever a nossa historia, 

sem aquelle acerto que melhor pòde conseguir um escriptor nacional? [...] Este ramo de 

estudos, tão necessário à civilisação dos povos, faltava aos nossos patrícios. Mas 

consolamo-nos de um tal descuido, porque tambem o celebre Rollin, nos tempos em 

que a França já muito florescia por suas lettras, lastimava o sacrificar-se o estudo da 

historia nacional ao de outras historias antigas, como se só na Grecia e em Roma 

tivessem apparecido factos heroicos e varões prestantes, que merecessem ser imitados. 

(BARBOSA; 1839; p. 15) 

                                                           
46 A Inconfidência Mineira foi um exemplo da aplicação desta lei, “vista nesse período, pelos arvoradores do regresso, 
como movimento que representaria, simbolicamente, efetiva ameaça à unidade nacional, não só pelo caráter local como 
também pelo teor republicano. O movimento mergulha então num longo silêncio, do qual só emergirá efetivamente com 
a obra de Joaquim Norberto, lida nas sessões do Instituto a partir de 1860 e só publicada em 1873.” (CALLARI; 2001; p. 
62) 

47 Segundo Schwarcz (1989) a organização da Revista era marcadamente previsível podendo ser dividida em três partes. 
A primeira composta por artigos e documentos sobre temas como eventos históricos, limites geográficos e etnografia 
indígena. A segunda era composta por biografias de brasileiros ‘distintos por letras, armas e virtudes’. A última parte 
consistia na reprodução das atas das sessões do IHGB.  
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 Para o citado Charles Rollin (1661-1741) a Grécia fora uma verdadeira escola para o gênero 

humano e sua história não pode ser equiparada a de nenhum outro país “seja pela glória das armas, 

seja pela sabedoria das leis, seja pelo estudo das ciências e das artes, tudo nela foi levado a um alto 

grau de perfeição [...]” (ROLLIN; 1730-1738 apud PAYEN, 2010, p. 107) A história antiga clássica 

ou mesmo a história universal não interessa particularmente a Januário da Cunha e nem de longe é o 

propósito do Instituto. Mas, nota-se claramente que esta concepção humanista ciceroniana é a linha 

que direciona as pesquisas na busca e eleição de modelos representativos da superioridade brasileira, 

principalmente com relação às outras nações americanas de colonização hispânica. Ou seja, os 

investigadores nacionais deveriam se incumbir de buscar a glória no nosso passado, pois, assim como 

a Grécia de Rollin, aqui também residiram fatos e homens heroicos dignos de ser imitados: 

 

Ou ella se considere pela conquista de intrepidos misionarios, que tantos povos 

attrahiram à doração da cruz erguida por Cabral neste continente, que lhe parecia surgir 

do sepulchro do sol; ou pelo lado das acções guerreiras, na penetração de seus 

emmaranhados bosques, e na defesa de tão feliz quanto prodigiosa descoberta, contra 

inimigos externos invejosos da nossa fortuna; ou finalmente pelas riquezas de suas 

minas e mattas, pelos productos de seus campos e serras, pela grandeza de seus rios e 

bahias, variedades e pompas de seus vegetaes, abundancia e preciosidade de seus 

fructos, pasmosa novidade de seus animais, e finalmente pela constante benignidade de 

um clima, que faz tão fecundos os engenhos dos nossos patrícios como o solo 

abençoado que habitam; acharemos sempre um thesouro inexgottável de honrosa 

recordação e de interessantes idéas, que se deve manifestar ao mundo em sua verdadeira 

luz.   (BARBOSA; 1839; p. 10-11) 

 

 No início da década de 1840 o Instituto solicita ao Dr. Carlos Frederico P. H de Martius a 

dissertação intitulada 'Como se deve escrever a historia do Brazil', que foi publicada pela Revista em 

1844.  Apesar de tratar-se de um texto direcionado a traçar as principais orientações na composição de 

uma obra destinada à História Geral do Brasil, nota-se que em diversos sentidos ele extrapola este 

objetivo inicial e se torna uma verdadeira bússola orientadora dos textos que serão publicados pelos 

sócios do Instituto pelo menos até a proclamação da República, momento em que a postura 

monarquista passa ser revista por eles. Não raro a primeira geração de historiadores profissionais citava 

em suas obras as indicações feitas por Martius, como veremos logo mais.  

Já de início o texto chama a atenção para os elementos que seriam fundamentais no 

desenvolvimento do homem brasileiro:  

 

São, porém estes elementos de natureza muito diversa, tendo para a formação do 

homem convergido de um modo particular tres raças, a saber: a de cor de cobre ou 

americana, a branca ou Caucasiana, e em fim a preta ou ethiopica. Do encontro, da 
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mescla, das relações mutuas e mudanças d´essas tres raças, formou-se a actual 

população, cuja historia por isso mesmo tem um cunho muito particular. (MARTIUS; 

1844; p. 382) 

 

Cada uma dessas raças teriam, segundo Martius, particularidades físicas e morais inatas. O 

português, identificado como o mais poderoso e essencial motor social, seria o descobridor, 

conquistador e senhor que criou as possibilidades históricas da formação de um Brasil independente. 

No entanto, prossegue argumentando que os princípios da historiografia pragmática nos induzem ao 

reconhecimento das forças dos indígenas e dos negros que, ao reagirem sobre a raça predominante, 

deram suas contribuições físicas, morais e civis na formação da população brasileira. Para ilustrar a 

importância do reconhecimento da mestiçagem cita o caso da Inglaterra:   

 

Tanto a historia dos povos quanto a dos individuos nos mostram que o genio da 

historia (do Mundo), que conduz o genero humano por caminhos cuja sabedoria 

sempre devemos reconhecer, não poucas vezes lança mão de crusar as raças para 

alcançar os mais sublimes fins na ordem do mundo. Quem poderá negar que a nação 

Inglesa deve sua energia, sua firmeza e perseverança a essa mescla dos povos celtico, 

dinamarquez, romano, anglo-saxão e normando!48 Jamais nos será permitido duvidar 

que a vontade da Providencia predestinou ao Brazil esta mescla. O sangue Portuguez, 

em um poderoso rio deverá absorver os pequenos confluentes das raças India e 

Ethiopica. (MARTIUS; 1844; 382-384)  

 

 Cabe então ao ‘historiador reflexivo’ elaborar proposições que visem estabelecer “as 

condições para o aperfeiçoamento de tres raças humanas, que n'esse paiz são collocadas uma ao lado 

da outra, de uma maneira desconhecida na historia antiga, e que devem servir-se mutuamente de meio 

e fim”. (MARTIUS; 1844; p. 382-384) Deve-se analisar a legislação, as instituições e a educação 

destinadas a negros e índios no passado colonial para que se possa profetizar o futuro. Recuando ainda 

mais no tempo, anterior a chegada de Cabral na América, deveria se discutir as causas que reduziram 

os índios a esta dissolução moral e civil e às ruinas destes povos. (MARTIUS; 1844; p. 386) 

Martius afirma que a real situação do indígena brasileiro não é senão o resíduo de uma história 

muito antiga e perdida. Para desvendar o obscurantismo desta história: 

 

[...] devemos considerar o Indigena Brazileiro, em suas manifestações exteriores, 

como ente physico, e compará-lo com os povos visinhos da mesma raça. O passo 

immediato nos levará à esphera da alma e da intelligencia d'estes homens; a isto se 

                                                           
48 Paul Rincon (2019), ao analisar um estudo publicado pela revista científica Nature Ecology & Evolution, expõe que a 
partir de análises de DNA extraídos de restos mortais neolíticos, na região onde se encontram os monumento de 
Stonehenge (Inglaterra), pesquisadores afirmam ser possível que estas pessoas tenham saído da Anatólia (atual Turquia) 
para Península Ibérica antes de chegarem à Grã-Bretanha por volta de 4000 a.C.  Ou seja, a mescla de povos que compõe 
a ancestralidade do povo inglês está para muito além do que imaginava Von Martius.  
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ligam investigações sobre a extensão de sua actividade espiritual, e como ella se 

manifesta por documentos historicos. (Op. Cit. p. 386) 

 

Os documentos mais significativos para tal empreitada seriam: a língua dos índios (gramática 

e dicionários) especialmente do Tupi. A partir do estudo das línguas torna-se possível compreender 

aspectos das mitologias, teogonias e geogonias: 

 

Um observador philosophico não deixará de descobrir nos restos de mytos, e no 

balbuciamento poetico, que ainda hoje se encontram vestigios muito significativos de 

uma philosophia natural, e de um culto ainda enigmatico. Uma indagação superficial 

do culto actual dos Índios do Brazil contenta-se em consideral-o uma especie de 

Chamanismo ou Fetichismo; mas com isto não se dará por satisfeito o historiador 

philosophico, que dos restos actuaes de ideas e ceremonias religiosas conclue para 

nações anteriores mais puras, e para formas de um culto antigo, do qual os sacrificios 

humanos dos prisioneiros, o canibalismo, e numerosos costumes e usos domesticos 

devem ser considerados como a mais bruta degeneração, e que sómente d'este modo 

tornam-se explicaveis. (MARTIUS; 1844; p. 387)  

 

 Esta é uma teoria que destoa das veiculadas neste período. Os indígenas do Brasil seriam nesta 

perspectiva uma degenerescência de uma nação anterior mais pura e de cultos diferentes. Para Von 

Martius a metodologia comparativa das línguas, costumes, construções arquitetônicas e outros 

vestígios dos diferentes povos da América é a melhor forma de se compreender o passado não só dos 

‘primitivos’ do Brasil, mas de todos os Povos Americanos. A busca de monumentos arqueológicos de 

grandeza e solidez, como as do México, Bolívia e Peru seria uma forma de equiparar estes povos do 

Brasil com outros da América, entendidos como ‘mais desenvolvidos’ tecnologicamente.   

Na sequência seguem as orientações destinadas à parte que cabe aos Portugueses na História 

do Brasil. Ao se estabelecerem no Brasil, os portugueses abandonaram em grande medida os direitos 

que em Portugal possuía com o monarca. Tal fator, associado à hostilidade de algumas tribos indígenas, 

fizeram com que os colonos adotassem uma postura guerreira de caráter miliciano que permitiu a 

defesa do litoral, contra outros países europeus, e a interiorização do projeto de colonização. O século 

XVI não é passível de ser julgado historicamente49 porque nele se encontram as bases do governo 

imperial, portanto, deve ser compreendido a partir das grandiosas viagens marítimas, comerciais e 

guerreiras dos portugueses, que por sua vez, marcaram o devir de toda Europa. O primeiro século da 

colonização é o momento que vincula historicamente o Brasil a Portugal e à Europa por meio dos 

movimentos do 'comércio universal', o que faz do pau-brasil, dos metais, das pedras preciosas e das 

plantas tropicais, elementos inseparáveis de sua história. 

                                                           
49 Martius reproduz a máxima ‘Não se deve julgar o passado pelos princípios que regulam o presente’.  
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           Não poderia deixar de figurar no rol dos objetivos dos estudos históricos as relações entre as 

sociedades eclesiásticas e a monarquia, especialmente a ordem dos jesuítas, que: em vários momentos 

se opôs às municipalidades em favor dos índios; conheciam as línguas e culturas indígenas; 

construíram monumentos grandiosos e ainda exercem influência na sociedade brasileira. Por estes 

motivos, fazia-se necessário recolher pelos arquivos e bibliotecas europeias os diversos escritos dos 

padres desta ordem que atuaram no Brasil, tidos por Martius como primorosas fontes e testemunhos 

da história colonial.   

Não só os jesuítas mas as outras ordens religiosas, como os franciscanos e capuchinhos, 

exerceram um papel favorável e em diversos momentos foram os “únicos motores de civilização e 

instrucção para um povo inquieto e turbulento” (MARTIUS; 1844; p. 393), verdadeiros elos de ligação 

entre cultura europeia e colonial: 

 

Uma tarefa de summo interesse para o historiador pragmatico do Brazil será mostrar 

como ahi se estabeleceram e desenvolveram as sciencias e artes como reflexo da vida 

Europêa. O historiador deve transportar-nos à casa do colono e cidadão Brazileiro [...] 

Elle deve juntar-nos o estado da igreja, e escola, levar-nos para o campo, às fazendas, 

roças plantações e engenhos [...] commercio colonial.  [...] As observações sobre as 

escolas no Brazil, sobre o methodo do ensino então ahi reinante, o grao de instrucão 

obtido por elle, há de conduzir outra vez a indagações sobre o estado das letras da Mãi 

Patria. Por isso, pertence à tarefa do historiador brasileiro occupar-se especialmente 

com o progresso da Poesia, Rhetorica, e todas as demais sciencias em Portugal, 

mostrar a sua posição relativa às mesmas no resto da Europa, e apontar qual a 

influencia que exerceram sobre a vida scientifica, moral e social dos habitantes do 

Brazil. (MARTIUS;1844; p. 394- 395) 

 

As entradas são percebidas sob a ótica do espírito romanesco e da coragem, verdadeiras 

aventuras épicas, como por exemplo, a de Bartholomeu Bueno da Silva, tão fabulosas quanto os contos 

europeus de Cavalaria. Finalmente, os mitos populares merecem atenção particular desde que 

colocados em relação com o grau de civilização intelectual. (MARTIUS; 1844) 

Já a relação dos africanos com a história do Brasil deveria, segundo Martius (1844), ser 

direcionadas no sentido de: 

- ponderar todas as influências que tiveram os escravos africanos no desenvolvimento civil, moral e 

política para posterior avaliação, positiva ou negativa, da inserção destas populações no Brasil; 

- indagar sobre costumes, opiniões civis, conhecimentos naturais, preconceitos, superstições, "defeitos 

e virtudes próprias a sua raça em geral". Em razão das grandes vantagens comerciais possibilitadas aos 

portugueses que iniciaram as feitorias na África antes da colonização da América, deve-se ainda 

verificar o funcionamento destas empresas que fizeram do tráfico de escravos uma das mais lucrativas 

atividades comerciais para países como Portugal e Inglaterra.  
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Finalmente, Von Martius faz suas observações acerca da posição do historiador do Brasil para 

com sua pátria, infundindo o necessário compromisso que este deveria firmar com os ideias patrióticos 

de coragem, constância, indústria, fidelidade, prudência e todas outras virtudes cívicas. Como um autor 

monárquico constitucionalista, o historiador deveria combater as ideias políticas imaturas que 

circulavam entre republicanos e ideólogos: 

 

É justamente entre estes que se acharão muitas personas que estudarão com interesse 

uma historia de seu paiz natal; para elles, pois, deverá ser calculado o livro, para 

convencelos por uma maneira destra da inexiquibilidade de seus projetos utopicos, da 

inconveniência de discussões licenciosas dos negócios publicos, por uma imprensa 

desenfreada, e da necessidade de uma Monarchia em um paiz onde ha tão grande 

numero de escravos. (MARTIUS; 1844; p. 401-402) 

 

              Martius escreve para uma geração de pensadores que fatidicamente deveria buscar a origem 

e a memória desta nação, que pretendia ser o grande império dos trópicos, no período colonial. 

Impunha-se a missão de encontrar e construir um panteão de heróis que vivenciaram um período de 

controle intelectual, político, administrativo e econômico por parte de sua metrópole portuguesa. A 

solução básica foi instituir o período colonial como o início do processo civilizatório que, após a 

independência, se traduz na unidade nacional representada pela figura de D. Pedro II. Como afirma 

Maria Odila (DIAS; 1974) tornava-se imperioso tratar o período colonial como um enorme feito. Nega-

se a historiografia de Southey50, que pinta um Brasil degenerado, turbulento e pobre para eleger 

Varnhagen como patrono da História Nacional aristocrática, monárquica e originária de um passado 

tão orgulhoso quanto o futuro que relampejava. Ou, como dizia o poeta, “Ai esta terra ainda vai cumprir 

seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal”. Enobrecer o passado colonial continuou sendo 

tarefa do Instituto durante todo século XIX. As palavras de Marcondes Homem de Mello (sócio efetivo 

do IHGB) enfatizam esta perspectiva histórica de que colonizar é civilizar: 

 

Não é raro repetir-se, que a metropole tratou sempre como madrasta a sua grande 

colonia, e que na povoação do Brasil, Portugal escoou as fezes de sua civilização. 

Entretanto, o pequeno reino [...] com seus unicos recursos plantou em toda essa 

immensa região a Cruz do Senhor, e com ella a unidade de religião, de raça, de lingua 

e de costumes. Certo, não podemos acoimar de falso e acanhado um systema político, 

que produziu tão extensos resultados. (MELLO, 1871; p. 103) 

 

 Sobre esta discussão Fernandes Pinheiro, também sócio efetivo do IHGB, abre sua fala 

citando o economista e comerciante francês Courcelle Seneuil (1813-1892) que defende a ideia de que 

                                                           
50 Robert Southey (1774-1843) foi um historiador e poeta britânico da escola do romantismo. Lançou, entre 1810 e 1819, 
a obra ‘História do Brasil’, que abrangia a história do período colonial à chegada da família imperial portuguesa, em 1808.  
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a colonização é o melhor meio de conquistar e de propagar a civilização. Prossegue estabelecendo uma 

comparação entre o modelo de colonização utilizado na antiguidade pelos gregos, romanos e fenícios. 

As colônias gregas se assemelhavam a colméias "em que o genio e as instituiçoes da mãi patria se 

reproduziam [...] Assim nasceram e se consolidaram as colonias gregas d'Asia-Menor, Italia e Sicilia." 

(PINHEIRO; 1871; p. 114) Porém, ao contrário dos gregos, romanos e fenícios, que enviavam para as 

colônias o excedente populacional, Portugal "nunca possuiu, ainda em tempos de esplendor, uma 

população excedente a dois milhões de habitantes. "(Op. Cit., p.115) Do ponto de vista econômico, as 

empresas de Cabral e Vasco da Gama, são mais danosas do que prósperas ao pequeno reino: "O que 

dizia d'um lavrador, que não tendo forças para agricultar um pequeno campo procurasse fazer a 

acquisição de muitas leguas de terreno?" (Op. Cit. p. 115 ) 

 Vai se definindo uma história inventada para salvaguardar ao passado colonial uma imagem 

edificante. A seleção dos fatos considerados de maior relevância para composição desta história 

acabou por dar origem à seguinte periodização: “Descobrimento – momento que assinala a integração 

do Brasil ao time das nações conhecidas e civilizadas – e a Independência, que marca o nascimento do 

Brasil como nação autônoma. Posteriormente, a República seria incorporada a essa escala evolutiva”. 

(CALLARI; 2001; p. 72) Na contramão deste processo, elegia-se o que deveria ser ocultado, como por 

exemplo, as revoltas ocorridas e as lutas internas pós-independência, tidas como fatores de limitação 

da unidade nacional.  

De acordo com Guimarães (1988; p. 16) até o ano de 1988, momento em que escreveu o artigo 

‘Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma 

história nacional’, três temas fundamentais ocuparam 73% das publicações da Revista, seja artigos ou 

fontes históricas: as viagens e explorações científicas; a questão indígena e os debates acerca da 

história regional. Estes temas não são tratados isoladamente de forma que, por exemplo, uma viagem 

de exploração científica poderia resultar em um relatório que abordasse aspectos etnográficos dos 

habitantes da região, aspectos geográficos (rios, montanhas, minérios etc.) e aspectos políticos, 

especialmente com relação às regiões de fronteiras territoriais. Dois temas especialmente se 

entrecruzam: a natureza e os naturais (indígenas).  

A natureza é um tema de fundamental importância por expressar neste período o nível 

civilizacional de determinada sociedade. Em outras palavras, temos no século XIX o encontro entre 

uma concepção racionalista e pragmática sobre a natureza e, ao mesmo tempo, tem-se o aumento de 

teorias que associam os aspectos morais humanos ao clima e ao espaço em que vivem determinadas 

sociedades. No Brasil o romantismo lhe atribuirá papel central na construção da identidade nacional 

sob os auspícios de D. Pedro II, no entanto, nos ateremos aqui aos trabalhos que foram realizados pelo 
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IHGB por meio das viagens expedicionárias destinadas a estudos topográficos, identificação de 

recursos naturais e estabelecimentos das fronteiras territoriais.  

É importante destacarmos que estas viagens de expedições científicas passaram fazer parte dos 

programas do IHGB, recebendo inclusive financiamentos para que fossem realizadas. Como afirma 

Olegário Herculano, (1897) por deliberação do Governo, em 1856 o Instituto foi encarregado de 

instruir e organizar comissões que detalhassem e normatizassem "o serviço a cargo de cada uma das 

secções: de botanica, geologia e mineralogia, zoologia, astronomia e geographia, ethnographia e 

narrativa de viagem.” (CASTRO; 1897 p. 189) A natureza seria também o amálgama da história 

nacional atrativa para o leitor que, ao se identificar com as descrições das particularidades locais e 

reconhecer seu lugar de habitação estaria apto a conhecer a si mesmo. (MARTIUS; 1844; p. 401) 

A atenção dada pela revista aos relatos expedicionários revela a íntima relação entre o 

conhecimento físico-geográfico e a viabilização de projetos futuros de exploração econômica e 

integração das diferentes regiões do país. Como afirma Guimarães estes relatos de viagens 

exploratórias e de reconhecimento demonstram a importância dada aos registros minuciosos sobre as 

diversas regiões do Brasil: "Não só o tamanho dos rios e a altura das montanhas serão medidos e 

precisados, como também será avaliada a possibilidade de integração econômica das diferentes 

regiões" (GUIMARÃES; 1988; p.25) Como um desdobramento da cartografia marítima analisada nos 

capítulos anteriores, aqui reaparecem os ‘espaços estriados’, mas agora como espaço que define o 

homem que o habita:  

 

Um philosopho dos mais celebres entre os modernos, M. Cousin, dictava em uma das 

lições aos seus numerosos discípulos: ‘Dai-me a carta de um paiz, sua configuração, 

seu clima, suas aguas, seus ventos, e toda sua geografia physica; informai-me de suas 

producções naturaes, de sua flora, de sua zoologia, etc. e eu me comprometo a dizer-

vos à priori qual será o homem deste paiz, e que logar gozará na historia, não 

acidentalmente, mas necessariamente; não em tal época, mas em todas; em fim, a idéa 

que este paiz é chamado a representar’. (PINHEIRO; 1839; p. 63) 

 

Das expedições resultaram ainda relatórios sobre os povos indígenas, demonstrando que a 

proposta era alinhar pesquisas de cunho científico ao projeto ‘civilizador’, seguindo um viés utilitarista 

da natureza e dos ‘selvagens’: 

 
Do mesmo modo, assim como se cartografa a terra e procede-se à taxionomia das 

diferenças biogeográficas, mapeiam-se, também, as singularidades culturais das 

populações encontradas durante as viagens científicas. Faz-se a topografia da alma, a 

taxionomia do primitivo, a estatística da decadência ou prosperidade das ‘culturas 

nativas’. A etnologia, com as medidas da ‘ciência humboldtiana’, mensura em 
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números e mapas a distribuição geográfica e histórica das populações ‘selvagens’ 

(BRAVO, 1997, p. 348-51 apud FERREIRA; 2006; p. 275). 

 

 Abria-se um novo projeto de colonização do interior da nação recém-independente, o que pode 

ser claramente observado no grande número de trabalhos produzidos por João da Silva Machado que 

foram publicados pela RIHGB. Também conhecido como Barão de Antonina, este ‘homem das letras’ 

foi um grande proprietário na região que viria se tornar a província do Paraná e se dedicou a diversas 

“experiências de colonização em suas terras, de contatos com grupos indígenas e desbravamento de 

regiões através de expedições que financiava”.  (GUIMARÃES; 1988; p. 24) 

     As produções resultantes das viagens de expedição pelo interior do país denotam claramente 

uma concepção iluminista da natureza, ou seja, predominou a ideia de que o ato de conhecer a natureza 

está em relação de complementariedade com o ato de explorá-la para atender fins lucrativos. O duplo 

caráter pragmático destes estudos voltado para o domínio de uma natureza que se apresenta de forma 

caótica será marcado por dois objetivos principais: facilitar o controle e exploração de regiões inóspitas 

do Brasil e se colocar na marcha para o progresso. 51 

O engrandecimento da riqueza natural do território brasileiro serviria ainda, no âmbito cultural, 

como corolário da antiguidade europeia: 

 

A natureza brasileira também cumpriu função paralela. Se não tínhamos castelos 

medievais, templos da Antiguidade ou batalhas heroicas para lembrar, possuíamos o 

maior dos rios, a mais bela vegetação. Entre palmeiras, abacaxis e outras frutas, 

apareciam caracterizados o monarca e a nação, destacando-se a exuberância de uma 

natureza sem igual. (SCHWARCZ; 1998; p. 140) 

 

 Neste contexto, os relatos de viagem recebem especial atenção e são pulicados e republicados 

pela revista, pois para os pensadores deste período “O encadeamento dos relatos de viagem traz 

testemunhos, no olhar do redator, confiáveis, para dar provas à história, explicando o passado comum 

de um território, de uma nação, de uma população.” (LOSATA; 2007; p. 117)  

Sem destoar destes interesses, a história indígena, que também recebeu especial atenção do 

IHGB, fora tratada a partir das seguintes abordagens: possíveis contribuições na construção de mitos 

nacionais, aos moldes dos cavaleiros medievais; deveria ou não o indígena se tornar símbolo da 

nacionalidade; possibilidades e limites de civilização e integração; utilização ou não da mão-de-obra 

indígena; conveniência dos métodos jesuíticos e dos aldeamentos e necessidade, ou não, da 

preservação das vidas destas populações. Já a escravização de africanos era recorrentemente tratada 

                                                           
51 Sobre o “caos” da natureza no Brasil ver   Warren Dean, “A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica 
brasileira”.  
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como explicação do atraso e ao mesmo tempo sob um aspecto de naturalização do processo, o que não 

se dissociava das interpretações europeias do período ou mesmo na atualidade.52 

             O controle e exploração deste vasto território nacional levaram diretamente à necessidade de 

se estabelecer programas direcionados a seus habitantes originários. Os sócios do IHGB trataram de 

forma heterogênea esta questão. Alguns apresentavam “uma perspectiva positiva e evolucionista, um 

discurso religioso católico e uma visão romântica, onde o indígena surgia representado como símbolo 

da identidade nacional” (SCHWARCZ; 1989; p. 24), enquanto outros se apegavam à ideias tão radicais 

como o total extermínio destas populações. O discurso de José Januário da Cunha Barbosa expressa 

bem estas disparidades: 

 

[...] a razão, conduzida por milhares de exemplos, que a Historia nos offerece, pôde 

descobrir e combinar meios que honrem a humanidade, e refutem as ideas de alguns 

escriptores, aliás respeitaveis, que, desesperando da civilisação dos indígenas, 

aconselham a sua total destruição. Não podemos lêr sem magoa o que tem escripto e 

até mesmo praticado muitas pessoas, que assim tem declarado guerra de exterminio 

aos pobres indígenas [...] (BARBOSA; 1840; p. 6) 

 

Em relatório provincial, datado de 1 de março de 1846, o Conde de Caxias chama atenção da corte 

imperial sobre a necessidade de se discutir políticas destinadas à questão indígena e em seguida relata 

sua concepção e suas ações políticas em relação ao assunto:  

 

É uma grande desumanidade  deixarmos vagar por êsses desertos índios sem os 

socorros da Religião e da Civilização, êsses restos dos primeiros habitantes do nosso 

País, que tão úteis podiam ser, como muitos dêles nos tem sido, enquanto que à custa 

de tantos perigos e despesas vamos buscar braços africanos que nos ajudem [...] Em 

julho de  1845 ordenei ao Tenente-Coronel Antônio Maria [...] acompanhar o Padre 

Antônio de Almeida Leite Penteado que se oferecera para ir levar as primeras luzes 

do Cristianismo ao seio dos toldos dos indios que demoram pelas imediações do Passo 

Fundo. Mandei-lhe dar um altar portátil, roupas e ferramentas para serem distribuídas 

por êles; ordenando que não se lançasse mão dêsses homens para o serviço, antes os 

acariciasse para melhor atraí-los à civilização, e dissipar tôda a má suspeita a nosso 

respeito. Estou informado que nenhuma resistência põe os índios ao seu aldeamento, 

                                                           
52 Araújo e Maeso, ao analisar o eurocentrismo nas narrativas dos livros didáticos de história adotados em escolas 

portuguesas, destacam que as expedições que resultaram na descoberta de territórios desconhecidos para os 
portugueses geralmente são apresentadas como uma “aventura – e a ‘imposição da sua civilização’ é acriticamente 
interpretada como um impulso natural motivado por razões económicas e religiosas [e]  a escravatura é enquadrada em 
termos de benefícios, aparecendo mais como uma necessidade, e não como uma escolha, implicando que a escravatura 
seria natural, inevitável e inalterável [...] As justificações ideológicas de escravatura e da imposição religiosa são 
apresentadas de modo a despolitizar o colonialismo (‘as consequências da Expansão’), racismo e as diferenças culturais:”. 
(2010; p. 251-252) 
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antes o procuram. Mais de 400 índios se apresentaram ao dito Padre [...] (In: CAXIAS; 

1964; p. 294-295)53 

  

É notável o quão próximo se encontra seu relato dos escritos que os padres jesuítas 

enviavam para a corte portuguesa ou para os chefes de sua ordem religiosa. A ação jesuítica no Brasil 

e seu papel de ‘civilização’ dos povos originários foi tema recorrente entre os colaboradores do 

Instituto. Deveria este projeto ser totalmente dispensado?  Além de empreendedores ativos da 

colonização os loyolanos produziram uma imensa gama de textos e cartas, tidos como verdadeiros 

testemunhos do passado colonial. “Esta documentação retomava projetos, soluções e 

encaminhamentos lançados nos séculos passados e que dialogavam com aquilo que o Instituto estava 

discutindo através das memórias contemporâneas.” (DOMINGOS; 2009; p. 170)  

 Domingos (2009) sistematizou as leituras e discussões acerca do papel dos jesuítas na história 

nacional e partiremos desta sistematização para discutir alguns textos publicados na RIHGB:  

- de 1839-1849: o melhor método de civilizar os indígenas; catequese dos indígenas; escravidão e 

defesa da unidade do território herdado; expansão sobre novas terras; mão de obra e política de terras.  

Em 1840 o cônego Januário da Cruz Barbosa desenvolve um artigo em que recorre aos escritos 

de Padre Antônio Vieira, Manoel da Nóbrega, Affonso Braz, dentre outros, para defender a ideia de 

que "os Índios do Brasil, mais se domesticam pela cathequese do que pelas armas".54 (1840; p. 5) Uma 

brusca passagem do estágio de natureza em que vivem esses povos para o de civilidade poderia ser 

inclusive catastrófico. Apesar do ‘raciocínio curto’, continua argumentando Januário, a memória de 

desconfiança ainda é viva e reatualizada entre os indígenas, e isto se apresenta como o principal 

obstáculo da civilização destes povos:  

 

Ainda restam indígenas bastantes para se lembrarem de que são seus declarados 

inimigos os que lhes roubaram o paíz e a liberdade [...] Nas suas festas, em certas 

estações do anno, elles sabem recordar em canticos os motivos de sua aversão aos 

invasores de seu paiz. Faltos de escripturas, mas não de memoria, valem-se desta 

tradição oral para passarem a seus filhos e a seus netos sentimentos de vingança que 

nunca perdem. (BARBOSA; 1940; p. 6)  

 

                                                           
53 Em sentido contrário Patrícia Emanuelle Nascimento demonstra em sua tese, ‘Protagonismo Indígena na Capitania de 
Goiás e suas estratégias e atuação frente as políticas indigenistas no século XVIII’, os fracassos dos aldeamentos, sendo 
que a educação escolar talvez tenha sido um dos mais importantes motivos.  
 
54 A tese da Ordália Cristina Araújo, ‘Os Javaé e os protestantismos: resistência, salvação e interculturalidade’, nega esta 
perspectiva ao trazer uma importante análise do processo de resistência dos povos Iny, Karajá e Javaé, à implantação do 
protestantismo. 
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Para Januário, ainda que justificada, a ameaça de vingança destes povos é constante, o que 

poderia ser solucionado com um pacto ‘bilateral’, aos moldes do que fora feito por Antônio Vieira, 

que é então citado para fundamentação de seu argumento:  

 

 E logo fez perguntar a cada um dos principaes se queriam receber a fé do verdadeiro 

Deus, e ser vassallos de El-Rei de Portugal, assim como o são os Portuguezes, e os 

outros Índios das Nações Christãs e avassalladas: declarando-lhes juntamente que a 

obrigação de vassallos era haverem de obedecer em tudo as ordens de S. Magestade 

e ser sujeitos a suas leis, e ter paz perpetua e inviolavel com todos os vassallos do 

mesmo Senhor. (Op. Cit. p. 9)   

 

Retoma ainda a necessidade de educação dos filhos dos indígenas como forma de adiantar sua 

civilização: "Primeiramente: o ensino da língua dos Indígenas é indispensável à sua cathequese; e a 

experiencia tem mostrado, desde a descoberta do Brasil, quão poderoso tem sido este meio de 

communicação entre povos tão distantes na escala social”. (Op Cit. p.14). A língua, a utilização de 

recursos pedagógicos como a música e a criação de colégios baseados em princípios religiosos são 

veementemente defendidas pelo cônego Januário para que estes povos alcancem o ‘Estado de 

Civilização’ que, ao contrário do ‘Estado de Natureza’, possibilita “o amor à propriedade, a formação 

de estabelecimentos e povoações debaixo de certas relações policiaes, que a Religião fará respeitaveis." 

(Op. Cite p. 17) 

- 1850- 1870: Durante este período emergem opiniões diversas da proferida por Januário da Cunha, 

verificável nos discursos de J.C. Fernandes Pinheiros, publicados na década de 1850. A questão central 

que move os homens das letras deste período é "si os jezuitas tinham sido uteis, ou prejudiciais ao 

mundo em geral e em particular ao Brazil". (RIHGB; Tomo XVIII;1855; p. 71) Trata-se de questionar 

uma longa tradição de apologia aos trabalhos dos jesuítas no processo de colonização, pela 'luta acerca 

da liberdade dos indigenas' e da multiplicação de colégios. 

   J. C. Fernandes da Cunha publicou na RIHGB (1855) dois artigos referentes à presença dos 

jesuítas: "Ensaio sobre os jesuítas" e "Breves reflexões sobre o systema de cathequese seguido pelos 

jesuítas no Brazil". Fernandes acolhe os conselhos de alguns homens, que considera sensatos, que viria 

incidir no início de um trabalho de 'decomposição das nossas ideias' por meio da imparcialidade na 

interrogação do passado e do estudo dos adversários. Assim, seu artigo se dedica ao estudo da ordem 

no contexto europeu, o protestantismo e a contrarreforma católica, e no segundo momento aborda a 

temática no contexto brasileiro. Ainda que considerada por J. C. Fernandes obra de um 'homem santo', 

as Constituições apresentam a imperfectibilidade e a fraqueza da essência humana:  

                                         

  Revela o livro das Constituições profundo conhecimento do coração humano, e 

notavel arte de governar; mas considerado em seu todo é uma especie de republica de 
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Platão, sistema impossível de praticar-se. Seria precizo mudar inteiramente a natureza 

do homem, despoja-lo das suas paixões para que então pudesse attingir ao seu tão 

suspirado fim, qual o de generalizar por toda uma numerosa congregação de virtudes 

heroicas, que Deus concede a algumas almas escolhidas. (PINHEIRO; 1855; p. 76) 

 

 Tal ideia se encontrava manifesta na própria organização hierárquica da ordem: a autoridade 

do geral e as provas a que os candidatos devem se submeter. "Durante tão longo período o homem 

transforma-se inteiramente; perde a indole que de Deus recebera para metamorfosear-se em jezuita." 

(Op. Cit.1855 p.79) Ainda assim, quando "Roma fazia um appello a todos os theologos catholicos 

confiando-lhes a defesa do dogma, os jezuítas se aprezentaram n'essa honroza arena, que acabava de 

abrir-se". (Op. Cit. 1855; p. 79-80) 

 Após uma análise das fases referente ao trabalho dos jesuítas no Brasil, que vai desde os 

primórdios da colonização à expulsão da ordem, J. C. Fernandes da Cunha se posiciona contra a 

completa extinção do trabalho jesuítico no Brasil: “deveriamos ter imitado o procedimento da Russia, 

onde se conservaram encarregados do ensino da mocidade, para o que sempre se mostraram 

summamente aptos; pois que já em seu tempo dizia Bacon: 'tratando-se de educação, o melhor é 

consultar as escolas dos jezuitas'.” (Op. Cit. 1855; p. 161) Neste sentido, os erros podem ser 

remediados e, mediante o restabelecimento da ordem jesuítica, o melhor seria solicitar seu apoio, pois, 

"havendo entre nós pelo menos 150.000 índios bravos e sendo o primeiro dos deveres do governo o 

tratar da salvação e civilização d'aquelles pobres infelizes, é claro que d'isso se deve seriamente 

occupar." (Op. Cit. p. 161)  

Nos termos da história ciceroniana, este artigo é exemplar de um claro apelo à um novo 

movimento de colonização e dominação das populações nativas do Brasil, mas agora sob os auspícios 

da monarquia brasileira.  

- A partir de 1870: Tem-se a partir da década de 1870 o fortalecimento da visão negativa dos jesuítas 

marcada ainda pelo acirramento dos conflitos entre Igreja e Estado. Segundo Domingos (2009), 

especialmente os adeptos das ideias republicanas externavam uma postura anticlerical, diferenciando 

dois tipos de catolicismo: “o brasileiro – ‘tradicional, praticado desde a colônia por quase toda a 

população– e o jesuítico ou ultramontano-uma manobra do papado que, através de um retorno dos 

inacianos ao Brasil, pretendia submeter à soberania nacional.” (p. 175) Domingos destaca os artigos 

de Antônio Henriques Leal "Apontamentos para história dos jesuítas", que infere aos jesuítas a imagem 

de estrangeiros (ordem religiosa do mundo e não nacional) cujas ações destoavam das expectativas 

nacionais.  Ainda que aumentassem as críticas à intervenção da igreja no Estado, a década de 1870 

contou com produções de textos de cunho ultramontanista, como "Notas para história pátria" e "Os 

primeiros povoadores. Quem era o bacharel de Cananéa?", escrito por Cândido Mendes (1818-1881), 
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em que se enaltece a participação dos jesuítas no processo de colonização em território lusitano. 

(DOMINGOS; 2009; p. 177-178) 

O texto de Dr. Antonio Henriques Leal, destacado por Domingos, merece uma análise mais 

detida. Em ‘Historia dos Jesuitas no Brasil’, assim se refere a esta instituição:  

  

Escrever a historia dos jesuitas no Brasil é escrever a do nosso imperio desde o 

descobrimento até 1724. As missões e a catechese, as lutas com os indios, com os 

colonos, as intrigas nos palacios do governo, nos senados das camaras, nos collegios 

dos jesuitas e nos conventos, nos paços episcopaes, são quadros que, traçados por mão 

de mestre, illuminariam a nossa galeria historica, dando vida, movimento, côr e o 

verdadeiro sombreado à mór parte dos acontecimentos e aos factos principaes. 

(LEAL; 1871; p. 47)   

 

Taxado por seus contemporâneos de secular e racionalista, Antonio Henriques afirma que os 

textos jesuíticos não estão isentos de imparcialidade. Esta postura vem aliada ainda a uma atualização 

das circunstâncias históricas do país. O passado colonial não seria necessariamente exemplar já que 

“as nossas circumstancias felizmente mudaram: em vez de tutelados somos brasileiros, em vez de 

governo absoluto e despolitico rege-nos uma constituição livre com o systema representativo, e em 

vez de subditos somos cidadãos.” (Op. Cit. p. 49) Além disso, a definição do que foram os jesuítas e 

sua atuação em âmbito educacional corrobora com a ideia de que esta instituição jamais deve ser 

restituída: 

 

 E o que foram os jesuitas? Um Estado no Estado, e ao mesmo tempo uma igreja na 

igreja. Trata-se, pois, de saber se convém uma corporação que dominava os reis nos 

conselhos, o povo no pulpito, as familias no confessionario e as crianças na escola[...] 

pelas historias que escreviam, que faziam ler e decorar nas aulas, impondo-se d'est'arte 

à posteridade, tal corporação seria sem duvida um disparate, uma anomalia, uma 

excrescencia repulsiva no seculo XIX. (LEAL; 1871; p.53) 

  

Para além da questão jesuítica impunha-se a necessidade de se analisar o sistema de 

colonização portuguesa como um todo. Em 1871 o IHGB propõe que seus sócios apresentem possíveis 

respostas para esta problemática. A proposta que mais se disseminou foi a de que o historiador deve 

buscar a nobreza do passado que originou a nobreza do presente: “podemos, senhores, nos ufanar de 

nossos maiores, d'esses indomitos argonautas, que arrancaram dos mares este immenso continente; e, 

emulos dos hellenos e dos phenicios, renovaram em nossos tempos os prodigios da idade antiga.” 

(MELLO; 1871; p. 111-112) 
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 Neste mesmo sentido se apresenta a tese defendida por Franciso Adolfo Varnhagen, o 

‘bandeirante em busca da verdade’.55 Em carta escrita ao imperador afirma que o patriotismo que 

buscava não se amparava no ódio à ex-metrópole ou qualquer outra nação europeia que, a seu ver, nos 

beneficiava com ilustração. (GUIMARÃES, 1988, p. 07) Seguindo o modelo adotado pela grande 

maiorias dos sócios do Instituo, Varnhagen irá buscar no passado colonial e na Independência os 

arcanos da sociedade que avançava para o futuro. Por outro lado, foi de encontro aos escritores 

românticos, o que resultou em numerosas passagens de sua obra dedicadas a construção da imagem do 

indígena cruel e selvagem.  (SCHWARCZ; 2003) A ilusão do primitivismo:  

 

[...] tornou-se uma armadilha aceita pelos historiadores desde a segunda metade do 

século XIX, quando no auge do evolucionismo, compreendiam os povos indígenas 

como representantes de uma cultura fixa, estável e imutável, portanto, isolados e sem 

história, condenados a uma eterna infância. Daí o desinteresse dos historiadores em 

direcionar seus estudos para estes povos, em um posicionamento já consagrado por 

Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878) em sua obra de 1954 – História Geral 

do Brasil – na qual defendia que para os povos “na infância não há história: há só 

ethnographia”. (ARAÚJO; 2019, p. 30) 

 

 Podemos sintetizar suas ideias históricas a partir da apresentação das temáticas que mais se 

evidenciaram em sua obra “História Geral do Brasil”, inspiradora de compêndios didáticos de história 

que circularam pelas escolas brasileiras pelo menos até os anos de 1930.  

 Alguns elementos destacáveis em seu projeto de nação, como a miscigenação, a natureza e 

o passado colonial são por ele interpretados mediante a convicção de superioridade da cultura europeia. 

Como vimos ao discorrer sobre alguns escritos acerca da natureza por integrantes do IHGB, Varnhagen 

não foge à regra. A ferocidade da fauna, flora, clima e relevo do território brasílico, tão criticada pelos 

naturalistas europeus, é situada temporalmente de forma primitiva em relação aos avanços do 

progresso: “[...] tudo doma a indústria humana! Cumpre à civilização aproveitar e ainda aperfeiçoar o 

bom, e prevenir ou destruir o mau. Tempos houve em que nalgumas das terras, hoje cultivadas ou 

povoadas de cidades na Europa o feroz urso se fazia temer[...] (VARNHAGEN,1859, apud: ODALIA; 

1979; p. 36) 

 Os indígenas são analisados a partir das ‘ausências’ ou ‘faltas’ de características civilizadas, 

como por exemplo: povoações fixas; laços sociais; patriotismo; centralização do poder; aristocracia. 

                                                           
55 Capistrano de Abreu utiliza a expressão “bandeirante em busca da verdade: bravo, destemido, persistente e vigoroso” 
para definir Varnhagen. (CAPISTRANO DE ABREU apud REIS; 2007; p. 24). De acordo com Reis (2007,), apesar de ter 
nascido no Brasil, Varnhagen morou aqui por pouco tempo, sendo que sua formação se deu em Lisboa tendo se 
especializado nos campos militar, técnico e da matemática. Estudou paleografia, diplomacia e economia política, mas em 
história foi um autodidata. Suas pesquisas arquivísticas e produções de narrativas históricas, embasadas no método 
crítico, revelam uma provável influência do pensador alemão Ranke e uma proximidade com o que faziam os 
historiadores europeus típicos do século XIX.  
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Os tupis constituíam, em sua visão, uma única raça, que falava a mesma língua mas que viviam em 

guerra entre si, em um verdadeiro estado de selvageria estimulada principalmente pela fé na vingança, 

cujo auge se manifestava nos atos de antropofagia. Debilitados pela ausência da fé cristã e dos modos 

civilizados “de tais povos na infância não há história: há só etnografia”. (VARNHAGEN, 1859; apud: 

ODALIA; 1979; p.38) Em outras palavras eles não ‘são’, eles ‘estão’ em um estado de barbárie e de 

atraso. Sendo assim, a apresentação etnográfica de Varnhagen viria marcar a visão propagada, 

especialmente no ambiente escolar, acerca dos indígenas brasileiros: verticalização nos povos do 

tronco tupi, que leva a uma generalização das identidade indígenas do Brasil; ausência de religião e os 

consequentes rituais antropofágicos; divisão sexual do trabalho seguida de uma breve descrição do 

trabalho masculino e feminino; ausência de comércio e de governo; povos caçadores/coletores de 

pouco domínio tecnológico.  

 O aspecto de fraternidade entre membros de uma mesma tribo, a falta de limites na 

hospitalidade (até para os inimigos), a alimentação coletiva, a ausência da ideia de roubo e de 

propriedade eram fatores limitadores do comércio e da elaboração de leis que, em sua concepção, 

foram adotadas livremente pelos habitantes de países civilizados com objetivo de controlar a 

mesquinhez e de garantir a felicidade e a liberdade. Esta concepção limitaria então a influência 

indígena ao uso de algumas palavras e gêneros alimentícios por não indígenas.  

