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Resumo: Ao analisarmos o período de expansão européia no século XVI, somos atraídos a 
refletir sobre a imagem do continente americano que é construída a partir desse momento. É 
interessante pensarmos como os homens desse contexto lidaram com a alteridade e, 
principalmente, criaram um sistema de classificação para a mesma, nesse momento de encontro 
do “eu” com o “outro”. Para perceber a construção do discurso de inferiorização desse “novo 
continente” e de seus habitantes, elegeu-se como fonte o epistolário jesuíta, mais 
especificamente as missivas do padre José de Anchieta, que se mostraram riquíssimas para o 
intuito de entendermos historicamente de que forma o Ocidente se aproximou de uma cultura 
considerada inferior por sua singularidade e como essa aproximação gerou uma identidade1 
marcada pelo estigma do atraso e da incapacidade. 
Palavras-chave: Alteridade, Evangelização, Interpretação. 

 
I. 

O “Novo Mundo”: como lidar com a alteridade 
O século XVI traz ao homem europeu uma nova realidade interpretativa do 

mundo que o cerca e de seu papel na criação divina; a descoberta de novas terras e dos 
habitantes do “novo mundo” trouxe a necessidade da construção de uma nova base 
teórico-religiosa para inserir no mundo ocidental os seres “recém-descobertos” pelos 
europeus. Nesse prisma, grandes debates foram travados pelos círculos eclesiásticos da 
época, visando posicionar os ameríndios na obra divina. Dentro dessa tentativa 
intelectual, os mesmos passaram por vários estereótipos, de seres adâmicos a bárbaros 
selvagens, de gentios a canibais aliados de satã.  

Nessa nova construção de mundo elaborada pelos europeus nas terras do além-
mar é preciso levar em consideração todo o referencial teórico presente no imaginário2 
europeu à época dos descobrimentos, sendo relevantes as ocorrências das guerras 
religiosas, da reforma protestante e da contra-reforma, da inquisição, bem como, 
articulado a tais ocorrências, o conceito europeu de bárbaro, entre outros. O impacto do 
encontro entre a sociedade européia e o que ela considerava bárbara não parece ser o 
maior problema, estranho seria não haver impacto, daí alguns autores questionarem, 
inclusive, o termo “encontro”. O que interessa é como essa civilização européia 
impregnada pela religiosidade medieval vai redefinir seus conceitos diante desse outro. 
Nesse sentido, o epistolário de José de Anchieta pode nos dar respostas que não foram 
suficientemente explicitadas. A carta, nesse caso, como o título do deste artigo indica, 
não será tomada como fonte de “confirmação de dados”, mas como um meio para se 
compreender a prática de educar e evangelizar. 

                                                 
1Temos ciência da complexidade desse conceito, que pretendemos trabalhar mais detidamente no 
prolongamento desse artigo, tendo em vista que o mesmo é o prelúdio da nossa dissertação do mestrado. 
 
2 Adotamos aqui a definição de imaginário adotada por Fabiana de Souza Fredrigo em seu artigo: O 
Brasil no epistolário de Simon Bolívar: uma análise sobre o desconhecimento entre as Américas. 
Entende-se que o imaginário é parte integrante do campo da representação e vem associado à evocação de 
uma imagem ao mesmo tempo em que a supera, posto que o imaginário auxilia na reflexão não só sobre a 
imagem, mas sobre a imaginação mesma. 
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Os intelectuais dos séculos XVI e XVII mostravam-se inquietos com a 
decadência da cristandade e desejavam aproximar a humanidade de Deus, qualquer que 
fosse a luta a ser travada com o demônio. O humanismo cristão, e, por conseguinte, da 
Reforma e da Contra-Reforma, resultou num vasto programa de evangelização das 
massas em todos os domínios do continente americano. A América se povoara de 
“monstros”, anjos decaídos, demônios, o imaginário medieval ainda estava presente na 
contemporaneidade renascentista do colonizador europeu. 

O marco temporal criado pela chegada dos europeus a América do Sul não 
representa obviamente o começo da história americana, seria absurdo ignorar todo 
passado dos ameríndios. Mas o encontro entre esses povos alterou a percepção de se 
encarar o outro; para traduzir e interpretá-lo, o europeu se apoderou de imagens e idéias 
associadas a populações presentes no seu imaginário há muito tempo. 

Nesse contexto, os europeus se perceberam superiores, idéia que se fortaleceu no 
século XVIII com os naturalistas; muitos deles esc0reveram sobre o continente 
americano mesmo sem conhecê-lo, começando a se configurar o que Oliveiros (1971) 
considera como “legenda da inferioridade natural”. É interessante pensarmos sobre as 
fontes utilizadas pelos detratores3, ou seja, em que se basearam para escreverem sobre 
aquilo que não conheciam? Mais interessante ainda, é pensar no exercício hermenêutico 
empreendido por esses pensadores, tendo em vista as interpretações que fizeram das 
fontes; nesse sentido, as cartas jesuíticas adquirem uma importância peculiar no estudo 
do Novo Mundo e dos seres que nele habitavam. 

Refletir sobre o exercício hermenêutico realizado pelos pensadores do século 
XVI (que interpretaram as cartas jesuíticas), pelos padres (que interpretaram a cultura 
indígena), pelos historiadores do século XX, e por nós mesmos, adquire grande 
importância. A finalidade hermenêutica refere-se antes de tudo à compreensão de 
fenômenos históricos. “Fatos do passado” e testemunhos escritos ou materiais de 
tradição devem ser coerentemente interpretados e compreendidos. Para Coreth (1973), o 
caso ideal de compreensão seria deixar-nos transformar no outro, mas isso não é 
possível, já que não conseguiríamos nos despojar de nossa carga cultural. 