 Sobre a participação de africanos escravizados na formação do Brasil, Varnhagen julga ser 

“[...] nosso dever consagrar algumas linhas neste lugar a tratar da origem desta gente, a cujo vigoroso 

braço deve o Brasil principalmente os trabalhos do fabrico do açúcar, e modernamente os da cultura 

do café”. (Op. Cit. p. 73) Além de ser historicamente reconhecida por algumas nações europeias e, nas 

palavras de Varnhagen, tolerada até pelo evangelho, a introdução de escravos de origem africana no 

Brasil se deveu a duas principais razões: primeiro, pela proibição da escravização dos índios e segundo 

pelo fato de que a experiência nas Antilhas evidenciou que os africanos eram mais fortes e resistiam 

mais ao trabalho e ao sol do que os índios. 

  A liberdade destes indivíduos não era garantida desde sua terra natal, onde “os mais fortes 

vendiam os mais fracos, os pais os filhos, e os vencedores, com maior razão, os vencidos”. (Op. Cit. 

p.74) A diferença é que quando trazidos para América, mesmo que em cativeiro, “não só melhoravam 

de sorte, como se melhoravam socialmente, em contato com gente mais polida, e com a civilização do 

cristianismo. Assim, a raça africana tem na América produzida mais homens prestimosos e até 

notáveis, do que no Continente donde é oriunda”. (Op. Cit. p. 74) Reservadas suas considerações 

acerca do jures gentium e da necessidade da servidão provisória em muitos países, Varnhagen se 

posiciona claramente contra o que ele denomina a “lepra ainda maior da escravidão [...] que já agora 

não podemos dispensar por uma geração mais, sem grandes males para o país.” (Op. Cit. p, 83) 
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 No que diz respeito a escolha do modelo de colonização do Brasil, argumenta que a opção 

de se adotar um modelo administrativo baseado na delegação de parte da autoridade da metrópole a 

um governador-geral foi a solução mais sensata por diferentes razões:  para coibir os abusos dos 

capitães-mores donatários; facilitar a colonização ao longo da zona costeira; organizar a defesa 

territorial contra a invasão de estrangeiros. As guerras foram tratadas por Varnhagen como fator que 

poderia estabelecer mais união e fraternidade entre os colonos bem como foram delas que se 

originaram vários heróis nacionais.   

 A atuação dos jesuítas é percebida como importante na colonização do Brasil56, na 

cristianização dos indígenas, na educação e nas limitações aos abusos cometidos por alguns 

bandeirantes, mas ao mesmo tempo é questionada nesta obra. Retomam-se as críticas já recorrentes 

acerca da acumulação de bens materiais e da utilização da mão-de-obra indígena nas fazendas 

comandadas por esta instituição.  

 Em ‘História Geral do Brasil’ as guerras tem papel fundamental na estruturação do projeto 

colonial português no Brasil. Inicialmente, foi a constante ameaça da França, Bretanha e Normandia, 

que não reconheciam a posse portuguesa, que levou a organização dos governos-gerais no Brasil. Neste 

sentido, a delegação de parte da autoridade da metrópole a um governador-geral teria sinalizado um 

reconhecimento de autonomia dada a colônia, como se neste período Portugal já houvesse reconhecido 

a independência de sua colônia, que ‘se governava mais constitucionalmente que a própria metrópole’. 

 Nas sessões dedicadas à invasão holandesa, as batalhas são organizadas em uma rigorosa 

ordem cronológica que compõe uma narrativa de caráter épico. Malgrado os colonos brasileiros terem 

perdido a guerra, ainda assim ficou registrado seu vigor guerreiro: “Depois já o chefe inimigo se viu 

obrigado a declarar de ofício que combatia com um povo valoroso e ágil” (VARNAHGEN, 1859; 

apud: ODALIA; 1974; p. 95) É dado um grande destaque aos personagens Fernandes Vieira (português 

e judeu convertido), Felipe Camarão (indígena) e Henrique Dias (negro). Estes personagens viriam se 

tornar um caso exemplar para os intelectuais favoráveis à ideia de democracia racial: 

 

O perigo comum fez aproximar mais do escravo o senhor, e o soldado europeu do 

brasileiro, ou do índio amigo. Com as honras e condecorações concedidas, mediante 

o beneplácito da cúria romana, ao Camarão e a Henrique Dias, libertos aquele da 

barbárie, este da escravidão, se honraram todos os índios e todos os africanos, na idéia 

de que certo desfavor, em que se julgavam, não provinha de suas cores, mas sim da 

falta de méritos para serem melhores atendidos. (Op. Cit. p. 107) 

 

                                                           
56 Destaca-se, por exemplo, as referências à empreitada de Antônio da Nóbrega na criação da Capitania de São Vicente, 
aos indígenas que foram atraídos por José de Anchieta e participaram de batalhas ao lado dos colonos. (VARNHAGEN, 
1859 In: ODÀLIA; 1979) 
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  Calabar57 também tem seu lugar nesta crônica de guerra que o define como um traidor da 

pátria.  O uso frequente de expressões como “os nossos” (exército lusitano) e “os inimigos” (exército 

holandês) induz o leitor a se posicionar prontamente e remete à falsa ideia de um sentimento de 

fraternidade que teria movido a resistência, sendo que desta guerra “data o espírito público mais 

generalizado por todo o Brasil”. (Op. Cit. p. 108) A guerra é “um axioma comprovado pela história, 

que às vezes são civilizadoras, e que trazem energia e atividade a povos entorpecidos pela incúria, a 

preguiça e o ilhamento”, tem-se que o Brasil saiu deste período mais ativo, robusto e vigoroso, tendo 

contribuído ainda a vinda de um grande número de indivíduos pertencentes a regimentos europeus que 

resolveram ficar no Brasil. (Op. Cit. p. 108) Mesmo que os holandeses tenham demonstrado neste 

curto período uma superioridade administrativa na produção e comercialização do açúcar e que tenham 

após sua saída levado o sucesso desta empresa, o saldo é positivo! 

 Toda obra de Varnhagen é permeada pela ideia de que colonizar é ocupar e estabelecer um 

governo administrativo, formatado legalmente pelos regimentos expedidos pelo governo 

metropolitano, o que faz da figura da missão de Tomé de Souza o verdadeiro ato de fundação da 

autoridade e da lei no Brasil. Todo o período colonial é uma fase de aperfeiçoamento deste projeto e 

de criação de laços entre os habitantes que se uniam perante ameaças de guerras por parte de nações 

estrangeiras.    A futura unidade, que ocorre após a Independência, é resultado da ‘Providência’ que 

dispôs a fala de uma mesma língua, a confissão de uma mesma religião e a submissão ao monarca e 

às leis do Império.  

 Pelo que foi exposto até o momento, podemos concluir que para os sócios do IHGB, a 

questão da formação da historiografia nacional deveria necessariamente ser tratada a partir da 

segmentação da sociedade em três âmbitos socioculturais: o indígena a ser civilizado; o escravo como 

limitador do progresso e os descendentes europeus como os responsáveis pela construção da nação. 

Neste contexto, para o IHGB o historiador é quem fabrica a história escrita que orienta as ações 

políticas e pragmáticas de uma determinada ordem. 

 Esta ordem se fundamentou sobre as bases do projeto de um regime monárquico, 

nacionalista, escravista e agrário que fora intelectualmente representado pelos homens de letras que 

frequentavam e participavam do círculo aristocrático e burocrático do país. Como afirma Salgado 

Guimarães (1988) à articulação entre Estado, Monarquia e Nação constituiu a identidade de civilização 

dos trópicos ao mesmo tempo em que se renegava o outro em âmbito interno, negros e indígenas, e 

                                                           
57  Domingos Fernandes Calabar nasceu em Porto Calvo em 1609 e era filho de Ângela Álvares, retratada por alguns 
cronistas como negra e por outros com ‘negra da terra’ (indígena), com um português desconhecido. Lutou ao lado dos 
portugueses de 1630 a 1632, quando passou a prestar importantes informações e serviços aos holandeses acerca do 
território. Em 1635 foi capturado pelas tropas lusitanas que lhe destinaram a forca e o esquartejamento. (RIBEIRO; 2013) 
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em âmbito externo as repúblicas latino-americanas. Se, por um lado, a adoção do modelo político 

monárquico é o avesso do modelo republicano adotado pelas ex-colônias hispânicas da América, por 

outro ele é um instrumento de continuidade histórica entre Portugal e Brasil. Evitar a ruptura é o 

caminho adotado também pelo IHGB.  

  

3.2. A instituição do ensino de história no Brasil. 

  

Em 2 de dezembro de 1837, o então ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos (1795-1850), 

que também era sócio do IHGB, transformou o Seminário de São Joaquim, antigo Seminário dos 

Órfãos de São Pedro, no Colégio Pedro II. O objetivo seria criar uma instituição imperial que, calcada 

no modelo francês, servisse de espelho para outras regiões do Império:  

 

Para se ter uma ideia, na reforma de 1856 foram adotados os programas dos liceus 

nacionais franceses. A ênfase recaía sobre os estudos clássicos, notadamente latim e 

literatura. Os estudos eram seriados, inicialmente com oito anos de estudo e depois 

reduzidos para sete. Ao aluno que concluísse o curso era atribuído o grau de bacharel 

em letras, título com o qual poderia ingressar livremente em qualquer instituição de 

ensino superior. Na prática, porém, muitos alunos não concluíam o curso, preferindo 

submeter-se aos exames gerais antes dos sete anos previstos pelo curso regular. Na 

verdade, pouquíssimos alunos chegavam a concluir o secundário no Pedro II: 

computando-se o número de alunos que se graduaram anualmente de 1843 a 1901, 

temos a baixíssima média de 11,9 alunos que se formavam por turma. (CALLARI; 

2001; p. 67-68) 

  

 Com o surgimento do Imperial Colégio Pedro II58, a história passa ter lugar como disciplina 

autônoma, ainda que somente em 1849 tenha se separado da Geografia. Como afirma Callari muitos 

membros do IHGB foram professores no Colégio D. Pedro II, por exemplo: Justiniano José da Rocha, 

Gonçalves Dias, Francisco Inácio Marcondes Homem de Mello, Joaquim Manoel de Macedo, José 

Maria da Silva Paranhos – o barão do Rio Branco –, Escragnolle Doria, Capistrano de Abreu, Matoso 

Maia e João Ribeiro. (2001; p. 68)  

Assim como a própria organização do Instituto a institucionalização do ensino de história 

seguiu o modelo francês, marcadamente ocidental e cristão.  O nacional era entendido não como lugar 

em que vivem os negros, os índios e mestiços, mas o branco civilizado, carregado das tradições dos 

antigos, resultado da evolução histórica ocidental. (BITTENCOURT apud LIMA; 2011; p.62)  

                                                           
58 É importante destacar que a instrução popular parecia desnecessária e, por isso, não se atribuía função relevante à 
escola pública elementar. Daí a sua extensão a todos os cidadãos do Império não ter saído do texto da lei senão para o 
discurso demagógico. (NORONHA; RIBEIRO; XAVIER apud LIMA; 2011; p. 49) 
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Em vários sentidos o IHGB contribuiu para transposição escolar desta temática, especialmente 

na construção de figuras heroicas e reprodução de biografias que faziam da história um elo entre 

‘ilustres’ personagens e acontecimentos históricos. Esta é uma característica da história nacional que 

não se limita ao período imperial e às primeiras décadas da República. Figuras como Pedro Álvares 

Cabral, D. Pedro I, D. Pedro II, Marquês de Pombal, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Visconde de 

Mauá, que foram incessantemente biografados, ocupam um número considerável das páginas dos 

livros didáticos de história e da memória popular acerca de nosso passado. 

O ensino público estava diretamente vinculado ao projeto civilizatório, ao estabelecimento da 

ordem e à popularização de uma cultura nacionalista. Ainda que marcadamente precário e praticamente 

limitado aos filhos da alta sociedade, já se esboçava no século XIX um projeto educacional que 

mantivesse as “devidas proporções do que ensinar e para quem”. (LIMA; 2011; p.51) 

Os intensos debates e críticas à ação educacional jesuítica no Brasil colonial não avançaram no 

sentido de se questionar o modelo escolar de caráter catequético e nem as características basilares dos 

regimes de inspeção. Nos debates ocorridos na câmara dos deputados, acerca da aprovação da Lei de 

15 de outubro de 1827, destinada a regulamentação da escola primária, define-se que os professores 

de primeiras letras deveriam ter “muita moralidade para que deem bons exemplos”.  

A temática religiosa, além de bastante discutida, foi defendida pela maioria dos deputados. 

Almejavam que o conteúdo religioso fosse mais detalhado e explicitamente relacionado ao 

catolicismo. O deputado Lino Coutinho argumentou da seguinte forma: “Quero portanto que os 

mestres das escolas sejam de bons costumes e religiosos, porque eles hão de ser os livros vivos, em 

que seus discípulos aprenderão os princípios de moral e religião”. (CASTANHA; 2013; p. 61) Para 

tanto, era necessário ensinar o “Padre Nosso”, os mandamentos da lei de Deus e o “Credo”.  

Em Agosto de 1833 foi aprovada a Decisão N. 443 com objetivo de se estabelecer e padronizar 

as matérias indispensáveis para leitura nas aulas de ensino mútuo. O quadro abaixo nos apresenta então 

em que âmbito se daria o ensino de história: (Decisão N. 443 apud CASTANHA; 2013; p. 98): 
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Figura 13: Tabela para as classes de leitura nas aulas de ensino mútuo. 
 

 
  Fonte: CASTANHO (2013. p. 98)59 

 

O artigo 56 do decreto nº1. 331 de 1854, que regulamentava a reforma do ensino primário e 

secundário do município da corte, viria reforçar o reconhecimento atribuído às instituições religiosas 

católicas ao declarar que “A adoção de livros ou compêndios que contenham matéria do ensino 

religioso precederá sempre a aprovação do Bispo Diocesano.” (Decreto nº 1.331/1854 apud 

CASTANHA; 2013; p. 132) 

Nota-se que a história se encontrava muito mais atrelada aos propósitos de formação moral e 

religiosa do educando do que propriamente ao conhecimento de seu passado, recebendo a história do 

Brasil pouco espaço entre as outras disciplinas regulares. A reforma de 1854 reforça esta condição ao 

definir os objetivos do ensino primário nas escolas públicas: instrução moral e religiosa; leitura e 

escrita; noções essenciais da gramática; princípios elementares da aritmética; sistema de pesos e 

medidas; leitura explicada dos Evangelhos e da história sagrada; elementos de história e geografia, 

especialmente do Brasil e princípios das ciências físicas e da história natural. (MOACYR; 1937) No 

mesmo sentido, percebemos que as cadeiras destinadas à instrução secundária limitavam em grande 

medida as disciplinas de história e geografia do Brasil e ao mesmo tempo refletia uma forte herança 

do programa Ratio Studiorum:: 2 de latim;1 de grego;1 de inglês;1 de francês;1 de alemão;1 de 

filosofia racional e moral;1 de retórica e poética destinada em parte para o ensino da língua de literatura 

nacional e, por outra parte, à história e geografia nacional; 1 de matemáticas elementares; 2 de ciências 

naturais. (CASTANHA; 2013 p. 135) 

Segundo esta mesma reforma educacional, os pretendentes a ocupar a cadeira de história e 

geografia deveriam participar de um concurso no qual seria exigido do candidato: 

                                                           
59 A “História de Simão de Nantua ou o mercador de feiras”, escrita pelo francês Mr. Jussieu (1748-1836) e publicada em 
1830, traz diversas histórias que associam a moral cristã à ética de mercado no processo formação do que seria o ‘bom 
homem’. Dentre as temáticas abordadas encontram-se: importância da instrução escolar; preguiça; intemperança; 
resignação; inveja; trabalho; valores da família virtuosa; bons conselhos; higiene e saúde; importância do bom pagador 
de dívidas, incluindo os impostos públicos; respeito à propriedade privada e etc.  
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[...] a exposição oral de algum dos mais importantes períodos históricos, sendo 

o pretendente também interrogado sobre os fatos que tenham relação com os 

mesmos períodos; sobre a posição geográfica do país ou países que se tratar, e 

sobre os princípios gerais de geografia astronômica e terrestre. (MOACYR; 

1937; p. 35-36) 

 

Para além destes atributos, o candidato deveria ainda ser exemplo60 para seus alunos e “procurar 

todos os meios de infundir no coração dos discípulos o sentimento dos deveres para com Deus, para 

com a Pátria, pais e parentes, para com o próximo e para consigo mesmo.” (MOACYR; 1937; p. 38) 

O amor à pátria está em consonância com o projeto de unificação das províncias do país, o que 

possibilitaria que o Império se colocasse ao lado das ‘Nações Civilizadas’. Instruir ‘todas as classes’ 

era tido como ato de difusão das Luzes e rompimento com as trevas que caracterizavam o passado 

colonial. Pelo estabelecimento do primado da Razão a ‘barbárie dos Sertões’ e a ‘desordem’ das Ruas 

seriam superadas ao passo que as tendências localistas fossem ultrapassadas. 

 Em suma, a ordem do dia seria usufruir dos benefícios do Progresso por meio do rompimento 

com as concepções mágicas a respeito do mundo e da natureza, (MATTOS, 1990, p. 259) o que nos 

leva a concluir que a instrução primária no Brasil Império seria conduzida de mãos dadas com o 

iluminismo61 (controle da natureza) e com o cristianismo (moralismo católico) em nome da ordem, da 

segurança pública, da obediência, do respeito a hierarquia, da aceitação das figuras de autoridade, do 

respeito às leis e da consciência/consentimento do lugar que lhe fora reservado na sociedade. É 

importante destacar que este é um arranjo local que tentou compatibilizar educação laica (iluminismo) 

com valores cristãos. Algo inimaginável, por exemplo, na França republicana.  

 O ensino de história tem neste contexto o duplo papel de tratar da história presente nas 

‘sagradas escrituras’ e da história nacional. No que concerne à história nacional destacamos aqui o 

compêndio de história do Brasil, publicado em 1907 e elaborado por Joaquim Manoel de Macedo 

(1820-1882)62, que levou o título de 'Lições de Historia do Brazil para uzo dos alumnos do imperial 

                                                           
60 O inspetor (clara herança do método Ratio Studiorum) deveria “levar ao conhecimento do governo, com as mais 
precisas informações, requerimentos dos candidatos na véspera dos concursos”. No tocante aos professores, que já 
exerciam o cargo, cabia ao inspetor, “atestar sobre a moralidade, assiduidade e comportamento dos professores no 
desempenho de suas obrigações”. (Regulamento de 1873 Art, 114 parágrafos 8 e 22). Não bastando isso, poderia ainda 
“empregar todos os meios possíveis para avaliar os talentos e comportamento moral e civil dos professores, a fim de 
informar a respeito do estado do ensino público”. (Idem. Art. 129, parágrafo 2º). O seu poder não parava por aí, pois, se 
necessário fosse, poderia “exigir dos professores quaisquer outras informações” (Idem. Art. 131, parágrafo 2º), para ter 
certeza do comportamento e ação dos mestres em exercício, ou dos candidatos ao concurso. Dessa forma saberia se o 
referido professor tinha as qualidades necessárias para desempenhar a função e não oferecia perigo à ordem e à 
integridade do Império. 
61 Assim como as concepções iluministas que mais se propagaram em Portugal, no Brasil não ocorreu a incorporação de 
ideias anticlericais, mesmo após a expulsão da Companhia de Jesus.  
62 Nascido no interior fluminense, Macedo, como era comum entre os letrados da época, tinha formação em Medicina 
pela Faculdade do Rio de Janeiro e tornou-se famoso no campo não só da história, mas igualmente das letras em geral. 
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collegio'. No prefácio desta obra o autor expõe que seu principal objetivo consiste em satisfazer a 

necessidade de um compêndio em que a história nacional seja harmonizada com um sistema de estudos 

destinados especificamente aos estudantes, “cuja inteligência já um pouco dezenvolvida não tinha de 

contentar com uma restricta exposição de factos e simples recordação de datas e ainda não bastante 

esclarecida mal podia elevar-se às alturas de transcendentes apreciações philosophicas”. (MACEDO; 

1861; p. 05)  

 Esta transcendência filosófica se refere ao caráter/função nacionalista desta narrativa. Para 

tal empreitada, Macedo elege Varnhagen como principal referencial, o que faz das ‘Lições de Historia 

do Brazil’ a principal veiculadora das teorias deste autor: “[...] não hesitamos em pôr em abundante 

tributo a nosso favor algumas obras antigas e modernas sobre a Historia Patria, e mais que muito a 

Historia Geral do Brazil do Sr. Varnhagen, que especialmente em verificação de factos e de datas é a 

melhor de quantas até hoje temos estudado.” (MACEDO; 1861; p. 06) Para não cairmos em um 

exercício de repetição, elencaremos apenas de forma sintética estas teorias, concepções e cronologias 

que são reproduzidas em associação com o próprio estilo de escrita de Macedo: 

- a origem da história do Brasil se encontra na história de Portugal: a história de Portugal, 

especialmente a partir do século XV, é narrada envolta à termos que compõe uma verdadeira narrativa 

épica: glórias lusitanas; impetuosidade; brilhantes feitos; admiráveis; estrondosos; herança gloriosa; 

caminho da glória; raciocínio de Colombo etc. Nos chama muita atenção a forma como descreve o 

século XV, ilustrando a modernidade:   

 

Fôra um século preparador da regeneração da Europa, e tinha acendido enchentes de 

luz para guiar o espirito humano nos trabalhos de uma obra verdadeiramente 

providencial. A queda  do baixo império e a invasão dos muçulmanos espalhava pelo 

sul da Europa a civilização grega, que fugia do império que baqueava em 

Constantinopla; o emprego da pólvora modificava a arte da guerra e nos campos de 

batalha igualava as forças dos cavaleiros e dos peões; a bussola patenteava aos 

navegantes toda a vastidão dos oceanos; a invenção da imprensa realizava a 

transmissibilidade ilimitada dos pensamentos, e preparava o enobrecimento e 

liberdade dos povos; o ultimo decênio emfim desse potentoso século abria novos 

horizontes ao commercio, à indústria, e à civilização, e tudo isso se combinava para 

mudar a faze do mundo. Ainda porém não havião chegado ao seu termo [...] O 

descobrimento realizado por Colombo, e a viagem de Vasco da Gama vão produzir 

brilhantes e inesperados resultados. (MACEDO; 1861; p. 21-22) 

                                                           
Reconhecido como um importante romancista brasileiro foi também poeta e dramaturgo. Atuou ainda na política 
imperial como deputado provincial, além de ter sido senador. Pertenceu a diversas instituições culturais e científicas 
(Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, a Academia Brasileira de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro – IHBG). No campo educacional, era professor catedrático de Corografia e História do Brasil no Colégio Oficial 
da Corte e foi também membro do Conselho Diretor da Instrução Pública do Império. Além disso, participou de comissões 
destinadas a redigir pareceres a respeito de compêndios que os autores levavam ao IHGB para aprovação, apoio na 
publicação e para conferir o privilégio de adoção por estabelecimentos oficiais.  (TOLEDO; 2016; p.343).  
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 É realmente espantosa a semelhança com as narrativas dos livros didáticos atuais, como 

pode ser exemplificado pela citação abaixo presente no manual de história destinado a alunos do 2º 

ano do Ensino Médio: 

 

Como acontecera na revolução cultural da Idade Média muitos séculos antes, as 

invenções técnicas desempenharam um papel essencial na formação da nova era. 

Nesse momento, especialmente quatro delas (todas com precursores no Oriente) 

entraram em uso disseminado no Ocidente, com imensas ramificações culturais: a 

bússola magnética, permitindo as façanhas da navegação que abriram o globo à 

exploração europeia; a pólvora, contribuindo para o fim da velha ordem feudal e a 

ascensão do nacionalismo; o relógio mecânico, fator de decisiva mudança nas relações 

entre o ser humano e o tempo, a natureza e o trabalho, separando e libertando as 

atividades humanas da predominância dos ritmos da natureza; e a imprensa [...] que 

produziu um fabuloso aumento no aprendizado, levando tanto as obras clássicas como 

as modernas a um público cada vez mais amplo [...] (TARNAS apud FIGUEIRA; 

2010; p.10) 

 

- descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral: como já discutimos no primeiro capítulo, o 

domínio sobre outras terras é não só natural como também providencial, já que é legitimado pelo centro 

do poder católico. Macedo transpõe esta perspectiva acerca do direito, criando um elo entre a madeira 

(produto de exploração) e a construção da cruz (símbolo cristão): 

 

A 27 de abril o machado fizera pela primeira vez retumbar nas florestas virgens da 

nova terra o écho dos seos golpes, derribando uma arvore, que teve de transformar-se 

em lenho sagrado, e na manhã do dia 1º de maio a cruz feita d’esse madeiro foi 

levantada no continente com as armas e a diviza de El Rei de Portugal. (MACEDO; 

1861; p. 28)  

 

-primeiras explorações: entendidas muito mais como expedições de reconhecimento e (re) nomeação 

territorial realizada por navegadores portugueses e de outros reinos, o que leva a metrópole tomar 

atitudes destinadas a efetivação da colonização: “e Francisco 1º já tinha dito espirituosamente que 

desejára que lhe mostrassem a verba do testamento de Adão, que repartia o novo mundo entre os seos 

dous irmãos os reis de Hespanha e de Portugal”. (MACEDO; 1861; p. 42) 

- pouca atenção dada por Portugal aos seus territórios na América: é uma atitude que não deveria 

ser julgada negativamente já que o mesmo não possuía recursos suficientes para manter seus domínios 

na África, Ásia e América; 

- conceito de colonização: diferente das feitorias, colonizar exige povoar um território e uma série de 

“providencias multiplicadas, dificílimas, onerosas, no entanto indispensáveis para não se perder 

homens, tempo e dinheiro”. (Op Cit. p. 46) Como não existe colonização sem cobiça, a administração 

metropolitana fundamentada no regime de capitanias é plenamente justificável, até porque este sistema 
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‘primitivo’ se desenvolveu progressivamente, principalmente com o estabelecimento do cargo de 

governador geral. Atribui-se a Martim Afonso de Souza (1490-1564) o título de primeiro colonizador 

do Brasil, cuja atuação pode ser tida ainda como ‘obra do patriotismo: 

 

Ele tinha repartido a gente que em sua expedição viera pelas duas colônias que 

acabava de fundar, e onde deixou officiaes nomeados, tudo em ordem de justiça, e 

garantidas, quanto o podião ser, as duas condições indispensáveis à qualquer 

sociedade, a segurança pessoal, e a de propriedade. (MACEDO; 1861; p.53)  

 

- natureza: majestosa em seus reinos animal, vegetal e mineral, quanto mais se avançam as expedições 

de exploração pelo interior do território mais se descortinam “prodigiosos tesouros que Deos semeou 

nella com mão bemfazeja e prodiga” para o luxo, ostentação, alimentação, marcenaria, medicina, artes 

e indústria. No entanto, “cumpre reconhecer que aos olhos dos descobridores e conquistadores do 

Brazil o que se apresentou menos digno de admiração, mais pequeno, mais mesquinho foi o homem 

que habitava, e senhoreava esta vasta região.” (Op. Cit. p.58) 

- ‘gentio’ do Brasil: tentando fugir das perspectivas extremas do romantismo e da degenerescência 

racial, apresenta ao estudante uma descrição generalizante destes povos como: caracteres físicos, usos 

e costumes, ornamentos, armas, festas, danças, caça, pesca. A partir de então conclui que “esses usos 

e costumes denunciam um povo na sua infância, homens rudes e selvagens, alheios à civilização; mas 

de nenhum modo apenas um gráo acima do bruto, e incapazes de alguns nobres e generosos 

sentimentos”. (Op. Cit. p. 67) Prossegue retomando a etnografia da época e expondo uma análise das 

relações familiares e sociais: casamento; parto; poligamia; relações de parentesco; educação dos filhos; 

funerais; guerras; arquitetura; contagem do tempo etc. Esta análise se encaminha para a retomada da 

ideia, de Gabriel Soares de Sousa em ‘Tratado descritivo do Brasil’, de que entre os ‘gentios’ 

predominava na verdade uma falta de organização social, já que não possuíam nem lei, nem rei e nem 

religião. A guerra, enquanto é atributo heroico dos colonos portugueses, é um dos mais importantes 

elementos de falta de civilização entre os indígenas. Em outras palavras, o poderio militar português é 

conquista, enquanto para os povos guerreiros nativos inimigos é barbárie.   Os ‘pajés’ são descritos 

como feiticeiros, charlatães, adivinhos ou maníacos infelizes. Para Macedo, até nos conhecimentos 

que inegavelmente se atribuía a estes povos encontram-se as marcas de seu ‘primitivismo’:  

 

Em numeração algumas tribos não passavão além do cinco [...] Conhecião a influencia 

bôa ou má das diversas phases da lua sobre a pésca, as plantações, e o corte das 

madeiras, e d’esse mesmo planeta se servião para marcar o tempo, amontoando 

pedras, ou dando córtes em cascas de arvores [...] em suas longas viagens através de 

imensos desertos chegavão certeiros ao ponto buscado, guiando-se pela posição de 

certas estrelas; em medicina tiravão grande recurso da dieta, da sangria que fazião 
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com os dentes de alguns peixes, e da aplicação de hervas, de fructos, e de raízes, de 

cujas propriedades tinhão conhecimento. Para cortar empregavão pedras afiadas. 

Conseguião o fogo pela maneira que já se disse [...] (MACEDO; 1861; p. 80) 
 

 Ainda que o compêndio de Joaquim Manoel de Macedo trate apenas do momento processo 

de formação do Estado português ao primeiro século de colonização, ele traz em si a gênese da 

orientação cronológica para se pensar a história do Brasil: 

 

Figura 14: Prefácio da obra de Joaquim Manoel de Macedo intitulada 'Lições de História do Brazil'. 

 

 Fonte: 'Lições de História do Brazil'. (1851) 

 

  

 Basicamente, a orientação cronológica predominante nos manuais didáticos de história 

segue a seguinte ordem: formação do estado moderno, destacando as monarquias ibéricas; as grandes 

navegações; a chegada dos europeus na América; posse territorial; ingleses, franceses e holandeses 

invadem o Brasil; povos indígenas da América, com destaque para astecas, maias, incas e tupis; 

feitorias e exploração do pau-brasil; Martim Afonso de Souza e a implantação da administração 

colonial; capitanias hereditárias; governos gerais; atuação dos jesuítas [...] Este é o caso do livro de 

Alfredo Boulos Júnior (2015b) destinado a alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Outros 
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manuais, como o de Divalte Figueira (2010) refazem esta trajetória da narrativa histórica, mas desloca 

a história dos povos indígenas para o contexto pré-histórico e medieval, de forma que estes povos são 

tratados no limite da temática da mão de obra e do escambo.  

 Mais que uma simples ordem dos fatos, muitas teorias que foram desenvolvidas pelos 

historiadores do século XIX ainda se encontram preservadas e reproduzidas sem qualquer análise 

crítica, porque em nosso século ainda nos vemos convidados a navegar e desbravar mares com os 

portugueses em busca de nosso passado. Apenas a título de exemplificação, já na abertura do capítulo 

intitulado ‘As grandes navegações’, do livro didático de Alfredo Boulos Junior (2015b), nos 

deparamos com uma ideia compartilhada tanto por Varnhagen quanto por Macedo, acerca do heroísmo 

dos grandes navegadores europeus: 

 

O fotografado é o famoso velejador brasileiro Amyr Klink. Você já ouviu falar dele? 

As viagens marítimas nos barcos a vela atuais são muito mais seguras do que foram 

no passado. Os velejadores de hoje contam com instrumentos de precisão, alta 

tecnologia de informação, comida suficiente, conhecimento dos ventos, mapas e 

roteiros muito bem feitos. Já os viajantes do passado não tinham nenhum desses 

recursos; não tinham rádio para pedir socorro em caso de uma tempestade, seus mapas 

eram imprecisos e seus roteiros de viajem incompletos. Mas, apesar disso, eles se 

lançaram ao mar em viagens de longa distância; nessas aventuras marítimas 

descobriram terras e povos desconhecidos para eles, e chegaram até mesmo a dar uma 

volta inteira ao redor da Terra. Como será que conseguiram tal proeza? (BOULOS 

JÙNIOR; 2015b; p. 201) 

 

  A comparação entre Amyr Klink63 e os navegadores do século XV-XVI tem o mesmo efeito 

estético das narrativas do século XIX, que tratam sob uma perspectiva épica os perigos enfrentados 

pelos gloriosos navegadores que corajosamente se lançaram em meio ao desconhecido em busca de 

riquezas.  

 Rever a historiografia do século XIX nos permite elencar então os principais fundamentos 

e perspectivas da matriz que deu origem à história do Brasil e que podem assim ser sintetizadas: 

- o historiador deve ser: pragmático (ocupar-se com o progresso econômico, científico e cultural); 

filosófico (iluminista) e filantrópico (ter amor à pátria).  

- objetivos: recuperar e arquivar fontes históricas e elaborar uma narrativa histórica nacionalista. 

-  método:  crítico fundamentado na análise, validação e comparação de fontes oficiais. 

- paradigmas: colonizar é civilizar; a ciência transforma riqueza natural em mercadoria e lucro; 

progresso civilizatório; cristianismo; hierarquização racial e superioridade europeia. 

                                                           
63 Empresário empreendedor de expedições marítimas que passa ser amplamente conhecido nos meios midiáticos 
principalmente após sua expedição na Antártida em 2010.  
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- problematizações recorrentes: inserção da ex-colônia na marcha para o progresso; papel dos jesuítas; 

multirracialidade; escravidão africana e civilização dos povos indígenas; unificação territorial e 

identitária da nação; fortalecimento do governo monárquico.  

 Esta matriz do século XIX viria sofrer algumas transformações com o advento dos cursos 

de ciências humanas no Brasil e com a profissionalização do historiador. Já nos últimos anos do século 

XIX as ideias de Capistrano de Abreu64 (1853-1927) começam ecoar entre os ‘homens letrados’ 

brasileiros, anunciando as influências ‘modernistas’ e uma revisão crítica dos fundamentos da matriz 

historiográfica assentada por Varnhagen. Sob a influência das filosofias de Spencer (1820-1903), 

Taine (1828-1893), Bokcle (1821-1862) e Ratzel (1844-1904) _pensadores que buscaram a articulação 

entre meio ambiente, raça e história na compreensão do desenvolvimento das sociedades _ a produção 

historiográfica de sua geração seria marcada por um novo objetivo: a invenção do Povo brasileiro. Este 

‘Povo’, que emerge no seio de eventos como a Guerra de Canudos e a Guerra do Paraguai, surge no 

contexto político da queda do imperador D. Pedro II, patrono do IHGB, e da Proclamação da 

República. Capistrano de Abreu propõe inaugurar uma nova faze na escrita e no ensino de história do 

Brasil, resguardando algumas características do IHGB, especialmente a exegese documental e o 

patriotismo, e rompendo com outras:  

                                            

                                           Do Instituto destacaria sempre o zelo proveniente de seus fundadores na coleta e 

organização dos documentos interessantes à     história pátria, grande parte dos quais 

transcritos nas páginas de sua Revista Trimensal; daqueles fundadores, que ainda 

entendiam a História como um ramo filológico das Belas Letras, guardaria distancia 

prudente por identificar na distinção extrema entre literatura e história - ou seja, entre 

ficção e verdade- a condição para fazer da História a genealogia científica do Estado-

nação; da velha instituição recolheria a lição a respeito da importância da difusão do 

conhecimento da História do Brasil por meio do ensino público, até mesmo porque 

julgava ter chegado a hora, naquele ano de 1890, de quebrar os quadros de ferro de 

Varnhagen que, introduzidos por Joaquim Manuel de Macedo no Colégio de Pedro II, 

permaneciam a base do ensino. (MATTOS apud JÙNIOR; 2011; p. 03).  

 Em 1905 recebe uma proposta do Centro Industrial do Brasil65 para redigir uns breves traços 

da história do Brasil, que deveria ser a introdução de um volume intitulado ‘O Brasil, suas riquezas 

                                                           
64 Foi professor de português e francês no Colégio Aquino, trabalhou na Livraria Garnier e na Biblioteca Nacional. Ocupou 

a cadeira de História do Brasil no colégio Pedro II até o momento que essa fora anexada à cadeira de História 
Universal, no início da República. “Publicou artigos em jornais, preparou uma edição crítica da obra de Varnhagen 

‘História Geral do Brasil”. Dentre suas obras destaca-se, além de 'Capítulos da História Colonial', ‘Caminhos Antigos e 
Povoamento do Brasil’. (Nota editorial In: ABREU; 1998; p. 9-10) Capistrano foi o expoente de uma geração da qual 
fizeram parte nomes importantes como Rio Branco com ‘Effemérides Brasileiras’, Joaquim Nabuco com ‘Minha 
Formação’ (todos os dois influentes políticos), Pandiá Calógeras com ‘Formação Histórica do Brasil’ e Euclides da Cunha 
com os ‘Sertões’, marcada pela decadência do Império, pelas lutas abolicionistas e pela ascensão de novos atores sociais 
na cena política. (MONTEIRO; 1994; p. 171) 
 
65 Entidade fundada no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 1904, a partir da fusão da Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional (SAIN) e do Centro Industrial de Fiação e Tecelagem de Algodão. Em 12 de dezembro de 1931 transformou-se 
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naturais, suas indústrias’. Seus escritos foram publicados em 1907, em forma de capítulos que deram 

origem à ‘Capítulos de História do Brasil’.  

 Para descrever as ‘indústrias’66 brasileiras Capistrano considerou essencialmente necessário 

iniciar esta trajetória pela descrição de todos os entraves que tiveram que ser vencidos: a natureza e os 

povos originários, ambos ‘selvagens’.  Após a exposição detalhada da diversidade geográfica das 

bacias, rios navegáveis, animais e plantas, limites, relevos, geologia, aparecem as primeiras descrições 

sociais dos indígenas do Brasil. A própria fauna nativa é questionada a partir dos parâmetros da relação 

homem/exploração da natureza: “Apesar da riqueza da fauna, nenhum destes animais contribuíram 

para ‘evolução social' do indígena dando leite, auxiliando nos transportes ou fornecendo vestimentas”. 

(ABREU; 1998; p. 21-22)  

 Como outros pensadores de sua geração Capistrano tratou da diversidade cultural do país a 

partir “do ponto de vista de ‘raças’ diferenciadas com características próprias e comum modelo de 

hierarquização implícito na relação que se propunha entre elas, obviamente visando favorecer com 

esta leitura a superioridade do fator de descendência europeia”. (BARROS; 2010; p. 460) O trecho a 

seguir evidencia a influência do meio sobre a organização dos diferentes grupos sociais: 

Se agora examinarmos a influência do meio sobre esses povos naturais, não se afigura 

a indolência o seu principal característico. Indolente o indígena era sem dúvida, mas 

também capaz de grandes esforços podia dar e deu muito de si. O principal efeito dos 

fatores antropogeográficos foi dispensar a cooperação. Que medidas conjuntas e 

preventivas se podem tomar contra o calor? Qual o incentivo para condensar as 

associações? Como progredir com a comunidade reduzida a meia dúzia de famílias? 

A mesma ausência de cooperação, a mesma incapacidade de ação incorporada e 

inteligente, limitada apenas pela divisão do trabalho e suas consequências, parece 

terem os indígenas legado aos seus sucessores (ABREU; 1998; p.23-24) 

 Se os povos originários aparecem no primeiro capítulo, intitulado “Antecedentes indígenas”, 

a história em si só começa com a chegada dos portugueses, descritos juntamente com os negros no 

capítulo intitulado ‘Fatores Exóticos’. Sua obra não segue a tendência historiográfica do século XIX 

que caracterizava os portugueses com os adjetivos mais gloriosos. Nela, o português do século XV é, 

sem deixar de ser superior, "fragueiro, abstêmio, de imaginação ardente, propenso ao misticismo, 

                                                           
na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJ), e em 29 de agosto de 1939 adotou o nome Centro Industrial do Rio 
de Janeiro (CIRJ). Por meio do ‘Boletim do Centro Industrial do Brasil’ buscou divulgar conhecimentos e técnicas 
referentes à expansão e diversificação da industrialização do país.  
66 ‘Indústria’, nesta acepção, não se refere ao processo de transformação de matéria prima em produto manufaturado, 
mas sim à habilidade e dedicação em realizar algo. 
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caráter independente, não constrangido pela disciplina ou contrafeito pela convenção; o seu falar era 

livre, não conhecia rebuços nem eufemismos de linguagem." (Op. Cit. p.29) Seus costumes são tão 

rudes que ameaça a segurança das pessoas e das famílias de sorte que para sobreviver fazia-se 

necessário o uso da força individual.  

 Assim como o português o negro é também tido como um alienígena no continente 

americano. A ideia de que a inserção do africano no Brasil tenha sido o principal entrave à civilização 

do país vai perdendo espaço. A já tão recorrente ideia de que os africanos estão ‘destinados ao 

trabalho’, é complementada pela inserção da mulher negra, da mulata e da ama-de-leite nas narrativas 

acerca dos espaços íntimos dos colonos portugueses: 

Sua organização robusta, sua resistência ao trabalho indicaram-nos para as rudes 

labutas que o indígena não tolerava. Destinados para a lavoura, penetraram na vida 

doméstica dos senhores pela ama-de-leite e pela mucama e tornaram-se 

indispensáveis pela sua índole carinhosa [...] O negro trouxe uma nota alegre ao lado 

do português taciturno e do índio sorumbático. As suas danças lascivas, toleradas a 

princípio, tornaram-se instituição nacional; suas feitiçarias e crenças propagaram-se 

fora das senzalas. As mulatas encontraram apreciadores de seus desgarres e foram 

verdadeiras rainhas. O Brasil é inferno dos negros, purgatório dos brancos, paraíso 

dos mulatos, resumiu em 1711 o benemérito Antonil. (ABREU; 1998; p. 29-30) 

  

 A escravização e comercialização de africanos nada mais é que uma necessidade do sistema 

mediante o reduzido número de habitantes em Portugal que, em 1527 somava “um milhão cento e 

vinte e dois mil cento e doze almas. Com este pessoal exíguo, que não bastava para enchê-lo, ia 

Portugal povoar o mundo. Como consegui-lo sem atirar-se à mestiçagem?" (Op. Cit. 1998; p. 28) 

 O discurso de que Portugal estava predestinado à vida marítima, em razão da sua localização 

geográfica, é restituído por Capistrano de Abreu sem prejuízo da escrita de estilo épico para descrever 

as navegações empreendidas por este país:  

 

Depois de tomada esta cidade à mourisma infiel, atiraram-se os conquistadores para 

terras africanas. Navios mandados do Algarve perlongaram o litoral marroquino, 

conjuraram os terrores do cabo ‘Não’, iluminaram o Saara nos bulcões do mar 

Tenebroso, descobriram rios caudalosos, tratos povoados e as ilhas de Cabo Verde, 

verdes dentro na zona tórrida, inabitável pelo calor como o seu nome apregoava, 

inabitável por sentença unânime dos filósofos antigos, apanhados agora pela primeira 

vez em falsidade flagrante. Culmina nesta fase heróica o infante D. Henrique, filho de 

D. João I, e grão-mestre da Ordem de Cristo. (Op. Cit. 31-32) 
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 Ao descrever os motivos deste empreendimento português, Capistrano se posiciona a 

respeito dos muçulmanos, já definidos como 'mouros infiéis' no parágrafo anterior, que "aumentavam 

as exigências e requintavam de insolência, espoliando os intermediários do comércio do Levante, e 

atormentando os consumidores ocidentais". (ABREU; 1998; p. 33) Navegar era mais que preciso! 

Descobrir novas rotas era abrir caminhos para a conquista da própria liberdade comercial.  

 A naturalização da tomada territorial é identificada em diversas partes da obra, mas 

destacamos aqui a demarcação da fronteira entre territórios 'pertencentes' a Espanha e a Portugal: “O 

rio da Prata fora descoberta portuguesa; mas os espanhóis já aí tinham estado bastante tempo, 

derramado sangue e arriscado empresas: a eles competia por todos os direitos, a começar pelo tratado 

de Tordesilhas.” (Op. Cit. p. 50) Para Capistrano uma coisa era descobrir e outra era conquistar. Talvez 

esta seja uma ideia basilar que permeia toda sua obra e que justifica o direito português sobre estas 

terras, mediante as ameaças de outros reinos europeus. Já em sua tese intitulada "Descobrimento do 

Brasil. Seu desenvolvimento no século XVI", que lhe rendeu uma cadeira no colégio Pedro II, concluía 

terem sido os espanhóis os primeiros a chegar ao território brasileiro, mas que "sociologicamente 

falando, os descobridores do Brasil foram os portugueses. Neles inicia-se a nossa história; por eles se 

continua por séculos; a eles se devem principalmente os esforços que produziram uma nação moderna 

e civilizada em território antes povoado e percorrido por broncas tribos nômadas". (ABREU; 1883; 

p.64)  

 A conquista se dá pela transformação do espaço em território. Este é o fio de Ariadne que 

possibilita a união das tramas acerca das batalhas dos portugueses contra, franceses, espanhóis e 

holandeses assim como a qualificação das nações indígenas, ora amigas, quando aliadas, ora inimigas, 

quando não colaboravam ou quando resistiam aos colonos portugueses. Em meio às batalhas e à 

superação do ambiente inóspito, seguiam os portugueses marchando do litoral para o sertão brasileiro 

atingindo a região amazônica e o Rio da Prata, ampliando os limites naturais da colônia e fazendo 

brotar a mestiçagem do Povo Brasileiro. Mestiçagem esta que não se reduz à combinação entre 

negros/indígenas e portugueses, também os franceses, por exemplo, mestiçaram com mulheres 

indígenas e “ainda hoje resta um vestígio da ascendência e da persistência dos antigos rivais dos 

portugueses na cabeleira de gente encontrada naquela e nos vizinhos sertões de Paraíba e Ceará. 