Com a distância do tempo, podemos ver um acontecimento histórico de um 
modo totalmente distinto do que era reconhecível e abrangível pelos contemporâneos de 
então; assim, ao olharmos para um passado distante temporalmente, podemos ter uma 
visão mais ampla do acontecimento. Sendo assim, partimos para uma releitura do 
passado, tendo como base principal os documentos deixados pelos padres jesuítas e nos 
ancorando em uma vasta bibliografia que se debruçou sobre o tema, pretendemos rever 
a questão de como vem sendo tratada e pensada a alteridade, tomando como marco 
temporal o século XVI, e como fato histórico, a chegada dos europeus à América. Esse 
exercício hermenêutico não pretende apenas apontar a crítica anacrônica ou especificar 
o que “poderia ter sido”, mas sim indicar os “limites do conhecimento” que para se 
tornar reconhecível socialmente incorpora (e se vê incorporado) por distintos filtros. 

Faz-se necessária uma reflexão profunda sobre esse mundo novo e sobre o ser 
que nele habitava, e onde a alteridade passou a representar um desafio explicativo para 
os contemporâneos de então. Algumas “verdades” começaram a ser construídas quando 

                                                 
 
3 Nesse caso podemos citar Buffon, Hume, Voltaire, Raynal, Marmontel, De Pauw, todos esses 
pensadores e suas idéias foram analisadas por Antonello Gerbi em seu livro: “O Novo Mundo: História de 
uma polêmica (1750-1900)”. 
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a “quarta parte” da terra ou “novo mundo” surgiu no horizonte europeu. Era preciso 
explicar e classificar o desconhecido, o estranho. 

Surgia assim, a perspectiva de definir em relação à Europa o novo mundo com 
sua gente e espécies naturais. Isso foi feito de maneira controversa, opiniões conflitantes 
procuravam um espaço para se firmarem. Diferentes discursos foram construídos sobre 
essa nova terra e os autóctones que nela habitavam. Nossa pesquisa se concentrará no 
discurso de inferiorização, tomando como fonte para tal, as cartas jesuíticas e como 
palco central, a colônia portuguesa do século XVI e início do XVII. 

Queremos compreender, como e porque esse acontecimento – a chegada dos 
europeus na América – provocou tão drásticas mudanças na maneira de pensar do 
homem, transplantando conceitos e preconceitos que permearam os contatos iniciais e 
que oscilavam da simpatia ao repúdio chegando à denegação4, repercutindo ainda hoje 
na forma em que o Ocidente se aproxima das culturas que não se coadunam ou não são 
reconhecidas pelo que o Ocidente entende por “civilização”. 

Ao ver nosso trabalho se desenvolvendo, a percepção da relevância da presente 
pesquisa se amplia. A reflexão se torna sempre mais complexa e os conceitos 
aumentam, mas estamos certos de que esta investigação nos auxilia com um argumento 
que lhe é fundante: não existem diferenças que justifiquem a dominação de um povo 
sobre o outro, e mais ainda, a alteridade deve ser valorizada por sua riqueza e não 
eliminada como conseqüência de incompreensões. Nosso propósito principal, portanto, 
é aprender a nos relacionarmos ou lidarmos com a alteridade sem repetirmos os erros de 
pessoas que não se esforçaram em compreender as diferenças optando pelo extermínio 
ou denegação das mesmas. 
 

II. 
Correspondências Ativas e Passivas: O Brasil nas missivas de Anchieta 

 
“O que fabrica o historiador quando faz história”? Com essa enigmática e 

complexa questão Michel De Certeau inicia o segundo capítulo de seu livro “A Escrita 
da História”. Certeau nos convida a refletir não só sobre o papel do historiador, mas 
principalmente sobre a operação realizada pelo mesmo ao escrever ou “construir” um 
discurso historiográfico. Dessa forma, quando escrevemos estaríamos submetidos a leis 
silenciosas que coordenariam a escrita e a forma que escrevemos. 
 A História encarada como uma operação seria a relação entre um lugar, a prática 
(procedimentos de análise) e a escrita (construção de um texto). Nesse sentido, a 
subjetividade do autor é reconhecida como tendo uma importância crucial no desenrolar 
de sua escrita; subjetividade essa que permaneceria constantemente aberta a influências 
externas. Certeau ressalta que essa escrita não é uma produção individual, mas um 
produto do meio, de um lugar, com regras específicas que determinam o que deve ou 
não ser escrito e como se deve escrever. É uma escrita institucionalizada, assim a prática 
histórica estaria associada indelevelmente à estrutura da sociedade. 
 Sendo a História uma operação, a pesquisa historiográfica começaria com o 
gesto de separar, reunir e transformar em documentos, os objetos do passado que 
estavam distribuídos de outra maneira, essa nova distribuição teria uma orientação 