(ABREU; 1998; p. 69) 

 Assim como Euclides da Cunha em ‘Os Sertões’, Capistrano não reduz a compreensão da 

composição populacional brasileira às três ‘raças’, apresentando uma multidiversificação étnica que 

teria sido gestada já nas primeiras décadas do século XVI: 

Da parte das índias a mestiçagem se explica pela ambição de terem filhos pertencentes 

à raça superior [...] Além disso, pouca resistência deviam encontrar os milionários que 
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possuíam preciosidades fabulosas como anzóis, pentes, facas, tesouras, espelhos. Da 

parte dos alienígenas devia influir sobretudo a escassez, se não ausência de mulheres 

de seu sangue. (ABREU; 1998; p. 40) 

 

 Capistrano retoma a tese de Varnhagen de que existia uma desafeição entre as três raças que 

só foram superadas em 1624 com a ‘invasão’ holandesa, que merece em sua obra um capítulo à parte 

para as detalhadas descrições das ações de heroísmo da guerra, fundamentais no estabelecimento da 

união entre as pessoas que habitavam a colônia, independente do fator ‘raça’. Por outro lado o autor 

acrescenta a ideia de que existiam forças dissolventes dentro de cada uma delas mediante o fenômeno 

da mestiçagem:  

 

O negro ladino e crioulo olhava com desprezo o parceiro boçal, alheio à língua dos 

senhores. O índio catequizado, reduzido e vestido, e o índio selvagem ainda e livre e 

nu, mesmo quando pertencentes à mesma tribo, deviam sentir-se profundamente 

separados. O português vindo da terra, o reinol, julgava-se muito superior ao 

português nascido nestas paragens alongadas e bárbaras; o português nascido no 

Brasil, o mazombo, sentia e reconhecia sua inferioridade. (ABREU; 1998; p. 80) 
 

  

 A sociedade também é compreendida a partir de uma organização multifocal dos grupos e 

subgrupos que a compõe, segundo suas origens de nascimento e do lugar que ocupam no sistema 

econômico e nas relações de trabalho: 

 

A camada íntima da população era formada por escravos, filhos da terra, africanos ou 

seus descendentes. Aqueles aparecem menos numerosos pela pouca densidade 

originária da população indígena, pelos grandes êxodos que os afastaram da costa, 

pelas constantes epidemias que os dizimaram, pelos embaraços, nem sempre inúteis, 

opostos ao seu escravizamento. Acima deste rebanho sem-terra e sem liberdade, 

seguiram-se os portugueses de nascimento ou de origem, sem-terra, porém livres: 

feitores, mestres-de-açúcar, oficiais mecânicos, vivendo dos seus salários ou do feitio 

de obras encomendadas; em geral o mecânico sabia vários ofícios, pois um só não 

garantia a subsistência, e ia trabalhar pelas fazendas quando a simplicidade das 

ferramentas o permitia ou os proprietários possuíam a ferramenta em casa. Entre os 

proprietários rurais ocupavam lugar modesto os lavradores de mantimento e os 

criadores de gado [...] Coroava esta hierarquia o senhor-de-engenho. (ABREU; 1998; 

p.79)  

 

 Os bandeirantes são os verdadeiros colonizadores, pacificadores do sertão da Bahia, 

Pernambuco, Paraíba, Maranhão, que fazem surgir outros dois grandes personagens da história do 

Brasil: os sertões e os sertanejos.  É só a partir da atuação deste grupo que os colonos deixam de 

arranhar “as areias das costas como caranguejos, em vez de atirarem-se ao interior” (ABREU; 2006; 

p. 131) para se lançarem na exploração do gado nordestino e das minas de ouro no planalto central. 
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Toda riqueza produzida por estas atividades viriam incidir diretamente sobre a psicologia dos colonos, 

que não mais se sentiam inferiores aos habitantes da metrópole. 

 Ainda que em cada região do Brasil predominasse determinada ‘raça’, por exemplo, o 

branco no sul, o indígena na Amazônia, o negro no litoral, a mestiçagem é tida como importante 

fenômeno cultural da formação do povo brasileiro e se expressa principalmente na figura do mulato: 

 

Os mulatos, gente indócil e rixenta, podiam ser contidos a intervalos por atos de 

prepotência, mas reassumiam logo a rebeldia originária. Suas festas, menos cordiais 

que as dos negros, não raro terminavam em desaguisados; dentre eles saíam os 

assassinos e os capangas profissionais. Crescendo em número, desconheceram e, 

afinal, extinguiram as distinções de raça, e foram bastante fortes para romper com as 

formas do convencionalismo vigente e viver como que lhes pedia a índole irrequieta. 

Para o nivelamento concorreu, sobretudo a parte feminina, com seus dengues e 

requebros lascivos que Spix e Martius ouviram cantar na Bahia. (ABREU; 2006; p. 

214) 
 

 Inserindo cenas do cotidiano, das casas, ruas e quintais, das mulheres negras, brancas, 

mulatas, indígenas, da alimentação, modos, cerimônias religiosas, vida social, e ocupações, Abreu vai 

traçando uma composição narrativa compartilhada também por Sérgio Buarque de Holanda, em 

‘Raízes do Brasil’ (1936), e Gilberto Freyre, em ‘Casa Grande e Senzala’ (1933). O Brasil foi o único 

país em que o sexo entre brancos, indígenas e negros desafiou, no mundo da vida prática, as teorias de 

pureza étnica vigentes na Europa, fazendo do colonialismo brasileiro um sistema mais brando que em 

outras partes da Europa:   

 

Entre nós, o domínio europeu foi em geral brando e mole, menos obediente às regras, 

mais conforme à natureza. A vida aqui foi incomparavelmente mais suave, mais 

acolhedora das dissonâncias sociais, raciais, morais e até religiosas [...] bem assentes 

no solo, não tinham exigências mentais muito grandes [...] (HOLANDA; 2016; p 70) 

  

 Apesar do contato com novas orientações teórico-metodológicas, é possível encontrar em 

suas obras traços fortes das perspectivas históricas tradicionalistas que se evidenciam, por exemplo, 

na ausência de análises dos movimentos sociais ou no desprezo pelos indígenas, herdado 

especialmente de Varnhagen. Certamente a industrialização brasileira foi um fato novo que marcou 

tanto Capistrano de Abreu quanto a geração de 1930, se expressando especialmente na oposição entre 

litoral e sertão.  

 Sérgio Buarque de Holanda trata esta relação a partir de uma historicidade de tipos ideais 

weberianos que opõe as categorias ‘aventureiro x trabalhador’, ‘semeador x ladrilhador’, ‘cidade x 

engenho’, ‘racionalidade x irracionalidade’, ‘laços de família x burocracia estatal’, ‘razão x emoção’. 

Segundo este pensador, a própria historiografia brasileira, que tenta a todo custo buscar no passado os 
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estímulos para melhor organizar a sociedade no presente, seria mais um exemplo de nossa 

incapacidade de criar espontaneamente.  

 O determinismo racial e geográfico, tão vigoroso durante o século XIX, é criticado por 

Sérgio Buarque que faz sua leitura de nosso passado colonial a partir principalmente de nossa herança 

portuguesa, responsável pela implantação de sua cultura e instituições “em ambiente muitas vezes 

desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra [...] todo o fruto de nosso 

trabalho ou preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra 

paisagem.” (HOLANDA; 2016; p. 39) “Nem o contato e a mistura com raças indígenas ou adventícias 

fizeram-nos tão diferentes dos nossos avós de além-mar como às vezes gostaríamos de sê-lo.” 

(HOLANDA; 2016; p. 55) E assim, como já havia exposto Von Martius, o sangue português continua 

constituindo os rios mais caudalosos do Brasil. 

 As condições naturais, a paisagem e o clima continuam sendo fatores de grande relevância 

no processo de evolução dos diferentes povos. Por exemplo, o fato de Portugal se encontrar mais 

próximo da África. A península ibérica, definida por Holanda como região indecisa entre África e 

Europa, desenvolveu formas de vida social bem particulares, marcadas pela plasticidade social e pela 

ausência quase completa de qualquer orgulho de raça em relação às nações congêneres europeias, que 

se encontram para além dos Pirineus: 

 

 Essa modalidade de seu caráter, que os aproxima das outras nações de estirpe latina 

e, mais do que delas, dos muçulmanos da África, explica-se muito pelo de serem os 

portugueses, em parte, e já ao tempo do descobrimento do Brasil, um povo de 

mestiços. Ainda em nossos dias, um antropólogo distingue-os racialmente dos seus 

próprios vizinhos e irmão, os espanhóis, por ostentarem um contingente maior de 

sangue negro. A isso atribui o fato de os indígenas da África Oriental os considerarem 

quase como seus iguais e de os respeitarem muito menos de que aos outros civilizados. 

(HOLANDA; 2016; p 78) 

 

 Ou seja, nossa ‘incapacidade de organização sólida’ é de índole mental e moral, herdada dos 

ibéricos, cuja burguesia mercantil teria assimilado dos hábitos e tradições medievais aristocráticas. 

Esta mentalidade fora reforçada pela adoção do livre-arbítrio teológico “que se tornou o maior óbice, 

entre eles, ao espírito de organização espontânea, tão característico de povos protestantes, e sobretudo 

de calvinistas [...] Nas nações ibéricas, à falta dessa racionalização da vida [...] o princípio unificador 

foi sempre representado pelos governos.” (HOLANDA; 2016; p. 51)  

 A comparação entre povos católicos e protestantes se desdobra ainda na análise da ‘moral 

do trabalho’: “enquanto povos protestantes preconizam e exaltam os esforços manuais, as nações 

ibéricas colocam-se ainda largamente no ponto de vista da Antiguidade Clássica [...] de que a atividade 

produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor” (HOLANDA; 2016; p.51) Finalmente 
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o princípio da disciplina pela obediência, prodigiosamente racionalizado e instituído pela Companhia 

de Jesus, completa o quadro das culturas europeias transportadas para o Novo Mundo.  

 As guerras de conquista no interior do território, contra franceses, espanhóis, holandeses e 

indígenas permanecem sendo narradas de forma épica no sentido de demonstrar os esforços 

empreendidos por nossos ancestrais portugueses no processo de ocupação e ‘povoamento’ do país. A 

natureza e seus habitantes são as principais barreiras a serem vencidas pelo domínio de tecnologias 

que permitissem ‘domar’ os rios, os animais perigosos e os ‘selvagens’ para se abrir caminhos entre 

litoral e sertão. Este projeto foi marcado pelo uso da coivara que os portugueses adotaram dos povos 

originários: 

 

Não cabia, nesse caso, modificar os rudes processos dos indígenas, ditados pela lei do 

menor esforço, uma vez, é claro, que se acomodassem às conveniências da produção 

em larga escala. Instrumentos, sobretudo passivos, nossos colonizadores aclimataram-

se facilmente, cedendo às sugestões da terra e dos seus primeiros habitantes. 

(HOLANDA; 2016; p. 77) 67 

  

 As ‘características morais’ dos povos, segundo o lugar que habitam e ocupam no planeta, 

são agora tratadas como ‘características psicológicas’ que se associam ainda à religião, à tendência à 

aventura ou ao trabalho, à racionalidade, à capacidade de adaptação em contextos distintos. No entanto, 

não deixam de carregar a essencialização das diversas culturas que compuseram a formação da 

sociedade brasileira. O negro continua sendo compreendido como braços trabalhadores, as mulheres 

como lascivas ou amas de leite, os indígenas como o primitivo. 

 O resultado disso tudo foi, segundo Sérgio Buarque, o desenvolvimento de um ruralismo 

sem agricultura que concentrou em cada grande propriedade praticamente a produção de tudo aquilo 

que fosse necessária para a sobrevivência das famílias patriarcais. Pouca importância fora relegada 

para as cidades e para as atividades comerciais, limitadas praticamente ao envio de mercadorias para 

a metrópole. A mão-de-obra de africanos escravizados permitia que os senhores e seus descendentes 

se ‘libertassem’ de qualquer atividade laboral. Aqueles que se dedicavam às atividades intelectuais, 

especialmente a partir do século XIX, se encontravam já predestinados a desenvolver uma inteligência 

antimoderna, aristocrática, decorativa, com pouco estima para especulações intelectuais, de erudição 

ostentosa, personalista e semelhante à nobreza de sangue.  

 Esta mentalidade da casa grande invadiu as cidades atingindo até mesmo as classes menos 

favorecidas, gerando um funcionalismo patrimonial avesso ao Estado burocrático racional weberiano. 

O homem cordial é então este tipo social que nasce de um espírito português mestiço e aventureiro, 

                                                           
67 Sérgio Buarque não leva em consideração as grandes extensões de terra que ocupavam os engenhos. 
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pouco industrioso, mas muito adaptativo, católico, que tende mais para emoção do que para 

racionalidade, mais para preguiça do que para o trabalho. O homem cordial é o que leva para as cidades 

que estão se modernizando no século XX um modelo de relações políticas e sociais fundamentadas 

em relações pessoais herdadas diretamente da família patriarcal ruralista que definiu os diversos 

aspectos sociológicos do período colonial. Se Martius e os mais destacados historiadores do século 

XIX fundamentaram a leitura do passado colonial a partir da contribuição das três raças, o homem 

cordial destaca nossas raízes portuguesas.  

 Caio Prado Júnior (1907-1990) é um dos pioneiros da introdução do referencial marxista na 

leitura da história do Brasil a partir das temáticas relacionadas ao povoamento, à economia e à 

organização social que marcaram a colonização e deram origem ao Brasil contemporâneo. Sem 

povoamento não há colonização. Esta é uma ideia que percorre toda obra do autor e é a partir deste 

movimento que Portugal realiza seus objetivos e se torna um pioneiro “brilhante” desta nova ordem 

econômica que surge a partir das grandes navegações. A legitimação e efetivação da posse territorial 

dependem diretamente da realização desta empresa, o que é demonstrado no Tratado de Madri (1750), 

que pela primeira vez delineou as possessões portuguesas e espanholas na América: 

 

O direito derivava ainda do famoso tratado de Tordesilhas, velho de dois séculos e 

meio por ocasião do de Madri, e que outorgara ao soberano português e seus 

sucessores uma nesga apenas daquilo que ocupamos e possuímos hoje. Obra 

considerável, não há dúvida, daquele punhado de povoadores capazes de ocupar e 

defender efetivamente [...] contra pretensões aguerridas e exigentes de fortes rivais, 

um território de oito milhões e meio de quilômetros quadrados. Obra considerável e 

fator básico da grandeza futura do Brasil. (PRADO JÙNIOR; 2000; p. 27) 

 

 Este vasto território seria, no entanto, povoado de forma dissipada e seguindo os ciclos 

econômicos da mineração, das lavouras de cana-de-açúcar e da dispersão das fazendas de gado. Como 

Capistrano de Abreu, Caio Prado reafirma que estas diferenças nos processos de povoamento iriam 

gerar regionalizações no país não só de atividades econômicas como também de modos de vida e da 

organização social dos diferentes grupos sociais que habitavam a colônia. Tanto a dispersão quanto as 

diferenças ‘raciais’ dificultaram a formação da nacionalidade brasileira. Se não fosse a política 

pombalina de expulsar os jesuítas, que em muito contribuíram para segregação dos indígenas, teria 

sido impossível “amalgamar e unificar raças tão profundamente diversas, tanto nos seus caracteres 

étnicos como na posição relativa que ocupavam na organização social da colônia”. (PRADO JÙNIOR; 

2000; p. 93) No entanto, a formação da população brasileira deve ser compreendida não a partir das 

três raças distintas, mas sob a ótica destas ‘raças’ juntas e mescladas. A mestiçagem é, portanto, o lugar 

que cabe às mulheres nesta história: 
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A falta de mulheres brancas sempre foi um problema de toda colonização europeia 

em territórios ultramarinos [...] Isto, e mais a facilidade dos cruzamentos com 

mulheres de outras raças, de posição social inferior, portanto submissas, estimulou 

fortemente e mesmo forçou o colono a ir procurar aí a satisfação de suas necessidades 

sexuais [...] tais reuniões irregulares, de tão frequentes que eram, passaram à categoria 

de situações perfeitamente admitidas e aprovadas [...] e os rebentos ilegítimos não 

sofriam com esta origem nenhuma diminuição. (Op. Cit. p. 103)  

 

 As lavouras empregavam ínfimas técnicas agrícolas.  Primeiro pelo emprego de uma técnica 

definida como brutal e que foi copiada dos índios, a queimada, ainda que se reconheça a importância 

da maior contribuição indígena que é a mandioca. Segundo pelo fato de se empregar o trabalho de 

africanos, definido por Caio Prado como ineficiente, semibárbaro, ignorante e incapaz. Terceiro pela 

própria natureza do colono português e do regime político metropolitano imposto pela colônia. 

(PRADO JÙNIOR; 2000 p. 12)  

 A hostil e amesquinhadora natureza tropical estava apenas esperando “a iniciativa e esforço 

do Homem [...] o colono europeu viria como dirigente de produção de gêneros de grande valor 

comercial, como empresário de um negócio rendoso; mas só a contragosto como trabalhador. Outros 

trabalhariam por ele”.  (Op. Cit. p. 17) Estes outros seriam “recrutados entre raças inferiores que 

domina: indígenas ou negros africanos importados”. (Op. Cit. p. 19) Toda esta produção finalmente se 

destinaria para fora do país a fim de atender especificamente os interesses mercantis da metrópole. 

Para isso era preciso vencer os desafios geográficos, abrir caminhos que colocassem em comunicação 

o litoral e o interior da colônia. Desbravar florestas e transformar a vitalidade dos rios em vias de 

comunicação e transporte de mercadorias, numa luta constante entre os azares da natureza e as artes 

dos homens, ainda que os portugueses preferissem atuar somente nos casos estritamente necessários.  

 O emprego da escravidão, ainda que desumana, foi necessário, de forma que não deve ser 

pensada apenas no terreno de “moral absoluta”. É assim que Caio Prado -sob a perspectiva marxista 

da sucessão de modos de produção como condição da história- situa a devastação de populações 

indígenas da América e de africanos como fator que, por fim, resultou na vitimização das próprias 

nações colonizadoras (Portugal e Espanha): “foram elas que mais se engajaram naquele caminho; serão 

elas também suas principais vítimas.” (Op. Cit. p. 279) Mas pior que a adoção da escravidão foi o nível 

cultural dos povos utilizados no trabalho servil. Para argumentar tal afirmação Caio Prado lança mão 

de uma comparação entre indígenas e africanos com os escravos da Antiguidade Clássica:  

 

Foram eles os indígenas da América e o negro africano, povos de nível cultural ínfimo, 

comparado a seus dominadores. Aqui ainda a comparação com o que ocorreu no 

mundo antigo é ilustrativa. Neste último, a escravidão se forneceu de povos e raças 

que muitas vezes se equipararam a seus conquistadores, se não os superam. [...] Muito 

lhes deveu e muito deles aprendeu a civilização romana. O escravo não foi nela a 
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simples máquina de trabalho bruto e inconsciente que é o seu sucessor americano. 

(PRADO JÙNIOR; 2000; p. 280) 
 

 Fora do âmbito do trabalho físico e do sexo, a contribuição do escravo e do indígena foi 

quase nula, reduzindo-se a algumas influências culturais passivas, tímidas e deturpadas “age mais 

como corruptor da outra cultura, a do senhor branco que lhes sobrepõe”. (Op. Cit. P. 281) Estas ‘raças’ 

foram mal preparadas para se inserirem no mundo civilizado, ainda que os indígenas pelo menos 

tenham tido a educação missionária jesuítica que de alguma forma os colocavam em contato com a 

cultura superior.  

 A escravidão constituiu a principal unidade produtora colonial, o latifúndio regido pelo 

patriarcalismo. Esta unidade de produção teria sido na perspectiva de Caio Prado a que mais se 

aproximou de um modelo orgânico e sistemático de organização administrativa, sendo que sem ela 

teria sido impossível o povoamento, a exploração territorial e a produção de monoculturas enviadas 

para Europa. Somente três séculos depois o lado negativo seria-nos revelado: 

 

Não por ‘erros’, seja a nossa apreciação moral ou de capacidade, mas por 

contingências que não poderia ter obviado, e que só com o tempo se revelariam vícios 

profundos e orgânicos: a incorporação apressadas de raças e culturas tão diferentes 

entre si, o trabalho servil, a dispersão do povoamento [...] tudo isto que fora em seu 

tempo inevitável, necessário e por isso ‘acertado’, revelava agora bem claramente, 

três séculos depois do início da colonização, seu lado negativo. (PRADO JÚNIOR; 

2000; p.278) 

  

 Este latifúndio monocultor da cana-de-açúcar nas páginas de “Casa-Grande e Senzala”, de 

Gilberto Freyre (1900-1987), é visto sob a ótica do enredamento da antropologia cultural, história, 

política e economia. Sob a estratégia discursiva da comparação entre Brasil e outras colônias 

americanas, a miscigenação deixa de compor um quadro caótico para se descortinar como salvadora e 

responsável por um quadro mais brando de nosso passado colonial escravagista. A adaptabilidade 

especial do português, em razão das predisposições de “raça, de mesologia e de cultura [...] não só 

conseguiu vencer as condições de clima e de solo desfavoráveis [...] como suprir a penúria de gente 

branca para a tarefa colonizadora unindo-se com mulher de cor”. (FREYRE; 1980; p. 12) A intimidade 

da casa grande e da senzala expressariam da forma mais completa o ápice deste projeto de colonização 

que coloca em relação complementar o açúcar, o negro, o branco e o mestiço em suas facetas 

‘psicofisiológicas’, étnicas e econômicas.  

 Das consideradas obras clássicas da historiografia brasileira, deste período, esta é sem 

dúvida a que mais se dedica a ressaltar o protagonismo histórico da mulher. Protagonismo indigesto já 
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que à mulher coube o papel de procriar e atender as necessidades sexuais dos colonos mediante a 

ausência de mulheres brancas na colônia, o que é descrito em um quadro de ‘intoxicação sexual’: 

  

O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da 

Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos 

clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela devassidão. As mulheres eram as 

primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas pernas 

desses que supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um caco de 

espelho. (FREYRE; 1980; p. 93)   

 

 Ao atuar diretamente na formação da família brasileira e no ambiente doméstico dos lares 

dos colonizadores, as mulheres indígenas e africanas teriam contribuído diretamente em diversos 

segmentos culturais da sociedade brasileira, sendo que Freyre destaca os quitutes, doces, pratos típicos, 

educação dos filhos, fabricação de utensílios domésticos etc.  

 Ainda que tenha tido uma formação sociológica e antropológica que fez com que sua obra 

se distanciasse da grande importância dada aos fatores políticos e econômicos, Freyre compartilha com 

seus contemporâneos o estudo de relatos de viagem de europeus, dos padres jesuítas e da iconografia 

colonial. Daí resulta um quadro descritivo de comportamentos e de certas atividades cotidianas 

realizadas pela mulher, pelo homem, pela criança e pelos ‘pajés’, tão comum nos livros didáticos atuais 

e que tão pouco contribui para que se possa conhecer os complexos sistemas de pensamento e vivência 

destes povos que atualmente compõe as mais de 300 etnias do país.  

 É importante destacarmos que para Freyre nada é mais “anticientífico que falar-se da 

inferioridade do negro africano em relação ao ameríndio [...] nada mais absurdo do que negar-se ao 

negro sudanês, por exemplo, importado em número considerável para o Brasil, cultura superior a do 

indígena”. (FREYRE; 1980; p. 285) Prossegue argumentando que a disposição química e de adaptação 

biológica ao clima quente explicam em parte o fato de o negro ter sido o maior colaborador do branco 

na obra de colonização agrária, tendo inclusive exercido entre os indígenas uma “missão civilizadora 

no sentido europeizante.” (Op. Cit. p. 289) Ainda que no seio das polêmicas acerca da 

transmissibilidade ou não de caracteres adquiridos e sendo adepto das teorias que desacreditam a 

superioridade mental, inata e hereditária do branco, Freyre não se desgarra das escalas que atribuem a 

determinados povos um lugar de superioridade e a outros um lugar de inferioridade. Os critérios de 

raça são substituídos pelos critérios de acúmulo de cultura material e de moral, o que traz à tona 

novamente a ideia de que na América pré-colombiana existiam alguns povos mais adiantados e outros 

menos.  

 Mas a questão central é que no Brasil, graças à experiência cosmopolita de mobilidade social 

e racial que os portugueses trouxeram, foi possível que o mesmo colonizador que transportou de forma 
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desumana populações inteiras de negros fosse também o que “melhor confraternizou com as raças 

chamadas inferiores. O menos cruel nas relações com os escravos”. (FREYRE; 1980; p. 159) Mesmo 

que não exista no Brasil uma intercomunicação perfeita entre suas diferentes culturas, “ainda assim 

podemos nos felicitar de um ajustamento de tradições e de tendências raro entre povos formados nas 

mesmas circunstâncias imperialistas de colonização moderna dos trópicos”. (Op. Cit. p. 160) O 

amalgama que José Bonifácio se referiu no início do século XIX se completa com a teoria de que a 

miscigenação no lugar de ter destinado o Brasil ao purgatório na verdade suavizou nossa experiência 

colonial: 

Nossas instituições sociais tanto quanto nossa cultura material deixou-se alagar de 

influência ameríndia, como mais tarde da africana, da qual se contaminaria o próprio 

Direito: não diretamente, é certo, mas sutil e indiretamente. Nossa ‘benignidade 

jurídica’ já a interpretou Clóvis Beviláqua como reflexo da influência africana. Certa 

suavidade brasileira na punição do crime de furto talvez reflita particular 

contemporização do europeu com o ameríndio, quase insensível à noção desse crime 

em virtude do regime comunista ou meio comunista de sua vida e economia. 

(FREYRE; 1980; p. 160-161)   

 

 Gilberto Freyre Caio Prado, Capistrano de Abreu, Sérgio Buarque de Holanda, Varnhagen 

e os sócios do IHGB produziram obras ainda hoje consideradas por um grande número de historiadores 

como indispensáveis para se compreender a história do Brasil. Por isso considerei a necessidade de 

expor alguns detalhes e citações destas produções para que possamos refletir acerca de alguns hábitos 

e teorias que nos foram legados por estas gerações. Se entre elas encontramos diferenças de estilos 

narrativos, de tratamento das cronologias e de usos da história pública na leitura de nosso passado 

colonial, é fato que também podemos encontrar diversos elementos que indicam certa continuidade de 

perspectivas. A começar pela identidade assumida pelo historiador, que refaz o caminho da história de 

seu país a partir dos caminhos percorridos pelo colonizador (sejam as navegações, sejam as entradas 

para o sertão) e que se desdobram em uma leitura cartográfica do mundo conquistado a ser ‘povoado’. 

As lentes utilizadas para ver e compreender este “Novo Mundo” também lhes são dadas pelas escolas 

filosóficas europeias e norte-americanas (no caso de Gilberto Freyre), assim como os referenciais de 

civilização, educação, moral, religião, raças, natureza, temporalidade e ‘alta cultura’.  

  Daí que as questões iniciais quem, como, porque e para quem se escreveu esta história do 

Brasil, sempre sem levar em conta o que tem para dizer negros e indígenas. Esta história, feita por 

brancos, se configurou em concomitância com o próprio percurso de assentamento desta disciplina no 

país, o que nos permite recompor a formação da matriz dos estudos históricos para além dos 

fundamentos básicos de método, referencial teórico, fonte, produção da narrativa e público destinado. 
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 As especificidades de nossa história exigiram a elaboração de soluções para adaptação do 

local ao global, do específico e único com as teorias universalizantes que se tornaram referenciais. 

Assim, os já referidos pensadores, irão inserir o Brasil neste mundo global a partir dos laços umbilicais 

com sua antiga metrópole, sem deixar de lançar um olhar antropológico para as três matrizes ‘raciais’ 

que formam a nação. Todos estão em busca da verdade e se colocam como afeitos a análises objetivas, 

apesar de seus textos estarem amplamente permeados por adjetivos que qualificam acontecimentos, 

personagens históricos e raças. O português é sempre o aventureiro, conquistador dos mares, 

pacificador dos sertões ainda que, por contingências históricas, tenham optado por um sistema 

econômico tão precário como o da escravidão. Com atitudes que variam entre mais ou menos 

saudosista do Império Português, o elemento colonizador é o protagonista histórico, é o referencial a 

partir do qual se observa o exótico e o diferente, o “infantil”, o incivilizado.   

 Outra noção recorrente entre a geração do IHGB e sua sucessora, que estabelece o modelo 

universitário, é a ideia de que os portugueses adotaram medidas tão violentas, que nos provocam 

verdadeiro horror, porque sua população diminuta as tornou inevitáveis, ou porque a natureza e os 

povos ‘selvagens’ eram barreiras que exigiram atitudes que não devem ser avaliadas só em nível moral.  

Ou mesmo quando Gilberto Freyre descreve a dureza das missões jesuítas, logo ele faz referência à 

possibilidade de que os franciscanos teriam feito um trabalho evangelizador muito mais digno, ou seja, 

não se afasta do ideal de integração do indígena ao ‘mundo civilizado’ nem da deificação do 

cristianismo.  

 As novas orientações historiográficas configuradas ao longo do século XX, weberiana, 

marxista e a sociologia cultural não provocaram uma ruptura profunda nas leituras sobre nosso passado 

colonial. Como veremos no próximo capítulo muitos aspectos desta matriz historiográfica, formulada 

entre os séculos XIX e XX, ainda são predominante nas narrativas histórica de estudantes, livros 

didáticos e órgãos públicos.  

   

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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INCIDÊNCIAS DA MATRIZ HISTORIOGRÁFICA BRASILEIRA NO ENSINO DE 

HISTÓRIA.   

 

Após este longo percurso pelos caminhos da formação e diáspora do que designamos matriz 

ocidental de ser, pensar e agir sobre o mundo, a principal questão que será tratada neste momento 

refere-se à investigação de possíveis incidências desta matriz sobre a perspectiva das crianças 

indígenas e não indígenas que vivem em Formoso do Araguaia (Tocantins), cidade fronteiriça com 

territórios indígenas Iny (Javaé). Com este objetivo principal serão apresentadas as leituras que os 

estudantes do Colégio Dona Gercina Borges fizeram acerca da história do lugar em que vivem.   

A partir dos textos produzidos pelos alunos nas atividades realizadas em sala de aula, 

buscaremos elencar as principais ideias que orientam as interpretações acerca da relação entre 

indígenas e não indígenas na região, as ideias de desenvolvimento e progresso, a relação entre natureza 

e sociedade e as leituras da cartografia colonial. No entanto, devemos levar em consideração que os 

processos de formação de nossa compreensão de mundo não se limitam ao contexto escolar, existe 

uma série de fatores que convergem na produção de uma narrativa histórica. Por isso entendemos que 

a análise dos instrumentais trabalhados em sala de aula deve se dar em correlação com aspectos sociais, 

históricos e ambientais do lugar em que vivem, com narrativas veiculadas pelos órgãos públicos e com 

memórias de seus familiares. No mesmo sentido, a apresentação e a crítica aos manuais de história 

utilizados na escola visam apresentar de que forma as orientações epistêmicas destes textos incidem 

sobre estas narrativas dos estudantes.  

Por outro lado, seria extremamente reducionista não expor as interpretações que o povo Javaé 

tem acerca da história desta região, onde habitam a milhares de anos e a partir da qual construíram 

seus saberes cosmológicos e socioculturais referentes aos diferentes povos com que tiveram contato, 

incluindo os brancos. A exposição da teoria elaborada por este povo é fundamental para a crítica da 

perspectiva monocultural do ensino de história.  

 

4.1 Experiências narradas e leituras cartográficas: a história do Brasil e de Formoso do Araguaia 

na perspectiva dos alunos da Escola Dona Gercina Borges.  

 

Formoso do Araguaia conta hoje com 28 escolas municipais, 15 estaduais e 04 particulares. 

Minha escolha pelo colégio estadual Dona Gercina Borges68 não foi aleatória. No momento em que se 

                                                           
68 O nome da escola é uma homenagem a Dona Gercina Borges, esposa de Pedro Ludovico Teixeira, figura destacada por 
ser um dos líderes do golpe de Estado de 1930 em Goiás e por realizar a mudança da capital do Estado para Goiânia.  Em 
Formoso do Araguaia, assim como no restante do país, os nomes da maior parte das escolas são homenagens a figuras 
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iniciou a pesquisa de campo a Diretora era a senhora Adaís Rosa Karajá, viúva de Idjarruri Karajá69, 

grande liderança indígena que participou do processo de retomada das terras Javaé do antigo Porto 

Piauí, principal porta de entrada de gado no interior da Ilha do Bananal. Quando mencionei a pesquisa 

ao professor Tewaxi Javaé70 ele então me indicou esta escola, onde fui muito bem recebida e pude 

contar com o apoio de toda a comunidade escolar. Considero importante relatar este caminho que 

envolve questões de ordem política, ética, estabelecimento de confiança e trocas de saberes com a 

comunidade escolar.  

Assim que cheguei à escola tinha que responder uma pergunta que, embora não tenha sido feita 

explicitamente, sentia-se que estava subtendida: o que uma professora de Goiânia fazia ali? Não se 

tratava apenas de expor o projeto em seu formato clássico, com justificativa, objetivos, hipóteses, 

referenciais teóricos e métodos. Fazia-se necessário principalmente enfatizar que, ao autorizar a 

pesquisa, os participantes não seriam expostos de forma nenhuma e tampouco suas ideias cairiam no 

limbo do certo ou errado. Ser professora foi o que me permitiu sair da condição de alteridade para a 

de identidade. Esta afirmação pode até parecer exagerada, mas o fato é que as escolas são intensamente 

condicionadas à ideia de que a pesquisa realizada no espaço escolar se vincula à avaliação de 

desempenho, como por exemplo, as provas do IDEB, destinado ao diagnóstico do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica. Especialmente os alunos se encontram tomados pela ideia de 

que as atividades desenvolvidas em sala de aula acabam por ter um destino em comum: a nota.  

Então, o grande desafio era o de propor algo que rompesse com a tríade 

obrigatoriedade/atividade/nota e que, ao mesmo tempo, estivesse vinculada à discussão sobre 

interculturalidade no ensino de história. Neste sentido, a oficina realizada inicialmente teve como 

propósito principal deixar os alunos à vontade para conversarem comigo, esclarecer dúvidas e compor 

um quadro para que o segundo instrumental pudesse ser construído a partir dos seus próprios contextos 

de vida.  

                                                           
de destaque político, literário ou religioso: Presidente Castelo Branco; Dom Alano; Cora Coralina; Castro Alves; Ulisses 
Guimarães; Juscelino Kubitschek; Olavo Bilac; Duque de Caxias e etc. 
69 Idjarruri Karajá, durante os anos 70, participou da União Nacional Indigenista (Unind). Foi candidato a deputado por 
Goiás, sofreu represálias e viu companheiros serem mortos. Em 2003 Idjarruri representou o Brasil como um dos três 
delegados para discutir o desenvolvimento institucional indígena, no México. Foi representante da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e candidato a deputado estadual pelo PPB no Tocantins nas eleições gerais 
de 1998. (VIANA; 2004; n.p.) Segundo Oiara Bonilla, Idjarruri se instalou no Porto Piauí, antigo vilarejo de posseiros, 
localizado nas terras tradicionais Javaé da Ilha do Bananal (Tocantins). Participou ativamente do processo de retomada 
territorial, sofrendo ameaças que fizeram com que se refugiasse com sua família em Gurupi. Após o processo de 
desentrusão dos posseiros, o antigo Porto Piauí foi renomeado e passou a se chamar Porto Txuiri, onde residem pessoas 
pertencentes tanto ao grupo Karajá quanto ao grupo Javaé. (BONILLA; 2000) 
70 Tewaxi Javaé foi estudante do Curso de Educação Intercultural da UFG, é mestre em antropologia pela Universidade 
do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) e professor na Aldeia Canoanã Javaé, também localizada no município de Formoso 
do Araguaia.  É extremamente respeitado entre os Javaé e também entre pesquisadores da temática indígena por seu 
profundo conhecimento acerca do território e da história de seu povo.  
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A oficina contou com a participação de estudantes do EJA (Educação de Jovens e Adultos), do 

9º ano e do 4º ano (Ensino Fundamental I) 71 e consistiu em:  

1º apresentação da pesquisa de mestrado mostrando os desenhos que foram produzidos pelas crianças 

de Goiânia e pelas crianças Javaé; 

2º apresentação do vídeo “Boneca Abayomi: ancestralidade, história e resistência”72; 

3º os alunos produziram bonecas de retalhos; 

 4º as bonecas produzidas foram personagens da história da cidade de Formoso do Araguaia e região. 

Os alunos entrevistaram uma pessoa mais velha sobre a história da cidade e apresentaram em sala de 

aula para os colegas;  

5º as professoras de língua portuguesa e de redação aproveitaram o momento para trabalhar poesias 

africanas.  

 No caso dos participantes da turma do EJA, a grande maioria é imigrante de outros estados do 

Brasil, principalmente do Maranhão e do Pará. Assim que apresentei meu projeto de pesquisa os alunos 

destacaram que não estudam a história de Tocantins ou de suas cidades, “aparece mais Itália, Roma, 

Grécia e Portugal”. Ao fazer as bonecas, as recordações das brincadeiras de infância iam surgindo e as 

apresentações de suas histórias de vida em Formoso do Araguaia revelaram situações de grande 

dificuldade, luta e sofrimento, denotadas pelo próprio fato de que não tiveram a possibilidade de 

concluir os estudos. No entanto, o foco neste momento eram as turmas de 9º ano, que participaram 

com grande entusiasmo das atividades. 

 

 

 

Figura 15: Foto das bonecas produzidas pelos alunos do 9º ano da Escola Estadual Dona Gercina Borges. (2018) 

                                                           
71 Apesar de ter como foco os estudantes do 9ºano, as bonecas Abayomi começaram a circular na escola e me foi então 
solicitado, tanto por professores como pelos alunos, que fossem realizadas em outras turmas.  
72 Este vídeo é um tutorial de como fazer as bonecas Abayomi e conta inicialmente sua história: “As bonecas Abayomi, 
não são só bonecas, elas carregam um significado e carregam uma história. Nasceram durante a diáspora dos negros 
africanos para o Brasil. Elas eram feitas para as crianças nos navios negreiros que, em condições tão precárias quanto as 
dos pais, não conseguiam se distrair. E as mães negras muitas vezes rasgavam um pedaço da própria saia ou do vestido 
com as unhas, pra construir estas bonecas para as crianças. O interessante sobre as Abayomi é que elas são feitas apenas 
com tranças e nós. Ela não tinha na época demarcação de olho, boca ou nariz, não só porque era difícil fazer, mas para 
que todas crianças, pertencentes à diversas etnias, pudessem se identificar nela. A palavra Abayomi significa ‘encontro 
precioso que traz felicidade... acalento.” (DIY Boneca Abayomi; 2015) 
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    Fonte: Arquivo pessoal da autora.  

 

De volta para casa, alguns alunos pesquisaram com os mais velhos sobre a história da cidade e 

apresentaram suas narrativas para turma. Seguem algumas transcrições e análises destas:  

 

Narrativa 1: “Eu ouvi falar de uma tia minha que Formoso era uma cidade de muitos recursos 

naturais. Os habitantes do local eram índios da tribo Javaé. Foram descobertas minas de cristais 

formando um povoado. Temos também o projeto do Rio Formoso de agricultura irrigada que é a 

maior da América Latina. Antes existia um mercado, que era conhecido como o mercado municipal, 

onde as pessoas vendiam carnes, frutas, arroz e feijão. Vinham das fazendas para vender na rua. 

Antigamente o acesso para Gurupi, onde hoje está bem mais acessível, era difícil, pois o percurso 

era nada legal pois demorava um a dois dias. O Formoso era um cerrado, tinha apenas uma rua, 

onde hoje é conhecida como Rua da Bosta73, primeira rua de Formoso. Hoje cresceu bastante, pois 

a agricultura irrigada está enorme em nosso município.” 

 

Nesta narrativa, o elo entre o passado e o presente é a tia da (o) estudante.  Entre o período em 

que os Javaé eram os únicos habitantes da região e a formação do povoado que viria dar origem à 

Formoso do Araguaia, tem-se a descoberta de cristais de rocha como fator determinante. A partir desta 

descoberta inaugura-se um período marcado pelas trocas de mercadorias no mercado municipal e por 

adversidades, como as dificuldades de comunicação com as cidades vizinhas e a falta de saneamento 

                                                           
73 A referida Rua da Bosta ficou conhecida por este nome porque o esgoto corria a céu aberto.  
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básico, para então se chegar ao presente, cujo grande marco de crescimento é a agricultura irrigada. É 

o Projeto Formoso do Araguaia (que falaremos adiante) que coloca em destaque esta cidade no âmbito 

de toda América Latina.  

 

Narrativa 2: “O nome da minha personagem é Julieta, e é baseado na história da minha mãe que 

sempre me conta essa história, então eu já sei de cor. Minha mãe nasceu no Formoso do Araguaia, 

na mesma maternidade que eu, maternidade hospital Dona Constância, aqui onde é agora a 

Secretaria de Educação, no dia 16 de março de 1986, quatro anos depois foi a separação de Goiás e 

Tocantins. A minha mãe morava aqui onde hoje é a Câmara Municipal, ali embaixo. Durante a 

infância, o que ela me contava que mais gostava de brincar era de pique esconde, não havia outra 

coisa pra fazer. Pra ir pra escola era muito difícil, muitas vezes era a pé, por causa que não tinha 

bicicleta nem nada e não era asfaltado, era de chão mesmo. Muitas vezes os alunos não tinha 

condição de ter mochila, era no saco mesmo, de açúcar. Nos finais de semana, o que ela mais gostava 

de fazer, além de brincar de pique esconde, era ir pro açude porque a minha mãe não foi criada pela 

mãe biológica, foi criada pela vó dela, que é minha bisavó. Então morava ela, meu vô, mais cinco 

filhos. Esse tanto de gente numa casa de dois quartos, a sala, a cozinha e o banheiro. Então o que 

ela mais gostava era de ir pro açude com minha bisavó, que ia lava roupa, e ela e meus tios né iam 

brincar na água. Aí durante a adolescência, todo domingo tinha matinê, que é tipo uma festa pra 

adolescentes, começava as 4:00 horas da tarde e ia até as 10:00 e  quando dava 10.00 horas todo 

mundo tinha que ir pra casa porque já tinham desligado as luzes da rua, então ela saia pra ir pra 

casa. Durante as férias ela gostava de ir visitar meu avô perto do açude, então ela gostava de ir por 

causa do açude, ficava brincando. Muitas vezes era longe, então ou era de ônibus ou era de burro 

mesmo, meu avô ia buscar ela de burro pra ela ir pra fazenda. E ela amava, achava aquilo o máximo, 

porque ela ia visitar, ia sair daqui né. Minha mãe casou muito cedo, com catorze anos e com 

dezessete ela me teve. Ela casou com meu pai, ela com 14 e meu pai com 24 anos. Quando ela 

casou, ela já saiu de Formoso, foi pra Dueré, que é uma cidade aqui perto. Foi mora, quem já foi 

em Dueré sabe mais ou menos onde que é o Cachimbeiro. Cachimbeiro é tipo uma fazenda, o que 

dá o nome a um conjunto de fazendas”. 
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Nesta narrativa a mãe da estudante, representada pela personagem Julieta, conta a 

história da cidade a partir de sua própria experiência de vida. A antiga maternidade, onde hoje 

está instalada a Secretaria da Educação, e a separação de Goiás e Tocantins, são situados 

temporalmente a partir do marco que é seu nascimento. As transformações urbanas e políticas 

vão sendo apresentadas a partir dos contextos de sua infância, adolescência e constituição do 

casamento. A mãe destaca as brincadeiras e festas, as diferenças entre passado e presente e 

também as dificuldades enfrentadas para se frequentar a escola, sair da cidade e ter acesso a uma 

habitação digna.  

 

- Narrativa 3: “A região foi adentrada primitivamente por uma expedição portuguesa em busca 

de ouro a qual se atribuiu o termo batizado de Rio Formoso. Por sua beleza do curso de água 

que cortava o local. Com a saída dos portugueses os filhos dos escravos miscigenados com os 

índios Javaés ficaram aldeados às margens deste rio tornando-se conhecidos como caras pretas. 

A não ser pela presença dos índios Karajás, Javaés e Caras Pretas74 a região ficou praticamente 

abandonada até 1949. Uma das causas deste desinteresse inicial foi a predominação de áreas 

sujeitas a alagamentos no período das chuvas e que constituem as várzeas do rio Formoso e 

Javaés, hoje consideradas da maior relevância para produção de grãos. Neste mesmo ano 

Manoel Soares Brandão, Cornélio Ribeiro e Helvécio Barros Cabral descobriram cristal de 

rocha no local próximo a aldeia dos Caras Pretas, formando-se a partir da atividade do garimpo 

o povoado de Formoso que veio se emancipar pela lei estadual número 4.593 em outubro de 

1963 com o nome de Formoso do Araguaia. No início da década de 70 o empreendedor  

Armando Nascimento, fazendeiro na região, iniciou experimentos para aproveitamento das 

várzeas, plantando variedade de arroz de várzea de ciclo longo conhecido como Jaraguá. Desta 

atividade pioneira nasceu a evidência de que a região apresentava condições muito favoráveis 

para o cultivo do arroz irrigado, dependendo apenas de obras para possibilitar a drenagem no 

período das águas e irrigação no período das secas.”  