                                                 
4 Leandro Karnal em “Brasil e América Latina: história denegada” afirma que os historiadores tomaram 
esse tema emprestado à psicanálise, que não significa apenas negar a verdade, mas através do silêncio e 
da afirmação contrária destacar a importância do tema. 
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cultural. Certeau considera científico um trabalho que opera uma redistribuição do 
espaço e consiste primordialmente em se dar um lugar pelo estabelecimento das fontes. 
 Ao analisarmos o período colonial brasileiro notamos que os temas mais 
abordados têm como foco as conseqüências da conquista portuguesa, não só a conquista 
física5, mas ainda, a conquista espiritual empreendida pelos padres da Companhia de 
Jesus. É instigante constatarmos que, na construção desse passado histórico, só temos a 
“voz” dos “vencedores”, ou seja, sobreviveu e chegou até nós apenas a versão européia 
dos fatos, obrigando-nos assim a mergulharmos nessas fontes na tentativa de identificar 
rastros da cultura, hábitos, religião, enfim, do passado indígena. Mesmo que a 
“documentação” tenha sido oficialmente produzida e organizada pelos europeus, é 
possível encontrar os “rastros do outro”, pois a operação de apropriação e filtragem 
transformou não apenas os indígenas, mas os próprios europeus. Assim, uma leitura 
atenta capta a relação entre aquele que se coloca como o evangelizador e aquele cuja 
função, em síntese, deveria ser de “receber passivamente os ensinamentos”. 
 Faremos o caminho inverso dos chamados “detratores do Novo Mundo”, 
analisando e desconstruindo um discurso iniciado no momento do encontro com o 
“outro”, sinalizado pela chegada dos europeus na América no século XVI e solidificado 
nos séculos seguintes. Certamente, partimos do pressuposto de que essa dificuldade em 
se compreender e aceitar a alteridade sobrevive ainda hoje na forma em que o Ocidente 
percebe ou se aproxima do “outro” que elege. 
 Os padres da Companhia de Jesus nos deixaram um vasto epistolário contendo 
suas impressões sobre esse Novo Mundo e os seres que nele habitavam. Consideramos 
crucial analisarmos as especificidades desse tipo de fonte que têm sido cada vez mais 
utilizada e debatida no meio acadêmico e principalmente, sendo valorizada como 
documento histórico e por isso mesmo digna de crítica e reflexões. 
 Em 15 de agosto de 1534, nasceu a Companhia de Jesus tendo por fundador 
Inácio de Loiola e como cenário a cidade de Paris. Mais tarde, o núcleo de Paris levaria 
a Roma uma nova Ordem Religiosa. Nesse mesmo ano, nascia José de Anchieta, 
consagrado posteriormente como “Apóstolo do Novo Mundo”. D. João tomava as 
primeiras providências para a colonização do Brasil criando as primeiras donatarias, os 
padres chegavam com a missão, se não exclusiva, porém preponderante, de dedicar-se à 
conversão dos índios. 
 A Companhia de Jesus tinha nove anos de existência oficial quando chegou ao 
Brasil em 1549. Período que pode ser chamado de expansão do cristianismo 
caracterizado pelo espírito de iniciativa, disciplina criadora e entusiasmo por parte dos 
padres: “Quinze dias depois de chegarem, já tinham os jesuítas desencadeado a ofensiva 
contra a ignorância, contra as superstições dos índios e contra os abusos dos colonos” 
(Leite, 1954, pág. 14). Logo, os sacerdotes enfrentariam e confrontariam os costumes 
indígenas, classificando-os como pecados que deveriam ser dissipados. 
 Quanto às características da Companhia de Jesus, remontam a Inácio de Loiola, 
toda uma metodologia baseada em uma forma especial de conceber o mundo e a forma 
de agir no mesmo. Essa forma de agir era marcada por um profundo romanismo, uma 
devoção total ao papado, uma abnegação rígida em favor da obediência ao papa. O 

                                                 
 
5 Dussel (1995) considera que, após reconhecidos os territórios geograficamente, passava-se ao controle 
dos corpos das pessoas: era necessário pacificá-las, civilizá-las; nesse processo o outro é negado como 
outro e é sujeitado, subsumido, alienado a se incorporar à totalidade dominadora como coisa, como 
instrumento, como oprimido. 
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segundo elemento essencial do modelo inaciano era que seus membros tinham que ser 
treinados em toda gama de outros conhecimentos e setores de atividade. Acreditavam 
que a guerra entre Deus e Lúcifer era travada na alma do indivíduo e que esse deveria 
ser “cativado” pelas obras de Deus, convertendo-se ao cristianismo. Assim, os 
sacerdotes se imbuíram da responsabilidade de espalhar pelo mundo a mensagem de 
Deus, salvando os “desgraçados seres” que haviam se deixado dominar pelos atrativos 
demoníacos. 
 O verdadeiro exercício estava no fato de que os jesuítas estariam empenhados 
numa febril atividade exterior pelo mundo inteiro, mais universalmente, ou pelas 
colônias portuguesas, mais particularmente. Como Loiola, nenhum jesuíta deveria ter o 
interesse em desenvolver seus talentos e poderes em proveito próprio, rejeitavam a 
preocupação renascentista com a grandeza do indivíduo. “Todas as informações do 
modelo inaciano, tão meticuloso e rigoroso, continuariam dirigidas apenas para duas 
coisas: a guerra entre Deus e Lúcifer por cada indivíduo e a necessidade do papa de 
servos dedicados” (MARTIN, 1995). Foram com esses ideais que aportou na colônia 
americana a Sociedade de Jesus, com missionários motivados com a possibilidade de 
levar a palavra redentora às almas isoladas de seu criador e que há muito dele tinham se 
esquecido. Precisavam evangelizar, cristianizar, libertar esses prisioneiros do maligno 
que há tanto tempo os escravizavam. 
 Entre as providências do fundador da Companhia estava a obrigação imposta a 
esses missionários de intenso intercâmbio epistolar com a sede em Roma. Essas cartas 
tinham uma função bastante evidente: informar a Europa, mais precisamente à Igreja 
Católica, sobre tudo que se passava na América por intermédio dos padres e mais ainda, 
tudo que presenciavam, percebiam e compreendiam (ou não). Assim os padres passam a 
informar sobre a natureza, clima, habitantes, enfim, tudo aquilo que servisse para 
construir uma imagem do novo continente para aqueles que queriam conhecê-lo sem 
visitá-lo. José de Anchieta reconhece a importância dessa correspondência: 
 

 
Julgo que na outra carta ficou explicado suficientemente o que se passa nesses 
lugares e, sobretudo, nessa nova povoação de cristãos. Mas, julgando que é pouco 
conhecimento de V.R. Paternidade com vai cada uma das coisas que se fazem aqui 
onde estamos, e levados também pela carta de V.R. Paternidade há pouco recebida 
procuraremos informá-lo de tudo que escreve ser-lhe necessário conhecer (Carta de 
Anchieta à Inácio de Loiola, Roma, 01/09/1554. Vol 6, p. 66). 

 
 
 Percebemos que os padres se preocupavam em relatar detalhadamente tudo que 
se passava, suas dificuldades, cotidiano e progressos ou insucessos missionários, se 
alegravam ao serem correspondidos, ao receberem notícias da terra natal e se 
entristeciam quando algum imprevisto impedia o diálogo epistolar: 
 

 
No ano de 1558, no fim de maio, escrevi Reverendo em Cristo Padre, o que se 
passava, assim a nosso respeito, como da conversão e doutrina dos índios. De então 
até agora nunca achamos ocasião para poder escrever, porque nem aportou cá, nem 
daqui partiu navio algum. E por isto mais é compadecer-se de nós, que para 
agastar-se que tanto tempo carecemos das cartas de nossos irmãos, e vimos a 
tamanha falta, que até para dizer missa, nos falte vinho por alguns dias. 
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Darei agora conta do que pois sucedeu, e primeiramente que recebemos grande 
alegria com as cartas que agora recebemos, máxime com a de V. Paternidade, nas 
quais se mostrava o paternal amor e singular cuidado, que tem de nós. Porque, 
além de V. Paternidade nunca cessar de nos oferecer à Divina Majestade em suas 
orações, ordenou que todos os nossos irmãos nos encomendem particularmente a 
Nosso Senhor, do que está claro, nos há de vir muita ajuda e proveito (Carta de 
Anchieta ao padre Diogo Laines, Roma, 01/06/1560. Vol 6, p. 154). 

 
 

Ao utilizar as cartas como fonte de pesquisa, notamos algumas singularidades 
que exigiram um olhar mais específico sobre alguns aspectos fundamentais para uma 
melhor compreensão desse tipo de escrita. Um desses aspectos é uma constatação 
aparentemente simples: toda carta têm um destinatário específico que orienta a forma, 
por sua vez, determinadora de quais fatos serão transmitidos e como o serão. e, que e 
quais fatos serão. No caso de nossa pesquisa, essas cartas tinham como destino informar 
uma Ordem Religiosa dos objetivos alcançados por seus missionários e os obstáculos 
enfrentados pelos mesmos. 
 Segundo Ângela de Castro Gomes (2004): “As cartas são produzidas tendo, a 
priori , um destinatário específico com quem vai se estabelecer relações. Ela implica 
uma interlocução, uma troca” (p. 19). Anchieta, que viajou para a colônia portuguesa 
em 1553 sob a chefia de Luis da Grã, foi encarregado por Nóbrega como responsável 
pelas correspondências que de quatro em quatro meses, mais tarde anualmente, levavam 
informações dos trabalhos jesuítas da colônia para Roma e Portugal. 
 O volume das cartas que estudamos conta com trinta e oito documentos 
anchietanos dirigidos a treze destinatários diferentes, doze desses são padres, com 
destaque para Inácio de Loiola (fundador da ordem) e o outro se trata do rei Filipe II 
(filho de Carlos e Isabel) que representou a defesa da cristandade católica contra o 
avanço da Reforma Protestante. Essas cartas possuem como traço comum ou “fio 
condutor” o fato de terem como intenção primeva informar, retratar a América sob o 
olhar jesuíta. Mas percebemos nitidamente que essa missão informativa é ultrapassada 
já que elas foram usadas para um projeto com repercussão muito maior, qual seja: como 
elo de transmissão de impressões que seriam interpretadas das mais diversas formas 
pelas mais variadas mentes européias que tencionavam conhecer e explicar o fato de 
existir uma “quarta parte da terra”, incontestavelmente inferior à Europa. 
 Essa imagem da América “precisava” ser urgentemente construída isso 
aconteceria paradoxalmente na medida em que o “eu” negava o “outro” recém 
“descoberto”. Assistimos assim à construção de todo um discurso sobre a inferioridade 
da alteridade americana, nesse processo de denegação não era necessário conhecer 
empiricamente o outro. Em uma análise sobre o desconhecimento entre as Américas, 
tratando de um período posterior, Fredrigo chama atenção para essa questão: 
 

 
O conhecimento não é precisamente empírico, pode-se estabelecer alicerçado em 
imagens pré-concebidas e, nesse sentido, não fazer jus à experiência social. O 
conhecimento do outro pode-se dar a partir das informações esparsas ou 
abundantes, o que contribuiria para construções equivocadas ou não, mesmo no 
caso de informações abundantes, o conhecimento retirado delas seria filtrado para 
ser traduzido conforme conviesse ao eu em sua construção identitária (p. 03).   
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 Sabemos que grande parte dos autores6 que escreveu sobre a América sequer 
colocou os pés nesse continente, mesmo assim tais autores produziram uma vasta 
bibliografia inclusive com análises e conclusões científicas ressaltando a inferioridade e 
debilidade das Américas em relação à Europa. Cécile Dauplin (2002), ao analisar o 
status de documento histórico ocupado pelas cartas na historiografia, pontua que “a 
citação epistolar pode produzir um excesso de sentido que insufla força, convicção e 
veracidade aos comentários, não podendo ser consideradas como espelhos fiéis da 
realidade” (p.75, 76). 
 Os contemporâneos da “Conquista” da América e os pensadores iluministas e 
naturalistas do século XVIII adotaram os relatos das viagens, crônicas e as 
correspondências sobre o Novo Mundo como verdade quase inquestionável e mais que 
isso, fizeram dessas fontes o alicerce para construção de uma historiografia de 
denegação da alteridade. Esses autores fundaram uma imagem científica negativa da 
América, segundo Maria Ligia Prado (2000), “essa imagem é perene e por isso cria 
identidades” (p.181). 
 Nesse sentido a imagem do “outro” seria construída de acordo com o olhar 
externo, a própria natureza americana serviria como tema para problematizar as 
identidades. Assim, no século XIX cientistas observam, classificam e rotulam a 
natureza, lembrando que essa observação não era necessariamente empírica, bastando a 
leitura de algum texto que cumprisse essa tarefa. As cartas jesuíticas representaram uma 
forma importante de apresentação da América para as interpretações desses pensadores; 
encontramos nos escritos, de Anchieta, por exemplo, detalhes sobre a natureza, solo, 
clima, localização geográfica e animais americanos. 
 