 

                                                           
74 Os ‘Caras Pretas’ é a forma dos regionais se referirem a um dos grupos Avá Canoeiro que vivia próximo ao Rio 
Tocantins e seus afluentes. A partir da década de 1970 uma parte dos Avá-Canoeiro passou a ter contato 
intermitente com a sociedade envolvente enquanto outros grupos, como o da região de Cavalcante (Goiás) 
permaneceram isolados. A capacidade de resiliência deste povo se expressa nas constantes mudanças de seus 
territórios tradicionais e capacidade de adaptação a diferentes ecossistemas. As invasões de garimpeiros e 
fazendeiros reduziram o grupo contatado a uma população de apenas 15 pessoas. (TORAL; 1998; n.p.) 
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A internet hoje é tida como um dos principais instrumentos de pesquisa para estudantes 

que tem acesso ao mundo da comunicação virtual. Este texto apresentado pelo estudante está 

presente tanto no site da Wikipédia quanto no site oficial da prefeitura da cidade, constituindo-

se também como a principal referência escrita da história da cidade. Se realizarmos uma 

pesquisa nos sites de busca, não encontraremos textos diferentes deste. Até o momento, apenas 

o site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) traz uma versão diferenciada, 

porém, sem nenhuma alteração substancial. 75Ainda com relação a esta história, divulgada pela 

prefeitura da cidade, podemos reafirmar a constante recorrência aos três principais elementos 

que orquestram a imagem que se faz da região: o povo Javaé; a beleza natural e a exploração 

dos recursos naturais. Vejamos a letra do Hino da cidade: 

 

No princípio era selva em um solo reluzente 

De riquezas afloradas pela força onipotente 

Eis o achado triunfal                                       

 De um campeiro corajoso e aventureiro 

Quão rara a beleza em forma de pirâmide 

De um cristal formoso que originou teu nome 

Eis o convite alvissareiro 

Que despertou os garimpeiros 

Que ostentou teu marco forte pioneiro 

Oh, cidade promissora 

Tu és vida e produção 

Tua fauna e tua flora 

Tem a santa proteção 

A Ilha do Bananal 

É a tua inspiração 

És tu Formoso do Araguaia 

Capital da irrigação 

Teu Rio Formoso é garboso ele tem mil maravilhas 

Teu Javaés tem linda praia “É o recanto da Ilha” 

Eis o braço do Araguaia 

Formando o Parque da Reserva Nacional 

O progresso é a pompa marca do teu proceder 

Os teus índios te cantam em idioma macro-gê (sic) 

Tu és pureza ambiental  

Tocantinense e cartão postal 

                                                           
75 Versão do IBGE: “Em meados do século XVIII, a procura pelo ouro levou os portugueses às margens de um rio, 

que denominaram Formoso em virtude de suas belezas naturais. Os habitantes do local eram indígenas do povo 

Javaé. A região ficou abandonada até 1949, quando foram descobertas minas de cristal, formando um povoado. 

Em 25 de setembro de 1963, o distrito alcançou sua emancipação, com o nome Formoso do Araguaia, 

desmembrando-se de Cristalândia. A partir de 1979 é implantado o Projeto Rio Formoso, de agricultura irrigada 

em terras contínuas, o maior da América Latina”. (IBGE; 2017) 
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És tu Formoso abundância tropical 

O teu povo é pulso forte que trabalha e não mendiga 

Plantar na várzea é orgulho para tua gente amiga 

Oh! Lindos campos verdejantes 

Onde os vaqueiros criam soltas tuas manadas 

Eis o afago caloroso força humana varonil 

Que te abraça e te defende com vigor e muito brio 

Famosa és tu iluminada 

Por teus municípios tu és venerada 

Tu tens Formoso mil razões pra ser amada.76 (PREFEITURA Municipal 

de Formoso do Araguaia; 2019; n/p) 

 

 No mesmo sentido, podemos observar que o brasão da cidade destaca: a presença dos 

Javaé por meio do grafismo; os recursos hídricos, representados pela cor azul e o projeto de 

rizicultura, que podemos ver na parte verde tracejada e nos talos de grãos das laterais. O sol em 

formato geométrico faz remissão aos cristais de rocha cuja exploração teria, nesta perspectiva 

histórica, dado início ao povoamento da região.  Estas representações seguem também uma 

sequência temporal linear, de cima para baixo: Javaé; cristais de rocha e os projetos agrícolas.  

 

Figura 16: Brasão da cidade Formoso do Araguaia. 

 

Fonte: https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/Nossa-Cidade/Hino-Bandeira-Brasao/ 

 

Atualmente existem inúmeras pesquisas que trazem outras perspectivas acerca da 

história da região e do povo Javaé como: a dissertação do historiador André Pin, intitulada 

‘História do povo Javaé (Iny) e sua relação com as políticas indigenistas: da colonização ao 

Estado brasileiro (1775-1960)’ (2014); a tese da Ordália Cristina Gonçalves Araújo, ‘Os Javaé 

e o protestantismo: salvacionismo e resistência’ (2019), que trata das missões protestantes nas 

aldeias Javaé; a tese da Tamires Maia Gonçalves Pereira, em andamento, que trata da questão 

da alimentação tradicional Javaé; minha dissertação de mestrado, apresentada na introdução, 

                                                           
76 Não foi informada no site a autoria do Hino da cidade.  
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que compara as narrativas das crianças Javaé com as ideias históricas de estudantes de Goiânia 

e diversos artigos que foram publicados pelo professor Dr. Elias Nazareno77 tratando de temas 

como temporalidade e espacialidade, educação intercultural e educação do entorno. Os 

professores Javaé também estão produzindo artigos e projetos educacionais, alguns dos quais 

trataremos mais detidamente no próximo capítulo, embasados na memória e nas narrativas orais 

dos anciãos e das anciãs de suas comunidades.78 Algumas destas publicações podem ser 

encontradas na ‘Coleção Documentação de saberes indígenas na UFG: povos Tapuia, Javaé e 

Karajá Xambioá’ (2017) e na ‘Coleção Documentação de Saberes Indígenas: povos indígenas 

Bèrò Biawa Mahadu/Javaé (2017).    

No campo dos estudos geográficos, a Universidade Federal de Tocantins (UFTO) tem 

feito importantes pesquisas sobre os usos dos recursos naturais desta região pelo capital, seja 

público ou privado, nacional ou estrangeiro. Podemos citar a dissertação de Daniel Bartikus 

Rodrigues (2013), intitulada “O Projeto Rio Formoso e a Reprodução Ampliada do Capital no 

entorno da Ilha do Bananal: concentração da riqueza, exclusão e resistência”, na qual o autor 

analisa o processo de implementação das cooperativas agrícolas. No mesmo sentido, o professor 

Roberto de Souza Santos, (UFTO) tem pulicado artigos revelando as contradições entre o 

desenvolvimento social da região e a concentração de renda nas mãos de grupos que controlam 

o agronegócio.  

No entanto, estes estudos não são referenciais para os estudantes alunos que participaram 

desta pesquisa, como fica demonstrado na análise dos dados. De fato é ainda muito tímida a 

relação entre as produções acadêmicas e a realidade escolar, fator que poderia ser solucionado, 

pelo menos em parte, por meio do incentivo à formação de professores pesquisadores e pela 

desconstrução da ideia de que a universidade produz o conhecimento enquanto ao educador cabe 

apenas a função de replicá-lo em sala de aula.  

                                                           
77 O professor Elias Nazareno coordena um grupo de estudos e pesquisa “Tempo, espaço e interculturalidades”, 

na Universidade Federal de Goiás, que conta com a participação de pesquisadores que se dedicam à temática 
colonialidade/decolonialidade/modernidade. A parceria entre este grupo e o Curso de Educação Intercultural da 
UFG tem resultado na publicação de diversos artigos como: Interculturalidade Crítica, Transdisciplinaridade e 
Decolonialidade na Formação de Professores Indígenas do Povo Berò Biawa Mahadu/Javaé: Análise de Práticas 
Pedagógicas Contextualizadas em um Curso de Educação Intercultural Indígena (NAZARENO; MAGALHÃES; 
FREITAS; 2019); Tempo, lugar e interculturalidade na perspectiva dos estudantes indígenas do curso de educação 
intercultural – UFG (NAZARENO; ARAÚJO; PEREIRA; 2017); PIBID-diversidade: construção de bases 
epistemológicas na formação de professores indígenas (NAZARENO; 2017); Transdisciplinaridade e 
interculturalidade: experiências vividas e compartilhadas no curso de educação intercultural indígena – UFG 
(2018) (NAZARENO; ARAÚJO; PEREIRA; 2017); Interculturalidade e Ensino de História (LEITE; NAZARENO; 2016). 

 
 

https://www.academia.edu/40272513/Interculturalidade_Cr%C3%ADtica_Transdisciplinaridade_e_Decolonialidade_na_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Professores_Ind%C3%ADgenas_do_Povo_Ber%C3%B2_Biawa_Mahadu_Java%C3%A9_An%C3%A1lise_de_Pr%C3%A1ticas_Pedag%C3%B3gicas_Contextualizadas_em_um_Curso_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Intercultural_Ind%C3%ADgena
https://www.academia.edu/40272513/Interculturalidade_Cr%C3%ADtica_Transdisciplinaridade_e_Decolonialidade_na_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Professores_Ind%C3%ADgenas_do_Povo_Ber%C3%B2_Biawa_Mahadu_Java%C3%A9_An%C3%A1lise_de_Pr%C3%A1ticas_Pedag%C3%B3gicas_Contextualizadas_em_um_Curso_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Intercultural_Ind%C3%ADgena
https://www.academia.edu/40272513/Interculturalidade_Cr%C3%ADtica_Transdisciplinaridade_e_Decolonialidade_na_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Professores_Ind%C3%ADgenas_do_Povo_Ber%C3%B2_Biawa_Mahadu_Java%C3%A9_An%C3%A1lise_de_Pr%C3%A1ticas_Pedag%C3%B3gicas_Contextualizadas_em_um_Curso_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Intercultural_Ind%C3%ADgena
https://www.academia.edu/39088370/PIBID-diversidade_constru%C3%A7%C3%A3o_de_bases_epistemol%C3%B3gicas_na_forma%C3%A7%C3%A3o_de_professores_ind%C3%ADgenas_PIBID-diversity_construction_of_epistemological_bases_in_the_formation_of_indigenous_teachers_
https://www.academia.edu/39088370/PIBID-diversidade_constru%C3%A7%C3%A3o_de_bases_epistemol%C3%B3gicas_na_forma%C3%A7%C3%A3o_de_professores_ind%C3%ADgenas_PIBID-diversity_construction_of_epistemological_bases_in_the_formation_of_indigenous_teachers_
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É importante destacar ainda que todas estas pesquisas estão na contramão da forma como 

estes projetos são propagandeados pelos órgãos de imprensa públicos regionais e nacionais. As 

campanhas publicitárias em defesa do agronegócio não revelam a dinâmica de transferência de 

verbas públicas para o capital privado, a exclusão social, a violência contra os povos originários, 

a tomada da terra e a marginalização dos trabalhadores. Também a memória dos familiares dos 

estudantes e de outros habitantes da cidade que vivenciaram certo avanço regional, como a 

instalação de redes de energia e a construção de estradas, contribuem para disseminação da 

noção de que o agronegócio trouxe o progresso. 

Após as apresentações das narrativas, fizemos uma roda de conversa. Perguntei aos 

alunos sobre a importância do Rio Formoso e alguns destacaram que: 

 

- “é ele que dá acesso ao projeto”; 

- “esse é o maior projeto de irrigação”, 

- “lá planta arroz, feijão, soja, melancia”;  

- “o maior agricultor é o Ary Valadão”; 

- “o Formoso cresce muito por causa da agricultura né, ela abastece a cidade”; 

- “só que eu já olho por outro lado né porque lá eles puxam a água do Formoso e do rio Javaé, e 

tá tudo secando”  

 

 

Na visão de grande parte das crianças, o Rio Formoso está diretamente associado aos 

projetos de plantio irrigado e, concomitantemente, à figura de Ary Ribeiro Valadão, que 

construiu seu império econômico e de sua família por meio de uma forte aliança entre ação 

empresarial e política. Aos 29 anos tornou-se prefeito de Anicuns (Goiás) por dois mandatos 

(1947 e 1954) e posteriormente foi deputado estadual por dois mandatos (1958-1962), sendo 

que ambos os cargos foram exercidos pela legenda da União Democrática Nacional (UDN). 

Com a extinção da UDN pelo governo militar migrou para Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA) exercendo o cargo de Deputado Federal por três mandatos (1966/1970/1974). Em 

1978 foi escolhido para ser governador do Estado de Goiás pelo presidente Ernesto Geisel 

(1974-1979). Com o fim do sistema bipartidário do regime militar, filiou-se ao Partido 

Democrático Social (PDS), sucessor da Arena, e em 1994 filiou-se ao Partido Progressista 

Reformador (PPR), resultante da aliança entre o PDS e o Partido Democrático Cristão.  

(FGV/CPDOC Ary Ribeiro Valadão; 2009; n.p.).  
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Segundo Daniel Bartkus Rodrigues (2013), a implantação do projeto Rio Formoso 

durante o governo de Ary Valadão foi marcada por diversas irregularidades na aquisição da 

terra, favorecendo inclusive a grilagem na região. As terras que foram desapropriadas pelo 

Estado não se tornaram devolutas e foram enquadradas em áreas pertencentes a proprietários 

particulares. Posteriormente, os lotes que já contavam com toda estrutura logística como 

sementeiras, estradas de rodagem, acesso a insumos e canais de irrigação passaram a ser vendido 

por preços exorbitantes, em torno de quatro mil dólares cada hectare. Dos 24 lotes da primeira 

etapa do projeto, 23 foram adquiridos por gaúchos e nenhum pequeno produtor rural da região 

foi contemplado, o que retira qualquer possibilidade de inserir estes projetos na categoria de 

cooperativa voltada para desenvolvimento social da região. Cabe ressaltar ainda que a família 

Valadão possui diversos lotes que se encontram hoje registrados em nome de filhos, sobrinhos 

e netos do ex-governador, conforme se pode observar na Certidão de Inteiro Teor e Positiva de 

Ônus da Comarca de Formoso do Araguaia (2018).  

A implantação do Projeto de Agricultura irrigada do Formoso do Araguaia, financiado 

pelo Estado em 1979, foi fundamental para a reconfiguração territorial da região e pelo aumento 

do conflito entre indígenas, fazendeiros e camponeses assentados pelo INCRA (RODRIGUES; 

2013) 

Além de todos os problemas decorrentes da privatização de investimentos públicos por 

meio do agronegócio, tem-se outra importante questão envolvida neste processo e que foi 

destacada por um dos estudantes ao problematizar a utilização intermitente da captação de água 

do rio. Diversos alunos concordaram com os problemas ambientais decorrentes dos projetos de 

irrigação. Conversamos sobre o problema da falta de água em Goiânia. As crianças contaram 

que: 

 

- “o rio que abastece as casas do Formoso é o Papagaio, num falta água aqui não”; 

- “aqui também tira areia de dentro do rio pra vende, draga a areia né, vende pra loja, vende pra 

outras cidades ou vende direto pra pessoa”. 

 

 Nota-se que, apesar de algumas críticas à exploração predatória dos rios da região, talvez 

os estudantes não tenham a real dimensão da gravidade da situação que se encontra a bacia do 

Rio Formoso do Araguaia.  
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Figura 17: Rio Formoso e Rio Urubu, ambos cortados por trechos de assoreamento. 

 

FONTE: Imagens feitas por moradores da região. (G1/GLOBO/TO; 2016) 

 

O curso da água de ambos os rios da região provoca a formação de piscinas nas quais 

uma grande quantidade de animais fica presa e, caso não sejam resgatados, morrem. Desde 

pequenos peixes até animais de grande porte como jacarés, pirarucu e boto cor de rosa ficam 

impedidos de se deslocarem pelo curso natural do rio e de se alimentarem. Ainda que estas 

situações calamitosas sejam muitas vezes atribuídas ao prolongamento das estações das secas, 

estudos realizados denotam que os projetos agrícolas são os verdadeiros responsáveis pelo 

desequilíbrio ambiental:  

 

Segundo o MP, em vários pontos dos rios Formoso, Xavante, Dueré e 

Javaés é possível atravessar o leito a pé. O desequilíbrio se deve, de 

acordo com o promotor Francisco Brandes Júnior, ao uso 

indiscriminado de água por produtores rurais na região. As barragens 

são usadas para represar os rios e garantir o abastecimento no período 

da seca. No pedido, também é solicitado que o Instituto Natureza do 

Tocantins (Naturatins) seja obrigado a autuar quem está captando água 

sem licença. Uma vistoria técnica encontrou propriedades que 

continuavam com as bombas ligadas mesmo após as licenças terem 

vencido. O objetivo é que além da esfera administrativa, os responsáveis 

também respondam no âmbito civil e criminal. (G1/GLOBO/ TO; 2019)   

 

A situação do Rio Javaés não é diferente. A maior ilha fluvial do mundo, com 

aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, deixou de ser ilha neste verão de 2019. A 
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imagem abaixo se estende por mais de 10 km do rio em direção a sua foz, onde se encontraria 

com o Rio Araguaia, o outro rio que, junto com o Javaé, delimita a Ilha do Bananal:  

 

Figura 18: Na foz do rio Javaés, onde ele deveria encontrar o Araguaia, restam apenas bolsões de água. 

 

Fonte: Reprodução TV Anhanguera. Araguaia Notícias: 20/09/2019.  

 

Continuando nossa conversa, perguntei aos alunos se gostam de pescar e onde pescam.  

  

- “aqui na cidade tem um lago, que antigamente o povo ia lavar roupa, as crianças brincavam, 

mas hoje está tudo poluído”.  

 

 Os alunos citaram ainda diversos lugares da região que são bonitos, mas que, para se ter 

acesso é necessário autorização dos donos das fazendas ou das empresas. Com relação ao rio 

Javaés surgiram comentários como: 

 

- “basta levar um litro de pinga que os índios deixa agente pescar lá”; 

- “tem que pagar pedágio pra entrar na Ilha do Bananal, isso é um absurdo”; 

- “antigamente quase não via índio aqui agora agente vê muito mais”;  

- “toda a história do Formoso começou lá, na Ilha do Bananal”. 

 

 

O Rio Javaés surge então como uma espécie de fronteira entre os contextos sociais 

indígenas e o não indígena. É notável que o agenciamento indígena do território Javaé, 

atualmente limitado ao interior da Ilha do Bananal, provoca um desconforto entre algumas 
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crianças. Mas, para os Javaé, este monitoramento é uma forma de se defender, já que “o rio fica 

na divisa das terras indígenas com os brancos fazendeiros e ribeirinhos, os chamados 

‘posseiros’” como afirma o professor Lázaro Lopes do Rosário Tapuio79. (2011; p.15).   

Encerramos aí nossa conversa e nos despedimos. Finalizada esta primeira etapa, eu pude 

compreender melhor como os alunos narram a história da cidade e como os Javaé aparecem 

nesta história.  

Recompondo o cenário destas conversas em sala de aula, observamos que nas 

perspectivas dos estudantes a história da cidade se apresentou entrelaçada com a da vida 

familiar, sendo que entre o passado e o presente ocorreram avanços como a facilidade de 

transporte, as melhores condições de estudo e a chegada da energia elétrica. Estes avanços se 

deram principalmente a partir da exploração de recursos naturais da região, como os cristais de 

rocha e as várzeas que possibilitaram a criação dos projetos agrícolas. Entre garimpos e 

fazendas, os lugares referenciais vão aparecendo, como a cidade de Dueré, o lago de Formoso 

do Araguaia e a Ilha do Bananal. Personagens de destaque como os garimpeiros e o 

empresário/político Ary Valadão também compõe este enredo sobre a história da cidade.  

Tanto estas experiências narradas pelas famílias dos alunos quanto a história, cantada no 

hino e simbolicamente representada no Brasão, nos remetem diretamente à matriz 

historiográfica brasileira. Como não recordar do IHGB do século XIX inventando um passado 

glorioso, formando um panteão de heróis que lutaram incessantemente para levar o progresso 

nos rincões do país, praticamente ‘abandonados’, ‘a não ser pela presença de alguns indígenas’. 

Do ‘tudo era só cerrado’ até os grandes projetos agrícolas, a arca do sigilo de Joaquim Manoel 

de Macedo (1852) vai dando a direção de uma história forjada a partir do silenciamento e 

invizibilização dos conflitos que quase dizimaram por completo o povo Avá-Canoeiro, que se 

encontrava no caminho das rotas de expansão pecuarista. A invasão do território Javaé e o 

grande número de epidemias que assolaram as aldeias também são apenas mais um dos 

episódios a serem guardados, escondidos ou esquecidos. Mas, o ‘índio’ em si não deixa de 

aparecer como figura histórica, como parte da bela e pura natureza que compõe a Ilha do Bananal 

e o cartão postal da cidade em que ‘o progresso é a pompa marca do seu proceder’.  

                                                           
79 Lázaro Lopes Tapuia tem uma história de luta na educação tanto como professor quanto como aluno. Apesar 
de ser Tapuia, casou-se com uma Karajá e foi morar na aldeia Javaé Barra do Rio Verde (Tocantins). Após uma 
difícil trajetória, conseguiu completar o ensino médio e posteriormente realizou seu sonho de fazer um curso 
superior, período no qual esteve vinculado ao comitê Javaé do Curso de Educação Intercultural da UFG e 
desenvolveu seu projeto de pesquisa sobre a importância do rio Javaé para o povo de sua comunidade. 
(NAZARENO e TAPUIA; 2013; n.p.)  
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Estas primeiras narrativas me serviram de elementos básicos para constituição do 

segundo instrumental de pesquisa a ser trabalhado na escola. Nesse momento, a ideia foi abordar 

mapas que traziam a temática das grandes navegações e questões referentes à cidade de Formoso 

e à região que abrange municípios e cidades próximas. Entrecruzando as representações e 

leituras cartográficas da empresa colonial instituída na América a partir do século XVI, 

pretendíamos compreender como estes jovens criavam suas identidades históricas e aplicavam-

nas ao lugar em que vivem. Participaram desta pesquisa duas turmas de 7º ano, cuja faixa etária 

está entre 11 e 14 anos, totalizando 81 alunos não indígenas e 05 alunos indígenas, da etnia 

Javaé, que frequentam esta escola e moram na cidade. Para analisar estes dados, procedemos da 

seguinte forma. Inserimos em cada quadro o número de participantes seguidos de uma 

categorização que corresponde às ideias mais recorrentes reveladas pelos alunos. Portanto, não 

trazemos aqui as transcrições completas de cada texto, mas tão somente de trechos, para evitar 

a repetição de interpretações semelhantes ou iguais. Abaixo dos quadros traremos outros 

subsídios que possam contribuir para contextualização das respostas elencadas. 

 

QUESTÃO 1: Este é um mapa das grandes navegações realizadas por Portugal há mais de 500 

anos atrás. Os portugueses abriram caminhos pelo mar para poderem transportar mercadorias e 

também pessoas. Foi em uma dessas viagens que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, onde 

viviam milhares de pessoas que foram chamadas pelos portugueses de índios. Também na África 

os Portugueses estabeleceram relações com as pessoas que já viviam lá a milhares de anos. 

Tanto na América quanto na África o rei de Portugal tomou posse de gigantescos territórios para 

explorar e construir suas colônias. Abaixo tem um mapa para você colorir e depois pensar sobre 

ele.  

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Figura 19:Mapa das navegações portuguesas. 

 
FONTE: https://docplayer.com.br/47947294-Idade-moderna-grandes-navegacoes-e-descobrimento-da-america.html 

- O que você vê no mapa? 

 

Crianças indígenas: exportação de escravos, ouro, pedras preciosas e especiarias, distâncias 

entre os continentes; oceano atlântico; oceano índico; mapa; lugares. 

 - “A colonização entre países como: Portugal; Brasil; África; Arábia e Índia”. 

 

 

56 estudantes apresentaram uma leitura descritiva do mapa por meio de palavras soltas ou 

por meio de pequenas frases: 

Palavras mais recorrentes: desenhos; continentes; bússola; navio; roteiros de navegação; 

navegações portuguesas; Oceano Índico; Cabo do Bojador; descobertas; Brasil; África; 

Arábia; Índia; Ceuta; Porto Seguro; transporte de produtos e pessoas; ouro e pedras preciosas; 

especiarias; escravos; portugueses; Pedro Álvarez Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias 

e Pedro de Covilha.  

 

   

Frases mais recorrentes: 

https://docplayer.com.br/47947294-Idade-moderna-grandes-navegacoes-e-descobrimento-da-america.html
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 - “lugares que tem ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias”; 

- “trajeto e destino de navios portugueses”; 

- “vários territórios e as navegações brasileiras que fasiam suas rotas”; 

- “grandes navegações de ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias que eram levados 

para vários países”; 

- “o desenho mostra o continente Africano, algumas trilhas que os portugueses fizeram, o mar 

e alguns nomes de lugares onde passaram”; 

- “viajens percorridas pelos portugueses em busca de mercadoria e postos de mercadorias”; 

- “grandes quantidades de navegação, de escravos, e ouros sendo levados pelos escravos”; 

- “pessoas (escravos) trabalhando”; 

- “os portugueses indo para a África e deslocando-se para o Brasil”; 

- “as navegações dos portugueses, quando eles navegavam pelo mundo”; 

- “o caminho dos portugueses”; 

- “o Pedro Álvares Cabral que está na Lisboa que ele tentava ir para Índia só que parou no 

Brasil em Porto Seguro”; 

- “vejo vários percursos que os portugueses faziam na época dos escravos”;  

- “viajens de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu e Pedro de Covilha para 

descobrir territórios novos” 

- “o trajeto das caravelas de Portugal entre o Brasil, a África e a Europa”; 

- “territórios onde as navegações faziam sua rota para pegar pedras preciosas, ouro...” 

- “vários territórios que os portugueses passaram”;  

  

Reunindo estas ideias apresentadas pelos estudantes, é possível recompor textualmente 

o quadro da seguinte forma: motivados pela busca de lugares que tem ouro, escravos, pedras 

preciosas e especiarias, os portugueses abriram trilhas ou caminhos pelo mar dando nomes pelos 

lugares onde passavam. Nesta busca por mercadorias escravizaram os africanos que iriam 

trabalhar levando o ouro. Ao navegar pelo mundo Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, 

Bartolomeu Bueno e Pedro de Covilha, com suas embarcações, traçaram trajetos entre Portugal, 

África e Brasil. A maior parte das crianças viram o que o próprio mapa propõe. Uma leitura 

mercadológica do espaço, em que minérios, ouro, pedras preciosas, escravos e especiarias 

circulam pelas rotas de navegação abertas pelos portugueses. Ou seja, estamos reproduzindo nas 

salas de aula uma leitura perversa dos territórios, dos mares e dos seres que os habitam que 

atinge tanto as crianças indígenas quanto as não indígenas. Esta perspectiva centraliza o olhar 

nas relações de poder de ordem econômica em detrimento das relações sociais: 
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Segundo este ponto de vista, o sistema-mundo capitalista seria essencialmente 

um sistema económico que determina o comportamento dos principais atores 

sociais através da lógica económica da obtenção de lucro, manifestando-se na 

extração de excedentes e na incessante acumulação de capital à escala mundial. 

Além disso, o conceito de capitalismo subjacente a esta perspectiva privilegia 

as relações económicas sobre as relações sociais. Por conseguinte, a 

transformação das relações de produção origina uma nova estrutura de classes 

típica do capitalismo, em contraste com outros sistemas sociais e outras formas 

de dominação. A análise de classes e as transformações estruturais no âmbito 

económico são privilegiadas em relação a outras relações de poder. 

(GROSFÓGUEL; 2008; n.p) 

 

É importante destacar que o livro didático de história utilizado na escola80, embora não 

apresente o mesmo mapa, trazem diversas outras cartas geográficas que convergem na mesma 

ideia de leitura mercadológica do espaço, como podemos inferir pelos seguintes títulos dos 

mapas presentes no capítulo referente às ‘Grandes Navegações’: Rotas das Especiarias; 

Navegações Portuguesas (século XV-XVI); Expansão Ultramarina Espanhola; Tratado de 

Tordesilhas e Império Português (século XVI). Como afirma Viveiros de Castro, esta é uma 

leitura de mundo dos povos que provém do além-mar e de seus avatares leigos, ‘cultura’, 

‘ciência’ e ‘tecnologia’:  

 

[...] um globo visto de fora, cercado e dividido em territórios administrados 

pelos nomes de ‘soberania’, ‘domínio eminente’, ‘projeção geopolítica’ e 

fantasmagorias do mesmo quilate [...] a história de um mundo partilhado e 

imperialmente apropriado pelas potências europeias, suas antigas colônias 

americanas e seus êmulos asiáticos contemporâneos. (2015; p. 17) 

 

As leituras cartográficas propostas no livro reproduzem de forma acrítica a concepção 

de mundo formulada a partir da geopolítica de poder colonialista. Faz-se necessário que os 

estudantes compreendam que os mapas estão para muito além da exposição de rotas comerciais 

já que expressam determinadas formas de leitura da territorialidade, da espacialidade, bem como 

das fronteiras políticas, econômicas e religiosas. Ou seja, o mapa não é apenas a representação 

das mudanças ocorridas no processo histórico, mas é em si mesmo um instrumento que foi e é 

utilizado na ordenação da ocupação territorial.  

Outro aspecto relevante a ser questionado refere-se às terminologias presentes no livro 

didático. O autor convida os alunos a refletir sobre os termos ‘descoberta’, ‘encontro’ ou 

‘invasão’ e qual deles seria o mais apropriado para tratar o momento em que se dão os primeiros 

                                                           
80  Na escola Dona Gercina Borges se utiliza a coleção ‘História, Sociedade e Cidadania’ de Guilherme Boulos. 
(2015) 
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contatos entre europeus e indígenas. Esta problematização, no entanto, parece ser colocada para 

o aluno, mas não se encontra refletida na linguagem presente em todo o texto. Para se referir a 

viagem de Colombo à América, Boulos expõe que o referido navegador “depois de velejar cerca 

de dois meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa e encontrou um 

continente ‘novo’ para os Europeus: a América.” (2015b; p. 210; grifo nosso) Ao apresentar a 

cronologia da expansão portuguesa lê-se as seguintes expressões: ‘os portugueses chegam às 

Ilhas da Madeira’; ‘criam a primeira feitoria’; ‘iniciam comércio com os africanos’; ‘erguem 

castelos’; ‘chegam a Calicute’; ‘chegam às terras brasileiras’. Após apresentar o Tratado de 

Tordesilhas (1494) e descrever a posse das terras brasileiras por Cabral o autor cita os ingleses, 

franceses e holandeses como povos dedicados à pirataria sendo que “os franceses chegaram a 

invadir o Brasil duas vezes”. (BOULOS; 2015b; p. 215; grifo nosso) A opção por utilizar a 

palavra ‘invasão’ para se referir aos franceses e não aos portugueses incita o leitor a considerar 

legítimo o Tratado de Tordesilhas e, ao mesmo tempo, considerar como invasor qualquer outro 

reino europeu que não fosse Portugal.  

A incidência do Tratado de Tordesilhas sobre as populações indígenas não é discutida 

no corpo do texto, mas se apresenta em umas das atividades propostas. Após trazer um pequeno 

texto definindo o Tratado como uma resolução que evitou o confronto entre Portugal e Espanha 

e estabeleceu suas zonas de influência na América, solicita-se ao estudante que opine sobre seu 

significado para os povos indígenas. Três sites são indicados para pesquisa, mas não foi possível 

acessar nenhum deles.  Tratando a questão como de cunho pessoal, ao professor o autor deixa a 

seguinte orientação: “a questão quer estimular o interessante exercício de o aluno observar os 

acontecimentos do ponto de vista dos indígenas e promover o trabalho com as noções de 

diferença e alteridade”. (BOULOS; 2015b; p. 441) Ou seja, aponta-se o problema sem trazer os 

subsídios para que os alunos construam seus argumentos no debate e acessem realmente a forma 

como os próprios indígenas percebem este acontecimento.  

Este seria um importante momento para se discutir a imposição do direito europeu na 

América e suas consequências no decorrer da história referente não só ao período colonial, mas 

também ao período monárquico e republicano. A apropriação da terra e a ordenação do espaço 

global, conforme discutimos no primeiro capítulo ao apresentar a teoria da Schimitt, se dá em 

correlação com a implantação de um determinado modelo jurídico que se define a partir da 

invasão da América e se distende até os dias atuais. A luta pela terra, a grilagem, os títulos de 

propriedade, as demarcações de territórios indígenas e quilombolas se encontram subsumidos a 

uma jurisprudência que é herdeira do jus europeum. Portanto, não é uma questão pessoal analisar 

as concepções indígenas de território. Trata-se de possibilitar ao estudante a contraposição de 
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diferentes formas de organização espacial e a análise crítica da predominância da concepção 

ocidental na ordenação jurídica da terra e de seus habitantes. Ou seja, definir o Tratado de 

Tordesilhas como um acordo que evitou a guerra entre Portugal e Espanha é um insulto à 

memória dos episódios de genocídio e guerras decorrentes deste documento.   

Já o quadro abaixo apresenta cinco interpretações que foram além dos marcadores 

visuais propostos pelo mapa das grandes navegações:  

 

 1 estudante destacou a função de orientação do mapa: 

- “Vejo um mapa que era usado para não se perder durante as viagens.” 

 1 estudante analisou o mapa a partir da perspectiva do encontro entre “povos com diferentes 

culturas”: 

- “vejo várias pessoas de várias regiões, e várias pessoas que estava desembarcando para o 

Brasil”. 

3 estudantes associaram o mapa à exploração e colonização de diferentes regiões do planeta:  

- “As rotas de vários navegadores, sobre os principais países da África e da América do Sul, 

invadindo os mesmos com o objetivo de exploração. Exploração essa de ouro (metal precioso 

muito cobiçado por todos, ainda mais naquela época); pedras preciosas para obter riquezas; 

especiarias para vendas e pessoas para trabalho desumano, sendo chamados de escravos. Os 

países responsáveis por esses atos, de invasão e exploração, faziam parte do Continente 

Europeu”; 

- “Navegações em busca de matéria prima com o uso da exploração da mão de obra, busca por 

ouro, pedras preciosas. Além disso, existe uma grande exploração em novas terras que foram 

possíveis através de embarcações”;  

- “Eu vejo as ordens dos portugueses e o africano garimpando para os portugueses”. 

 

 

               O aspecto cultural é destacado por um dos estudantes ao se referir à chegada de pessoas 

de diferentes lugares. Já as três últimas narrativas realizam um julgamento histórico-moral da 

ação colonizadora portuguesa ao trazer para o contexto das grandes navegações o tráfico de 

pessoas e mercadorias. Esta crítica à ação colonial se encontra subscrita às características 

econômicas, não fazendo referência, por exemplo, à colonialidade do saber ou à 

biocolonialidade. Esta é outra questão fundamental para refletirmos acerca da aprendizagem 

histórica intercultural. A predominância dos aspectos políticos e econômicos tem incidido numa 

periodização em que os acontecimentos históricos, como a independência do Brasil, nos leva a 
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pensar que houve de fato uma ruptura com o projeto de exploração colonial, quando este na 

verdade continua se reproduzindo a partir de suas estruturas básicas: propriedade da terra; 

concentração de riqueza; associação entre poder político e grandes latifundiários; violência 

física e epistêmica contra negros, indígenas e mulheres; persistência da supremacia cristã com 

seus modelos ideais de religião, de família, de corpo e de sexualidade; exploração inexorável da 

natureza e dos trabalhadores. 

  

QUESTÃO 2: No mapa estão os continentes: Europa; América e África. Se você vivesse 

naquele tempo, das grandes navegações, você escolheria pertencer a qual desses povos: Povo 

português, povo africano ou povo indígena?  Conte-me porque você escolheria pertencer a este 

povo e ao lugar onde eles moravam.  

As cinco crianças indígenas reafirmaram sua identidade:  

- “Eu gostaria de ser índio”.  

-“queria ver como viviam meus antepassados, num lugar com muita fartura, lindo e menos 

poluído”;  

-“o povo português tem gasto pela alimentação, mas os povos africanos já sofre pela 

escravidão. Mas o índio ajuda uns aos outros e vão para casa junto e divide a comida já que 

são família.”  

- “não devo ter vergonha de mim mesmo e a vida era mais fácil e tinha mais cultura”. 

- “eles morava no Brasil há muito tempo e eu acho o jeito deles conversar muito legal. Eu 

tenho sangue de índio, meus bisavô e bisavó era índios”. 

 

A afirmação identitária das crianças indígenas é visível em suas falas. A fartura, a vida 

familiar, a coletividade e a divisão da comida são elementos que se opõe ao modo de vida do 

povo português, em que até a comida tem que ser comprada. O passado é tido como um tempo 

em que se vivia melhor e com mais cultura.  

A declaração “não devo ter vergonha de mim mesmo” revela a violência que ainda nos 

dias atuais recai sobre as crianças indígenas que vão estudar na cidade. Certamente, de alguma 

forma ou em determinados contextos, esta criança presenciou o estabelecimento de uma relação 

entre ser índio e ter vergonha. Ainda assim, ela demarca seu pertencimento perante a sociedade 

não indígena, bem como na última narrativa, em que o (a) estudante apresenta um orgulho de 

ter ‘sangue de índio’. 
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58 estudantes gostariam de ser portugueses. Seguem as justificativas agrupadas, de acordo 

com suas semelhanças, em categorias.  

 

* Hábitos culturais: 2 alunos. 

- “porque a linguagem é mais fácil de se adaptar do que em outros países”; “sou mais 

acostumado com seus hábitos”; “se parece mais comigo”;  

- “porque é melhor eu ter roupa”; 

 

* Pacifismo: 4 alunos. 

- “pelo fato de Portugal não se envolver em nenhuma guerra civil ou por não se envolver em 

uma guerra contra outros países”; “porque não queria incomoda outros povos”;  

- “não tinham escravos”;  

- “porque era calmo e com vários lugares que tem tudo perto, remédio, comida, educação etc.”; 

- “eles vive na tranquilidade”; 

 

* Espírito aventureiro, poder, superioridade racial e desenvolvimento: 46 alunos. 

- “porque eles viajavam muito e eu adoro viajar”; “gosto de aventuras”;  

- “porque eu ia navegar pelo mar e descobrir novas terras”;  

- “porque foram eles que descobriram o Brasil”;  

- “porque há navegações em seu lar”; “porque eles eram representados pela navegação”; 

- “por causa da história que eles tem com o Brasil e Portugal é um ótimo país”; 

- “eles tinham vários recursos, comida e conforto”; 

- “eles deram início a miscigenação etnica”;  

- “eles eram ricos, não trabalhavam e suas coisas era bonitas”; 

- “era o país com maior potência da época”; 

- “porque eles mandavam e tinham poder sobre os outros”;  

- “além de ser um grande explorador de riquezas e terras já era um lugar bem desenvolvido com 

bastante riqueza. Além de ser um povo inteligente”; 

- “devido a expansão imperial e colonial”; 

 - “eles que comandavam”; 

-“eles tinham total controle sobre a situação e sobre os povos africanos e indígenas, que eram 

uma raça inferior a minha”;  
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- “eles estavam mais desenvolvidos que os africanos e os indígenas e eu acho que gostaria de 

ter uma família em um lugar bem estruturado”;  

- tinham mais independência, possuíam muitos bens, eram ricos, mais evoluído e mais 

avançado”;  

- “gostaria de morar em um lugar onde os cidadãos tem muitos direito”; 

- “mesmo eles tirando o território do povo indígena e africano, eu escolheria os portugueses, 

pois tem condições melhores de vida”; 

 

* Ser português era a única forma de escapar da escravidão: 5 alunos. 

- “não por preconceito mas sim porque acho que eles tinham menos sofrimentos pois naquela 

época era tudo tão difícil”;  

- “os povos indígenas eram escravizados”;  

- “os outros povos iriam ser escravizados menos o português”;  

- “porque os africanos e indígenas foram escravizados e judiados”;  

- “porque os outros povos iriam ser escravizados pelos portugueses aí eu iria escapar da 

escravidão”;  

 

*Ser português para impedir a escravização: 1 aluno 

- Queria ser português para impedir a escravidão.  

 

 

 Esta segunda questão trouxe à tona uma das principais consequências da matriz 

historiográfica brasileira nos processos de formação das ideias históricas das (os) alunas (os): a 

identidade do narrador.  

A escolha da identidade portuguesa, pela grande maioria dos estudantes, nada mais é que 

uma internalização dos referenciais de desenvolvimento, progresso e civilização que a narrativa 

histórica universalizante propõe, no crescente que começa com a cultura grega e se desdobra na 

formação da moderna Europa, a partir das viagens marítimas dos séculos XV e XVI.  

Os efeitos de o historiador assumir a identidade portuguesa ao organizar e escrever a 

narrativa acerca da história do Brasil ficou muito claro nesta atividade. Poder, riqueza, controle, 

avanço, exploração da terra, expansão colonial, desenvolvimento e direitos brotam do espírito 

aventureiro português e, ao mesmo tempo, são os principais elementos levantados pelos 

estudantes para justificar sua preferência por Portugal em detrimento da África e América. 

Pressupõe-se que ser português lhes garantiria acesso automático ao poder, ou seja, não se 
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reconhece que era uma sociedade extremamente desigual, marcada pela divisão entre a nobreza 

e seus súditos e entre a metrópole e suas colônias.  

Por outro lado, alguns alunos se sentiram em uma verdadeira encruzilhada. Mesmo 

reconhecendo a violência instituída pelos projetos de colonização, ser português seria a única 

forma de escapar da escravidão e, obviamente, ninguém quer ser escravo. Como afirma Ramòn 

Grosfóguel, (2008; n.p.) “o êxito do sistema-mundo colonial/moderno reside em levar os 

sujeitos socialmente situados no lado oprimido da diferença colonial a pensar epistemicamente 

como aqueles que se encontram em posições dominantes”. A ocultação do sujeito que fala e do 

lugar do qual fala, promove este distanciamento entre o ‘lugar social’ e o ‘lugar epistêmico’. Ou 

seja, o sujeito oprimido muitas vezes reproduz os valores e concepções de mundo do opressor.  

 

 9 alunos: gostariam de ter sido indígenas: 

- “porque a cultura deles é legal”;  

- “porque eu acho os índios mais fortes e guerreiros, onde eles moravam é muito legal e lá 

também agente pode pescar, anda de canoa etc. 

- “tem muitas culturas”; 

- “já conhecia bem as terras brasileiras”; 

- “lá tinha várias riquezas naturais como árvores, frutas e etc. seria muito bom ir banhar no 

rio, pescar, brincar e muito mais”; 

- “eu queria saber a língua deles”.  

- “pela facilidade em que eles viviam; uma vida simples mas rica, com muita cultura e 

familiaridade, pela fortaleza de recursos naturais que os rodeavam”; 

- “porque era um tempo em que eles viviam na natureza, não havia poluição, viviam em paz 

com sua vida, e também porque eu amo a natureza e com certeza não seria feliz em uma cidade 

grande. A natureza no Brasil naquele tempo era com certeza uma dádiva.”  

 

 Fica evidenciada, nas falas acima, uma visão idílica dos indígenas projetada pelo 

romantismo brasileiro. Alimentação farta, natureza exuberante, nadar no rio, pescar e brincar 

aponta para ideia da “facilidade em que eles viviam”. Ao contrário dos portugueses, associados 

à ideia de aventura, progresso, civilização e poder, os indígenas aparecem sempre associados a 

dois contextos principais, o culturalista e o naturalista.  
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7 alunos escolheram ser africano porque a África: 

- “era muito rica, com pedras preciosas, ouro e etc.”  

 “eles precisavam muito de riquezas para viver por isso eu daria pra eles então, para compra 

comida pra eles comerem comidas”; 

- “eu queria ajudar eles sair da escravidão”;  

- “eu iria lutar pelos direitos de não existir mais escravidão e libertaria escravos em senzalas”;  

- “eles lutam para que não sejam escravos”;  

- “escolheria ficar na África para ajudar as crianças e adultos”; 

 

  

A África despertou entre a maior parte dos alunos sentimentos e ideias comumente 

associados a este continente: riqueza de recursos naturais; pobreza; fome; escravidão e o 

sentimento cristão da caridade. Quando a criança se coloca na situação de que daria riquezas 

para os africanos comprarem comida ou que ‘escolheria ficar na África para ajudar as crianças 

e adultos’ é inevitável nos aproximarmos da ideia de que a África é um lugar à espera de ser 

salvo.  Esta é uma noção que o Ocidente vem a séculos afirmando por meio da teoria do fardo 

do homem branco, expressa no famoso poema de Rudyard Kipling, escritor imperialista do final 

do século XIX: 

 
               [...] 

 

Tomai o fardo do Homem Branco - 

    As guerras selvagens pela paz - 

Encha a boca dos Famintos, 

    E proclama, das doenças, o cessar; 

E quando seu objetivo estiverem alcançado 

    Para esconderem sua fadiga 

Porque tudo que desejem ou sussurrem, 

    Porque serão levados ou farão, 

Os povos silenciosos e calados 

    Seu Deus e tu, medirão. 

 

Tomai o fardo do Homem Branco! 

    Acabaram-se seus dias de criança 

O louro suave e ofertado 

    O louvor fácil e glorioso 

Venha agora, procura sua virilidade 

    Através de todos os anos ingratos, 

Frios, afiados com a sabedoria amada 

    O julgamento de sua nobreza. (KIPLING, 1989 In: Leituras 

Contemporâneas; 2010; n.p.) 
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QUESTÃO 03 Formoso do Araguaia está muito próximo de aldeias indígenas do povo Javaé. 

Você conhece alguma dessas aldeias? O que vocês acham de morar tão perto de uma aldeia? 

Como vocês acham que as crianças e jovens vivem lá? 

 

Crianças indígenas:  

- “Conheço Canoanã, São João, Txuiri, aldeias que são perto do Formoso do Araguaia. As 

crianças vivem brincando na aldeia, vão para outro lado do rio para brinca na praia, se eu 

morar lá perto não vou muito aprender a falar português. Esse é meu exemplo.” 

- “Sim conheço algumas. É muito bom ao nosso município porque as pessoas tem acesso a 

uma cultura diferente da deles. Bom as crianças e jovens vivem brincando, trabalhando é claro 

estudando, o estudo não são muito bons por isso alguns pais tiram seus filhos da aldeia e 

moram na cidade”. 

- “Vivem de roupas. Eles estudam, etc.”  

- “Eu vou pra Ilha do Bananal acampa mais minhas tias e pinta as pinturas indígenas”;  

- “Bom porque da pra ir todo fim de semana, é muito bom e divertido”.  

 

 

Aqui nos é revelada uma problemática em relação à educação escolar indígena. Muitos 

pais preferem enviar seus filhos para estudar na cidade porque lá aprenderão a falar português 

fluentemente e frequentarão uma escola que consideram melhor que a da aldeia. Atualmente as 

escolas indígenas têm aulas tanto na língua materna quanto em português. A matriz curricular 

conta com disciplinas que são comuns às ministradas nas escolas das cidades e com áreas de 

conhecimento próprias da cultura Javaé.  Além disso, aborda em sua matriz temas referentes aos 

saberes ancestrais de suas comunidades, o que não é visto como algo positivo por alguns pais, 

como ficou evidenciado nas narrativas. Aqui se encontra expressa a hierarquia epistêmica 

reproduzida pela ideia de que a educação escolar da cidade permite ou pelo menos facilita a 

ascensão social. A língua também pode ser entendida no contexto desta hierarquização “que 

privilegia a comunicação e a produção do conhecimento teórico nas línguas europeias e 

subalterniza as línguas não europeias como apenas produtoras de folclore ou cultura, mas não 

de conhecimento/teoria” (MIGNOLO, 2017, p. 11). 