 
Pela carta de V. Paternidade, que há pouco nos chegou às mãos, vimos Reverendo 
Cristo Padre, que V. P. (para atender à devoção e desejo de muitos) queria que se 
escrevesse sobre as coisas de cá dignas de admiração ou desconhecidas nessa parte 
do mundo. Conformando-me com o proveitoso mandado, farei com a possível 
diligência a obrigação que me incumbe. 
Em primeiro lugar, nesta parte do Brasil, que se chama S. Vicente, a duração das 
partes do ano é muito diferente e tão confusas que não se podem distinguir com 
facilidade nem assinalar em tempo determinado à primavera nem ao inverno. Em 
nenhum tempo do ano param as chuvas e, de quatro em quatro, de três em três ou 
até de dois em dois dias, se alterna a chuva com o sol [...] As estações do ano são 
inteiramente às avessas de lá; no tempo em que lá é primavera cá é inverno e vice-
versa; esta terra da beira-mar é quase todo ano regada por águas da chuva. No 
tempo da primavera e do verão é muito grande a abundância das chuvas, há 
enchentes dos rios e as grandes inundações dos campos, grande quantidade de 
peixes saem dos leitos dos rios para pôr os ovos, o que de algum modo compensa o 
prejuízo da fome que causam as inundações (Carta de Anchieta ao padre Diogo 
Laines, Roma 31/05/1560. Vol6, pág. 125, 126). 

 
 

Essa abundância das chuvas e das águas seria interpretada pelos naturalistas 
como algo extremamente prejudicial para o “progresso” humano e ainda: 
 

                                                 
6 Nesse caso nos referimos aos naturalistas do século XVIII, principalmente Buffon e Hume que sem 
dúvida contribuíram para a construção de uma imagem negativa sobre a América. 
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No pensamento de Buffon, essas embriologias copiosas e pluviosas deviam 
aparecer como casos particulares, ou felizes confirmações, daquela sua intuição tão 
grandiosamente pessimista, digamos até trágica, segundo a qual as espécies do 
mais vis, mais abjetas, mais minúsculas são ao mesmo tempo as que se multiplicam 
com mais medonha fertilidade. A fecundidade lânguida das formas inferiores 
assegura sua sobrevivência, enquanto as espécies superiores, os animais grandes, 
belos e robustos, sabem defender-se com sua nobre coragem, com sua força serena. 
O elefante e o leão dominam como senhores a plebe confusa dos incontáveis 
insetos. Balidos e rugidos troam sobre o coaxar covarde de miríades de batráquios. 
A América, úmida e prolífica mãe de animaizinhos minúsculos e malvados, 
privada de feras magnânimas, devia apresentar aos olhos de Buffon todos os 
sintomas de uma repugnante debilidade orgânica (GERBI, 1996, p. 24).  

 
 Essa visão totalmente pessimista do naturalista baseava-se em algo que ele não 
tinha visto com os próprios olhos, mesmo assim, nos apresenta um quadro legitimado 
pelo discurso “científico”. Quando voltamos para as cartas jesuíticas, percebemos uma 
tentativa de descrever a natureza e os animais americanos muitas vezes transparecendo 
uma certa admiração ou espanto ao se deparar com a “estranheza” desse novo 
continente, vejamos o que escreve o padre José de Anchieta : 
 

 
Há um certo peixe (que chamamos peixe-boi e os índios iguaraguá), muito grande 
no tamanho, alimenta-se de ervas, no corpo é maior que o boi, cobre-se de pele 
dura, parecida na cor à do elefante. Têm no peito dois como braços, com que nada, 
e em baixo deles as tetas, com que alimenta os filhos [...] No interior das terras 
acham-se cobras de extraordinário tamanho, que vivem quase sempre nos rios, 
onde elas apanham os animais terrestres, engolem certos animais grandes [...] E 
que direi das aranhas com sua inumerável quantidade? Há as meio ruivas, de cor da 
terra, de cor de pez todas peludas. Há outro bicho pequeno parecido com a 
centopéia, todo recoberto de pelos desagradáveis que quando tocam o corpo, 
produzem grande dor [...] Acham-se ainda muitos outros gêneros de animais que 
resolvi omitir por não serem dignos de se conhecer nem relatar (Carta de Anchieta 
ao padre Diogo Laines, Roma. 31/05/1560. Vol. 6, pág. 130, 131).  

 
  
Toda essa diversidade e “exotismo” de espécies americanas eram vistas então como 
constatação de sua inferioridade. O padre traçou um paralelo, fazendo uma comparação 
aproximativa entre os animais do Novo Mundo e os do Velho. Nesse exercício de 
comparação, o jesuíta referia-se ao peixe-boi, às cobras de enorme tamanho, aos jacarés 
descritos como lagartos fluviais, às capivaras como porcos de cor, às lontras, aos 
caranguejos, etc. Anchieta ressalta a diversidade das espécies animais, deixando claro 
que as mesmas são desconhecidas no continente europeu. A variedade de espécies 
americanas não surpreendeu Buffon e, para ele, seria apenas uma amostra da 
inferioridade dos animais do novo continente e uma demonstração da debilidade de sua 
natureza. Nenhum desses animais possuiria beleza ou qualidades suficientes para se 
igualarem aos do Velho Mundo. 
 Buffon estende a sua tese da inferioridade da natureza americana aos próprios 
“seres humanos” que habitavam o continente, esses seriam débeis, impotentes que não 
conseguiram dominar a hostilidade dessa natureza: 
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E, portanto, sobretudo por existirem poucos homens na América e por levarem em 
sua maioria uma vida de animais, deixando a natureza em bruto e negligenciando a 
terra, que ela permaneceu fria, incapaz de produzir os princípios ativos, de 
desenvolver os germens de quadrúpedes maiores os quais precisam para crescerem 
e se multiplicarem, de todo calor, de toda a atividade que o sol pode conceder à 
terra amorosa, e é pela razão inversa que os insetos, os répteis e todas as espécies 
de animais que se arrastam no lodo, cujo sangue é água e pululam em meio à 
podridão, são mais numerosos e maiores em todas as terras baixas, úmidas e 
pantanosas deste novo continente. (Gerbi, p.23). 

 
Notamos semelhanças entre a escrita de Buffon e a descrição feita por Anchieta, 

percebemos que as conclusões do naturalista se baseiam nas informações repassadas 
pelo padre como, por exemplo, quando o padre relata sobre a abundância de chuvas na 
América, isso faria do continente um lugar pantanoso, insalubre, úmido, perfeito para 
proliferação de animais venenosos e répteis como as cobras gigantescas, seria um local 
ideal também para os insetos. Buffon via a presença de insetos como uma comprovação 
da total debilidade americana, sugeria que as formas inferiores de vida eram germinadas 
na umidade e podridão. “O podre, o encharcado e o recém nascido deviam ser para ele 
elementos conexos de uma mesma realidade” (GERBI, 1996, p.24).  

O naturalista iria ainda mais longe, estendendo a toda “natureza viva”, as 
observações feitas a propósito dos quadrúpedes, é interessante observar como Buffon, a 
partir de considerações sobre o clima e a natureza tece conclusões a respeito até mesmo 
da virilidade do indígena, selecionamos o trecho abaixo no qual percebemos essas 
idéias: 
 

 
Existe, portanto, na combinação dos elementos e demais causas físicas, qualquer 
coisa oposta ao engrandecimento da natureza viva neste novo mundo: há 
obstáculos ao desenvolvimento e talvez à formação dos grandes germes; os 
mesmos que sob a doce influência de um outro clima, receberam sua plena forma e 
sua completa extensão, se restringem se amesquinham sob este céu avaro e sob esta 
terra desolada, onde o homem, em pequeno número, era esparso errante; onde, 
longe de usar este território como um mestre a seu domínio, ele não possuía 
qualquer império; onde, não tendo jamais submetido nem os animais nem os 
elementos, não tendo domado os mares nem direcionado os rios, nem trabalhado na 
terra, ele era, em si, somente um animal de primeira classe e existia para a natureza 
apenas como um ser sem conseqüência, uma espécie de autômato impotente, 
incapaz de reformá-la ou auxiliá-la: ela o tinha tratado menos como mãe que como 
madrasta, recusando-lhe o sentimento do amor e o vivo desejo de multiplicar-se; 
pois, ainda que o selvagem do Novo Mundo possua aproximadamente a mesma 
estatura do homem do nosso mundo, isso não é suficiente para que ela constitua 
uma exceção ao fato geral do apequenamento da natureza viva em todo este 
continente. O selvagem é débil e pequeno nos órgãos da reprodução; não tem pêlos 
nem barba, nem qualquer ardor por sua fêmea: embora mais ligeiro que o europeu, 
pois possui o hábito de correr, é muito menos forte de corpo; é igualmente bem 
menos sensível e, no entanto, mais crédulo e covarde; não demonstra qualquer 
vivacidade, qualquer atividade d’alma; quanto à do corpo, é menos um exercício, 
um movimento voluntário, que uma necessidade de ação imposta pela necessidade; 
prive-o da fome e da sede e terá destruído simultaneamente o principio ativo de 
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todos os seus movimentos; ele permanecerá num estúpido repouso sobre suas 
pernas ou deitado durante dias inteiros (GERBI 1996, p. 20-21). 

 
 

Já De Pauw entendia que o continente sofria dos males da degeneração, os 
animais perdiam os rabos, os cachorros não sabiam nem latir, o ferro amolecia e não 
servia para fabricar pregos. Os seres humanos eram ignorantes, fracos, despreparados e 
como condenados a permanecer nesse estado de decadência. Os homens seriam piores 
que os animais, e em comparação com os europeus: “possuem menos sensibilidade, 
menos humanidade, menos gosto e instinto, menos coração e inteligência, incapazes de 
qualquer progresso mental” (Gerbi, pág. 57). Essa idéia de De Pauw não contrasta com 
o pensamento do padre Ambrósio Pires que escreveu: “Mas são os índios daqui mais 
afincados no mal que nas virtudes e fazem guerra contra os cristãos valendo-se das 
matas, onde andam seguros como se animais fossem” (Carta de Ambrósio Pires em 
15/06/1555. p.168). 
 Refletir sobre o “outro” é um tema cativante e também um desafio; obriga-nos a 
sairmos de nós mesmos, a enxergarmos as diferenças. Esse é um exercício complexo e 
problemático. Complexo, pela gama de fatores que essa reflexão abarca, possibilitando 
pensar que existem seres humanos totalmente diferentes de “nós”, outras culturas, 
maneiras de pensar e agir. Problemático porque ao enxergarmos o “outro” passamos a 
ver melhor o “eu”. Não é fácil admitir que o “outro” é melhor, mais civilizado que o 
“eu”. É nesse ponto que se inicia nosso problema, ao deparar com o outro se têm um 
processo de comparação que geralmente culmina em uma etapa de qualificação. O 
“outro” será, geralmente, o menos culto, menos desenvolvido, menos viril; o campo que 
tomamos como base para o desenvolvimento de nossa pesquisa é essencial, pois marca 
uma nova abordagem, um novo olhar sobre a questão da alteridade. Como os europeus 
pensaram, reagiram diante desse “outro” que, entre outras palavras, os perturbava por 
sua singularidade. 