A Escola Indígena Tainá, localizada na Aldeia Canoanã, Município de Formoso do 

Araguaia, conta com Ensino Fundamental (I e II) e Ensino Médio o que, segundo o professor 

Edilson Haburunatu Javaé, tem contribuído para que os alunos, principalmente os que têm 
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menos condições financeiras, concluam o ensino médio sem ter que ir para Formoso do 

Araguaia ou para outras cidades. Edilson me relatou que estudou três anos em uma escola 

agrícola, tipo internato, na cidade de Catalão. Essas experiências em geral sempre são 

traumáticas. Ao serem retiradas do seio da família e de sua cultura ficam expostas a diversas 

formas de violência e são coagidas a se adequarem às regras sociais e às concepções de mundo 

reproduzidas em um contexto educacional diferente do seu.  

 

33 alunos não conhecem nenhuma aldeia indígena e assim imaginam como deve ser: 

- “é interessante saber que tem aldeias indígenas ao nosso redor isso nos faz lembrar da real 

essência do Brasil, eu acho que eles vivem em paz sem se preocupar com muita coisa”; 

- “já estudei com jovens que moram lá, e por meio do que eles contam, eles tem costumes como 

toda aldeia e falam na língua Javaé entre si mesmo quando estão na rua. Eles não tem muito 

suporte para estudo lá, mas usam bastante a tecnologia, são bem civilizados.”; 

- “acho que eles vivem como agente somos todos iguais”; 

- “eu acho que as crianças se diverte muito, eles deve joga bola, pesca, toma banho no rio 

Javaé”; 

- “lá eles deve viver muito bem”; 

- “vivem como crianças de antigamente”; 

- “vivem soltos”; 

- “comem peixe, caça, eles mora em casa de barro”; 

- “eu queria viver como eles”; 

- “acho legal morar perto de aldeias porque assim podemos conhecer a cultura indígena e como 

vivem esses povos [...] eles devem viver uma vida comum de indígenas, caçando para se 

alimentar, as crianças brincam nos rios e vivem felizes”; 

- “vivem em harmonia, sem brigas, com brincadeiras”; 

- “certamente fazem aqueles rituais das culturas deles”;  

- “acho normal e acho importante, pois a maior ilha fluvial do mundo está bem pertinho de nós, 

a Ilha do Bananal e eles vivem bem, com suas culturas e rituais”; 

- “já estão bem desenvolvidos”;  

- “para mim não faz muita diferença morar perto de aldeias, acho que as crianças vivem como 

nós, normalmente”.  

- “eles jogam bola, caça passarinho e etc. “ 

- “acho que elas vivem muito bem porque os adultos cuidam muito bem delas”;  
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- “eu acho que eles vivem em um lugar natural, eles mora em um ambiente fresco”;  

- “Eu acho que os indígenas de hoje, não é o mesmo de antes, queria que a cultura indígena 

daquele tempo tivesse sido conservada. Seria mais ideal porque assim poderia ser chamada 

realmente de indígena ou índio, acredito eu que sim, eles merecem educação como todos, mais 

mesmo assim deveria ser o que eu penso. Saúde, educação e direito de votar e outros é algo que 

eles tem direito, mais continuo a pensar que a cultura morreu um pouco a muito tempo, talvez 

o tempo que eu falo é o que vejo, ouço, desde que me entendo por gente”. 

 

Apesar de não terem visitado alguma aldeia estas crianças convivem com a população 

indígena na escola e na cidade. O sentimento compartilhado é o de que elas vivem bem, em 

meio à natureza, tem mais liberdade para brincar que as crianças da cidade, falam a língua 

materna, caçam, pescam, praticam rituais. Para alguns estudantes, o acesso à tecnologia os torna 

civilizados e desenvolvidos, ainda que a escola seja precária. Reaparece aqui a ideia de que os 

indígenas não têm muito com que se preocupar.  O indígena como um ser a-histórico, que vive 

como vivia no passado, também se faz presente pela afirmação de que as crianças da aldeia 

vivem como ‘antigamente’. Por outro lado, a última narrativa traz uma ideia do que seria o 

verdadeiro ‘índio’, destacando a diferença cultural entre o passado e o presente destes povos. 

 

 

 

  

 

45 alunos: já visitaram alguma aldeia indígena Javaé. Seguem algumas descrições de como 

os estudantes acham que vivem as crianças indígenas.  

 * Vivem bem, em um lugar bonito, onde a natureza é preservada:  

- “eu conheço algumas aldeias como a aldeia Canoanã e São João”;  

- “eu já morei perto da aldeia Javaé, quando eu morava em uma fazenda na fundação, eu 

morava quase do lado, lá tem uma beleza regional”; 

- “eu conheço Canoanã, é bom, feliz, mais perto da natureza, só fica ruim por causa dos 

estudos”; 

- “eles vivem lá porque eles gosta das terras deles”; 

- “os alimentos é tudo natural e tem um grande rio pra banha”; 
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- “eu acho bom morar perto de uma aldeia por que eu posso ir lá qualquer hora e ter novas 

amizades indígenas”; 

- “eu gosto da aldeia porque agente pesca, se pinta e eu gosto muito do jeito deles”;  

- “vivem muito bem lá hoje em dia eles tem o apoio do ibama”; 

- “vivem bem porque gostam da cultura deles”;  

- “vivem bem porque não tem roubo”;  

 - “vivem de maneira natural, calmo, do jeito deles, seus hábitos e modos, sem serem forçados 

a perderem sua cultura”; 

- “eu conheço a Twiri, eles vivem sempre atravessando o rio de canoa e de pé, sempre quando 

o rio está seco eles atravessam de pé, e quando está cheio eles atravessam de canoa, lá eles 

pescam, brincam, banham, quando o rio está muito cheio tampa a praia todinha então eles 

brincam dentro da aldeia mesmo, mas quando seca eles brincam na praia”;  

- “são acostumados pois moram desde que nasceram”;  

 

* Não vivem bem: 

- “como ficamos sabendo por aqui, não vivem tão bem, acredito que as condições sejam um 

pouco precárias, mas também seja um pouco o jeito que eles vivem.”;  

- “acho que vivem muito sem conforto em suas casas e que a noite lá deve ser muito perigoso”; 

- “tem muita bebedeira”; 

 

* Vivem como os habitantes do Formoso do Araguaia: 

- “eles já vivem aqui a muitos anos, então eles são como habitante de Formoso, vivem como a 

gente, tem casa, carro, televisão etc.” 

- “eles são como agente, gostam de brincar”;  

- “vivem normal”;  

- “eu acho que é normal, tendo aprendizado iguais o nosso”;  

- “eu amo ficar lá porque mim sinto bem no meio deles, eles brincam ingual nós não tem 

diferença nenhuma”;  

- “as crianças e jovens que vivem lá tem uma vida normal, igual a nós, alguns moram em 

aldeias e outros até na cidade, para mim somos todos iguais”; 

 

* Não vivem como as crianças da cidade: 
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Quando os estudantes expuseram suas opiniões sobre a forma como as crianças indígenas 

vivem nas aldeias expressaram também suas formas de compreender o que é o bem viver. Morar 

em um lugar bonito, com rios e praias para brincar, ter mais liberdade, gostar de sua cultura, ter 

acesso a alimentos naturais, gostar da terra, pescar, viver em uma sociedade que não tem roubo 

e se pintar compõe esta ideia do bem viver.  Este viver ‘na natureza’ é parte da vida dos povos 

indígenas, mas não da vida das crianças da cidade que se veem distantes da natureza, 

expressando a perspectiva antropocêntrica que predomina nos estudos históricos. Chamou-me 

muita atenção quando um dos estudantes afirmou que “vivem muito bem lá hoje em dia eles 

tem o apoio do ibama”.  Seja por desconhecimento ou não da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), o fato é que esta frase associa o agenciamento estatal a uma vida ‘muito boa’ dos 

indígenas. Esta visão foi constituída ao longo dos séculos de colonização e perdura até hoje no 

imaginário da população brasileira:  

 

Essa visão criada por cronistas, romancistas e intelectuais, desde a chegada de 

Pedro Álvares Cabral em 1500, perdura até os dias de hoje e tem fundamentado 

- “tem coisas boas que é conhecer a cultura deles e coisas que eles de um jeito raiz com contato 

com a terra brincam com coisas antigas etc. não são iguais as crianças da cidade”; 

- “brincam com coisas antigas, não são iguais as crianças da cidade”; 

- “é muito bom ver como é o habitat dos povos indígenas, que são diferentes de minha origem, 

pois todos somos brasileiros mas não somos do mesmo sangue”;  

- “tem muita liberdade, não tem tantas obrigações desde criança”;  

 

* Identidade e diferença: 

- “vivem como nós, porém tem tradições diferentes”; 

- “como os índios estão tão próximos e sua cultura é tão presente em nossa cidade, acredito 

que aprendemos a respeitar mais ainda sua cultura e forma de vida (ainda falta muito para 

podermos ter o respeito necessário a essa cultura), mas acredito que estamos muito a frente de 

locais que não sabem nem mesmo o que é um índio”.  

 

* Dois estudantes disseram que não gostam de visitar as aldeias: 

- “acho ruim porque eles fica roubando vaca para matar, vivem bem só comendo peixe e carne 

de vaca robada”.  

- “eu achei muito ruim, muita coisa que eu não gosto mas eu não quero dizer porque é ruim”; 
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toda a relação tutelar e paternalista entre os índios e a sociedade nacional, 

institucionalizada pelas políticas indigenistas do último século, inicialmente, 

por meio do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e, atualmente, pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI). Aqui o índio é percebido sempre como uma 

vítima e um coitado que precisa de tutor para protegê-lo e sustentá-lo, isto é, 

sem tutor ou protetor os índios não conseguiriam se defender, se proteger, se 

desenvolver e sobreviver. Daí a ideia da FUNAI como pai e mãe, ainda muito 

presente entre vários povos indígenas do Brasil. (LUCIANO; 206; p.36) 

 

 Já o tipo de moradia e a ‘bebedeira’ foram destacados como elementos que dificultam 

o que avaliam como sendo uma vida boa. 

Os princípios da identidade e da diferença também aparecem nas narrativas. Alguns 

estudantes afirmam que a vida dos indígenas é ‘normal’ como a nossa: gostam de brincar; são 

brasileiros; são como habitantes de Formoso do Araguaia; tem casa, carro e televisão. O adjetivo 

‘normal’ serve aqui como orientação de um padrão de vida que seja o mais aceitável, ou seja, 

aquele instituído pela própria sociedade nacional.  

Novamente a liberdade das crianças, o contato com a natureza e o ‘viver como 

antigamente’ aparecem como elementos que diferenciam estes contextos. Em duas narrativas a 

identidade indígena aparece associada à diferença, ou seja, eles compartilham coisas da cidade, 

mas possuem tradições diferentes que devem ser respeitadas. Esta diferença cultural também é 

tratada a partir da ideia de respeito, o que expressa, segundo Gersem Baniwa, alguns avanços 

conquistados pelas minorias marginalizadas após a promulgação da Constituição de 1988:  

 

[...] uma visão mais cidadã, passou a ter maior amplitude nos últimos vinte 

anos, o que coincide com o mais recente processo de redemocratização do país, 

iniciado no início da década de 1980, cujo marco foi a promulgação da 

Constituição de 1988. Eu diria que é a visão mais civilizada do mundo 

moderno, não somente sobre os índios, mas sobre as minorias ou as maiorias 

socialmente marginalizadas. Esta visão concebe os índios como sujeitos de 

direitos e, portanto, de cidadania. E não se trata de cidadania comum, única e 

genérica, mas daquela que se baseia em direitos específicos, resultando em 

uma cidadania diferenciada, ou melhor, plural. Aqui os povos indígenas 

ganharam o direito de continuar perpetuando seus modos próprios de vida, suas 

culturas, suas civilizações, seus valores, garantindo igualmente o direito de 

acesso a outras culturas, às tecnologias e aos valores do mundo como um todo. 

(LUCIANO; 2006; 35-36) 

 

Duas crianças afirmaram que não gostam de ir para aldeia. A ideia de que vivem 

pescando e roubando vaca dos fazendeiros traz então uma atitude negativa perante o modo de 

vida indígena. Esta perspectiva do estudante também é reflexa de um ideário colonial: 

 

[...] sustentado pela visão do índio cruel, bárbaro, canibal, animal selvagem, 

preguiçoso, traiçoeiro e tantos outros adjetivos e denominações negativos. 
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Essa visão também surgiu desde a chegada dos portugueses, através 

principalmente do seguimento econômico, que queria ver os índios totalmente 

extintos para se apossarem de suas terras para fins econômicos. As 

denominações e os adjetivos eram para justificar suas práticas de massacre, 

como autodefesa e defesa dos interesses da Coroa. Ainda hoje essa visão 

continua sendo sustentada por grupos econômicos que têm interesse pelas 

terras indígenas e pelos recursos naturais nelas existentes. Os índios são 

taxados por esses grupos como empecilhos ao desenvolvimento econômico do 

país, pelo simples fato de não aceitarem se submeter à exploração injusta do 

mercado capitalista, uma vez que são de culturas igualitárias e não 

cumulativistas. Dessa visão resulta todo o tipo de perseguição e violência 

contra os povos indígenas, principalmente contra suas lideranças que atuam na 

defesa de seus direitos. (LUCIANO; 2006; p. 36) 

 

Cabe aqui refletirmos também em que medida as narrativas apresentadas nos manuais 

didáticos de história corroboram ou questionam as principais ideias expostas pelos alunos acerca 

dos povos indígenas do Brasil. Apesar dos estudantes não terem apresentado um modo único de 

perceberem a temática indígena, as categorias ‘cultura’ e ‘natureza’ são recorrentes em suas 

narrativas e servem de orientação para se referirem tanto ao passado quanto ao presente. Sobre 

a relação destes povos com a sociedade nacional terminologias como tecnologia, educação e 

civilização são os principais referenciais para se comparar, aproximar ou distanciar a vida na 

cidade da vida na aldeia.  

A forma como a temática indígena é exposta na cronologia da narrativa escolar contribui 

para que os estudantes estabeleçam uma interconexão entre a cultura indígena e um passado 

distante, conforme ficou explicitado no uso de expressões como ‘vivem como antigamente’. Em 

toda coleção do manual de história utilizado na escola, do 6º ao 9º ano, apenas três capítulos são 

destinados especificamente aos povos indígenas.  

No livro do 6º ano, o tema é abordado no sentido de se apreender o legado de nossos 

antepassados de forma que os dois capítulos, apresentados sequencialmente, levam os seguintes 

títulos: “A ‘Pré-História’ brasileira” e “Os indígenas: diferenças e semelhanças”.  

 Da ‘Pré-História’, com seus animais gigantes, homens das cavernas, pedras lascadas, 

sambaquis e cerâmica marajoara salta-se diretamente para a apresentação das semelhanças e 

diferenças dos povos indígenas da atualidade. O autor problematiza o termo ‘índio’, que renega 

as especificidades de cada grupo, e questiona se os indígenas continuam a viver exatamente 

como viviam no passado. Ambos os pontos são extremamente relevantes tanto para se criticar a 

ideia do índio genérico quanto para romper com a perspectiva de imutabilidade histórica das 

populações indígenas. O problema reside na resposta apresentada: “Parte dos indígenas vive em 

áreas indígenas; outra parte vive em cidades. Além disso, há 53 povos indígenas vivendo 

isolados na floresta sem contato com outras pessoas”. (BOULOS; 2015a; p. 95)  
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O lugar onde vivem é o único aspecto levantado no texto para tratar do dinamismo 

histórico indígena, ainda assim não se apresenta informações que seriam relevantes para que os 

alunos refletissem sobre essas mudanças, por exemplo, o fato de que algumas aldeias foram 

engolidas pela cidade, como é o caso da Aldeia Buridina Karajá da cidade de Aruanã (GO)81. 

Ou ainda o fato de que atualmente centenas de indígenas Pankararu, Gurarani Mbys, Terena e 

Kaingang vivem nas favelas de São Paulo por diferentes motivos: fuga de guerras contra 

posseiros; busca por formação educacional e saúde; escassez de terras produtivas e falta de 

trabalho.   

Para expor a diversidade de povos indígenas são utilizados os seguintes recursos: dados 

do IBGE informando a existência de 315 povos indígenas na atualidade; imagens de diferentes 

artes, pinturas corporais, artesanato, rituais, moradia e um quadro apresentando os Troncos 

Linguísticos Tupi e Macro-Jê. Ou seja, destaca-se que “as diferenças entre os indígenas podem 

ser percebidas, por exemplo, nos traços físicos e nas línguas que eles falam” (BOULOS; 2015a; 

p.96). 

Ao tratar as semelhanças, o autor argumenta que os povos indígenas compartilham 

algumas concepções como: a terra é de quem trabalha nela e não tem valor de mercadoria; a 

divisão do trabalho é feita por sexo e idade; seguem o modelo de ‘família extensa’; a infância é 

acompanhada por toda família; os rapazes passam por um período de isolamento e preparação 

para a vida adulta, marcada pelo casamento, filhos, trabalho e participação plena da vida social.  

Esta forma de compreensão não se encontra muito distante do manual de Joaquim 

Manoel de Macedo, discutido no capítulo anterior, que traz uma descrição generalizante destes 

povos como: caracteres físicos; usos e costumes; ornamentos; armas; festas; danças; caça; pesca 

e divisão de trabalho. A dinâmica entre a diversidade e as semelhanças das populações indígenas 

não é uma questão simples de ser trabalhada, mas o fato é que não deve ser tratada apenas pelo 

viés culturalista, fazendo-se necessário reconhecer que a categoria ‘índio’ foi apropriada 

politicamente por estes povos no contexto das lutas por seus direitos. É, portanto, um conceito 

político.   

No texto, as tarefas masculinas e femininas são rigidamente delimitadas. Às mulheres 

cabem as funções de: “plantar, acompanhar o crescimento da lavoura e colher; coletar frutos, 

como a castanha e o pinhão; transportar produtos; produzir farinha; tecer redes, fazer cestos, 

                                                           
81 Sobre este caso específico ver o artigo de Lorrane Silva e Elias Nazareno “O Povo Karajá de Aruanã-GO/Brasil: 
turismo, território e vida indígena” publicado pela REVISTA TEMPOS HISTÓRICOS, 2019, v. 23.  
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vasos e objetos usados em rituais e festas; preparar alimentos e cuidar das crianças”. Aos homens 

cabe: “derrubar a mata e preparar a terra para o plantio; construir armas de guerra, canoa e 

moradias; cuidar da segurança do grupo; caçar e pescar”. (Idem; p. 98)   

Esta forma de apresentar a divisão do trabalho por sexo e idade não leva em consideração 

as distintas formas de organização social e nem a presença de instituições não indígenas nas 

aldeias, como escolas e postos de saúde. Atualmente encontramos homens e mulheres 

trabalhando como professores, diretores, agentes de saúde, advogados, funcionários da FUNAI 

e etc. As mulheres indígenas vêm assumindo cargos de liderança política que tradicionalmente 

em grande parte de suas comunidades só poderiam ser ocupados por homens, contribuem na 

renda familiar com a fabricação e venda de artesanato e tem se inserido nos cursos de formação 

superior.  É o caso da advogada e Deputada Federal Joênia Wapixana que ocupa hoje uma 

cadeira no Congresso Nacional a qual em toda história do Brasil só foi ocupada por um único 

deputado indígena, Mário Juruna (1943-2002).  

O único texto de autoria indígena apresentado nos quatro volumes desta coleção, 

destinados ao Ensino Fundamental II, consiste em uma fala de Davi Kopenawa82 sobre o meio 

ambiente: 

 

Na nossa terra temos muitas serras. Dentro das serras moram os xaporis [sic], 

hekuras, os espíritos da natureza. As serras são lugares sagrados [...] onde os 

espíritos dos mortos retornam para viver. Os nossos velhos deixaram seus 

espíritos nesses lugares. Nós, yanomamis, queremos que as serras sejam 

respeitadas, não queremos que sejam destruídas. Queremos que esses lugares 

sejam preservados para não acabar com nossa história e com nossos espíritos. 

(DAVI KOPENAWA apud BOULOS; 2015a; p.105) 

 

 A atividade referente ao texto propunha que os alunos comparassem a maneira como 

nós e o ‘pajé’ vemos as serras e a natureza. Novamente o indígena é associado de forma 

superficial à natureza e não se explora a intenção de Davi Kopenawa em denunciar a forma de 

organização e monopólio da terra própria do mundo do ‘branco’. A importância do lugar para a 

própria história, seja como memória do passado seja como lócus de reprodução cultural e social, 

deveria ser destacada no sentido de instigar os alunos a investigar o conjunto de elementos que 

compõe a concepção indígena de território.  

                                                           
82 Karla Alessandra Alves de Souza escreveu uma instigante dissertação acerca da obra de Davi Kopenawa 
intitulada “A queda do céu: o pensar decolonial na obra de Davi Kopenawa Yanomami. (1999-2015)”. (2019) Em 
seu texto trata das relações entre a tradição oral e a tradição escrita a partir da parceria de Davi Kopenawa com 
o antropólogo Bruce Albert.  
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O manual do 7º ano dedica um capítulo à temática indígena no qual apresenta os astecas, 

maias, incas e tupis no contexto da formação do Estado Moderno e da chegada dos portugueses. 

A abertura do texto apresenta três imagens de povos diferentes para que o estudante identifique, 

a partir das roupas, das características físicas e dos artesanatos a existência de diversos povos 

indígenas no continente. Para o estudo da história destes povos o autor apresenta as seguintes 

fontes e métodos:  

 

1º fontes de cultura material: (restos de túmulos, templos, objetos de cerâmica, 

esculturas, pinturas rupestres etc.); como a maioria dos povos da América não 

possuía escrita, os materiais pesquisados pelos arqueólogos tornam-se as 

principais fontes para o estudo desses povos.  

2º fontes escritas: a) códices83: escritos e desenhos deixados por alguns povos 

americanos, a exemplo dos astecas e dos maias. 

b) textos dos europeus que viveram na América, como [...] Cristóvão Colombo 

[...] 

3º fontes visuais: conjunto grande de imagens deixadas por artistas nativos ou 

por europeus, como Theodore de Bry, que esteve nas terras onde hoje é o 

Brasil, no século XVI. (BOULOS; 2015b; p. 223)  

  

Nota-se que mesmo as fontes escritas produzidas pelos nativos, que se restringe a alguns 

povos da América, passam pelo crivo interpretativo de arqueólogos e historiadores e devem ser 

analisadas seguindo os padrões científicos de pesquisa institucional. Tanto a metodologia 

quanto as fontes citadas se aproxima da matriz historiográfica brasileira fundada no século XIX. 

Como vimos no capítulo anterior, para Von Martius, por exemplo, a metodologia comparativa 

das línguas, costumes, construções arquitetônicas e outros vestígios arqueológicos seria a 

melhor forma de se compreender o passado dos ‘primitivos’ do Brasil e de compará-los às 

sociedades mais ‘evoluídas’ como Maias e Astecas. Nos dias atuais este problema se agrava 

ainda mais por desconsiderar as inúmeras publicações de vídeos, livros e artigos produzidas por 

intelectuais/professores/lideranças indígenas. Ou seja, a narrativa do manual escolar continua 

ignorando a memória e a participação dos próprios povos indígenas na construção de nossa 

história.  

Para além destes três capítulos, sobre os indígenas encontraremos no restante da coleção 

apenas algumas citações inseridas no contexto de alguns projetos de colonização da América ou 

em adendos e atividades referentes a acontecimentos históricos como as bandeiras de caça, 

sertanismo de contrato e missões jesuíticas: 

 

                                                           
83 Segundo a definição presente no livro, os códices são “manuscritos que contam histórias, mitos e tradições de 
um povo. Os códices são compostos em escrita pictográfica, sistema que utiliza figuras ou símbolos para expressar 
ideias.” (BOULOS; 2015a; p.223) 
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Nas missões, os indígenas trabalhavam e eram iniciados no catolicismo. 

Cultivavam cereais, frutas e erva-mate; além disso, extraíam vegetais da 

floresta, produziam tecidos, objetos de couro, esculturas etc. Vários desses 

produtos eram exportados para Europa, com grande lucro. Muitos jesuítas 

combateram a escravidão indígena. Em 1680, um deles, padre Antônio Vieira, 

conseguiu que o rei de Portugal aprovasse uma lei proibindo a escravização do 

índio. Essa lei provocou irritação e protesto dos colonos em várias partes do 

Brasil, especialmente nos estados do Grão-Pará e Maranhão. (BOULOS; 

2015c; p. 38-39)  

 

 Nota-se que os jesuítas são apresentados como defensores dos indígenas, atuando na 

aprovação de leis que proibissem a escravização e lutando ao lado deles contra os colonos. A 

breve apresentação do catolicismo não traz qualquer referência acerca da violência epistêmica 

processada pelos jesuítas em suas instituições educacionais destinadas às crianças indígenas. 

Apaga-se da história o contrato que existiu entre o governo português e a Igreja Católica no 

processo da tomada da terra e da instituição do colonialismo, conforme discutimos no capítulo 

2 desta tese.  

Ao tratar as novas fronteiras do Brasil colonial, a Guerra Guaranítica recebe a atenção 

de apenas sete linhas para se referir a este período de resistência armada que durou 17 anos. No 

capítulo referente à emancipação política do Brasil, Boulos traz quatro imagens e faz uma breve 

descrição da obra do francês Debret presentes no livro ‘Viajem pitoresca ao Brasil’. Destaca o 

caráter eurocêntrico desta obra que, assim como os europeus do século XIX, “acreditava que a 

civilização no Brasil se desenvolveria pela combinação entre a força física dos índios e dos 

negros e a ‘inteligência superior’ do branco”. (BOULOS; 2015b; p. 189) 

 No Reinado de D. Pedro I os indígenas aparecem em duas atividades. Na primeira 

apresenta-se uma ilustração para que os estudantes discutam a relação entre o imperador e o 

país, representado por um indígena. Na segunda, tem se uma litogravura do século XIX de 

Eduardo de Sá, representando José Bonifácio, D. Pedro I e as três raças que compõe a Nação. O 

foco das atividades consiste em identificar a perspectiva etnocêntrica presente nas imagens 

produzidas pelos viajantes europeus e pelos idealizadores do nacionalismo brasileiro, mas em 

momento algum se recorre à autoria indígena como contraposição a esta concepção.  

No período regencial os indígenas são rapidamente citados como parte que compunha a 

população paraense e como povos que deixaram algumas expressões linguísticas e hábitos no 

Sul do Brasil. Não traz qualquer referência à participação nas revoltas que ocorreram neste 

período, como a Cabanagem, Insurreição Praieira e Confederação do Equador. (BOULOS; 

2015c) 
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No manual do 9º ano a temática indígena aparece no capítulo referente à Guerra do 

Contestado com a seguinte composição: breve referência de três linhas para se referir aos 

conflitos entre fazendeiros e indígenas no Rio Grande do Sul; quadro “Batizado de Macunaíma”, 

de Tarsila do Amaral, apresentado no contexto do modernismo brasileiro; uma foto de lideranças 

indígenas na Assembleia Constituinte de 1988 e uma síntese do artigo referente aos direitos 

indígenas; três linhas dedicadas à questão da demarcação de terras indígenas no contexto do 

governo Lula (2003-2010). Nem mesmo no contexto do boom da borracha amazônica coube um 

olhar mais detido sobre os conflitos entre indígenas e sociedade nacional. Acerca deste período 

o destaque foi dado à apresentação do esplendor da economia gomífera, o progresso de Manaus, 

com a chegada da luz elétrica, da água encanada, da construção de portos, crescimento 

populacional, suntuosidade do Teatro Amazonas e migração dos nordestinos para a região. 

(BOULOS; 2015c) 

Em síntese, os dois momentos dedicados especificamente à história dos povos indígenas, 

situam estas populações temporalmente na ‘pré-história’ brasileira e na ‘chegada’ dos 

portugueses e espanhóis na América. Em todo restante da história do Brasil os indígenas são 

citados rapidamente, em algumas linhas ou palavras. Além disso, nota-se a predominância das 

bases epistêmicas instituídas pela matriz historiográfica que invisibilizou por completo as 

interpretações dos nativos.    

 

QUESTÃO 04 - Formoso do Araguaia é um lugar cheio de rios e belezas naturais. Você vai 

nestes lugares? Por quê? 

 

Crianças indígenas:  

- “Porque é muito bom”; 

- “Porque temos casas na beira do rio, e temos que cuidar e visitar os parentes”; 

- “No mês de Julho liberam o Recanto para banha e passear, onde muitas pessoas vai para 

acampar, na praia e a noite tem um forró; eu não vou pra dormir mas eu vou para ver o 

recanto”;  

- “Sim pois eu sou de duas aldeias de Txuiri, foi onde meu vô fez, e Canoanã foi onde meu 

outro vô que fez, eu amo brincar no rio e correr na areia”. 

  

As crianças vivem na cidade, mas estão em constante relação com os parentes nas 

aldeias, mantendo seus vínculos e cuidando de suas casas na comunidade. A última narrativa 

inclui uma forte identidade com o lugar quando a criança afirma ‘eu sou de duas aldeias’.  



185 

 

 

- 61 alunos que responderam sim:  

- “para passear e comemorar”; 

- “agente faz a mesma coisa a semana toda aí fazer coisas diferente no final de semana é bom”; 

- “pra passar o tempo”; 

- “são lugares de paz e locais em que me divirto”; 

- “é o lugar que é mais organizado, que o povo realmente se anima para ir dançar e se divertir”; 

- “para se sentir melhor”; 

- “já fui na ilha lá é muito bonito e já fui na mina também, lá também é lindo”; 

- “se distrair com as belezas naturais”; 

- “vou principalmente em lugares com menos poluição por causa que nós seres humanos 

precisam desestressar”; 

- “gostamos da natureza”; 

- “um dos lugares que fui foi o Morro Azul um dos lugares mais bonito que já conheci”; 

- “tem a mina, o Javaé, o rio Loroti”; 

- “eu vou pra praça, tomo sorvete, brinco, tem o lago para andar de bicicleta, pesca, fazer 

piquenique”; 

- “tem o Javaé que vou sempre com a família e os amigos”; 

- “no rio Javaé é muito bom de banha e acampa”; 

- “vou sempre pro Recanto da Ilha”; 

- “vou pro encontro de família onde todos nós brincamos, pescamos, andamos de canoa etc. “ 

- “para se refrescar e tirar fotos”; 

- “a casa da minha vó fica perto do rio”; 

- “vou em aldeias para nada e brincar também vou algumas vezes na fazenda do meu pai pra 

mexe com gado etc.” 

- “vou mais as maiorias dos rios tá poluído pelas pessoas da cidade e as pessoas das outras 

cidades”; 

- “eu passeio com a minha família mas não sei onde pode nadar”; 

- “eu vou muito na casa da minha tia que é no rio Javaé”; 

- “pra respirar um ar fresco”; 

- “vou muito no Recanto da Ilha, praia Grande, Lagoa da Prata pra passear”; 

- “para andar a cavalo”; 

- “gosto de ter momentos felizes para quando eu ficar mais velha lembrar”; 
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- “na chácara dos Americanos é o lugar perfeito”; 

- “aqui é muito quente e não tem muitos lugares para ir, para se divertir, só os rios, eu e minha 

família gostamos principalmente da mina, ela é linda a água é limpinha que dá pra ver as pedras, 

as conchas, os peixes embaixo dela, a água também é fresquinha, uma delícia, é uma maravilha 

lá”; 

- “vou no Capão do Coco e gosto muito de lá, tem rio casas bonitas muita mata, uma praia bonita 

também”; 

-9 alunos vão as vezes: 

- “alguns dos lugares não pode entrar”; 

- “as vezes vou com minha família para um riacho, fazenda ou beira de praia pra passar o tempo, 

ter um momento em família (já que atualmente é uma correria durante os dias da semana) e poder 

espairar a mente”; 

- “as vezes saio para estes lugares porém é difícil”; 

- “as vezes quando minha avó que visitar a amiga dela na fazenda nós sempre vai”; 

- “eu vou de vez em quando, agora semana passada teve a pecuária”; 

- “para visitar parentes que moram perto desses locais”; 

- 9 alunos não frequentam:  

- “nunca fui a nenhum destes lugares”; 

- “pra mim é muito difícil, vivo preocupada com meu futuro, em estudar, estudar e trabalhar. 

Não tenho quem me sustente então, faço o que eu posso para me manter e conseguir uma 

faculdade, por isso não penso e nem tempo para ir nesses lugares”; 

- “não tenho interesse”; 

- “não gosto de fazendas ou rios, prefiro ficar na área urbana mesmo”; 

- “não tem como conhecer”;  

- “eu nunca fui numas beleza dessas aqui, eu fui num lugar não tão bonito mas muito bom. Eu 

quero ir pra Goiânia em julho e quando eu chegar eu vou lá no rio”; 

- “eu não passeio, eu fico em casa”;  

- “meus pais andam muito ocupados”; 

- “aqui quais não tem rios tem um lago mas ninguém banha neste lago”; 

 

Passear, fugir da rotina, buscar paz, diversão e se sentir melhor, acampar, andar de canoa, 

pescar, tomar banho de rio. A Ilha do Bananal e o rio Javaés são destacados por diversos alunos 

como sendo lugares onde frequentam com a família. Uma das narrativas faz menção ao retiro 

de criação de gado no interior da Ilha. Algumas famílias Javaé alugam terrenos para não 
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indígenas entrarem com o gado no período da seca. Prevalece uma concepção de natureza como 

lazer. Daí a ideia de que o índio tenha uma vida tranquila, sem preocupação, pescando, nadando 

sem o stress e a rotina do dia a dia.  

O turismo é muito incentivado pela prefeitura da cidade. Os lagos e rios, ricos em 

diversas espécies de peixe se tornam um atrativo para os moradores da região ou de outras 

localidades, principalmente da capital do Estado, Palmas. A rica fauna, com suas mais de 300 

espécies de peixes, são propagandeadas também para os amantes da ‘pesca esportiva’: 

 

É o maior município tocantinense em área, com 13.480 km2, está a 327 km de 

Palmas, localiza--se na região sudoeste do Estado. A observação de pássaros, a 

pesca esportiva, trilhas, praias, lagos naturais e artificiais, reservas indígenas e 

o maior projeto de irrigação em terras contínuas da América Latina compõem 

o roteiro ecoturístico de Formoso do Araguaia. O nome da cidade é uma 

homenagem ao Rio Formoso, afluente do Rio Javaé, entre o município e a Ilha 
do Bananal. (TURISMO. TO. GOV; 2019; s/p). 

 

Recentemente o prefeito da cidade organizou uma estrutura para acomodar barraqueiros 

e promover shows de forró no Recanto da Ilha, que é uma grande praia do Rio Javaés. A 

exploração comercial do que na nossa acepção seja natureza se tornou outro importante recurso 

econômico que atrai centenas de turistas, vendedores ambulantes, barqueiros etc:  

Figura 20: Acampamentos de verão nas margens do Rio Javaés, município Formoso  do Araguaia. 

 

                  Fonte: (TURISMO.TO.GOV.;2019) 
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Figura 21: Acampamentos de verão nas margens do Rio Javaés, município Formoso do Araguaia.

 

Fonte: (TURISMO.TO.GOV.;2019) 

 

QUESTÃO 5: Me conte como é sua relação com a cidade em que você vive hoje e um pouco 

de sua história. Você gosta de morar aqui? Por quê? 

 

Crianças indígenas: 

- “sim, é o lugar onde eu estudo, e o lugar onde eu moro, onde aprendi a ler e a escrever, 

Formoso do Araguaia é o lugar que eu amo, tem lugar pra banho e pesca”.  

- “Sim porque é uma cidade calma, comparada às outras, meu pai também é bastante 

conhecido. Gosto muito da minha família e tenho orgulho de ser índia.” 

- “Eu gosto de morar, apesar de um pouco pequena, mas eu gostei”.  

- “eu gosto de morar aqui porque a cidade é calma, as pessoas conhecem bem aos outros, são 

humilde e conversa com todo mundo, si cumprimenta, fala bom dia, boa tarde, boa noite e 

assim em diante.” 

 53 Gostam de morar:  concordaram que é uma cidade boa de se morar:  

- “tranquila; próxima a família; a vizinhança se conhece; não é muito perigoso; tem culturas e 

lugares bonitos; temos a maior ilha fluvial do mundo; tem a Mina, a Fundação Bradesco, tem o 

Projeto.  

- na Mina, podemos nadar e banha até a hora que quiser, a Fundação podemos ir lá só quando 

for buscar ou levar seus irmãos e parentes”;  

- “é um lugar voltado muito para agricultura e produz fora de época, é rico também em pecuária”. 
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- “essa cidade é como uma parte da minha vida”; 

- “gosto muito de jogar bola com meus amigos”; 

- “aqui é um pouco calmo e as coisas são bem pertos”; 

- “gosto de morar aqui porque minha escola é boa meus professores e meus colegas, eu também 

faço aula no crás de violão: eu tenho um violão eu sei tocas, cantar. Faço aula de artes, sei 

desenha faço aula de Karatêr, no crás e na coliseu, sei lutar”; 

- “sim porque já conheci várias pessoas por aqui”;  

- “aqui eu tenho amigos e em outras cidades eu acho que não fazeria amigos rápido e isso ia ser 

muito ruim e não me acostumaria tão rápido”; 

- “tem várias pessoas da minha família que moram aqui”; 

- “onde eu morava não tinha tudo que tem aqui, porquê a cidade é mais movimentada”; 

- “é uma cidade linda, cheia de rios e belezas naturais”; 

- “ando pra todo lugar e tenho muitos amigos”;  

- “tem tudo que você quer e tem rio”; 

- “já me acostumei com cidade pequena”; “já sou acostumado com clima, nossos hábitos, 

comidas, nosso jeito e também porque não há tanto roubo como hoje em dia”; 

- “nasci em Goiânia e fui criado lá no bairro Jardim Dombosco 2 e a cinco anos atrás me mudei 

para Formoso do Araguaia para cuidar da minha avó que hoje está com 86 anos de idade [...] é 

uma cidade com pouco perigo e com muita parte rural”;  

- “tem fazenda próxima pra gente ir andar a cavalo e mexer com gado que é o que mais gosto”; 

- “não tem poluição”; 

- “toda a minha família mora aqui, alguns já foram embora mas já ta voltando, não sei se quando 

eu cresce vou embora daqui”;  

- “tem várias tradições que eu gosto”; 

- “minha cidade é linda, nela tem praças, igrejas, mercados, hospitais [...] tem esse nome em 

homenagem ao rio Formoso do Araguaia”; 

- “aqui tem sempre alegria, nunca faltou alegria em Formoso do Araguaia”; 

- “meus avôs foram criados aqui e meus pais também”; 

- “gosto porque é a cidade onde nasci”;  

- “quase toda minha família mora aqui;  

- “a história de Formoso do Araguaia é uma cidade muito interessante e muito legal, ela era 

muito pequena e tinha poucas pessoas”;  
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10 Gostam com ressalvas:  

- “moro aqui por causa da minha avó que me cria desde que nasci e só vou sair de perto dela se 

for estudar”;  

- “minha relação é normal e sim gosto de morar aqui porque é tranquilo, mas está ficando muito 

ruim porque ta tendo mortes, ladrões e etc. Eu moro aqui desde 2006 e eu nasci em 1 de 

dezembro de 2006 e aqui era bom antes não tinha ladrão e nem mortes”;  

- “gosto bastante mas as vezes fico triste porquê minha mãe mora em Palmas e meu pai em 

Gurupi, eu fico com minha prima, cuido da filha dela e eu gosto de vir para escola ela é muito 

legal”; 

- “mesmo ela sendo uma cidade pequena, aqui é onde minha família está [...] é o lugar onde 

minha família esta que eu também vou”; 

- “por causa de vários prejuízos não é tão agradável”; 

- “mesmo sendo quente, agente pode brincar com os amigos e andar nas ruas e ir para pecuária”; 

- “sim porque é uma cidade calma, tranquila e também porque moro aqui desde que nasci, mas 

nem sempre minha vida foi só flores porque foi aqui também que fui atropelado e ainda por 

cima o motorista não presto socorro, mas já faz muito tempo e hoje estou bem”;  

- “as vezes é parada demais, com pouco movimento”; 

- “é uma cidade que não tem oportunidade para iniciantes com faculdade, lazer para família, eu 

espero que no futuro melhore”; 

- “não gosto muito porque ainda sinto falta dos meus amigos e parentes de outra cidade”;  

- “tem umas coisas que não gosto que é o hospital, trabalho, buracos nas ruas [...] 

 

16 alunos: disseram que não gostam de viver em Formoso do Araguaia porque: 

- “[...]é uma cidade atrasada, que não oferece oportunidades, não tem muitos lugares para sair; 

não tem saúde”; 

- “[...] tá muito sujo nas ruas, muitos buracos na cidade e muito mato em volta das ruas”;  

- “tenho muitos amigos e muitos que foram embora”; 

- “Se eu disser que gosto é mentira. Porquê na cidade não tem muitas oportunidades, a gente 

quando termina o Ens. Médio a única alternativa que tem é ir para outra cidade conseguir uma 

faculdade, um emprego, uma vida. Não é falando mal, mais é que desejo que na minha cidade 

tivesse mais oportunidades, assim não precisaria sair, vai acabar que no Formoso fique só os 

idosos, por que os jovens vão sair.” 
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-“porque o investimento em educação é muito pouco e em trabalho muito menos, onde o 

dinheiro circula apenas na mão dos ricos”; 

- “as oportunidades são poucas em todos os aspectos” 

- “vejo muitos jovens e pais de famílias saírem de Formoso em busca de oportunidades tanto de 

estudo como de emprego, porque Formoso está é regredindo quando poderia está evoluindo”;  

- “lugar pobre de tudo e o custo de vida é muito elevado”; 

- “Bom eu gostaria de morar lá onde eu morava no Maranhão por que aqui no formoso do 

araguaia eu não tenho muito amizade porque eu acho que eu sou muito rude e eu tenho um 

apilito que eu não gosto e tauves niguem gosta ter apilito, e eu sou muito magro e eu tenho o 

sonho de ser jogador de futebol e joga para a minha escola pro jets84. E me ajuda ser o que eu 

quero ser!” 

- “[...]é uma cidade muito desorganizada, poluída, não tem tudo que você precisa se fosse por 

mim eu preferia morar em Gurupi porem é uma cidade perigosa mas há tudo como mercados, 

lojas, bar, bancos, lotérica, restaurantes, feiras, rodoviária”; 

- “Formoso é uma cidade pequena e é lógico que gostaria de me mudar daqui, eu moro aqui a 

mais ou menos 5 anos, eu e minha mãe morávamos sozinhas em Gurupi e um dia ela conheceu 

um homem e eles iam se casar e nos mudamos pra cá. Aqui em Formoso não é uma cidade muito 

boa para morar, é muito quente, pequena, na minha opinião, mas por outro lado eu gosto daqui 

porque a maioria da minha família mora aqui”; 

- “[...] aqui eu não tenho nenhuma família só minha mãe”.  

 

 

Como vimos, em diversas situações da pesquisa os alunos destacaram como fatores 

positivos da cidade lugares como a Mina, os rios e, como marcas do progresso, a Fundação 

Bradesco, o Projeto de Irrigação, a agricultura e a pecuária. A relação com os amigos e familiares 

fortalecem o vínculo com a cidade que, por ser pequena e calma, facilita a interação social entre 

os habitantes. 

Muitos professores da Escola Gercina Borges estudaram na Fundação Bradesco e 

também a consideram um importante referencial do progresso regional. Fundada em 1973, 

atualmente atende em regime de internato 817 alunos no ensino fundamental, médio e no curso 

                                                           
84 Jets é a sigla  dos “Jogos Estudantis de Tocantins”.  
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técnico em agropecuária. Recebeu em 2018 o prêmio de Melhor Edifício de Arquitetura 

Educacional do mundo. (PALHARES; 2018; n/p) 

Figura 22: Imagem do prédio da Fundação Bradesco.  

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46288724 

 

A opulência do projeto contrasta com uma história de violência que marcou a instalação 

do grupo bancário na região. Segundo Patrícia Rodrigues (2008), a família Pazzanese realizou 

financiamentos junto ao Banco Bradesco nos anos 1960 obtendo parte da Fazenda Canuanã 

como pagamento pela dívida. A parceria entre os dirigentes do banco e a referida família 

resultou na instalação da Fundação Bradesco/Fazenda Canuanã a qual obteve benefícios dos 

incentivos fiscais e financeiros, do governo federal, destinados a grandes projetos agrícolas. 

Após ameaçar o cancelamento de investimentos na região recebeu, ainda em 1973, uma certidão 

negativa da FUNAI atestando a inexistência de índios na região, mesmo mediante as evidências 

da existência dos Avá-Canoeiros.  

Por meio da emissão de certificado negativo da presença de índios, necessária para o 

apoio financeiro da SUDAM, a FUNAI possibilitou o estabelecimento do BRADESCO, que se 

tornou proprietário de vastos territórios ao mesmo tempo em que contribuía para dizimação 

quase completa do Avá-canoeiros. Uma violenta frente de atração organizada pela FUNAI, 

realizada também em 1973, capturou 11 remanescentes do grupo, os quais foram amarrados em 

fila indiana por uma única corda e levados para a sede da Fazenda Canuanã, onde foram 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46288724
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aprisionados em um quintal cercado de alambrados e arames farpados para que os visitantes 

curiosos pudessem ver os ‘índios pelados’. Este episódio dá origem à Fundação e não foi 

relembrado em momento algum pelos estudantes participantes da pesquisa.  