Quando iniciamos nossas pesquisas notamos que se fez necessária uma 
“reorganização” das cartas para atender aos requisitos de elaboração do trabalho 
historiográfico, para que o mesmo fique mais “coerente”, ou seja, tivemos que ordená-
las de uma maneira a produzir um “sentido” específico que demonstre a compreensão 
ou a forma de interpretação dos documentos. 
 Num primeiro momento selecionamos as cartas de um determinado padre: José 
de Anchieta, depois as organizamos de forma cronológica detendo-nos nos discursos 
que atendem o anseio inicial da pesquisa (identificar nos escritos dos jesuítas, a 
construção de um discurso de inferiorização do indígena brasileiro). Para Certeau esse 
tipo de “organização” retrata uma “inversão escrituraria”, ou seja, uma exposição que 
segue uma ordem cronológica toma o mais anterior como ponto de partida. Além disso, 
nosso texto histórico obedece outra imposição: enquanto a pesquisa é interminável, o 
texto deve ter um fim, estrutura que é apresentada previamente na introdução, 
organizada pelo dever de terminar. Todo “corpo” do texto deve seguir uma coerência 
pré-determinada. “A cronologia é a condição de possibilidade do recorte em períodos; 
rebate sobre o texto, a imagem invertida do tempo, que na pesquisa vai do presente ao 
passado. Segue seu rastro pelo inverso. Somente essa inversão parece tornar possível a 
articulação da prática com a escrita” (CERTEAU, 2000, p.97). 
 O autor questiona se a escrita seria a imagem invertida da prática, na medida em 
que dá lugar a falta e a esconde; criando relatos do passado que seriam o equivalente 
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dos cemitérios nas cidades “exorcizam e reconhecem a presença da morte no meio dos 
vivos” (CERTEAU, p.95). Então seria historiográfico o discurso que “compreende” seu 
outro – a crônica, o arquivo, o documento – aquilo que se organiza em texto folheado 
do qual uma metade contínua, se apóia sobre a outra, disseminando e assim se dá o 
poder de dizer o que o outro significa sem o saber. Pelas citações, pelas notas, pelas 
referências, ele se estabelece como saber do outro. 
 Isso explicaria o fato de nossos artigos, dissertações, enfim, nossos textos serem 
sempre “recheados” de citações bibliográficas, pois as mesmas validam e legitimam 
nossas palavras. Nossas idéias precisam sempre ter uma base, um sustentáculo exterior, 
o saber do outro é sempre requisitado em nossas reflexões e acabamos por falar através 
dele, seja para criticá-lo, seja para fazer apologia ao mesmo. Assim a linguagem citada 
tem por função comprovar o discurso como referencial, introduz nele um efeito de real e 
remete a um lugar de autoridade, produzindo credibilidade, seria uma condição externa 
de um saber do outro. 
 No caso específico de nossa pesquisa, utilizamos uma vasta bibliografia que se 
debruçou sobre a “Questão do Outro”, desde os naturalistas chamados “detratores do 
Novo Mundo”, pioneiros em uma reflexão sobre a alteridade americana até 
historiadores contemporâneos que ainda tratam dessa questão. Dessa forma a escrita 
histórica colocaria em cena uma população de mortos representando-os no decorrer de 
um itinerário narrativo. Certeau considera que a escrita fala do passado para enterrá-lo, 
ela exorciza a morte e a coloca no relato. 
 Koselleck (1993) considera que a história só pode se tratada cientificamente a 
partir das categorias pelas quais ela se expressa. Ao analisar as categorias de experiência 
e expectativa, o autor pontua que são grandezas com as quais podemos mensurar 
situações ou mudanças na forma de pensar de uma sociedade, como constroem seu 
horizonte de significados. Selecionamos o trecho abaixo que consideramos importante 
para refletirmos sobre as fontes: 
  

 
Quando o historiador mergulha no passado, ultrapassando suas próprias vivências e 
recordações, conduzido por perguntas, mas também por desejos, esperanças e 
inquietudes, ele se confronta primeiramente com vestígios, que se conservaram até 
hoje e que em maior ou menor número chegaram até nós. Ao transformar esses 
vestígios em fontes que dão testemunho da história que deseja apreender o 
historiador sempre se movimenta em dois planos, ou ele analisa fatos que já foram 
anteriormente articulados na linguagem ou então, com a ajuda de hipóteses e 
métodos reconstrói fatos que ainda não chegaram a ser articulados mas que ele 
revela a partir desses vestígios. No primeiro caso, os conceitos tradicionais da 
linguagem das fontes servem-lhe de acesso heurístico para compreender a realidade 
passada. No segundo, o historiador serve-se de conceitos formados e definidos 
posteriormente, isto é, de categorias científicas que são empregadas sem que sua 
existência nas fontes possa ser provada (Idem, pág. 95). 