A violência só foi apontada no contexto atual como um dos problemas que aflige a 

cidade. Também o pouco movimento, a falta de oportunidades para continuar os estudos e para 

o trabalho são elementos destacados pelos alunos como principais pontos negativos. Sob a 

perspectiva de um deles, há uma grande circulação de dinheiro na região, mas os recursos ficam 

concentrados nas mãos de poucos.  Esta afirmação pode ser corroborada pelos próprios dados 

estatísticos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

 De acordo com o IBGE, em 2017 o salário médio mensal em Formoso do Araguaia era 

de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

14.9%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 42% da população nessas condições, o que o colocava na posição 94 de 139 dentre 

as cidades do estado e na posição 2474 de 5570 dentre as cidades do Brasil. Apenas 18.1% dos 

domicílios possuem esgotamento sanitário adequado e 1.4% dos domicílios urbanos se 

encontram em situação de urbanização adequada.  (IBGE/CIDADES; 2017)  

Este quadro de desigualdade social começa se constituir desde o início do século XX, 

quando ocorre um significativo aumento do interesse pela Ilha do Bananal e pelas terras do 

entorno. O lado da Ilha que é banhada pelo rio Javaés passa por um surto de exploração em 

razão da descoberta de cristais de rocha e pela entrada de criadores de gado vindos 

principalmente do Maranhão, do Piauí e de Goiás. Os contatos dos Javaé com a sociedade do 

entorno se intensifica e acaba por se configurar, para posseiros, garimpeiros e criadores de gado, 

como empecilho ao ‘desenvolvimento’ da região. Por outro lado, as políticas estatais deste 

período refletem o aumento do interesse pelas terras da Ilha do Bananal por meio do 

estabelecimento de sucessivos projetos econômicos. O lema de integração do Centro-Oeste e da 

Amazônia à sociedade nacional deu origem, por exemplo, à marcha para o Oeste e à “Operação 

Bananal”.   

A Marcha para o Oeste, idealizada por Getúlio Vargas85 durante o Estado Novo (1937-

1945), teve como principal foco a ocupação e colonização de territórios do centro-oeste 

brasileiro e da região amazônica por meio do incentivo à agropecuária, investimentos em infra-

                                                           
85 É importante destacar que Getúlio Vargas foi o primeiro presidente brasileiro a visitar uma aldeia indígena. 
Sobre esta questão ver a dissertação de mestrado de Mozart Martins de Araújo Martins, intitulada “Iny: História 
e identidade cultural dos índios Karajá de Buridina”. (2012). 
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estrutura e logística, políticas de ‘povoamento’ e integração do indígena à sociedade nacional 

por meio do uso de sua força de trabalho.  

 

O verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para oeste. No século XVIII, 

de lá jorrou a caudal de ouro que transbordou na Europa e fez da América o 

continente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá teremos de ir buscar: os 

vales férteis e vastos, o produto das culturas variadas e fartas; das estradas de 

terra, o metal com que forjara os instrumentos da nossa defesa e de nosso 

progresso industrial. (GETÚLIO VARGAS, 1938 apud RODRIGUES; 2013; 

p.124) 

  

Seu principal órgão de fomento, Fundação Brasil Central (FBC), foi substituído nos 

governos militares pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e 

pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) que vieram dar 

continuidade ao projeto que se concretizava principalmente por meio da agropecuária.86 

A “Operação Bananal” realizada no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) teve 

como principal objetivo a transformação da Ilha do Bananal em um centro disseminador do 

desenvolvimento do Vale do Araguaia e, consequentemente, do povoamento da Amazônia pela 

promoção da criação de gado, da indústria extrativista, pesca, turismo e transporte fluvial.  

(RODRIGUES; 2013; p. 48-49) Nas palavras do próprio presidente: 

 
O meu ponto de vista em relação à Ilha do Bananal era simples e objetivo. 

Tratava-se de um impulso a mais, na direção da fronteira ocidental. Para que 

esse alvo fosse atingido, seria necessário transformar a ilha em Parque 

Nacional. O parque seria a meta da marcha que eu iria iniciar, no sentido de 

estabelecer naquela região até então deserta, núcleos agrícolas pioneiros para 

o desenvolvimento de atividades agropastoris. Como a ilha era um paraíso da 

caça e da pesca, decidi construir no seu ponto mais favorável um hotel de 

turismo, e levando em conta as primitivas condições de vida da região, resolvi 

simultaneamente, incorporar os índios que ali habitavam à civilização 

brasileira, criando, para eles, serviços locais de assistência imediata. 

(JUSCELINO KUBITSCHECK, 1978 apud RODRIGUES; 2013; p. 47).  

 

Segundo Manoel Karajá, que morou durante muitos anos na aldeia Boto Velho, 

localizada ao norte da Ilha do Bananal, a criação do Parque Nacional trouxe enormes transtornos 

para os habitantes indígenas desta comunidade. Segundo sua experiência e os relatos de pessoas 

que viveram neste período, ocorreram diversos conflitos entre indígenas, Governo Federal e 

IBAMA que giravam em torno da conquista de seus territórios: 

 

                                                           
86 Sobre a Marcha para o Oeste ver a dissertação ‘Marcha para o Oeste: entre teoria e prática’ e a tese ‘  O 
bandeirante que caminha no tempo: apropriações do poema Martim Cererê e o pensamento político de Cassiano 
Ricardo’, ambas de George Leonardo Seabra Coelho. 
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Durante 20 anos o IBAMA mantinha uma base fixa na travessia do rio Javaé, 

pois todos que passassem eram revistados pelos funcionários do IBAMA tanto 

branco como índios. Os indígenas vinham sofrendo uma grande repreensão por 

parte do Ibama, os indígenas não poderia colocar roça de toco e nem tira palha 

para fazer suas casas, com tudo isso acontecendo os indígenas foram à luta 

para que fosse reconhecido a sua terra como uma terra indígena para só assim 

poder-se viver em paz numa terra que são sua por direito onde o próprio 

governo queria que os povos indígenas que estava morando naquela aldeia 

fosse embora daquele local, os indígenas pede ajuda ao ministério público 

federal pois em 1999 o ministério público federal entra com uma ação pedindo 

a retirada de todas as pessoas que não eram indígenas do local, logo em 2002 

a terra e reconhecida como terra indígenas passando a ser chamada Iny-

Webohonâ. (KARAJÁ; p. 05; s/p) 

 

Ou seja, se por um lado temos um aumento da população não indígena na região da Ilha 

do Bananal, promovido pelas frentes de penetração e exploração, por outro lado temos o 

incentivo de órgãos públicos que facilitavam e incentivavam a posse indiscriminada de terras 

habitadas imemorialmente por populações indígenas.  

              Cabe lembrar ainda que a mão-de-obra a ser utilizada nos empreendimentos destas 

frentes era composta primordialmente por indígenas e imigrantes pobres, em grande parte 

pequenos produtores rurais que se viam obrigados a abandonar suas terras em razão da falta de 

competitividade em relação aos grandes agropecuaristas, os únicos que tinham acesso aos 

empréstimos e investimentos estatais. A acentuada desigualdade social ficou marcada na fala de 

uma das crianças participante da pesquisa. “Eu vou dá essa boneca pra minha irmã, porque ela 

gosta muito de brincar de boneca, mas a gente não tem condição de compra brinquedo, então é 

melhor dá.” A comida também não é algo acessível a todos. Um dos alunos me disse que sua 

base alimentar é macarrão instantâneo com extrato de tomate.  

 Em 2012, foi aprovada pelo Plano de Aceleração e Crescimento a imissão de100 milhões 

de reais que deveriam ser investidos na revitalização e expansão de suas fronteiras agrícolas 

pela Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) (MENDES; 2012; n.p.). Ainda em 2012, o 

PRODOESTE (Programa de Desenvolvimento do Sudoeste do Tocantins) conseguiu, por 

intermediação do Tesouro Nacional, Governo de Estado do Tocantins e Governo Federal, o 

maior investimento do Banco Interamericano na América do Sul. Estamos falando da ordem de 

165 milhões de dólares:  

No total, o Tocantins tem mais de quatro milhões de hectares disponíveis para 

irrigação.  Parte dessas áreas está localizada dentro dos seis projetos hidro 

agrícolas: São João, Manuel Alves, Sampaio, Formoso, Gurita e Programa de 

Desenvolvimento do Sudoeste do Tocantins (Prodoeste). O investimento 

realizado pelo Governo do Estado, nesses locais, nos últimos 13 anos, 

ultrapassa os R$ 750 milhões, sendo 90% de recursos do Governo Federal e 

10% de contrapartida do Estado. (CHAVES; 2014; n/p.)  
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Sob o aspecto biogeográfico, a Ilha do Bananal é uma área de transição entre os biomas 

do Cerrado e da floresta Amazônica de grande importância ambiental e ecológica. O 

desmatamento e a retirada de enormes volumes das bacias hidrográficas da região têm 

provocado sérios problemas ambientais verificáveis, por exemplo, no impacto sobre as ipucas 

(ilhas de vegetação), que é um tipo de formação vegetal endêmica da região do médio Araguaia. 

O termo ipuca, segundo Martins (2002), é de origem Tupi e significa “água arrebentada”. “Na 

estiagem das chuvas as ipucas são importantes para a diversificada fauna daquela região, pois 

normalmente possuem água e umidade em seu solo para o consumo dos animais”. 

(RODRIGUES; 2013; p.31) Os períodos de seca vem se tornando cada vez mais agressivos na 

região em razão da retirada de avultosos volumes de água dos rios para garantir o plantio anual 

sem interrupção:  

 

Há cinco meses não chove no sudeste do Tocantins. Mais de 23 mil pessoas 

estão sem água potável para beber. Pequenos agricultores perderam gado e 

lavouras. Famílias estão abandonando a zona rural. As que ficam dependem de 

ajuda. Até o Rio Araguaia sente os efeitos da falta de chuva. As praias estão 

mais extensas. Os bancos de areia nunca estiveram tão expostos. Na Ilha do 

Bananal, em Tocantins, o Rio Araguaia se divide. Um dos braços recebe o 

nome de Javaés. Os dois cercam a ilha. Por causa da seca, o Rio Javaés 

desapareceu. E a maior ilha fluvial do mundo, deixou de ser ilha. A Ilha do 

Bananal tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados de extensão. Fica no 

Tocantins, na divisa com os estados de Goiás, Mato Grosso e Pará. Hoje, é 

possível entrar e sair da ilha caminhando. Redemoinhos de areia se formam no 

leito do rio. Em pelo menos 80 quilômetros a água não corre. "Nós temos um 

grande medo desse rio vir realmente a desaparecer", afirma Cláudio Braga, 

tenente da Companhia de Polícia Ambiental. Fiscal da Funai, Armando 

Teixeira da Silva tem acompanhado as mudanças na região”. Cada ano que 

passa a chuva vai diminuindo e vão acontecendo essas secas terríveis", diz ele. 

(GLOBO.COM; 2007; n.p.)
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A história de Formoso do Araguaia se vincula, portanto, aos diversos projetos de 

exploração dos recursos naturais que se iniciaram com a implantação da ‘Marcha para o 

Oeste’, vista como uma marcha pelo e para o progresso, e se distenderam até os dias atuais 

por meio dos planos de investimentos realizados por bancos e pelas políticas ruralistas. 

No entanto, os Javaé elaboraram outra teoria acerca deste processo, incorporando à sua 

memória histórica todas as transformações impostas pelos bandeirantes, aldeamentos, 

garimpeiros, caçadores, pescadores, agentes do Estado, criadores de gado e agricultores. 

Em suas narrativas podemos perceber suas formas de organização espacial e temporal, 

seus valores morais, os lugares sagrados, os rituais e as relações históricas com outros 

povos habitantes do vale do Araguaia como os Karajá, Xambioá87, Tapirapé, Xavantes, 

Avá Canoeiro e os próprios brancos.  

 Contam os Javaé que no mundo, antes de ser como é hoje, existiam diversos povos 

habitando o fundo dos rios e lagos, o céu e também o plano terrestre.88 O mundo 

subaquático, Berahatxi, era quase perfeito. Não existia a fome, doenças, brigas e os filhos 

nasciam sem nenhum contato sexual. Mas havia também muita lama e escuridão, a água 

de beber era muito escura e a comida era basicamente peixe e caça que, mesmo quando 

preparados, ficavam um pouco cru. Foi por isso que alguns moradores, tomados de 

curiosidade, resolveram ascender para o mundo terrestre por meio de passagens que 

existem em diversos lugares da Ilha do Bananal. Estas saídas se deram em momentos 

distintos e para cada uma delas existe uma narrativa, destacando o lugar onde ocorreu. 

Por exemplo, os Wou (Tapirapé) teriam saído de um lugar próximo a São Félix do 

Araguaia, os Ijèwèhè, “avô dos brancos”, da atual Lagoa da Confusão. Cada povo trazia 

do fundo do rio suas contribuições para formação do mundo atual: 

 

Os Ijèwèhè [...] saíram de baixo trazendo os instrumentos de ferro que 

existem hoje, o machado, a enxada, a foice, o facão, espingardas, 

automóveis, as roupas dos brancos e também a banana verde, a batata, 

o abacaxi, a mandioca e o amendoim. Os outros índios saíram nus, 

apenas com flechas e bordunas [...] Os Wou saíram de baixo trazendo 

os mesmos alimentos mencionados, mas também jenipapo, urucum, 

                                                           
87 “As semelhanças culturais da língua, da organização social, da cosmologia e a histórica relação de trocas 
entre Karajás, Xambioá e Javaé fizeram com que estes três povos fossem tratados como um só pela 
antropologia. No entanto, eles mesmos não se veem assim e denominam um ao outro como ixyju 
(estrangeiros). Os Javaé, assim como os Karajá, se autodenominam de três formas: Iny (‘gente’ ou ‘ser 
humano); Itya Mahãdu (‘povo do meio’) ou Ahan Òbira Mahãdu (‘o povo de fora’ ou ‘povo com a cabeça 
de fora’)” e Berò Biawa Mahãdu (povo amigo do rio) (NAZARENO, 2018).(RODRIGUES; 2008; p.29) 
88 Patrícia Mendonça Rodrigues, em sua tese de doutorado “A caminhada de Tanyxiwe: uma teoria Javaé 
da História” traz a transcrição das narrativas de vários anciãos e anciãs Javaé. É a partir destas histórias, 
registradas em sua tese, que exponho a seguir um dos trechos da teoria Javaé da História, no qual o 
´tori´(branco) é um dos personagens centrais.  
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algodão e os enfeites de algodão que hoje são usados pelos Javaé. Ao 

encontrar com os Wou, os Ijèwèhè pediram-lhes o algodão, urucum e 

jenipapo, que ninguém conhecia, e assim eles chegaram aos povos 

atuais. (RODRIGUES; 2008; p. 48) 

   

 Neste tempo em que a vida ainda era mágica não havia sexo. Então uma das 

mulheres Ijèwèhè, que havia saído do fundo do rio, gerou de forma encantada Tanyxiwè, 

que tinha mais inteligência e sabedoria que seus ancestrais. Um casal pertencente ao povo 

indígena Kuratanikèhè, que já estava no mundo de fora, desejaram que Tanyxiwè se 

casasse com sua filha, Myreikò. Os descendentes deste casamento geraram os Inỹ (Javaé) 

atuais. Como genro, Tanyxiwè teve que cumprir diversos deveres para com seu sogro e 

sogra. Por isso fez a roça. Como a sogra reclamava muito de andar no escuro, ele resolveu 

viajar em busca do raheto, lindo cocar de penas usado pelos homens nos rituais 

masculinos e que pertencia ao Rararesa, humano do céu que tomava forma de urubu-rei 

quando vinha pra terra. Tanyxiwè tentou enganar Rararesa, mas este era muito esperto e 

no lugar do raheto enviou várias estrelas, que se tornaram referenciais temporais para os 

Javaé:  

 

Então Rararesa falou para os súditos dele, Kodiè, Rara, Hireru: 

‘busquem o meu raheto’. Só que trouxeram larabòtò (um conjunto de 

sete estrelas do céu que aparece de madrugada), estavam querendo 

enganar Tanyxiwè, que falou: ‘não quero isso aí não’ e aproveitou para 

dizer que, a partir de então, labòròtò serviria como marco de tempo para 

as pessoas realizarem as atividades da madrugada, como ir para roça, 

pescar etc. (palavras do tradutor do narrador apud RODRIGUES; 2008; 

p. 53) 

 

 Assim, Rararesa ia mandando trazer seus raheto: hatèdèkòty (‘três estrelas 

bonitas’), Tainahakỹ (‘um pouco mais forte que essas três’) e ahãdu (lua), até que 

finalmente ele trouxe o raheto dele de verdade, o sol. Raresa explicou como deveria ser 

a roça, a canoa, o remo, o corte da lenha, a alimentação, a pesca, a caça, a divisão da 

comida e as atividades masculinas, femininas e mistas. Toda esta organização social se 

baseia na lei do pagamento pela mulher: “na lei do índio é assim [...] se eu casar com uma 

pessoa, tem que pagar àquela mulher minha, dar conforto para ela, fazer de tudo para ela 

[...] por isso que hoje é assim, para a mulher tem que se dar tudo o que o homem consegue, 

ou seja, é um direito da mulher.” (Palavras do narrador apud RODRIGUES; 2008; p.54) 

O tyy, pagamento pela vagina, passa ter um caráter sagrado pois envolve uma coisa da 

aldeia inteira que é a comida e o ciclo ritual, que depende das prestações alimentares que 

um homem faz à esposa e seus familiares.  
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Mas, nem tudo que Tanyxiwè aprendeu com Raresa foi repassado para sua esposa 

Mireykò e sua família. Por exemplo, como ressuscitar. Por isso que os humanos morrem. 

Enquanto ainda viveu com sua esposa Tanyxiwè não emprestava seus pertences e nem 

dividia sua comida. Até que um dia inventou uma série de desculpas e resolveu ir embora, 

caminhar pelo mundo. Por isso que hoje existe separação e adultério.  

Sempre usando de sua esperteza, por onde andava dava continuidade nas 

transformações do mundo, enganando e tomando os bens dos humanos que encontrava 

pela frente. Tomou, por exemplo, a voz do jacu-cigano, que eram humanos que cantavam 

e dançavam alegres. Usando sua criatividade para iludir e, muitas vezes por inveja, ia 

transformando os humanos em animais e tomando deles aquilo que lhe interessava: canoa; 

pênis grande; machado de ferro; fogo. Outras pessoas que se deixaram iludir não foram 

transformadas em animais, mas em pinturas corporais e escrita. (RODRIGUES; 2008) 

Quando se separou de sua esposa para andar pelo mundo Tanyxiwè a deixou 

grávida. Ainda no ventre da mãe, o filho pediu para encontrar o pai e ele que ia indicando 

o caminho, mas sempre que a mãe não atendia seus desejos ele a direcionava para outro 

lugar. Assim, ela engravidou de Kujã (espécie de rato, mas que ainda era humano naquele 

tempo), ficando então grávida de gêmeos. Depois acabou entrando na estrada que levava 

até Halòkòèlahi (‘avó da onça’). A avó da onça e seus dois netos mataram e comeram a 

carne de Myreikò. Depois tentaram comer os gêmeos, mas estes se transformaram em 

dois weryry89, que foram adotados por Halòkòèlahi. Um dia os gêmeos descobriram que 

sua avó havia matado sua mãe, então resolveram jogá-la em um tacho de cera quente. 

Com os ossos da mandíbula e do pescoço, o filho de Tanyxiwè fabricou a espingarda do 

branco.  

Já no fim de sua caminhada Tanyxiwè se encontrou com os filhos de Myreikò. Um 

dia, quando foi pra roça e deixou os filhos, ao retornar viu que estes haviam comido uma 

banana que ele havia deixado. Por isso que hoje entre os Tori (brancos) tem mais sovinas 

que entre os índios. Hoje Tanyxiwè vive no Biu (céu), com toda sua fama de avareza.  

A história de Tanyxiwè e de outros ancestrais dos Javaé, “narram a construção da 

sociedade e cultura atual através de várias relações de trocas inter-étnicas, em vários 

níveis, como casamentos, trocas culturais e guerras, ou seja, através de várias misturas.” 

(RODRIGUES; 2008; p. 20)  

                                                           
89 Nome da classe de idade dos meninos que estão prestes a passar pelo ritual que os inseri no universo 
dos homens adultos. (RODRIGUES; 2008; p. 62) 
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Os Wèrè, povo guerreiro e considerado o mais importante nas narrativas Javaé 

atuais, trouxeram consigo os rituais que já praticavam no Fundo das Águas e várias 

normas que ainda são respeitadas e tidas como sagradas. Inventaram a brincadeira do mel, 

que é o primeiro dos jogos rituais da Dança dos Aruanãs, e consiste na entrega de um pote 

de mel por uma dançarina a um dos Aruanãs. Trouxeram os aruanãs (humanos 

mascarados mágicos que vivem no Céu ou no Fundo das águas) para serem alimentados 

aqui durante boa parte do ano. Trouxeram de baixo o Hetohokӯ (‘Casa Grande’), onde 

ocorre o ritual de iniciação masculina, em que vários convidados do Fundo das Águas e 

outros heróis míticos participam. Junto à Casa Grande, fizeram Ijoina, para levar as 

brincadeiras para as crianças. Os Wèrè realizaram diversos casamentos com o povo de 

Tòlòra e lhes apresentaram toda beleza de seus rituais. (Idem p. 84-86) 

Estas trocas interculturais se fazem presente ainda hoje, por exemplo, na festa de 

Hetohokỹ:  

Cada um dos espíritos possui sua própria dança e música que são 

diferentes uma das outras. As músicas são interculturais, pois no 

Hetohoky se representam vários espíritos dos povos do subgrupo do 

Iny, que hoje são os Karajá, Javaé, Karajá Xambioá e Tapirapé, como 

também dos demais povos que foram extintos, devido à guerra travada 

entre esses povos pelo território. (SABURUA; 2014; p.43) 

 

 A Ilha do Bananal é chamada pelos Javaé de Iny òlòna, o ‘lugar de onde surgiram 

ou saíram de baixo os seres humanos’ ou Ijata òlòna, ‘lugar de onde surgiram as bananas’, 

em razão da existência de um grande bananal nativo. Tanto as memórias dos anciãos e 

das anciãs quanto os relatos de viajantes afirmam que os Javaé habitavam toda a bacia do 

rio Javaés, dentro e fora da Ilha. Segundo Tamires Maia Gonçalves Pereira o estudo de 

vestígios arqueológicos atesta que povos portadores da Tradição Uru, ascendentes dos 

atuais povos Iny de Goiás e Bororo do Mato Grosso, provavelmente originários do Xingu, 

ocuparam entre os anos 1300 e 800 A.P. as regiões do vale do Araguaia, o sudeste do 

Mato Grosso e o alto Tocantins. (PEREIRA; 2019) 

Tanto a autodenominação dos Javaé (‘Povo do Meio’) quanto o nome atribuído à 

Ilha do Bananal constituem a matriz do pensamento histórico-cosmológico dos Javaé em 

que o mundo é concebido como um grande corpo dividido em três partes: cabeça, barriga 

e pés. A cabeça se associa a diversas outras categorias como nível superior, rio acima, 

leste, primogenitura, identidade, continuidade, masculinidade e imortalidade. Os pés 

fazem referência ao nível inferior, rio abaixo, oeste, reciprocidade, alteridade, 

transformação, feminilidade e mortalidade. O nível intermediário do cosmos é onde 
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vivem os humanos sociais, tanto aqueles que têm um corpo de verdade, ou seja, 

perecíveis, quanto àqueles corpos imortais, representando simbolicamente um nível 

intermediário. (RODRIGUES; 2018; n.p.)  

 A organização territorial se encontra também associada aos fenômenos de chuva 

e seca que alteram a configuração do Rio Javaé, que formam imensas praias no verão, 

locais onde os Javaé costumavam montar longos acampamentos móveis destinados à 

pescaria e caça de tartarugas. No período de chuvas, com as inundações das margens, a 

população tendia a se concentrar nas aldeias, onde as roças e a caça se tornam neste 

momento os principais recursos alimentares em razão da dispersão dos peixes nesta 

estação. É neste contexto que as atividades rituais, como a iniciação masculina, tende a 

acontecer já que a caça e os produtos da roça são os alimentos básicos destas atividades. 

Este modelo de ocupação sazonal do território foi profundamente alterado no século XX 

em razão da chegada das frentes de expansão. (RODRIGUES; 2018; n.p.) Segundo 

Tamires Maia Gonçalves Pereira (2019), esta situação incidiu nos hábitos alimentares de 

forma que atualmente é raro uma família que não ‘mescle’ no cotidiano os alimentos 

industrializados com aqueles advindos da roça, dos rios e das matas.   

  A viagem de Tanyxiwè é uma das várias narrativas que constituem a memória 

histórica dos Javaé atuais. As referências topográficas se associam diretamente à 

concepção de corpo, à origem dos diferentes povos da Ilha do Bananal, à organização das 

casas da aldeia e toda cosmologia que orienta o conhecimento sobre os diversos níveis 

que compõe a realidade social dos mundos subaquático, terrestre e celestial. Os rios e 

lagos do interior da Ilha, bem como os rios Araguaia, Javaé e seus afluentes, são 

fundamentais para sobrevivência material e espiritual deste povo. Para muito além de um 

lugar de lazer, o rio é condição da própria existência do povo Iny, conhecido também 

como senhores das águas. Exímios navegadores, os Javaé construíram ao longo de sua 

vivência uma detalhada cartografia em que cada curva do rio tem um nome e em que cada 

lugar de origem dos povos habitantes da Ilha do Bananal tem uma história90. Ou seja, é 

uma leitura do espaço muito diferente da que estamos habituados a fazer nas aulas de 

geografia e história ou mesmo em nosso cotidiano, em que nos vemos como seres que 

                                                           
90 Este foi o tema da dissertação do professor Tewaxi Javaé, defendida na UFT (Universidade Federal do 
Tocantins). Em sua pesquisa percorreu de barco o rio Javaés visitando as aldeias que se encontram em 
suas margens e pesquisando com os mais velhos os nomes que referenciavam as curvas que compõe a 
topografia do rio.   
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vivem fora da natureza e que, de vez em quando, vai ao encontro desta nas férias ou nos 

finais de semana.  

 O choque entre a concepção ocidental e indígena no que se refere à concepção de 

natureza e território se tornou a principal força motriz dos conflitos entre os Javaé e a 

sociedade do entorno, desde a chegada dos garimpeiros na região até os dias atuais:  

O cacique disse que a forma de viver e a cultura do povo javaé está 

intimamente ligada ao rio, e que a preocupação da comunidade se 

estende também à qualidade do pescado, que pode estar contaminado 

com agrotóxicos sem conhecimento das pessoas que os consomem, e 

da água usada para diversos fins. O cacique Miguel Karajá, da aldeia 

Waotyny, disse que no início dos projetos de irrigação o plantio de arroz 

era feito apenas uma vez por ano. Atualmente, segundo ele, são até três 

plantios por ano, e as bombas de sucção permanecem ligadas 24 horas 

por dia. “Acredito que esta seca seja causada por uma ganância muito 

grande. Queremos saber o quanto de água é retirada do rio, e também 

participar das decisões que envolvem diretamente nossas 

comunidades”, disse. [...] Segundo o professor Jair Oliveira Filho 

(UFT), convidado pelos agricultores “O bombeamento a o barramento 

dos rios são formas de armazenar uma água que teria como destino o 

mar”, explicou. O fator apontado como o grande causador da seca é a 

baixa precipitação pluviométrica notada recentemente. A média 

histórica verificada na cidade de Gurupi, de 1700 mm anuais, caiu 

significativamente para 1176 mm medidos em 2010, 1576 mm em 2011 

e 1186 mm em 2012. Outro fator apontado como possível causa da 

baixa vazão do Javaés seria o crescente banco de areia formado no local 

onde o rio Araguaia despeja suas águas a leste da Ilha do Bananal, 

formando não apenas o rio Javaé quanto a própria ilha, já que o Javaés 

é um braço do Araguaia. “Não vejo solução para o problema a não ser 

maior quantidade de chuvas”, disse o professor. (MPF/TO; 2013; n.p.) 

 

As falas acima denotam que as diferentes epistemologias engendram respostas 

diferentes para o problema da seca. Para os Iny a água tem toda uma relação com a história 

de sua existência e conhecimento, de forma que as bombas de sucção e o envenenamento 

dos rios atingem diretamente a sobrevivência de sua comunidade. Já para o professor Jair 

Oliveira Filho, convidado pelos agricultores da região para discutir a questão, a seca não 

tem qualquer relação com o espólio da água para o abastecimento das lavouras de forma 

que a única solução é aguardar a chuva. Nesta acepção a natureza não passa de mera 

mercadoria e todo saber acumulado durante milênios pelos povos indígenas é facilmente 

descartado em nome de um ‘desenvolvimento’ que exclui e massacra a grande maioria da 

população, seja indígena ou não indígena.  

Como vimos, esta mentalidade incide sobre grande parte dos estudantes os quais 

são privados do direito de conhecer outras formas de existir no mundo. Vimos que as 
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narrativas escolares são marcadas pela quase completa ausência de perspectivas 

epistemológicas que não são formuladas no seio da matriz disciplinar. Isto reforça a 

normatização e naturalização da organização social, espacial e temporal do mundo 

arquitetada pelo sistema capitalista de produção. Se não podemos compreender o mundo 

sob diferentes olhares nos tornamos incapazes também de projetar diferentes perspectivas 

futuras. Se a memória dos habitantes do lugar não incluem os violentos episódios que 

marcaram a origem das instituições atuais, cabe a escola e ao ensino de história contribuir 

para que os acontecimentos guardados na ‘arca do sigilo’ venham de encontro à formação 

educacional crítica dos estudantes.  

Como afirma Boaventura dos Santos (2017), a ecologia dos saberes, tão 

reivindicada pelos indígenas, surge neste contexto como crítica contundente a toda esta 

estrutura implementada pela exploração capitalista da natureza. Natureza esta que na 

acepção indígena engloba todos os seres, humanos ou não. Neste sentido, nos 

dedicaremos no próximo capítulo a apresentar um breve histórico do movimento indígena 

no Brasil e suas conquistas, especialmente no campo educacional. No seio das lutas pelo 

reconhecimento da educação bilíngue e intercultural, os indígenas conquistaram o direito 

não só de terem acesso ao ensino superior, mas também de participar ativamente na 

construção de novas bases epistêmicas nos cursos de Educação Intercultural.  

Tanto o Movimento indígena quanto os projetos de educação intercultural 

desmitificam o viés culturalista que predomina na compreensão e no ensino da história 

destes povos.  Ao trazer à tona a indissociabilidade entre cultura, natureza e resistência 

política, a ação decolonial indígena se torna um importante instrumento para a 

desconstrução da perspectiva monocultural orientadora das instituições educacionais 

tanto indígena quanto não indígena.  
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CAPÍTULO V 

 

O PAPEL DECOLONIAL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DAS PROPOSTAS 

EDUCACIONAIS ELABORADAS PELOS INDÍGENAS: CONTRIBUIÇÕES 

PARA UMA APRENDIZAGEM HISTÓRICA INTERCULTURAL 

 

Ailton Krenak nos dá uma lição sobre a delimitação e institucionalização de 

determinados marcos temporais para situar o encontro entre indígenas e não indígenas:  

 

Não houve um encontro entre as culturas dos povos do Ocidente e a 

cultura do continente americano numa data e num tempo demarcado 

que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800. Estamos convivendo com 

este contato desde sempre. Se pensarmos que há 500 anos algumas 

canoas aportaram aqui na nossa praia, chegando com os primeiros 

viajantes, com os primeiros colonizadores, esses mesmos viajantes, eles 

estão chegando hoje às cabeceiras dos altos rios lá na Amazônia. De 

vez em quando a televisão ou o jornal mostram uma frente de expedição 

entrando em contato com um povo que ninguém conhece [...] Então eu 

queria partilhar com vocês essa noção de que o contato entre as nossas 

culturas diferentes se dá todo dia [...] e em alguns casos se repete, com 

gente que encontrou os brancos, aqui no litoral, duzentos anos atrás, 

foram para dentro do Brasil, se refugiaram e só encontraram os brancos 

de novo agora [...] Essa grande movimentação no tempo e também na 

geografia de nosso território e de nosso povo expressa uma maneira 

própria das nossas tribos de estar aqui neste lugar. (KRENAK; 1999; p. 

25) 

 

Este capítulo parte desta ideia exposta por Ailton Krenak de que não há um ou 

outro momento da história do Brasil para se falar da relação entre indígenas e não 

indígenas. Tão pouco a temática indígena se reduz a apresentação de semelhanças e 

diferenças entre os diversos povos ainda existentes. Há que se destacar que foi a 

resistência destes povos que lhes possibilitaram sobreviver às inúmeras guerras de 

extermínio.    

Visto que nos manuais didáticos de história há um notório silêncio acerca de 

variados contextos que envolvem as relações entre indígenas e não indígenas na história 

do Brasil, destacaremos aqui alguns temas: formação, ideais e conquistas dos movimentos 

indígenas; os indígenas no contexto da ditadura militar; o confrontamento da “Belle 

Époque” com as experiências traumáticas dos povos indígenas do Acre; a leitura indígena 

do branco e de seus ideais de civilização; autoria indígena e educação intercultural.  

 

5.1 O papel decolonial dos movimentos sociais indígenas.  
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Antes da chegada do branco, o Movimento Indígena já 

existia. Respeitávamos os povos vizinhos, tínhamos a 

nossa história, fazíamos as festas, defendíamos nosso 

território. Isso foi muito bom. Mas, com a chegada do 

branco, mudaram os nossos costumes. Ele não foi 

capacitado a conviver com o meio ambiente e começou a 

devastar, fazendo tudo ao contrário. Começou a haver 

confrontos, aconteceram muitas guerras. (ÁLVARO 

TUKANO apud MUNDURUKU; 2012; p. 221) 

 

  Esta fala da liderança indígena Álvaro Tukano se expressa nos próprios dados 

referentes às populações indígenas atuais. Existem estimativas de que habitavam, no 

período anterior à invasão portuguesa, cerca de cinco milhões de pessoas no que hoje é o 

território brasileiro. Apesar da violenta redução em razão dos genocídios, epidemias e 

incentivos às guerras intertribais, o fato é que cinco séculos após o início do processo de 

colonização ainda resistem, segundo dados do Sistema de Informação de Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI/FUNASA), 3.225 aldeias, pertencentes a 291 etnias e falantes de 180 

línguas, divididas por 35 grupos linguísticos. (RELATÓRIO DESAI, 2002 apud 

LUCIANO; 2006; p.28)91 A única explicação plausível é que existiu mesmo ao longo 

desta história uma organização, ainda que não unificada, dos povos indígenas no sentido 

de se auto afirmarem como povos originários, falantes de línguas diferentes, com 

organização social e saberes próprios mediante as políticas públicas e missionárias 

dedicadas ao seu desaparecimento pela miscigenação, pela incorporação à sociedade 

nacional ou mesmo pelo seu aniquilamento. “Os povos indígenas brasileiros de hoje são 

sobreviventes e resistentes da história de colonização europeia”.  (LUCIANO; 2006; p. 

27) 

A partir da década de 1970 há um esforço no sentido de unificar as diferentes 

estratégias de sobrevivência material e cultural adotadas historicamente pelas diferentes 

etnias e que vieram compor um novo cenário político a partir de elementos como: criação 

da União das Nações Indígenas (UNI); desmistificação do termo pejorativo e 

generalizante “índio”; fortalecimento da identidade indígena; autodeterminação dos 

povos; atuação direta na constituinte de 1988; direito a educação diferenciada; 

transferência da coordenação das ações educacionais em Terras Indígenas da FUNAI para 

                                                           
91 Estes dados se limitam aos indígenas que vivem em Terras Indígenas reconhecidas e catalogadas pelo 

Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena/SIASI/FUNASA.  
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o MEC; direito a terra e saúde dentre outros. “[...] A atuação do movimento social obrigou 

a história escrita até então a mudar de rumo e o Brasil a acolher - ainda que 

compulsoriamente- seus primeiros habitantes”. (MUNDURUKU; 2012; p. 211)  

A formação do Movimento Indígena Unificado está vinculada aos movimentos 

sociais de luta pelo fim da Ditadura Militar. Neste período, segundo dados da Comissão 

Nacional da Verdade, estima-se que 8.350 indígenas foram mortos, sendo que este 

número é provavelmente bem maior em razão das dificuldades de uma apuração 

completa.  Como afirma Karai Popygua, Guarani Mbyá da Terra Indígena Jaraguá: “Na 

ditadura, quem mais morreu não foram os ativistas, os jovens universitários que estavam 

lutando pela liberdade do país. Foram os indígenas. Então essa situação é muito revoltante 

pra gente. [...]” (POPYGUA; 2014; p.03) Adonias Guiome Ioô, pertencente ao povo 

Plikur/Arukwayene, assim descreve seus sentimentos após a leitura do relatório 

produzido por Jader de Figueiredo, em que se encontram descritas as violências praticadas 

por latifundiários e funcionários do SPI entre as décadas de 1940 e 1960: 

As barbaridades que estão escritas no Relatório Figueiredo 

referendadas pelo que apurou a Comissão Nacional da Verdade são 

monstruosas, dolorosas. Algumas se destacam, por exemplo: 

funcionários públicos vendiam as crianças indígenas indefesas para 

servir aos instintos de indivíduos desumanos que abusavam 

sexualmente delas; torturas contra crianças, jovens e adultos, a partir de 

monstruosos e lentos suplícios, a título de ministrar justiça. O autor do 

Relatório narra que a crueldade foi tanta que, os funcionários do SPI, 

chegaram a crucificar pessoas indígenas, e castigos físicos eram rotina 

nos postos indígenas, independente de idade e sexo. Os espancamentos 

faziam parte do cotidiano e podiam ocasionar a invalidez ou a morte. 

(IOÔ; 2012; p.460). 

 

Sob o lema da integração rápida dos povos indígenas e da camuflagem das 

violências praticadas, o governo brasileiro extinguiu o SPI e criou, em 1967, a Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI. Esta, naquele momento, serviu como verdadeira ponta de 

lança das frentes pioneiras e das frentes de expansão do agronegócio e do garimpo em 

regiões do Brasil consideradas, pelo governo, isoladas ou a margem do desenvolvimento 

nacional. Seja pela dispersão de epidemias, pelos assassinatos, pelas missões religiosas 

ou pelo deslocamento de aldeias de seus lugares de origem, o discurso integracionista 

maquiava seu verdadeiro objetivo de “explorar as riquezas presentes no solo e subsolo 

das terras tradicionalmente ocupadas por nossos povos”, como denuncia Daniel 
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Munduruku. (2012; p. 209) O governo se encarregaria da construção de uma logística que 

facilitasse a efetivação deste objetivo: construção de rodovias faraônicas; introdução do 

indígena no mercado de trabalho; ‘branqueamento’ das terras indígenas e ocupação e 

colonização da Amazônia por meio do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária), da SUDAM (Secretaria do Desenvolvimento da Amazônia) e do PIN 

(Projeto de Integração Nacional).   

Segundo Daniel Munduruku (2012) na década de 1970 alguns membros da Igreja 

Católica mudaram radicalmente de lado assumindo um novo modelo de atuação pastoral 

por meio da criação, em 1972, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Neste período 

o Cimi organizou assembleias com lideranças indígenas de várias regiões do país que 

traziam como pautas principais a luta pela terra, a participação na elaboração da política 

indigenista oficial e a necessidade de união entre os diversos povos. O Cimi teria sido 

neste momento uma necessidade tática: 

[...] visto a Igreja representar uma das vozes, um dos canais de 

expressão e manifestação possíveis nos duros anos de 1970. A 

Teologia da Libertação, marcadamente Latino-americana, base 

filosófica das novas posições da Igreja, de alguns setores desta, 

pelo menos, avançou no sentido de uma nova orientação teológica 

mais crítica, principalmente junto aos povos marginalizados e aos 

indígenas particularmente. (MUNDURUKU; 2012; p. 212)  

 

 Esta “boa vontade” se torna ainda mais ativa quando o ministro das relações 

interiores (Rangel Reis)92 anuncia uma política oficial destinada às missões religiosas e 

científicas, admitindo a participação destas desde que submetidas à vigilância, 

coordenação e controle do Estado. No entanto, Munduruku (2012) ressalta que esta 

atuação da Igreja passava por questões religiosas, com a promoção de cursos de 

capacitação para que professores indígenas assumissem as aulas de religião.  

 Tanto o Cimi como a ANAÍ (Associação Nacional de Apoio ao Índio), a CPI 

(Comissão Pró-Índio), a CTI (Centro de Trabalho Indigenista), universidades e outras 

organizações civis que apoiaram a luta indígena contribuíram em grande medida para 

                                                           
92 Rangel Reis assim explicita as intenções da política indigenista adotada no governo do presidente Geisel: 
“Vamos procurar cumprir as metas fixadas pelo presidente Geisel, para que através de um trabalho 
concentrado entre vários ministérios, daqui a 10 anos possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios 
existentes no Brasil e daqui a 30 anos, todos eles estarem devidamente integrados na sociedade 
nacional”. (CADERNOS DA COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO, 1979 apud CAMPELO; BERBERT; 2018; p. 170). 
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publicizar as reivindicações destas comunidades. Na década de 1980 a Igreja e estas 

entidades passaram a se sentir deslocadas:  

Embora no bojo de sua atuação estivesse pautada a autonomia destes 

povos, havia certo desconforto ao perceberem que as novas lideranças 

surgidas [...] passaram a assumir a representação de seus povos, 

colocando- de certa forma- seus mentores (antropólogos, sociólogos, 

missionários, simpatizantes) numa posição de assessoria [...] Os povos 

indígenas aprenderam com os não índios e estes aprenderam – talvez a 

contragosto em alguns casos – que os indígenas conseguiam absorver 

conceitos teóricos- como etnia, cultura, autodeterminação, autonomia, 

entre outros – e coloca-los em prática nas mesas de negociação política 

com as autoridades.  (MUNDURUKU; 2012; p. 216-217) 

 

Segundo Ailton Krenak, o Brasil teve uma descoberta pelos brancos em 1500 e 

outra pelos índios nas décadas de 1970 e 1980, momento em que estes povos se unem na 

luta por um lugar para viver nesse país: “Não é uma conquista pronta e feita. Vão ter que 

fazer isso dia a dia, e fazer isso expressando sua visão do mundo, sua potência como seres 

humanos, sua vontade de ser e de viver”. (KRENAK, 2015 apud DANNER; DORRICO; 

DANNER; 2018; p.268).  

O próprio conceito ‘índio’ é redefinido neste contexto de consolidação do 

movimento indígena, revalorização e reafirmação do orgulho étnico e cultural. 

(LUCIANO; 2006) A valorização do ‘ser índio’ ou ‘ser indígena’ passa pelo processo de 

apropriação de um termo que fora historicamente utilizado pela população branca do país 

ora para denominar as populações nativas como incivilizadas, sem cultura, incapaz, 

selvagem, traiçoeira, ora para defini-las de maneira romântica, lendária e edênica. Noções 

que, como vimos no capítulo anterior, permeou toda a trajetória de formação da matriz 

historiográfica brasileira.  

O Movimento Indígena decide então não negar esta terminologia, mas 

ressignificá-la de maneira positiva “como uma identidade que une, articula, visibiliza e 

fortalece todos os povos originários do atual território brasileiro e, principalmente, para 

demarcar a fronteira étnica e identitária entre eles, habitantes nativos e originários dessas 

terras, e aqueles com procedência de outros continentes.” (LUCIANO; 2006; p.30) É um 

ato de clara contraposição à FUNAI, que em 1981 criou critérios para definir o que seria 

o ‘índio legítimo’: 

 

A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) adequou o reconhecimento do 

indivíduo como pertencente a alguma etnia indígena ao seu orçamento 

e as suas ideias [...] uma espécie de parâmetro para classificar um 

indivíduo como indígena ou não. Indígena legítimo segundo esses 
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critérios e por consequência, merecedor de auxílio do governo, era 

aquele isolado da civilização, desconhecedor da língua, hábitos e 

costumes dos “brancos”. Diversos grupos indígenas, devido ao seu alto 

grau de assimilação da cultura não-indígena, foram considerados 

extintos, mesmo possuindo uma população considerável, como por 

exemplo, os Pankararú e Pankararé, que só ressurgiram como grupo 

étnico no final dos anos 90. (COMISSÃO DA VERDADE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO; 2014; p. 98). 

 

A definição do ‘índio legítimo’ é um projeto de etnocídio e de supressão das 

diferenças culturais, da redução dos outros ao mesmo, da continuidade do projeto que 

vem dos tempos de D. Pedro II de formação, a ferro e fogo, de uma identidade nacional 

em que o “Estado é, por essência, o emprego de uma força centrípeta que tende, quando 

as circunstâncias o exigem, a esmagar as forças centrífugas inversas”. (CLASTRES, 1977 

apud CAMPELO; BERBERT; 2018; p. 133) 

 O uso do termo ‘parente’ como forma de tratamento interétnico também 

corrobora com a ideia de grupos diferentes que compartilham um processo histórico 

comum e que se uniram na luta por direitos perante a sociedade global. “De inimigos 

tornaram-se parentes, companheiros, irmãos de história na luta por direitos e interesses 

comuns contra um inimigo comum, aquele que os quer indistintos, portanto, extintos, 

enquanto povos etnicamente diferenciados.” (LUCIANO; 2006; p. 33)  

Trata-se, portanto, da superação de um dos fatores que mais contribuiu para 

dominação dos indígenas pelos colonizadores que “usaram a seu favor os 

desentendimentos internos entre os diferentes grupos étnicos, fosse provocando brigas 

entre eles ou usando-os para comporem seus exércitos para atacarem grupos rivais”. (Op. 

Cit. p. 57) Atualmente entre os povos indígenas existem critérios de definição que são 

considerados como os mais aceitos: 

 
Continuidade histórica com sociedades pré-coloniais. Estreita 

vinculação com o território. Sistemas sociais, econômicos e políticos 

bem definidos. Língua, cultura e crenças definidas. Identificar-se como 

diferente da sociedade nacional. Vinculação ou articulação com a rede 

global dos povos indígenas. (LUCIANO; 2006; p. 27) 
 

Os resultados deste processo podem ser percebidos no censo demográfico 

realizado pelo IBGE em 1991, o qual demonstrou que em 34,5 % dos municípios 

brasileiros vivia pelo menos um indígena declarado enquanto que no censo de 2010 este 

número subiu para 80,5% (INDÍGENAS.IBGE.GOV.BR.; 2019). Este espalhamento dos 

indígenas por diferentes cidades assim como o crescimento expressivo dos que se 
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autodeclaram indígenas, que passa de 294 mil em 1991 para 734 mil pessoas em 2000, 

não se explica por razões puramente demográficas. Ainda que muitos brasileiros percebam 

os indígenas como preguiçosos, improdutivos e como empecilhos para o desenvolvimento, 

verifica-se o fortalecimento dos processos de ‘etnogênese’ ou ‘reetinização’, como 

explica o professor Gersem Luciano Baniwa (2006; p. 28): 

 

[...] povos indígenas que, por pressões políticas, econômicas e 

religiosas ou por terem sido despojados de suas terras e estigmatizados 

em função dos seus costumes tradicionais, foram forçados a esconder e 

a negar suas identidades tribais como estratégia de sobrevivência – 

assim amenizando as agruras do preconceito e da discriminação – estão 

reassumindo e recriando as suas tradições indígenas. 

 

  A professora e pesquisadora Marcia Nunes Maciel, que faz parte do Povo Indígena 

Mura, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, é um exemplo deste 

processo de ‘etnogênese’ que promove um reencontro entre indígenas que, em razão das 

frentes de expansão, passaram grande parte de suas vidas distantes de suas aldeias:  

 

estando nas comunidades restabeleci e me  descobri em novas relações 

de parentescos que levararam a ver por meio dessas relações as formas 

como são repassadas as tradições. Minha base foi Porto Velho onde 

nasci e contruí minha vida[...] A primeira coisa que fiz após ter 

ingressado no doutorado foi ir ao Urupeara, lugar de origem da minha 

avó, foi lá que senti que tanta coisa dela tinha ficado em mim, no meu 

olhar, no meu modo de ser. Nas conversas com os mais velhos, as 

imagens dela, do pai e da mãe foram reconstruídas. Fui em busca de 

mais elementos que remontassem à origem indígena do meu bisavô. 

Aos poucos fui notando modos e fazeres que também são partes da 

maneira de viver na aldeia”. (MACIEL; 2016; p. 40-41) 

 

O direito à educação diferenciada e à autonomia na gestão pedagógica das escolas 

também foi pauta destas lutas, sendo reconhecido na Constituição Federal de 1988 e 

posteriormente reafirmado por outras ações como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (Lei nº 9.394/1996); Plano Nacional de Educação - CNE (Lei nº 

10.172/2001); Lei 12.711/2012 que destina 50% das vagas nas Universidades para alunos 

de baixa renda, pretos, pardos e indígenas; Lei Federal 11.645/2008 e criação de cursos 

superiores voltados especificamente para formação de professores indígenas. Neste 

conjunto, tem se uma ampliação inédita no Brasil de textos e pesquisas realizadas pelos 

próprios indígenas. Marcando seu lugar como pesquisador e não como objeto de pesquisa 

ou como informante, estes intelectuais promovem um redesenho crítico da matriz 

epistêmica ocidental, que se imagina produtora do único conhecimento válido, originário 
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do ponto fixo do cientista observador que analisa e constrói paradigmas sem se imaginar 

observado, analisado e transformado no próprio processo de feitura da pesquisa.  

A autovalorização étnica passa também pela valorização das línguas indígenas 

maternas, de suas narrativas e de suas territorialidades. Estes elementos incidem 

diretamente em uma nova perspectiva de se pensar as próprias narrativas oficiais sobre a 

história do Brasil, as quais se desdobram da academia para os livros didáticos: 

 

A reafirmação da identidade não é apenas um detalhe na vida dos povos 

indígenas, mas sim um momento profundo em suas histórias milenares 

e um monumento de conquista e vitória que se introduz e marca a 

reviravolta na história traçada pelos colonizadores europeus, isto é, uma 

revolução de fato na própria história do Brasil. (LUCIANO; 2006; p. 

43) 

 

A questão é como os indígenas nos percebem, porque nós também somos 

nominados, etnografados e historiados. Mario Juruna andava com um gravador porque 

“branco mente muito”93(JURUNA; 1982). O xamã yanoami Davi Kopenawa usa 

expressões como “comedores de terra”, “povos das mercadorias” e “cabeças cheias de 

esquecimento” para se referir aos mineradores revirando a terra e à cobiça, que nos 

impede de recordarmo-nos que somos apenas mais um dos inumeráveis seres que habitam 

o mundo. (KOPENAWA; 2015) Em cada uma das mais de 250 línguas indígenas faladas 

no Brasil tem-se uma palavra para designar pessoas e instituições não índias. Como 

afirma Viveiros de Castro: 

: 

Essas palavras indígenas têm vários significados descritivos, mas um 

dos mais comuns é “inimigo”, como no caso do yanomami nape, do 

kayapo kuben ou do arawete awin. Ainda que os conceitos índios sobre 

a inimizade, ou condição de inimigo, sejam bastante diferentes dos 

nossos, não custa registrar que a palavra mais próxima que temos para 

traduzir diretamente essas palavras indígenas seja “inimigo”. 

Durmamos com essa. (VIVEIROS DE CASTRO; 2017; p. 188) 

  

 Do gravador, da fala, da escrita, da produção de livros didáticos, do cinema, dos 

blogs, discos, sites e rádios indígenas o agenciamento histórico destes povos se torna 

muito mais acessível a toda sociedade brasileira e mundial. Sob os mais diversos aportes 

estas denúncias, pesquisas e sabedorias dos anciãos e das anciãs estão nos revelando as 

formas próprias de se relacionarem com universo natural e espiritual. São tentativas de 

                                                           
93 Mario Juruna ficou conhecido por sempre andar com um gravador na mão para registrar tudo que os 
brancos dissessem.  Em 1983 publicou o livro “O gravador de Juruna”, no qual se encontram registradas 
as diversas promessas feitas por órgãos públicos e que jamais foram cumpridas. (JURUNA; 1982).  
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nos fazer entender as palavras e ensinamentos herdados de seus ancestrais, são manifestos 

cosmopolíticos:  

 

Eu não nasci numa terra sem árvores. Minha carne não vem do esperma 

de um branco. Sou filho dos habitantes das terras altas da floresta e caí 

no solo da vagina de uma mulher yanomami. Sou filho da gente à qual 

Omama94 deu a existência no primeiro tempo. Nasci nesta floresta e 

sempre vivi nela. Hoje, meus filhos e netos, por sua vez, nela crescem. 

Por isso meus dizeres são os de um verdadeiro yanomami. São palavras 

que me ficaram na solidão, depois da morte de meus antigos. São 

palavras que os espíritos me deram em sonho e também palavras que 

vieram a mim escutando as maledicências dos brancos a nosso respeito. 

Estão enraizadas com firmeza no fundo de meu peito. São essas 

palavras que eu gostaria de fazer ouvir, agora, com a ajuda de um 

branco que pode fazer com que sejam escutadas por aqueles que não 

conhecem nossa língua. (KOPENAWA; ALBERT; 2015; p. 73-74)95 

 

Ouvir as palavras de ensinamento, construídas ao longo dos séculos e 

vilipendiadas pelos projetos colonizadores, nos obriga a realizar uma profunda reflexão 

sobre conceitos como civilização/colonização, ciência, desenvolvimento, progresso, 

tempo, terra e modernidade que se diluem nas narrativas oficiais da história, seja na escola 

ou nos campos políticos e midiáticos.  

Dificilmente a complexidade, diversidade e profundidade das cosmologias de 

cada nação indígena estão ao alcance de qualquer texto. Como sabiamente já nos advertiu 

Davi Kopenawa, “as palavras sobre os seres cujas imagens fazemos dançar não acaba 

nunca! Nenhum gravador jamais poderá esgotar a multidão de suas palavras!” 

(KOPENAWA; ALBERT; 2015; p. 126). 

 Mediante esta afirmação, pelo menos tentarei aqui um breve exercício de nos 

lançar aos olhos daqueles que, na longa tradição ocidental, foram tratados como o ‘outro’. 

Só assim podemos nos ver como personagens de uma contra história:   

 

Não queremos mais ouvir estas velhas palavras a nosso respeito. 

Pertencem aos maus pensamentos dos brancos. Tampouco quero ouvi-

los repetir: “As palavras dos Yanomami para defender a floresta são 

mentira. Ela logo estará vazia. Eles são poucos e vão virar brancos!”. 

Por isso quero fazer com que essas palavras ruins sejam esquecidas e 

substituídas pelas minhas, que são novas e direitas. Ao escutá-las, os 

                                                           
94 Omama é o demiurgo da mitologia yanomami.  
95 Segundo Viveiros de Castro, estas maledicências referidas por Davi Kopenawa foram amplamente 
repercutidas pelo antropólogo norte-americano Napoleon Chagnon em seu livro intitulado ‘Povo feroz’, 
no qual traz uma imagem do povo Yanomami como tribo feroz, primitiva e violenta. (KOPENAWA; ALBERT; 
2015) 
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brancos não poderão mais pensar que somos seres maléficos ou caça na 

floresta. (KOPENAWA; ALBERT; 2015; p. 77-78) 

  

Para entendermos estas outras leituras e manejos de mundo96, que nos são 

oferecidas, é preciso se levar em consideração que na acepção indígena as palavras 

refletem modos de pensar e de agir, devendo ser proferidas cuidadosamente:  

 

A palavra é capaz de construir ou destruir, levantar ou derrubar, alegrar 

ou entristecer, abençoar ou amaldiçoar [...] Entre alguns povos 

indígenas, como os Guarani, diz-se que nenhuma palavra deve sair de 

nossa boca se não for para edificar, se não for para dizer a verdade. Para 

alguns índios, a palavra é como um pássaro que quando é libertado 

ninguém mais consegue prender. Por isso é preciso tomar cuidado 

quando formos libertá-lo [...] (MUNDURUKU; 2000; p.11-12) 

 

Kaká Werá Jecupé diz que as palavras possuem espírito, entoam os sons do 

universo, de forma que os ritos, danças e cantos, não se reduzem a um ritmo musical, mas 

são expressões dos sons que compõe todos os âmbitos da terra, do céu e do mundo das 

águas:  

Para o índio, toda palavra possui espírito. Um nome é uma alma provida 

de assento, diz-se na língua ayvu97. É uma vida entonada em uma forma. 

Vida é o espírito em movimento. Espírito, para o índio, é silêncio e som. 

O silêncio-som possui um ritmo, um tom, cujo corpo é a cor. Quando o 

espírito entonado, torna-se, passa a ser, ou seja, possui um tom. Antes 

de existir a palavra ‘índio’ para designar todos os povos indígenas, já 

havia o espírito índio espalhado em centenas de tons. Os tons se 

dividem por afinidade, formando clãs, que formam tribos, que habitam 

aldeias, constituindo nações [...] Cabe lembrar que tudo entoa: pedra, 

planta, bicho, gente, céu, terra. É assim, como foi ensinado pelos meus 

avós, que as vidas acontecem. E para existir uma harmonia de forma, 

para compor tudo que entoa, grandes entidades da natureza, 

especialistas em escultura, arquitetura, engenharia, pintura, música, e 

operários da Criação trabalham incessantemente dirigidos por 

divindades e pela própria Mãe Terra. (JECUPÉ; 1998; p. 13-14) 

 

Para os Baniwa é a linguagem que fecunda a transmissão dos saberes resultantes 

da conexão humana ao mundo natural/espiritual:  

 

                                                           
96 Segundo Gersem Luciano Baniwa, a educação para o manejo do mundo consiste em compreender para 
respeitar e possibilitar o equilíbrio da existência humana e da natureza de forma sustentável. Como 
princípio filosófico opõe-se então à ideia de conhecer para explorar e dominar a natureza e a vida. 
(LUCIANO; 2019) 
97 O termo Ayvu significa ‘alma, ser, som habitado, palavra habitada’. (JECUPÉ; 1998; p. 19) 
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A linguagem é uma das capacidades criadoras mais impressionantes e 

impactantes da humanidade. É o meio pelo qual os seres humanos se 

humanizam entre si, ou seja, ao mesmo tempo em que as identificam 

entre si, também as distinguem dos outros animais. No entanto, essa 

distinção não significa, de modo algum, hierarquização, uma vez que 

em termos de capacidade de comunicação ou linguagem, todos os seres 

são iguais. Assim, para os Baniwa é também o meio pelo qual se 

comunicam com outros seres do mundo e com o próprio mundo, uma 

vez que, para eles, a comunicação entre os seres é o segredo para o 

equilíbrio do mundo cósmico. Escassez de caça, por exemplo, pode ser 

resultado de uma falta ou uma ineficiência de comunicação entre os 

pajés e os espíritos superiores das caças. Mas essa comunicação com o 

universo não é exclusividade dos pajés. Todos os humanos, segundo as 

cosmologias indígenas, devem permanentemente manter essa 

comunicação. A comunicação, a linguagem e o diálogo são, portanto, 

essencialmente da ordem espiritual e transcendental. (LUCIANO; 

2017; p. 296) 
 

As diferentes formas de comunicação criam um elo entre passado e presente. 

Como afirma Gersem Luciano Baniwa (2017; p. 302) são os saberes sagrados ou 

especializados que “fazem a ponte entre o novo e o antigo, entre o presente e o passado, 

entre o passado e o futuro. Portanto, a transmissão do saber sagrado ou especializado é o 

elo entre o novo, o antigo e o futuro, sem a qual essa conexão se perde, em geral, de forma 

irreversível”. Daí que a vitalidade da memória do sagrado é também parte fundamental 

da compreensão da composição do universo, que rege a relação entre humanos e todas 

outras formas de vida que compõe o território. “Os ancestrais que regem a natureza 

acompanham toda a evolução humana, como semeadores que espalham sementes pela 

terra e observam, nutrem e cuidam até elas frutificarem.” (JECUPÉ; 1998; p. 58) Esta 

ancestralidade se expande para todos os seres da natureza, aquáticos, terrestres, aéreos e 

habitam os mais diversos níveis do mundo: as costas do céu; o ar; a terra; as montanhas; 

os rios; os mundos que existem abaixo do rio e da terra.  

 

As imagens de animais que os xamãs fazem dançar não são dos animais 

que caçamos. São de seus pais, que passaram a existir no primeiro 

tempo. São, como disse, as imagens de seus ancestrais animais que 

chamamos yarori98. Há muito e muito tempo, quando a floresta ainda 

era jovem, nossos antepassados, que eram humanos com nomes de 

animais, se metamorfosearam em caça. Humanos-queixada viraram 

queixadas; humanos-veado vivaram veados; humanos-cutia viraram 

cutias. [...] no primeiro tempo, eram tão humanos quanto nós. Eles não 

                                                           
98 Yarori designa ao mesmo tempo os ancestrais animais, ‘pais dos animais’ e suas imagens tornadas 
entidades xamânicas. Ancestrais animais, animais de caça e entidades xamânicas compõe uma 
triangulação ontológica que constitui uma das dimensões fundamentais da ontologia yanomami. 
(KOPENAWA; BRUCE; 1995; p. 621) 
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são diferentes. Hoje, atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, mas 

somos idênticos a eles. (KOPENAWA; ALBERT; 2015; 117-118) 

 

Como afirma Viveiros de Castro (2008), a proposição indígena consiste na ideia 

de que os animais eram humanos e deixaram de sê-lo, de forma que a humanidade é um 

fundo comum tanto da humanidade como da animalidade. Os animais são seres 

antropomorfos e se comunicam com os humanos. Já na perspectiva ocidental, que 

pressupõe uma separação entre ‘cultura’ e ‘natureza’, os humanos eram animais, mas 

deixaram de sê-lo com a emergência da cultura. Todos os seres e espécies são animais, 

mas alguns são menos animais que outros. É assim que definimo-nos, como os menos 

animais de todos. Ao contrapor a perspectiva indígena à história do branco o jovem 

professor Alonsio Gentio, pertencente ao povo Baniwa, traça sua crítica à teoria 

evolucionista da origem da humanidade:  

 

Cada coisa tem história, cada povo tem sua história, o branco tem sua 

própria história. Olha o surgimento da humanidade. Na história dos 

brancos ela surge através dos macacos. [...] O mundo era quente, nesse 

mundo não vivia nenhum tipo de ser vivo, mas depois de 3,4 milhões 

de anos começaram a aparecer os primeiros seres [...] Para vocês é 3,4 

milhões de anos, mas será que para cá, a gente já existia nesse ano? 

Então, esse ano a gente não sabe que ano que é isso, mas, na minha 

opinião, isso aí é só imaginação dos maiores cientistas que estudam 

sobre o mundo, isso ai não é verdade. (ALONSIO GENTIO apud 

VIANNA; 2012; p.161). 

 

As cosmologias indígenas se apresentam como teorias sobre o ordenamento do mundo 

em seu movimento espacial e temporal sendo a humanidade apenas mais um dos vários 

personagens. Como afirma Jecupé (1998), para os povos indígenas a natureza não atua 

mecanicamente dentro da Mãe Terra. Ao buscarem sua ascendência em elementos da 

natureza, refazem o percurso destas memórias por meio da dança, do canto, das narrativas 

e dos rituais que organizam a vida da comunidade. É importante enfatizar que estes 

elementos da natureza são espíritos divinos que se metamorfosearam, se transformando 

em humanos, em animais, em montanhas, em árvores, rios e cachoeiras. Cada lugar da 

terra é habitado por espíritos e por isso se torna possível uma comunicação holística entre 

humanos, espíritos e natureza, como nos narra Norberto Kaxinawá: 

 

Muito antigamente, no tempo em que os animais da mata falavam, 

surgiu uma lua da cabeça de uma pessoa chamada Yube. Ela já morava 

há muitos anos aqui na terra e subiu ao céu para morar no espaço. Ela 
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tem um sinal na testa, da palma de uma mão, feita de tinta de jenipapo. 

O mundo parece uma fruta de bacuri, bem arredondado, com um lado 

verde e o outro maduro. O verde representa a noite, o lado maduro 

representa o dia. O sol parece um fogo muito quente. A quentura do sol 

é igual a de um facho de sermambi aceso. As estrelas parecem um 

monte de vagalumes piscando, em cima do céu. As Sete Estrelas juntas 

são uma família. Também viveram muitos anos aqui na terra e foram 

embora morar no espaço. Tudo isso que escrevi, são longas histórias de 

um mundo muito antigo. (NOBERTO TENE KAXINAWÁ, In: 

GAVAZZI; SPYER; 1998; p.10) 

 

Ao contar sua história, as nações indígenas “partem do momento em que sua 

essência-espírito permeou a terra e relata a passagem dessa essência-espírito pelos reinos 

mineral, vegetal e animal”. (JECUPÉ; 1998; p. 14) Como afirma Ailton Krenak, antes 

dos carimbos fronteiriços que definem os países da América, cada povo tinha sua marca 

cultural, seus registros e memórias da criação do mundo. As narrativas brotam desses 

lugares em que cada qual possui um nome cujo significado se encontra diretamente ligado 

a vida de seus ancestrais.  (KRENAK apud NOVAES; 1999; p.45) 

A topografia indígena está ligada aos lugares de criação do universo, sendo 

referenciadas por cada nação sempre no contexto da relação entre a geografia e a 

cosmologia, de forma que paisagem de cada território indígena guarda a história de seu 

povo:  

[...] o povo Karajá mantém através da sua memória o reconhecimento 

de que veio do Espírito das Águas, ou seja, para ingressar no reino 

humano passou pelas Águas, reconhecidas como um Espírito-Mãe a 

que eles denominam Aruanã; o povo Tupy-Guarani mantém em sua 

memória o reconhecimento de que foram gerados pelo Sol e pela Lua 

quando estes habitaram a Terra como Homem-Lua e Mulher-Sol; o 

povo Xavante pinta em seu rosto um ‘girino’ para referenciar a origem 

humana a partir das águas e pinta o seu corpo de vermelho e preto com 

traços que aludem a ancestralidade. (JECUPÉ; 1998; p. 27) 
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Figura 23: Lugar de saída, de nascimento da humanidade, vagina da Terra, na cachoeira de Ipanoré 

(Noroeste da Amazônia). 

 

Fonte: LIMA; 2018; p.1.  

 

  Em grande parte das tradições indígenas o mundo é pensado como o 

desdobramento de uma fonte única que forma uma trama sagrada de relações e inter-

relações, de modo que tudo se conecta a tudo. (JECUPÉ; 1998) É com este universo 

cosmogônico que as frentes colonizadoras se depararam nos diferentes momentos em que 

se deu o encontro entre indígenas e não indígenas no território da atual brasileiro.  

A invasão europeia afetou profundamente a organização social, política e cultural 

desses povos assim como suas formas próprias de se relacionar com o corpo, com o 

cosmos e com a transmissão de conhecimento que a ele se encontra conectado. Para nós, 

que nos orientamos temporalmente por uma ordem cronológica, este marco está lá em 

1500, como vimos ao analisar as narrativas históricas que compõe os manuais didáticos. 

No entanto, cada povo viveu e vive esta experiência em momentos e contextos políticos 

distintos, ainda que todos tenham sido afetados de alguma forma já a partir da invasão 

portuguesa. .  

 Os povos da região do Alto Rio Negro, por exemplo, passaram por diversas ondas 

de invasão das quais Gersem Baniwa (2006) destaca o comércio português e espanhol de 

indígenas escravizados (séc. XVIII), o boom da borracha (séc. XIX) e a invasão das 

empresas mineradoras ao longo do século XX.  

Em muitos casos estes encontros se deram por meio da apropriação de tecnologias 

indígenas e inserção destas em um mercado de escala mundial como, por exemplo, a 

exploração do látex na região amazônica, conhecido como Bella Époque Amazônica.99 

                                                           
99 Ignorando todo rastro de sangue e escravização dos povos originários da região, bem como dos 
trabalhadores nordestinos que fugiam das duras secas, a terminologia Bella Époque expressa a ideia de 
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A retirada da seiva da seringa para produção do látex é uma tecnologia milenar 

dominada pelos indígenas da Mesoamérica. As bolas de borracha eram fabricadas para 

serem utilizadas em jogos rituais, sendo que algumas delas datam de 1600-1400 a.C. Com 

o látex fabricava-se também utensílios domésticos. A partir do século XVIII, portugueses 

que viviam na região do Pará se apropriaram desta tecnologia para fabricação de roupas 

impermeáveis, sapatos e seringas, chamando atenção de expedicionários como Spix 

(1781-1826) e Martius (1794-1868) que, em “Viagem pelo Brasil 1817 - 1831” 

qualificaram a seringueira (nome dado pelos portugueses) como a “árvore maravilhosa.” 

(RODRIGUEZ; 2016). 

A partir de 1830 a exportação de sapatos para Europa e Estados Unidos da 

América tornou-se aviltante, sendo que de 1836 a 1839 o Pará exportou 452.962 pares de 

sapatos. A exportação da borracha em forma de matéria-prima não ficou para trás e neste 

mesmo período “Nova Iorque, por exemplo, recebia nesse espaço de tempo 87.896 libras, 

Salem, porto do Estado de Massachussets, 57.499, Lisboa, 88.044 libras, Marselha, 

34.837 libras, Londres 34.837 libras, seguidos de outros portos como Hamburgo, 

Antuérpia, Havre”. (RODRIGUEZ; 2016; p. 23) O advento da indústria pneumática, 

ligada à fabricação de pneus para bicicletas e automóveis, promove uma verdadeira 

caçada às árvores que produzem o látex e à mão-de-obra barata.  

Neste momento inicia-se o que ficou conhecido entre os indígenas da região como 

‘tempo da correria’. Este período foi marcado por invasões de brasileiros, peruanos e 

bolivianos em busca do enriquecimento rápido e deu fim ao ‘tempo da maloca’ para os 

diversos povos indígenas da região do Acre100. 

A exploração da borracha impõe aos povos do norte da Amazônia a supressão do 

tempo da maloca pelo tempo do cativeiro:  

Para entender o que ainda tem da herança de nossos antepassados 

vamos caminhar por vários tempos: tempo das malocas, das correrias, 

do cativeiro, dos direitos e do governo dos índios. Viajando nesses 

tempos, vamos pensar nas diferentes formas de organização de nosso 

povo. Veremos o que ficou, o que aprendemos de novo, o que foi 

                                                           
um brilhantismo arquitetônico, de uma ‘Paris’ no Brasil tropical. Esta expressão também é utilizada nas 
narrativas escolares.  
100 Esta ida de pessoas para a região do Acre acaba por colocar esta porção de terra em litígio entre o 

Estado brasileiro e o boliviano. Segundo Ludmila Stival (2015), as negociações foram feitas pelo então 
ministro das relações exteriores Barão de Rio Branco, que se viu pressionado pelos exploradores da 
borracha que já vinham se estabelecendo há décadas. A iminência da possibilidade de instalação do 
consórcio capitalista.  
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deixado para trás e como foram se transformando nossas formas de 

viver [...] (IXÃ apud MONTE; 2000; p. 25) 

 

Outro exemplo da imposição de novas relações temporais, espaciais e sociais, é o 

caso dos Tikmũ,ũn, denominados Maxacali pela sociedade do entorno, para os quais 

existe o tempo dos monãyxop, que se vincula a terra ancestral: “Os Tikmũ,ũn iam e 

ficavam em diferentes lugares. [Os yãmĩyxop] matavam macacos, caititus, [veados] e 

vinham gritando com caça, havia muitos bichos por lá”, como explica Delcida Maxakali. 

(Apud CAMPELO; BERBERT; 2018; p. 146). Existe o tempo em que a terra é 

transformada em pasto para gado ou em terra de branco: tempo de Fontes (Nazareno 

Martins Fontes, chefe de posto do SPI) e o tempo de Pinheiros (Manuel dos Santos 

Pinheiro, Capitão da Polícia Militar e chefe de posto da FUNAI).  Mais recentemente, 

após a aprovação da Constituição de 1988, tem-se o tempo dos direitos e da retomada, 

ainda q ue parcial, do território. 

O tempo de Fontes é inaugurado pela demarcação das terras Maxacali, o que 

impôs e delimitou fronteiras territoriais que seriam administradas diretamente pelo Estado 

por meio do SPI, responsável pelo incentivo à derrubada de árvores, à exploração da 

madeira e à plantação de capim colônia para alimentar bois e vacas. Já no tempo de 

Pinheiro, a estas ações sobre a terra foi agregado os projetos de disciplinamento do corpo 

a partir de regimes de trabalho, vigilância e punição. Esse processo culminou na 

edificação de um sistema repressivo próprio da FUNAI, composto pela Guarda Rural 

Indígena101 e pelo Reformatório Krenak102. (CAMPELO; BERBERT; 2018; p.13) 

                                                           
101 A Guarda Rural Indígena foi criada em 1969 com objetivo de recrutar e treinar indígenas para realizar 
o policiamento ostensivo nas reservas em que viviam. (POVOS INDÍGENAS NO BRASIL; 2012; n/p.) 
102 O Reformatório Krenak foi um presídio, comandado pela Polícia Militar Mineira, destinado ao 
confinamento de lideranças indígenas que eram contrárias à invasão de seus territórios e aos projetos 
econômicos idealizados pela ditadura militar. (CARDIA; 2017; n.p.)  
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A organização do trabalho no interior das comunidades, a partir da lógica 

capitalista, foi uma das formas de disciplinar e vigiar o cotidiano da aldeia: 

E aí fizeram roça grande, a família toda de uma casa trabalhava. De 

manhã cedinho, o chefe do posto pendurava o arado e batia: Tãin, tãin, 

tãin, tãin. Era 7h para todo mundo acordar. Todo mundo pegava enxada 

e ia trabalhar, plantava feijão, milho, cana, batata. [...] Plantava muita 

coisa, pé de banana, mandioca, batata, abóbora, melancia. [...] Depois 

de tardinha eles voltavam tudo de novo, quando o sol ficava no meio do 

céu, eles iam fazer comida rapidinho. Aí Pinheiro tornava a bater no 

arado, e os índios iam para a roça de novo. Tinha que voltar rapidinho, 

nem descansava (DELCIDA MAXAKALI apud CAMPELO; 

BERBERT; 2018; p. 155-156). 

 

Como afirma Ailton Krenak, o tempo do trabalho tal como é concebido no seio 

da cultura ocidental é atrelado à construção de um imaginário do ‘índio’ como preguiçoso:  

Nasceu um imaginário de que o índio era preguiçoso e precisava ter seu 

tempo ocupado. Que tal coloca-los para plantar soja, para garimpar, 

para fazer mineração e ficar rico? O que eles fazem quando não estão 

fazendo todas as coisas incríveis? Eles estão vivendo, experimentando 

a vida, convivendo com seus filhos, percebendo o tempo. Os meninos 

aprendem um com o outro. (KRENAK apud PENZANI; 2019; n.p.). 

 

Em nossa sociedade o trabalho se encontra diretamente atrelado ao acesso da 

própria alimentação. Para reproduzir esta lógica, criou-se um mercadinho na aldeia dos 

Maxacali e uma moeda que só tinha valor interno, de forma que os funcionários do SPI 

controlavam o arrendamento e toda produção agrícola já que os indígenas eram proibidos 

de comercializar na cidade:  

O pessoal levantava cedo para tomar água de batata. Naquele tempo a 

gente não usava café não, era água de batata. Ele falava assim: ‘Levanta 

para trabalhar! Todo mundo tem que levantar para trabalhar!’ Sexta-

feira os policiais davam as coisas para o pessoal, arroz, bolacha, tanta 

coisa... E o pessoal acostuma de comer arroz por causa de Pinheiro! 

Acostuma a comer arroz, café, comer bolacha, foi tudo com Pinheiro, 

antes não existe (NOÊMIA MAXACALI apud CAMPELO; 

BERBERT; 2018; p.156) 

 

Através do disciplinamento dos corpos ou pedagogia do suplício, alastravam-se 

os imperativos temporais e ontológicos do trabalho, da moral, dos hábitos ordeiros e 

civilizados, o que provocou uma alteração cosmológico-alimentar: “Eles nos seguiam por 

todo caminho. Andávamos e os brancos vinham atrás. Os Maxakali não podiam caçar, 
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então paramos de caçar. Se os homens fossem caçar, os militares iam atrás e os prendiam 

na feira”. (GUSTAVO MAXACALI apud CAMPELO; BERBERT; 2018; p.157). 

As resistências se davam de diferentes formas, seja pela continuação de caçadas e 

realização de rituais à noite, seja pelo enfrentamento direto: “Nós estávamos aqui, 

ficávamos mexendo com os brancos por causa dessa terra. [...] Nós enfrentamos forte 

aqui! Nós batemos nos fuxiqueiros, os brancos: ‘Vai embora! Vai embora!’ Mas estavam 

grudados na terra!” (TOMÉ MAXACALI apud CAMPELO; BERBERT; 2018; p. 149) 

Quanto mais forte era o enfrentamento, mais perversa se tornavam as formas de controle: 

Colocaram os índios para serem policiais, os Tikmũ,ũn viraram polícia. 

Vai fazer policial com os Tikmũ,ũn para eles mesmos pegarem os 

índios porque os policiais ãyuhuk não sabem. E os índios vão e falam 

assim: ‘Aquele ali, pega aquele ali que bate nas mulheres!’. Os 

Tikmũ,ũn-policiais falaram escondido com os policiais de verdade. Foi 

assim que eles colocaram os Tikmũ,ũn para serem polícia, porque 

policial de verdade não conhece os Tikmũ,ũn. Os Tikmũ,ũn entendem 

os outros Tikmũ,ũn (DELCIDA MAXACALI apud CAMPELO; 

BERBERT; 2018;  p.158) 

 

A formação de pelotões indígenas foi propagandeada em âmbito nacional e se 

tornou referência para chefes de outros postos indígenas, o que resultou na formação, por 

exemplo, de um corpo de segurança interna no Parque Indígena Nacional do Araguaia, 

na Ilha do Bananal e no reformatório Krenak, por onde passaram pelo menos 93 índios 

de diversas origens: Bororo, Campa, Canela, Fulni-ô, Guajajara, Guarani Kaiowá, 

Kadiwéu, Kaingang, Karajá, Krahô, Maxakali, Pankararu, Pataxó, Terena, Urubu, 

Xavante e Xerente. (CAMPELO; BERBERT; 2018) A formação da Guarda Rural 

Indígena se concretiza então como disciplinamento militar aliado a um projeto de 

tentativa de aculturação. 

 Tanto a Guarda Nacional Indígena quanto o presídio Krenak estabeleciam uma 

rotina diária de controle de cada hora e atividade do dia. A lógica de que o trabalho se 

associa diretamente à moral e à civilidade era os principais argumentos utilizados para a 

utilização da mão-de-obra indígena escrava. O não cumprimento desta rotinização da vida 

era considerado uma ‘contravenção’ a ser punida por castigos físicos e psicológicos. A 

história do presídio Krenak103 é de sequestro, de assassinatos e de torturas que formataram 

                                                           
103 Mediante as denúncias e questionamentos sobre sua validade jurídica, em 1972 o Reformatório Krenak 
foi ‘extinguido’ ou melhor dizendo, transferido para a Fazenda Guarani, de propriedade da Polícia Militar 
de Minas Gerais. Lá seguiu atuando por mais de uma década.  
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uma verdadeira pedagogia do suplício. (Op. Cit) Tentava-se a ferro e fogo a instauração 

entre os indígenas de uma concepção ocidental e capitalista do tempo e do trabalho:  

O mito de que o trabalho é o viver foi criado. Ele condiciona nossos 

corpos, limita nossa mente, e nos convence a achar que o trabalho 

edifica [...] O jeito de ficar vivendo perto um dos outros é o que mais 

ocupa o tempo dos índios. O trabalho só acontece quando o interesse 

comum mobiliza o coletivo para fazer alguma coisa. Essa maneira de 

viabilizar o lugar de viver, a comida e os cuidados é autônomo, ou seja, 

dispensa as pessoas de ter que viver subordinado a um patrão, por 

exemplo. Assim, os indígenas vivem à parte dessas categorias que o 

mundo do trabalho criou [...] (KRENAK apud PENZANI; 2019; n.p.). 

 

A partir das lutas acionadas pelo Movimento Indígena, que após a Constituinte de 

1988, inauguraria o Tempo do Direito, ainda que os descendentes de Pinheiros não tenha 

deixado a região já que se tornaram proprietários e representantes dos grandes fazendeiros 

da região:  

O pessoal do SPI tirou terra para eles, para cada funcionário. Tem 

Fonte, Fonte que é chefe. Agora tem Lourenço, ele sai e Lourenço fica. 

Aí tira um pedaço para Lourenço, a terra lá em cima. Tirou um para 

Juquinha lá mais para cima. Tirou para os funcionários deles, para cada 

funcionário eles tiraram terra, porque naquele tempo a terra não estava 

registrada, a terra dos Maxakali. Aí Fonte chegou e foi tirando e depois 

registrou a terra dos Maxakali. Agora eles estavam morando lá e deram 

um pedaço de terra para cada fazendeiro. Cada um foi e marcou terra 

para eles, a gente descobriu, mãe foi e descobriu e a terra já estava tudo 

tomada pelos funcionários. E mãe falou assim: ‘Não! Tem que me levar 

lá, eu vou sentar e pode passar com o carro em cima mim porque esta é 

a minha terra, terra do meu pai, da minha mãe!’. E depois nós fomos 

para lá, depois nós fomos para pegar a terra, mas nós não conseguimos 

porque os fazendeiros quase nos matou. Quase matou a gente, quase 

matou meu tio. Pediram para deixar fazendeiro ficar até Fonte resolver. 

Depois eles foram e nos atacaram com arma. Então a gente pegou e 

saiu. Mas aquela terra, aquela terra um antropólogo estudou e falou 

assim: ‘Aquela terra é de Maxakali!’. Aquela terra tem canto! Tem 

canto em cima daquela terra! (NOÊMIA MAXACALI apud 

CAMPELO; BERBERT; p.141-142). 

 A luta pelo direito segue no ‘tempo do direito’, limitado pela concepção não 

indígena de tempo, espaço e trabalho que rege a elaboração e implantação de leis 

formuladas a partir dos padrões herdados dos ‘povos civilizados do Ocidente’. Leis estas 

que ainda garantem que tantos Pinheiros e Fontes mantenham suas propriedades 

adquiridas sobre o esbulho e o genocídio dos diversos povos indígenas do Brasil. Leis 

que invertem a leitura sobre nosso passado e submete o direito ancestral a ideia de 

invasão: 
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Nós queremos um local onde tenha mata, que tenha caça. Nós queremos 

a demarcação de Água Boa onde tem mata, onde tem nascente. É isso 

que nós queremos: o local onde tem as nossas histórias! Hoje o pessoal 

fala que nós somos invasores, mas nós não somos! Nós queremos uma 

coisa que é nossa e que nós perdemos. O nosso sangue derramou em 

cima dessa terra! (NOÊMIA MAXACALI apud CAMPELO; 

BERBERT; 2018; p. 173). 

 

O ‘tempo da maloca’, ou ‘os primeiros tempos’, o ‘tempo em que os humanos 

eram animais’, ‘o tempo em que se deu a formação do lugar em que vivemos’, o ‘tempo 

das divindades sagradas’, dos ciclos da vida, das estações da Terra e do Céu são ultrajados 

pelo ‘tempo da civilização’, que é “especialista em criar ausências do sentido de viver em 

sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito 

grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de 

dançar, de cantar.” (KRENAK 2019; p. 27). 

O conceito de civilização talvez seja um dos que mais foram utilizados nos campos 

políticos e filosóficos ocidentais para definir a própria Europa em oposição aos 

‘selvagens’ e ‘primitivos’ que viviam fora dela. Ele congrega as noções de valores, de 

propriedade privada, de direito à posse da terra, de divisão social e de poder de um povo 

sobre o outro. Quando nos autodesignamos os herdeiros desta tradição, colocamo-nos sob 

a égide destas orientações para nos organizarmos socialmente, reproduzindo movimentos 

de conquistas territoriais e religiosas justificadas pela lógica do desenvolvimento 

econômico, em um eterno retorno da experiência colonial portuguesa no Brasil. Civilizar 

é dominar a natureza e todos os seres que nela existem. É abrir estradas para escoar 

madeira, grãos e carne. É revirar a terra em busca do ouro. É decidir e tutelar o futuro de 

todos os povos que não foram ‘assimilados’ ao projeto de sociedade nacional.  

 Para os indígenas, civilização tem outra acepção: 

 

Quando olho o nosso mundo, o nosso país, e vejo a ansiedade nos olhos 

das pessoas que me cercam; quando olho e vejo ricos ficando cada vez 

mais ricos e pobres ficando cada vez mais pobres; quando leio os jornais 

e vejo o índice de criminalidade, as crianças desnutridas indo à escola 

em busca de algo novo na educação; quando olho em redor e vejo essas 

mesmas crianças caminhando para a marginalização, sendo levadas ao 

vício, ao roubo e até mesmo ao assassínio, me pergunto o que é 

civilização? (MARCOS TERENA In: JURUNA; 1982; p. 144). 

 

Para Ailton Krenak o desenvolvimento, no sentido tecnológico, científico e 

econômico, não tem nada a ver com civilização: 
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Pode ser um bando de assaltantes e delinquentes que se mutilam e 

desenvolvem uma experiência tecnológica, científica e econômica- um 

desenvolvimento fantástico- mas eles não estão construindo uma 

sabedoria, um acervo de conhecimentos, de cultura. Os três pilares da 

aventura ocidental, desenvolvimento, tecnologia, progresso, não tem 

nada a ver com qualidade de vida, com a nossa felicidade, estabilidade 

e equilíbrio. A nossa Mãe Terra não tem nada a ver com essas bobagens. 

Separar a terra em primeiro e terceiro mundo é outra bobagem. Isso tem 

a ver com o gerenciamento imobiliário. Isso não tem a ver com a vida 

do nosso planeta. (KRENAK; p. 2019)  

 

 A chegada do ‘desenvolvimento’ é entendido como uma verdadeira catástrofe, 

como nos relata Marcia Nunes Maciel, pertencente ao povo Mura: 

 

Essa Amazônia urbana, que constrói uma cartografia oficial em cima de 

territórios indígenas e invisibiliza a presença indígena na cidade, que 

ainda em nossos dias demole os modos de vida amazônicos para em cima 

construir novos espaços e modos de vida do dito modelo de 

desenvolvimento que representa desestruturação e morte para quem vive 

ou vivia do seu próprio modo sustentável. E apesar de toda política 

desenvolvimentista e embranquecedora, antigos e novos espaços da 

cultura local se mantêm como resistência. (MACIEL; 2016; p. 24) 

 

 Davi Kopenawa fala ainda da cartografia branca, que desenha a natureza em um 

pedaço de papel para lhe atribuir valor monetário: 

 

Com nossas palavras, dizemos que os antigos brancos desenharam sua 

terra para retalha-la. Primeiro cobriram-na de traços entrecruzados, 

formando recortes, e, no meio deles, pintaram manchas redondas. É 

assim que os xamãs podem vê-la. Esse traçado de linhas e pontos, como 

manchas de onça, parece deixa-la mais bonita. Porém, esses desenhos 

são em seguida colados num livro e aqueles que querem plantar sua 

comida nesses pedaços têm de devolver seu valor. Assim, os brancos 

alegam que esses desenhos de terra têm um preço, e é por isso que os 

trocam por dinheiro. (KOPENAWA; ALBERT; 2015; p. 327) 

 

  

 Outra consequência da chegada/invasão da ‘civilização’ são as epidemias, que 

fogem do controle indígena. São desconhecidas deste universo e, portanto, submetem 

estes povos a uma dependência do branco no controle das mesmas:  

 

 

Outrora, na floresta não existiam todas as epidemias gulosas de carne 

humana que chegaram acompanhando os brancos. Hoje, os xapiri só 

conseguem conter a epidemia xawara quando ainda é muito jovem, 

antes de ela ter quebrado os ossos, rasgado os pulmões e apodrecido o 

peito dos doentes. Se os espíritos a detectarem a tempo, e vingarem suas 



225 

 

vítimas sem demora, elas podem se recuperar. Esses novos males que 

os brancos chamam de malária, pneumonia e sarampo, porém, são 

outros. Vêm de muito longe e os xamãs nada sabem a seu respeito. Por 

mais que se esforcem para enfrentá-los, nada os atinge. Seus esforços 

são inúteis e morremos logo, um depois do outro, como peixes 

envenenados por timbó. Os xapiri só sabem combater as doenças da 

floresta, que conhecem desde sempre. Quando tentam atacar os 

espíritos da epidemia xawara, que chamamos de xawarari, eles acabam 

por devorá-los também, como aos humanos. Por isso, apesar de os 

xapiri saberem curar, hoje em dia os xamãs também precisam contar 

com o auxílio dos remédios dos brancos para manter essas doenças 

longe de nós. (KOPENAWA; ALBERT; 1995; p. 176) 

 

O desequilíbrio se estende para além do corpo, invadindo e destruindo entidades 

do mundo espiritual cosmogônico. A chegada do branco, por mais que sejam 

acompanhadas dos diferentes processos de resistência, impõe novas necessidades a estes 

povos, sem as quais a vida dos seus são devastadas. Os médicos e os remédios são vistos, 

na perspectiva de Davi Kopenawa, não como portadores de saberes superiores aos dos 

xamãs, mas como conhecimentos que vieram de muito longe e que até então não eram 

necessários para os povos da floresta.   

Outra necessidade imposta é o domínio dos códigos de comunicação e 

organização da sociedade nacional para que seja possível falar ao branco: 

 

Eu vou falar uma coisa para vocês ouvir. Minha preocupação é muito 

séria. (...) hoje temos muito problema no meu povo. O povo dos 

senhores matava o meu povo coitado! (...). Vocês ta pensando que avô 

seu nasceu primeiro aqui? (...) nos nasceu primeiro aqui. (...). Eu não 

quero que acabe com a vida e cultura de índio. Eu quero que índio 

continue a vida do avô, o pai, a mãe: pintar, urucum, dançar... (...). Eu 

tenho usado meu botoque, minha vida, meu documento. Vocês têm que 

brigar para o seu povo e respeitar o meu povo coitado! Muito obrigado 

vocês. (RAONI MENTUKTIRE In: BASTOS; 2017; p. 77-78). 

 
 

O botoque é documento. A ancestralidade é documento. A pintura, a dança, a 

língua e o urucum são documentos. A negação da legitimidade destes documentos 

permeia todos os conflitos entre indígenas e não indígenas no Congresso Nacional, no 

MEC, nas Secretarias Estaduais de Educação, nas demarcações territoriais e em todas 

outras instituições, oficiais ou não, do Estado Nacional. Quando Raoni Mentuktire fora 

impedido de adentar a ‘casa do povo’ por não estar usando as vestes adequadas, quando 

os senhores deputados riam dos discursos de Mário Juruna que não tinha domínio da 
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língua portuguesa ou quando a polícia impede as marchas dos manifestantes nós não 

temos apenas um choque de cultura. Nós temos sim uma reação clara aos donos do poder:  

 

O que eu acho é que muitas pessoas aqui estão incomodadas com que o 

mundo veja o Brasil na cara do Raoni. Porque o sinhozinho estava na 

sala tomando café, quando soube que alguém fugiu da senzala e foi 

fazer fuzarca. Ficou apavorado, chamou o capataz e perguntou: “mas o 

que é isso? Fugiu um negro da senzala; foi fazer confusão aí no mundo”. 

Quem pode mostrar a cara lá fora é o sinhozinho. Ele sai da sala com 

gravata e paletó e vai se exibir no paraíso. Agora, pessoal da senzala, 

das malocas, não pode sair por aí se exibindo de tanga, botoque e cocar. 

O incomodo é tão grande para uma parte da elite brasileira que é mais 

ou menos como se vocês estivessem exibindo um segredo de família 

para o público. O Brasil está vendendo um retrato do branco para o 

mundo há 500 anos. De repente, quando ele mostra o pessoal que não é 

branco... (KRENAK, 2015, apud DANNER; DORRICO; DANNER; 

p.277). 

 

 A vida fora da aldeia não se limita apenas a uma escolha de onde se pretende viver, 

ou numa marca da diferença entre a vida no passado e a vida no presente. Esvaziar o 

sentido político da busca por educação ou pela inserção nos centros de decisão da 

organização social do país é negar e/ou não querer ouvir o que estes povos têm a dizer 

sobre nós.  

 

5.2 Pesquisa e ensino: apropriação da escola pelas comunidades indígenas e 

experiências educacionais a partir de novas bases epistêmicas.  

 

Para falar ao não indígena muitas lideranças indígenas tiveram que fazer uma 

escolha que envolvia o distanciamento de seus contextos socioculturais para se aproximar 

do universo não indígena do direito escrito, da língua portuguesa, das instituições e órgãos 

do Estado. As escolas e internatos de missões religiosas ou escolas públicas da cidade se 

tornou uma “opção” para pais e jovens que se colocavam na condição de dominar o 

universo epistêmico ocidental. A experiência relatada por Gersem Luciano Baniwa 
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expressa a violência sofrida pelos estudantes indígenas nas missões salesianas104 da 

região do Alto Rio Negro105:  

 

1-Controle total sobre a vida dos índios, principalmente dos jovens 

internos nas missões, nos moldes de uma ‘instituição total tal como 

observado por Baines (1991) entre os waimiri-atroari para a atuação na 

frente de atração da FUNAI. O controle era justificado a partir das 

regras morais e cívicas da sociedade brasileira e, principalmente, a 

partir dos ensinamentos da Bíblia católica, aproveitando a grande 

ameaça do castigo do inferno para os pecadores que não cumprissem os 

mandamentos. A interpretação radical do princípio de pureza bíblico, 

por exemplo, levou os missionários a proibirem rigorosamente nos 

internatos qualquer contato social entre jovens de sexos opostos, em 

qualquer espaço, seja na igreja, na escola e nos espaços de trabalho.  

2- Rigor na aplicação das regras disciplinares impositivas, envolvendo 

pesadas sanções, punições e castigos físicos, psicológicos e morais. A 

desobediência a qualquer regra era passível de punição e castigo, que ia 

desde ficar um dia sem comer ou ficar em pé colado a uma coluna por 

horas, até mesmo chibatadas desferidas pelos missionários ou seus 

assistente. Talvez os piores castigos não fossem os de modalidade física 

que eram menos constantes, uma vez que os castigos mais comuns eram 

os que tinham fim moral ou psicológico, como os que vivi nos últimos 

anos em que fiquei interno na Missão de Taracuá, em 1978. Trata-se do 

castigo que era mais comum para os casos em que o estudante indígena 

desobedecia à ordem de não falar sua língua paterna (indígena). O réu 

era punido carregando uma grande placa de madeira pesada pendurada 

no peito com uma frase em português: “Eu não sei falar português”. O 

réu carregava a placa até que outro estudante indígena fosse flagrado 

falando língua indígena e, então, a placa era transferida pra ele e assim 

por diante. A frase aparentemente não tem muita importância, salvo 

para uma realidade em que as línguas e as tradições eram consideradas 

como puro atraso, ausência de alma ou sentido de não civilização, e 

falar português eram tidos como condição para ser considerado 

humano, civilizado, patriótico e cristão [...] 

3- Combate sistemático às principais tradições indígenas, em nome dos 

princípios e ensinamentos bíblicos do cristianismo. As cerimônias, os 

rituais, as festas, as danças e os conhecimentos tradicionais dos pajés 

sobre medicina natural ou xamanismo foram condenados como 

demoníacos e, portanto, combatidos e eliminados em nome da nova fé. 

Os pajés, os chefes de cerimônias e os mais velhos, guardiões de toda 

sabedoria ancestral, foram os mais perseguidos e humilhados por meio 

de injúrias e difamações. Eles eram comparados a demônios ou 

criminosos. 

4- supervalorização dos conhecimentos e valores culturais ocidentais 

em detrimento dos conhecimentos e valores tradicionais dos povos 

nativos, como condição para alcançar o status de 'civilizado’ ou 

                                                           
104 “O século XX será marcado pela presença e atuação definitiva dos missionários salesianos, que teve 
início em 1914 com o Decreto da Sagrada Congregação da Propaganda Fide, recebendo a missão do Papa 
Pio X, com a incumbência de ‘iniciar uma missão duradoura que viesse implantar firmemente o reino de 
Jesus Cristo naquela vasta região, reedificando um novo e sumptuoso monumento sobre as ruínas do 
passado. ’” (SOARES D’AZEVEDO apud LUCIANO; 2006; p. 71). 
105 Peço licença para a longa citação, mas creio que não seria possível eu mesma sintetizar esta 
experiência.  



228 

 

‘cidadão’ brasileiro, considerado e pregado como ideal para toda 

humanidade. As culturas indígenas (tradições, conhecimentos e 

valores) eram consideradas atrasadas e deveriam ser superadas e 

abandonadas para seguir o caminho dos brancos: civilização, progresso, 

cristão e patriótico.  

 

É com objetivo de se evitar experiências tão traumáticas quanto esta que os 

professores e pesquisadores tem se apropriado da escrita e de outros códigos do Ocidente, 

por meio do movimento indígena e da edificação de uma educação pensada por eles 

próprios.  Segundo Munduruku (2006, p. 200-202), “a autoria significa a possibilidade de 

os povos indígenas criarem, num futuro próximo, sua própria pedagogia e seu modo único 

de trafegar pelo universo das letras e do letramento”. Entretanto, o autor adverte que esses 

caminhos trilhados por meio da autoria devem efetivar uma autonomia intelectual que 

possibilite a abertura social para as expressões do pensamento indígena, e não uma 

reprodução dos pensamentos e valores ocidentais, pois, se isso ocorrer os povos indígenas 

perde sua singularidade de perceber o mundo e relativizar sobre ele.  

Esta preocupação de Daniel Munduruku é compartilhada pelos indígenas que tem 

ingressado nos cursos de pós-graduação. A pesquisadora Inês Reichert, ao realizar um 

levantamento das temáticas abordadas por indígenas que concluíram o doutorado, até o 

ano de 2017, afirma que houve uma predominância de questões vinculadas às lutas e 

afirmações identitárias: Linguística/Letras; Educação Escolar Indígena; Cosmovisão e 

Culturas Indígenas; Movimentos Indígenas e Afirmações Identitárias; Ciências Agrárias; 

e Urbanização e Globalização. (REICHERT; 2019; p. 41) Ou seja, não são pesquisas 

limitadas à avaliação e aceitação acadêmica, pois visam abordar os anseios das lutas 

empreendidas nos campos da política nacional.   

Como afirma Maciel, “no decorrer da escrivivência da tese fui me tornando parte 

da rede de escritores intelectuais indígenas, formados por estudantes indígenas, 

professores indígenas, escritores e sabedores tradicionais que interagem nos espaços 

acadêmicos compartilhando saberes.” (MACIEL, 2016, p. 13) Neste sentido, a 

escrevivência como ação mútua de viver e escrever se torna uma marca da autoria 

indígena. 

             No campo educacional podemos afirmar que a luta das últimas décadas 

resultaram em uma nova orientação escolar, fruto das demandas de professores indígenas 

e que se concretizaram, por exemplo, na criação de Cursos Superiores de Educação 

Intercultural bem como na ampliação do número de estudantes indígenas em outros 

cursos ofertados pelas universidades públicas brasileiras.  A entrada destes estudantes nos 
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espaços acadêmicos nos traz a oportunidade de conhecer outras posturas filosóficas e 

cosmológicas, outras experiências de mundo e modos de vida. No entanto, este é também 

um processo que denota nossa própria incapacidade de questionar e de romper as amarras 

do conhecimento moldados no cientificismo ocidental.  Um exemplo desta situação nos 

é relatado por Almires Martins Machado (Guarani/Terena), advogado e mestre pela 

Universidade Federal do Pará:  

 

[...]comecei a caminhada em busca de adentrar as portas da 

universidade, pareceu-me mais difícil entrar na universidade, do que 

alcançar a terra sem males, como busca o Povo Guarani [...] Estávamos 

em um mundo que não foi pensado por nós ou para nós, a inclusão do 

indígena era fumaça nos olhos de muitos. Estávamos na universidade, 

é verdade! Mas, sem um projeto de apoio ao estudante indígena [...] 

Surpreendeu-me não a qualidade dos recursos humanos, mas o modo 

próprio como os professores se posicionavam frente às inquietações da 

turma do Direito, quase sempre positivista e sacramentando tudo de 

acordo com o ordenamento jurídico, os professores, ou quase todos, 

foram de presença magistral [...] A indignação nasce do fato de que as 

forças não conseguem transpor a barreira da diferença ou porque a 

verdade do outro incomoda, quando ela desnuda e confronta o que até 

então era tido como certo, como correto. (MACHADO; 2007; p 157- 

160) 

 

       Pode-se afirmar que a estruturação de cursos voltados para formação de 

professores indígenas tem reconfigurado esta situação ao trazer uma proposta educacional 

que prioriza as reivindicações das comunidades indígenas, no que diz respeito à 

implantação de programas de valorização de suas línguas e culturas como alternativa para 

o desenvolvimento de projetos em que os jovens possam estar envolvidos. Podemos dizer 

que se trata mesmo de um projeto que visa ‘despistar a escola’ e fazer desta instituição 

branca um lugar político e pedagógico estratégico para os povos indígenas:  

 

Então, tem um sistema de mundo que inclui um novo modo de pensar 

a vida e a educação. Até pouco tempo, nem escola tinha, e só aceitou a 

escola por uma imposição daqui de fora, pelo entendimento de que as 

crianças indígenas também precisavam aprender a ler e a escrever. Mas 

como é que conseguimos fazer com que as crianças continuassem a 

transmissão oral do conhecimento se elas forem cooptadas pela escola? 

Então, começamos a criar maneiras de despistar a escola. Por exemplo, 

a condição de que escolas seriam dentro das aldeias, os mestres seriam 

indígenas, nossos tios e avós que poderiam transmitir o que sabem [...] 

(KRENAK apud PENZANI; 2019 s/p) 

 

A educação escolar indígena, neste sentido, se insere como um projeto de busca 

da autonomia e da autoria indígena nos processos que envolvem a produção de materiais 
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didáticos, as orientações curriculares, as perspectivas epistemológicas, a organização 

espacial e temporal das atividades escolares, a pesquisa e o registro dos saberes ancestrais. 

Em outras palavras, as bases que fundamentaram a concepção de educação escolar ‘para’ 

os povos indígenas, que vigorou entre o período colonial e a abertura política na década 

de 1980, é questionada em seus matizes colonizadores, para dar lugar à construção de um 

projeto educacional libertador, congruente com seus princípios de formação e enaltecedor 

das etnoterritorialidades.  

“Assumindo o direito e o dom de sonhar”, nas palavras de Gersem Baniwa, o 

conceito de etnoterritório tem promovido uma mudança organizacional que pode gerar 

uma racionalidade nova nas relações entre educação e saberes ancestrais: 

 

A noção de território indígena ou etnoterritório recupera o sentido e a 

força do espaço simbólico e cosmológico de lugar e habitat tradicional 

e ancestral dos povos indígenas, uma vez que com a tradição de 

relembrar os tempos dos antigos, os povos indígenas nunca ficam sem 

território, pois é o território de onde saíram e onde estão presentes nos 

rituais, nas crenças e, principalmente, nas histórias e mitos de criação. 

Isso confirma a existência de uma pluralidade de usos não hegemônicos 

do território que buscam aproximar política e território, que constroem 

estratégias de autonomia a partir de lutas territorializadas. (LUCIANO; 

2010; p. 5) 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica 

Indígena (Resolução nº5 de 22 de junho de 2012), assim fica definida a organização dos 

etnoterritórios educacionais: 

 

Art. 27 Os territórios etnoeducacionais devem se constituir nos espaços 

institucionais em que os entes federados, as comunidades indígenas, as 

organizações indígenas e indigenistas e as instituições de ensino 

superior pactuarão as ações de promoção da Educação Escolar Indígena 

efetivamente adequada às realidades sociais, históricas, culturais e 

ambientais dos grupos e comunidades indígenas. § 1º Os territórios 

etnoeducacionais objetivam promover o regime de colaboração para 

promoção e gestão da Educação Escolar Indígena, definindo as 

competências comuns e privativas da União, Estados, Municípios e do 

Distrito Federal, aprimorando os processos de gestão e de 

financiamento da Educação Escolar Indígena e garantindo a 

participação efetiva das comunidades indígenas interessadas.  

 

A partir destas diretrizes, organizaram-se os 26 cursos de Licenciaturas 

Interculturais que hoje são oferecidos para professores indígenas em várias Universidades 

brasileiras, como: Universidade do Mato Grosso (Unemat); Universidade Federal de 

Goiás (UFG); Universidade Federal de Roraima (UFRR); Universidade Federal do 
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Pernambuco (UFPE) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA). (PALADINO; 

2012) 

O Curso da Universidade Federal de Goiás, criado em 2006, foi um dos pioneiros 

e tem se tornado um grande referencial no desenvolvimento de projetos que integram os 

interesses das comunidades indígenas nas diferentes ações pedagógicas, contemplando os 

saberes tradicionais, a interculturalidade, a transdisciplinaridade, o multilinguismo e a 

diversidade como pilares próprios de sustentação. As concepções sobre estágios e 

projetos extraescolares, as matrizes curriculares, os objetivos, a organização das etapas 

na UFG e nas aldeias vem sendo ao longo dos anos construídos a partir da interação e 

debates entre professores indígenas e não indígenas. (PROJETO POLÍTICO DE CURSO; 

2018). 

A proposta é que os alunos trabalhem com temas contextuais e desenvolvam 

oficinas, projetos extraescolares e materiais didáticos em conjunto com os professores, os 

sábios e os anciãos da comunidade. São realizados ainda registros dos rituais, da 

alimentação tradicional, da vida do rio e dos animais de seus territórios, das técnicas de 

artesanato, das relações de parentesco, das pinturas corporais, das músicas e de tantos 

outros elementos que se articulam e se unem dando vida aos saberes em sua totalidade: 

 

Nessa percepção, a educação situa-se, prioritariamente, nos direitos dos 

povos indígenas, na vivência cultural; na consideração do saber dos 

anciãos e das anciãs; no cuidado com as crianças e com os jovens; na 

inclusão de projetos sociais/comunitários; na qualidade de vida; na 

proteção de rios, lagos e lagoas; na proteção do território e de suas 

riquezas; na proteção das árvores etc. Tem-se, assim, a prática de uma 

educação ambiental de abordagem sócio histórica, o que equivale dizer, 

uma educação para manejos de mundos. (PIMENTEL DA SILVA; 

2018; p.208). 

 

A matriz de formação básica do curso é a base das matrizes específicas que são 

organizadas por áreas de conhecimento: Ciências da Cultura; Ciências da Natureza e 

Ciências da Linguagem. Vale ressaltar que estas áreas de conhecimento estão em 

constante diálogo e são trabalhadas a partir de temas contextuais e não de disciplinas: 

 

O tema contextual tem uma configuração epistêmica própria, que lhe 

permite o exercício do pensamento crítico, e que conduza a uma visão 

política de cidadania, capaz de integrar saberes, valores [...] Não há nem 

conhecimentos puros, nem conhecimentos completos; há constelações 

de conhecimentos. O tema contextual é, portanto, mais do que uma 

simples oposição à disciplina. É uma forma diferente de conhecer e 

produzir conhecimentos. Há vários tipos de temas contextuais: 
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intraculturais, interculturais, e, até mesmo, transculturais. (PROJETO 

POLÍTICO DE CURSO; 2018; s/p.). 

  

Os temas contextuais permeiam todas as atividades realizadas pelo estudante 

durante o curso. No ‘Estágio Supervisionado’106 orientam e oferecem elementos para a 

análise e pesquisa dos contextos escolares, a partir dos quais são elaborados projetos 

pedagógicos que possam atender as demandas escolares: 

 
É precisamente no contexto das atividades do Estágio que se 

desenvolvem com mais aprofundamento reflexões e práticas 

concernentes ao material didático específico e necessário para a 

educação intercultural, ao currículo das escolas indígenas, às 

pedagogias e metodologias interculturais e às diferentes e conflitantes 

relações entre conhecimento e poder em contexto intercultural. Essas 

atividades, retroalimentadas pelas pesquisas desenvolvidas pelos/as 

professores/as indígenas, consideram, no geral, a realidade 

sociolinguística das comunidades envolvidas, o contexto histórico e 

social dessas comunidades, além de seus projetos societários de vida e 

de futuro em situações de interações cada vez mais amplas e profundas 

com as sociedades não indígenas brasileiras. (NAZARENO; 2017; p. 

495) 

. 

Nos projetos extraescolares, os temas contextuais fortalecem o vínculo entre a 

comunidade e a escola no sentido de promover a sustentabilidade linguística, cultural, 

ambiental, social e/ou econômica de suas aldeias. A escolha do tema a ser desenvolvido 

se dá de forma coletiva e envolve os discentes, os sábios e a comunidade indígena. 

(PROJETO POLÍTICO DE CURSO; 2018; s/p.). 

As pesquisas realizadas nos projetos extraescolares demonstram a sofisticação de 

seus conhecimentos e a necessidade de fazê-los re-existir perante os modelos 

educacionais europeus forçosamente implantados nas aldeias. Nas aldeias Javaé, por 

exemplo, algumas brincadeiras tradicionais que já não aconteciam mais foram 

recuperadas pela escola da comunidade. Este foi o tema desenvolvido por Romildo Ixariri 

Javaé Araújo, professor na Escola Tainá (Aldeia Canoanã), que buscou nas lembranças 

do professor Idiau Javaé (professor egresso do curso) os vários momentos e saberes que 

fazem parte desta divertida brincadeira. 

  

                                                           
106 O estágio nas escolas é orientado pelos “Comitês de Orientação”, os quais são formados por “discentes 
ativos, egressos do curso e por professores orientadores do NTFSI e membros das comunidades indígenas 
e, quando for de interesse, membros da comunidade acadêmica. Podem ser organizados por etnias, por 
proximidade geográfica, cultural e linguística dos povos indígenas, ou ainda por outros critérios definidos 
pelo Colegiado”. (PLANO POLÍTICO DE CURSO; 2018; s/p.) 
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Figura 24:  Ihihi, a brincadeira das flores 

 

. Fonte: Foto de Sydney Lee. (In: Projeto Extraescolar “Ihihi: a brincadeira das flores”) 

 

No primeiro momento da brincadeira, as crianças de sexo masculino vão para o 

mato coletar flores do Ipê Amarelo para fabricarem o manto, que podemos visualizar na 

imagem acima. Ao término desta fabricação, cada criança se esconde dentro de uma das 

partes do manto que tem um buquê de flores na ponta mais alta. Caminham pelo rio 

cantando e vão para a aldeia, onde as meninas correm atrás deles para pegar o buquê de 

flores.  

Para além desta descrição da brincadeira Ihihi, Romildo Ixariri Javaé Araújo 

apresenta uma série de conhecimentos envolvidos. Existe uma música específica para ser 

cantada durante a brincadeira bem como o local do rio pelo qual as crianças passam 

vestidas pelo manto. Ao chegar ao pátio da aldeia os meninos não podem sair correndo, 

eles tem que ‘driblar’, como no futebol, as meninas que tentam pegar o buquê. Também 

é necessário que se conheça o ciclo de vida do cerrado. Ao apresentar o projeto, Romildo 

Javaé narrou sua preocupação em relação à florada do ipê amarelo, pois achou que tinha 

perdido a oportunidade de realizar a brincadeira. Foi então que o professor Idiau o 

tranquilizou afirmando que ele iria florescer novamente. Ou seja, “é necessário ficar 

observando todos os dias para não perder esta oportunidade”. (IXARIRI JAVAÉ; 2016; 

n.p.).  

Outro exemplo de tema contextual é a luta corporal. O conhecimento da 

preparação do corpo para luta corporal engloba diversos saberes de cunho biológico, 

cosmológico e ritualístico. A luta corporal é tida pelo povo Javaé como uma atividade que 
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exige intensa dedicação e preparação do jovem indígena. Envolve desde uma alimentação 

apropriada até exercícios que possibilitem o fortalecimento, principalmente das pernas, 

do atleta. Faz parte da alimentação bebidas feitas de pimenta e de ervas medicinais. 

Também o pó de uma pedra específica, que é tomado dissolvido em água, auxilia neste 

processo. Além da alimentação, os jovens que queiram se tornar lutadores devem provar 

que possuem resistência à dor. Por isso, seus corpos são raspados com o dente do peixe 

‘cachorra’ e em seguida ungidos com pimenta malagueta, incluindo o ânus. Outro 

importante elemento é que na fase anterior à luta passam a noite dentro do rio, em uma 

espécie de isolamento, sem ser permitida a troca de fluídos corporais, ou seja, relação 

sexual. A luta é acompanhada pela comunidade que se reúne e torce pelo atleta de sua 

metade ritual. Nem sempre o atleta mais forte é o vencedor. O vencedor é o mais 

preparado, e traz muito orgulho para sua família. Já o perdedor, quando cai, recebe o 

apoio de sua avó, que cai ao seu lado em um sinal de consolo. (TAHAKANA JAVÉ; 

2016; n.p.) 

Estes são alguns exemplos da pedagogia Iny que tem sido retomada na escola 

indígena. As pesquisas que vem sendo realizadas pelos professores trazem ainda temas 

como: plantas medicinais; importância do Rio Javaé; história de retomada territorial; 

músicas e danças rituais; Hetohokӯ (ritual de passagem da infância para adolescência); 

artesanato; armas tradicionais; cerâmica e lixo na aldeia. São formas muito sofisticadas 

de organização dos saberes que se encontra em estreita relação com todos os âmbitos da 

vida social e cosmológica.  

Além das atividades realizadas no curso, diversos outros projetos têm sido 

desenvolvidos no Núcleo Takinahakỹ, como: o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid/diversidade) 107 e o Pibid convencional; a “Ação Saberes 

Indígenas na Escola” e o “Programa de Educação Tutoria (PET)”.  Os resultados dos 

debates e ações destes projetos têm sido publicados em forma de artigo técnico-científico, 

dissertações de mestrado, livros ou coleções, publicações em jornais, trabalhos de 

conclusão de curso e materiais didáticos, constituindo importantes fontes de pesquisa e 

também de reflexão/construção da educação intercultural a partir da autoria indígena.  

                                                           
107 O Pibid foi criado em 2011 e tem como principais objetivos: a construção de projetos políticos 
pedagógicos; produção de textos referentes às práticas pedagógicas em educação bilíngue intercultural; 
articulação política entre etnoterritórios da região Araguaia/Tocantins e a produção acadêmica dos alunos 
do Curso de Educação Intercultural. (NAZARENO; 2017) 
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O primeiro projeto do Pibid/diversidade, “Documentação de Saberes Tradicionais: 

subsídios para a formação prática de docentes indígenas para o exercício do magistério 

em educação bilíngue intercultural”, contribuiu de forma efetiva na documentação dos 

saberes indígenas, na construção de práticas didático-pedagógicas e na elaboração de 

Projetos Político Pedagógicos referenciados por novas Matrizes Curriculares que 

contemplem de fato os saberes pertinentes ao contexto de cada uma das comunidades 

indígenas. (NAZARENO; 2017) 

Resultaram dos projetos realizados pelo Pibid/diversidade inúmeras publicações, 

como os livros: ‘Sustentabilidade, cultura e língua entre os Akwȇ – Xerente’ (SILVA; 

FERNANDES; 2012); ‘Sustentabilidade ambiental e linguístico cultural na Comunidade 

Tapuia do Carretão-Goiás; ‘A importância do Rio Javaé para o povo Javaé’ (SANTOS; 

NAZARENO; 2012); ‘Projeto Extraescolar do Povo Tapirapé-Xemama-ra’aaãwa e 

‘Apontamentos sobre a situação sociolinguística de comunidades indígenas da região 

Araguaia-Tocantins e Xingu: olhares de docentes indígenas’.  (BORGES; FERREIRA; 

2012) Além das diversas publicações o projeto viabilizou ainda intercâmbios de 

conhecimento entre diferentes comunidades, incentivou a realização de oficinas e festas 

culturais e fortaleceu a prática investigativa entre os docentes/pesquisadores. 

(NAZARENO; 2017) 

Já o projeto “Ação Saberes Indígenas na Escola” foi uma parceria entre 

UFG/UFMA/UFT e envolveu a participação de professores pertencentes aos povos 

Gavião, Krikati, Guajajara, Apinajé, Javaé, Krahô, Tapirapé, Karajá e Tapuia. Esta ação 

traz uma proposta provocativa e crítica que surge do desejo de quebra do monopólio do 

saber, por meio não só de proposições teóricas, mas também por meio de ações que 

subvertem a subalternidade e o silenciamento dos saberes indígenas. É, portanto, uma 

declaração epistêmica e um convite para construção de outras cartografias de 

experiências. (PIMENTEL DA SILVA; 2017).  

A partir deste projeto, foram realizadas reuniões, cursos e seminários tanto em 

Terras Indígenas quanto nas Universidades parceiras. Segundo Pimentel da Silva (2017), 

desses encontros surgiram inúmeras inovações pedagógicas, como: políticas linguísticas 

de vitalidade das línguas indígenas e dos saberes que as acompanham; paradigmas de 

alfabetização pelos conhecimentos indígenas; letramento em línguas indígenas voltado 

para o fortalecimento da oralidade; estudos sobre os ciclos da vida e a documentação pelo 

fazer cultural:  
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Nesse movimento, o processo de produção do conhecimento está 

acontecendo a partir da busca de variadas conexões, as quais envolvem 

diversas concepções epistemológicas. Ressaltando, sempre, a 

importância da convivência, da construção coletiva, da troca, e do fazer 

junto. Este é o grande investimento da Ação ‘Saberes Indígenas na 

Escola’, uma rede que pode contribuir, cada vez mais, com a criação de 

projetos educativos compatíveis com o desejo de possibilitar trocas 

mais profundas. (PIMENTEL DA SILVA; 2017; p.08) 

 

     Pensando o Curso de Educação Intercultural e todas as ações e projetos 

desenvolvidos no Núcleo de Formação Superior Indígena Takinahaky (NFSIT), 

percebemos que este tem se constituído como uma rede que une diferentes povos 

indígenas em torno da construção de novas matrizes epistêmicas para as escolas de suas 

comunidades. A constante articulação entre comunidade, escola, universidade e 

demandas políticas societárias, faz do Núcleo uma referência educacional muito diversa 

daquela que predomina em muitos centros de pesquisas acadêmicas, marcados pelo 

isolamento e pela ideia de superioridade e de disputa epistemológica.    

 Estas propostas e ações edificadas a partir das pesquisas dos saberes ancestrais, 

do cotidiano escolar e das políticas públicas educacionais recebem lugar de destaque no 

campo de publicações de autoria indígena, tão importante para o ato de “compartilhar 

com os parentes e com os não indígenas a nossa história de resistência, as nossas 

conquistas, os desafios, as derrotas e as vitórias”, como bem expõe Graça Graúna.  (2012; 

p. 275) Esta rede brada contra as formas tradicionais da sociedade não indígena se referir 

a estes povos, como afirma Davi Kopenawa, “antigamente, os brancos falavam de nós à 

nossa revelia e nossas verdadeiras palavras permaneciam escondidas na floresta. 

Ninguém além de nós podia escutá-las”. (2015, p. 389). 

É necessário que esta história narrada por autores indígenas possam chegar às 

livrarias, bibliotecas e, especialmente, aos livros didáticos. Esta rede interlocutora, 

constituída a partir da escrita e do diálogo com instituições ‘brancas’, tem muito a 

contribuir na ampliação do olhar sobre nosso passado histórico e sobre a educação na 

atualidade:  

  
Para se ter uma ideia, até o início dos anos 1990, o que se tem notícia é 

de praticamente tudo o que existe de escrito no Brasil sobre o índio, 

sobre os povos indígenas, sobre as culturas indígenas, não foi escrito 

por um índio. Foi sempre por um indigenista, por um antropólogo, por 

um sociólogo, por um estudioso, por um artista, por um poeta, por um 

escritor. Não que eu ache que isso seja uma coisa errada. Mas eu achava 

que, na medida em que nós nos tornássemos protagonistas das nossas 



237 

 

próprias vozes, isso poderia gerar uma força muito grande, uma 

estratégia muito potente para se comunicar diretamente com a 

sociedade. E também para a sociedade ouvir diretamente a voz de um 

intelectual, de um cidadão, de um pensador, de um curador, de um 

contador de histórias vindo de um povo indígena. (WERÁ apud 

DANNER; 2018; p.274). 

 

  A pedagogia e os movimentos indígenas trazem, portanto, importantes 

contribuições para repensarmos o que consideramos uma boa educação e um bem viver. 

Uma destas contribuições reside justamente na desconfiança do que o projeto de 

civilização tem a oferecer: 

   

 ‘A gente não quer essa roubada’. E os caras: ‘Não, toma essa roubada. 

Toma a Bíblia, toma a cruz, toma o colégio, toma a universidade, toma 

a estrada, toma a ferrovia, toma a mineradora, toma a porrada’. Ao que 

os povos responderam: “O que é isso? Que programa esquisito! Não 

tem outro, não?’ (KRENAK; 2019; p. 28-30) 

 

  

A resistência só existe quando se nega o que lhe é oferecido e quando se propõem 

criar um vínculo verdadeiro entre passado, presente e futuro. Pensar o tempo e o lugar 

que ocupamos no planeta como encadeamento dos grandes acontecimentos históricos, 

científicos e tecnológicos, orientados pela eterna pretensão de controle e transformação 

da natureza, nos trouxe ao abismo. Como diz Kopenawa, estamos na iminência da queda 

do céu e, para suspender o céu é preciso enriquecer nossas subjetividades e fazer um 

compromisso de deixar as futuras gerações poderem viver:  

Construir relações entre as gerações é fazer um compromisso com a 

vida que vai existir depois de nós. A palavra ancestral invoca para cada 

cultura diferente que nós somos um vínculo com quem vivem antes de 

nós. Nós seremos ancestrais para quem vai vir muito depois de nós. 

Esse mundo tem que durar, a terra não é uma festa que termina e acabou, 

ela é nosso jardim por onde precisamos passar vivendo com 

aprendizado, que demora uma vida inteira. Esse aprendizado é muito 

melhor aprendido quando tem mais gente envolvida. (KRENAK apud 

PENZANI; 2019; n.p.) 

 

Para nós esta experiência no Curso de Educação Intercultural Indígena nos coloca 

na situação de rever nossos valores que são projetados no ensino escolar. Descolonizar a 

educação é um projeto que não se restringe as comunidades indígenas. Ao longo dos 

capítulos anteriores vimos como ainda vigora um modelo educacional muito mais voltado 
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para inserção no mercado de trabalho do que para libertação dos paradigmas ocidentais 

que mantêm a marginalização de todos que se encontram fora da esfera de poder 

econômico e político. Camponeses, ribeirinhos, mulheres, negros, indígenas, moradores 

das periferias, população carcerária, trabalhadores, crianças e jovens que estão 

abandonados nos bolsões de miséria, somos todos involuntários da pátria perante aqueles 

que se acham donos do Brasil e que atuam com seu triplo braço “legitimamente 

constituído”, a saber, o executivo, o legislativo e o judiciário. (VIVEIROS DE CASTRO; 

2017).  

 A pesquisa realizada com os estudantes de Formoso do Araguaia demonstrou que 

ainda reproduzimos, na história vivida e na história ensinada, os grandes impérios, a 

leitura mercadológica da natureza e do espaço/tempo, do protagonismo aventureiro 

português e de todas suas réplicas até hoje reproduzidas sob os signos de civilização, 

desenvolvimento e progresso. É a história que reduz os indígenas ao estigma de “povos 

com culturas diferentes”, negando-lhes seus complexos sistemas de pensamento, suas 

histórias, suas etnografias do branco e suas inumeráveis lutas políticas. É a história que 

só reconhece um tipo de documento.  É a história que insiste em ser herdeira de um 

sistema filosófico criado do outro lado do mundo e que já nasceu escravocrata, racista e 

hierárquica. Por fim, é a história em que o colonizado se vê como colonizador.  

A aprendizagem histórica intercultural deve, portanto, reconhecer que para todas 

as situações de encontro entre os povos originários e as frentes de colonização existem 

experiências que foram narradas e que estão aí, para ouvirmos, para nos autoavaliarmos 

e para compormos possibilidades outras de viver, aprender e ensinar no mundo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste momento em que olho para todo caminho traçado nessa etapa de minha 

vida, em que me distanciei da sala de aula para me dedicar a elaboração de uma pesquisa, 

percebo o peso que nos é dado pelo ambiente em que nos encontramos quando 

escrevemos ou pensamos sobre algo.  

Em pouco mais de quatro anos, muitas coisas mudaram no campo político 

nacional e também na minha própria forma de tecer o texto que seria o fruto dos diálogos 

e das aprendizagens vivenciadas nos mais diversos contextos. Com meu orientador, seja 

em sua sala ou em nossos encontros de debates coletivos. Com as fontes bibliográficas, 

que me exigiam uma postura semelhante a de quem joga xadrez sozinho. Com as fontes 

históricas que inúmeras vezes me deixaram perplexa perante a desumanidade presente 

nos documentos jurídicos (religiosos e estatais), nas teses eugênicas ou nos relatos dos 

que sofreram as mais diversas formas de violência. Na escola Gercina Borges 

compartilhei dificuldades e anseios que nos são comuns. Assim com pude ver de perto os 

impactos do agronegócio na configuração social da região.  

Neste período, tive a oportunidade de ouvir grandes pensadores indígenas nos 

eventos nos quais participei, como Ailton Krenak, Gersem Baniwa, Davi Kopenawa, 

Kety López e Sônia Guajajara. Pude ver de perto, especialmente com o povo Javaé, a 

articulação dos professores indígenas que entre as belas apresentações de canto e dança, 

debatiam e compunham documentos para serem entregue aos órgãos governamentais em 

defesa de seu povo e de suas escolas. Neste ano acompanhei pelas ruas de Brasília a 

marcha das mulheres indígenas embandeirada pelo tema ‘Território: nosso corpo, nosso 

espírito’ e fortalecida pelas camponesas e pescadoras, as ‘Margaridas na luta por um 

Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre da violência’. 

 Enquanto buscava propostas para a aprendizagem histórica intercultural eu 

mesma estava inserida em um processo de formação que só se dá no trânsito por diferentes 

lugares e nos diálogos e embates com as diferentes formas de pensar nossa história. Tudo 

isso me proporciona neste momento a oportunidade de olhar para além das políticas 

multiculturalistas que reduzem a diversidade a slogans, como o respeito às diferenças, 

projetados no caldeirão cultural e pluriétnico que é o Brasil.  

É o momento então de sintetizar e tentar delinear algumas considerações acerca 

da aprendizagem histórica intercultural a partir deste percurso realizado no decorrer desta 
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crítica decolonial às paideias grega e cristã, à formação da matriz historiográfica brasileira 

e aos impactos no contexto escolar e político destas concepções.  

A partir da constatação de que a cultura grega é visivelmente destacada no ensino 

de história em detrimento de todas as demais, realizei um recuo histórico de longa 

duração, no sentido de identificar os elementos que compõe a estrutura de pensamento 

desta civilização e que foram reivindicados como formadores da própria identidade 

europeia. Algumas categorias formuladas no contexto da Grécia clássica, como tempo, 

alma, corpo e natureza foram criadas com objetivo de se definir a essência das coisas. 

Esta essência estaria diretamente relacionada às ideias de imutabilidade de certas coisas 

no tempo e, para além de meras aporias filosóficas, teriam o papel de definir aspectos 

fundamentais da sociedade como, por exemplo, o conceito de escravo por natureza 

elaborado por Aristóteles.  

O desenvolvimento desta linguagem racionalizada e matematizada, utilizada 

também para pensar a natureza, acabou por dar origem a concepção de paideia grega, 

como conceito referente à formação completa do ser humano nos âmbitos corporais, 

morais, artísticos, político e intelectuais. Este ‘ser completo’ idealizado pela filosofia 

grega se distende para criar uma categorização no contexto espacial e cultural da 

antiguidade mediterrânica, visando distinguir um povo culturalmente superior daqueles 

tidos como bárbaros.  

 A educação neste contexto se tornou algo limitado a determinados extratos sociais, 

não cumprindo seu papel de formação dos ‘cidadãos’ da pólis, mas tão somente das 

crianças e jovens nobres. Delinearam-se neste período alguns aspectos pedagógicos que 

foram mantidos na cultura ocidental como: organização de um currículo correspondente 

à faixa etária; disciplinamento dos corpos e a abstração do conhecimento.  

 As análises dos estudos realizados por Martin Bernal (1993) trouxeram pontos 

importantes para se pensar o processo de construção da história da Europa. A ênfase dada 

pela arqueologia e pela história, no século XIX, recaiu na atribuição de uma concepção 

autogenética da cultura grega. Ou seja, recusou-se o reconhecimento de toda influência 

egípcia e fenícia em nome das teorias arianas, eugênicas e racialistas surgidas a partir do 

século XVI? que definiam os africanos e árabes como seres inferiores moralmente e 

intelectualmente.  

 . Outro problema que podemos levantar se inseri nos processos de formação de 

uma ótica evolucionista e progressista da história. Todos os povos destacados como 

grandes civilizações, seja a Grécia, Fenícia, Egito, China, Astecas, Maias, Incas ou os 
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impérios africanos, contribuem na formação de referenciais orientadores de sociedades 

mais ou menos desenvolvidas. No caso da Grécia pode-se observar que nas narrativas 

escolares toda sua suntuosidade artística supera o fato de ter sido uma sociedade que 

naturalizou tanto a noção quanto a fundamentação dos conceitos de escravo, 

posteriormente utilizados pelo direito europeu, e de guerra justa. Elimina-se a 

possibilidade de associação entre Grécia e escravidão ao passo que se destaca a 

democracia como seu grande legado à Europa. 

 De forma similar, mas em contraposição à paideia grega, o cristianismo também 

arquitetou um projeto cultural de cunho universalista e pretensamente válido para todos 

os povos. A certeza de uma verdade única fora constituída filosoficamente por pensadores 

como Santo Agostinho e mais tarde por Tomás de Aquino, incidiu diretamente na 

elaboração de um ideal de formação educacional do homem fundamentados na 

religiosidade bíblica. O cristianismo se tornou o elemento primeiro para delimitar 

fronteiras entre povos civilizados e povos bárbaros e para justificar o domínio colonial 

europeu em outros continentes.  Especialmente por meio das viagens marítimas e da 

Ordem dos Jesuítas, a Igreja Católica se uniu aos interesses mercantilistas de conquista 

de novas terras e mercados, dividiu o mundo por meio de bulas papais e exerceu 

violentamente o domínio cultural e econômico sobre os povos originários do ‘Novo 

Mundo’.   

  Os rastros desta perversidade se encontram disseminados de diferentes formas na 

sociedade brasileira: nos usos públicos, políticos, econômicos e educacionais da religião; 

nas ideias salvacionistas; nas ideias de pecado e de inferno; na condenação ao ócio; no 

rígido controle temporal das atividades diárias; na associação entre corpo e pecado; na 

condenação de qualquer espiritualidade não cristã.  

 No campo educacional, o Ratio Studiorum solidificou a organização hierárquica 

do ambiente escolar, marcado por um constante controle e vigilância sobre o 

cumprimento das ordens, além de tantos outros elementos que nos deparamos ao entrar 

em uma sala de aula: ensino verbalista e livresco; individualização; meritocracia; 

disciplina; autoridade; avaliação; prêmios e castigos; repetição e memorização; 

distribuição das carteiras em fila; saber disciplinar; distribuição e controle das horas e das 

atividades do dia; compreensão dualista do mundo e etc.   

Ao mesmo tempo, a escola brasileira que durante séculos excluiu a população de 

origem africana, as mulheres e homens livres pobres, reservou a aristocracia um lugar 

especial, para que se formassem os homens que iriam administrar a política, a economia, 
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o Estado e a própria construção da escrita da história do país. A necessidade de completar 

os estudos superiores na Europa permitiu uma reprodução no campo da dependência e da 

valorização do pensamento metropolitano, mesmo após a independência do Brasil. Por 

isso os homens que iriam compor a elite intelectual, os círculos literários e a memória 

histórica da jovem nação se amparavam amplamente nos mesmos referenciais europeus 

das políticas colonialistas: organização mercadológica do território e de seus habitantes; 

latifúndios monocultores; exploração inexorável da natureza; superioridade da raça 

branca; oficialização do catolicismo; controle militar de insurreições e, talvez a mais 

mísera de todas, conhecer para dominar. 

De caneta e papel na mão os membros do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) tentaram construir a memória institucional do país, registrada e 

publicada nas revistas que circulavam nos parcos ambientes letrados, imersos no mar de 

iletrados do país. Como prosseguir com os movimentos de dominação dos territórios e, 

que lugar iria ocupar indígenas e negros neste país, foram questões que movimentaram 

inúmeros debates entre os que compuseram a matriz historiográfica brasileira. As 

divergências, no entanto, não se deram no campo das fontes que iriam alicerçar esta 

escrita. Os relatos de viajantes europeus e dos missionários e os vestígios arqueológicos 

deixados pelos povos originários seguiram sendo incontestáveis na construção da história. 

Ao mesmo tempo, guardava-se na arca do sigilo tudo que pudesse de alguma forma abalar 

a ordem estabelecida.  

A análise das obras dos sócios do IHGB, de Francisco Adolfo de Varnhagen, 

Joaquim Manoel de Macedo, Gilberto Freyre, Caio Prado, Capistrano de Abreu e Sérgio 

Buarque de Holanda demonstrou que em todas elas existem certos aspectos teóricos 

singulares, a começar pela identidade assumida pelo historiador.  O caminho escolhido 

para compor a história é aquele que foi trilhado pelo colonizador, seja pelos mares seja 

pelas entradas para o sertão. O elemento colonizador é o protagonista histórico, é o 

referencial a partir do qual se observa o exótico e o diferente, o “infantil”, o incivilizado. 

O Brasil como território amplamente despovoado e a espera do progresso também é um 

marco que se solidificou nos estudos referentes, por exemplo, à ‘marcha para o Oeste’ e 

a ‘Bélle Époque Amazônica’.   

Como ficou demonstrado, estas concepções originárias da matriz epistêmica 

ocidental incidem de maneira intensa sobre as narrativas produzidas por estudantes acerca 

da história do lugar em que vivem. Apesar de viverem tão próximos de aldeias indígenas, 

nota-se que há um quase aniquilamento da memória acerca do violento processo de 
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tomada da terra na região. Os projetos agrícolas e a Fundação Bradesco aparecem como 

os principais referenciais de desenvolvimento da região. Destaca-se a importância de Ary 

Ribeiro Valadão em detrimento de qualquer referência a outras pessoas, como Idjarruri 

Karajá, liderança que ficou amplamente conhecida não só entre os indígenas, mas também 

entre os habitantes de Formoso do Araguaia.  

Assim como se encontra mitigada a origem da imensa desigualdade que afeta os 

moradores da região, também se encontra naturalizado os motivos que levaram os 

portugueses a se lançarem na imensa ‘aventura’ de colonizar o Brasil. Todo o poder, 

perspicácia naval e sucesso econômico atribuído ao Reino de Portugal se tornam 

verdadeiros atrativos para que os estudantes optem por se identificar e internalizar os 

referenciais deste modelo de sociedade.  

Outra constatação importante foi a ideia que os estudantes tem de natureza. A 

natureza aparece como lugar em que os indígenas vivem e no qual vão visitar nos 

momentos de lazer. Ou seja, reafirma-se a noção de que estamos fora da natureza, que 

permeia tanto as matrizes disciplinares ocidentais, como a filosofia e a história, quanto o 

próprio princípio cristão de que tudo que Deus fez foi destinado ao uso dos seres 

humanos.  

A associação ‘índio/natureza’ se encontra atrelada ainda a compreensão de que os 

povos indígenas vivem, ou deveriam viver, como vivia no passado. A crítica bibliográfica 

aos manuais de história demonstrou que as narrativas escolares contribuem em grande 

medida na perpetuação desta ideia, principalmente por associar a história destes povos à 

‘pré-história’ e ao período da invasão portuguesa. Há uma minimização, ou mesmo o 

apagamento, dos conflitos que permearam o contato entre os povos indígenas e não 

indígenas durante toda história colonial e pós-colonial. Reserva-se à estes povos, ainda 

assim de forma extremamente reducionista, as recorrentes descrições culturais e as formas 

de se relacionarem com a natureza. Assim como ocorreu na formação da matriz 

historiográfica brasileira, nos livros didáticos não há lugar para as narrativas construídas 

pelos próprios povos indígenas.  

Falar do outro não é o mesmo que ouvir o que o outro tem a dizer sobre nós. Por 

isso, dediquei meu último capítulo para trazer as falas das lideranças, pesquisadoras (es) 

e professoras (es) indígenas. Toda movimentação que os indígenas promoveram nas lutas 

pelo reconhecimento de seus direitos se desdobrou nos debates que hoje realizamos 

acerca das relações interculturais nos campos educacionais e políticos. Não há mais como 

dizer que se desconhece a realidade desses povos porque nesse processo os indígenas 
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marcaram seus lugares nas revistas científicas, nos debates e ações sobre novas bases 

epistêmicas para educação, na tomada da escola, na literatura, nas mídias, no Congresso 

Nacional. Foi por reconhecer esta força que vai na contramão da história que dei início a 

investigação dos elementos filosóficos, religiosos, jurídicos e político-econômicos que se 

enraizaram como elos que nos liga a uma tradição iniciada na Grécia clássica e 

retroalimentada pela ideia de que somos herdeiros pura e unicamente do Ocidente.   

Portanto, esta tese quis demonstrar que uma aprendizagem histórica intercultural 

não se limita ao reconhecimento de uma realidade multicultural. Existe um lado muito 

obscuro da modernidade/colonialidade que só pode ser compreendido quando 

confrontamos esta matriz de pensamento, que pretensamente se autodeclara única e 

universal, com as experiências dos que foram e ainda são atingidos por aqueles que 

querem definir o caminho da história vivida e da história escrita e ensinada. Se pudermos 

conhecer outras formas de compreender o mundo poderemos também almejar e fazer 

outros mundos.  

Assim, retorno para meus alunos e alunas me sentindo mais completa e mais 

preparada para enfrentar a luta que todos nós temos que empreender neste momento de 

retrocesso nos cuidados com o planeta que nos acolhe e nas relações humanas. Que os 

tratores e os venenos do ‘agroprogresso’ não atropelem os parcos direitos que nós - 

indígenas, não indígenas, negros, brancos, mulheres, LGBTI+, camponeses, ribeirinhos e 

tantos outros- conquistamos a duras penas.  
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