 
 
 Em nosso trabalho de pesquisa historiográfica nos deparamos com um vasto 
epistolário, nossas fontes então, nos foram apresentadas como portadoras de um sistema 
de escrita específica, onde conceitos estão articulados de forma a obedecer às regras e 
anseios de uma determinada época (séculos XVI e XVII). Somos compelidos a agir com 
muita prudência na análise e interpretação desses conceitos tendo em vista as alterações 
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que os mesmos podem “sofrer” com o decorrer do tempo. Koselleck chama-nos a 
atenção para essa problemática ao incentivar uma “história dos conceitos” que estudaria 
a diferença ou convergência entre os conceitos antigos e as atuais categorias do 
conhecimento. 
 Acontece, às vezes, de nos depararmos com uma alteração na forma de entender 
e usar um mesmo conceito quando analisamos uma sequência de textos que retratam, 
por exemplo, um projeto não alcançado que desencadeia um sentimento de grande 
decepção. Tomamos como exemplo o termo “evangelização” considerado como 
objetivo primevo dos padres jesuítas ao aportarem no Brasil; notamos que esse conceito 
será reformulado a partir da experiência dos próprios padres.  
 No inicio do processo de colonização do Brasil, quando os padres foram 
requisitados para a tarefa de cristianizar o Novo Mundo e seus habitantes, 
demonstravam grande motivação, esse sentimento transparece nas primeiras 
correspondências, quando até mesmo os “doentes” não encontravam empecilhos 
capazes de impedi-los de cruzar o Atlântico. Transcreveremos abaixo a primeira carta 
escrita por Anchieta: 

 
 
Entre padres e irmãos, enviaram-se este ano para a índia cinco e para o Brasil, sete, 
todos generosamente dispostos, para quaisquer trabalhos. Não obstante serem a 
maioria deles seriamente doentes, este fato, pela bondade de Deus, não só não lhes 
serviu de impedimento para a viagem, mas antes tomaram a enfermidade como 
argumento e motivo eficaz para persuadir ao padre doutor que os deixassem ir 
morrer entre os infiéis, porque quando menos, para o ensino das crianças lá 
poderiam servir (Carta de Anchieta a Loiola, Roma. Piratininga, 26 de abril de 
1553). 

 
 

Na América os religiosos desejavam conduzir o índio para outra “etapa da 
evolução” 7. Para tanto os ameríndios teriam que abandonar os “vis costumes” e 
converter-se e morrer como cristãos. Deste modo, a vida dos “selvagens americanos” 
seria absorvida pela temporalidade cristã. Os missionários acreditavam na evolução dos 
negros da terra, a decadência das comunidades indígenas pouco interferiu na missão 
heróica dos jesuítas, os trabalhos de catequese não atuariam sobre a natureza dos 
nativos, mas sobre a degeneração promovida pelos séculos de isolamento, pela longa 
permanência na América. 

Impor uma cultura, uma mentalidade, um rei, uma lei, uma religião, tornou-se o 
objetivo dos colonizadores; dominar os corpos, converter as almas. A sociedade de 
Jesus seria então um instrumento para execução dessa penosa tarefa, os padres 
ingressariam nessa nobre, mas mui difícil missão de converter almas que tão longe 
estavam de seu criador e que por tanto tempo haviam permanecido sob o domínio das 
forças malignas. Se imbuíram dessa tarefa e então se embrenharam em uma mata 
virgem, enfrentando as dificuldades naturais, mas determinados em cumprir sua meta, 
converter os ameríndios.   
                                                 
7 Nesse caso estamos nos referindo ao chamado “eurocentrismo”, a idéia impregnada e disseminada de 
que o continente europeu e seus habitantes seriam superiores aos demais. O conceito de evolução seria 
então, considerado válido para classificar os seres inferiores que não teriam se “desenvolvido” como os 
europeus. Na ontologia hegeliana o conceito de “desenvolvimento” tem um papel central, sendo a Europa 
o único continente que conseguiu atingir o auge da evolução do espírito humano. 
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Aos índios caberia escolher entre o rigor da escravidão e a proteção dos jesuítas. 
Comumente, preferiam a segunda alternativa. Os padres então tentariam interferir nos 
costumes indígenas, fazendo-os abandonar as práticas perpetuadas por seus ancestrais. 
Os religiosos lançaram-se contra os padrões, a cultura dos índios da costa do Brasil; a 
poligamia, o casamento entre primos, a antropofagia e a guerra foram duramente 
combatidos. 
 Com a inserção do Novo Mundo no horizonte europeu, verificou-se um 
deslocamento no universo imaginário: as humanidades monstruosas se associaram aos 
habitantes das terras americanas, mas, à diferença do que acontecia na Europa, passaram 
a ser demonizadas. Nas primeiras crônicas sobre a América, o tema da corte infernal era 
recorrente. Depois da vitória do cristianismo, os diabos teriam deixado a Europa e se 
dirigido para o Novo Mundo. Sob a sedução demoníaca, os feiticeiros teriam enganado 
as tribos, conduzindo-as para uma terra onde todos os desejos seriam realizados. A 
intervenção européia almejava reverter o quadro de penúria e libertar os “pobres 
americanos” da tirania do mal. A miséria e os demônios seriam definitivamente 
afastados. 
 Para alguns autores como Laura de Mello e Souza, os jesuítas tiveram um papel 
essencial para a construção desse discurso de demonização do outro; foram eles os 
principais responsáveis por toda essa historiografia “negativa” sobre o ameríndio. Para a 
autora, o êxtase e a possessão de ritos, alimentaram o imaginário demonológico 
português, os colonizadores e catequistas rastreariam na América a ação do demo. “No 
século XVI, os europeus desterravam seus demônios para o outro lado do Atlântico, 
travestindo-os em astecas, incas ou tupinambás, mas ao mesmo tempo, fazendo com que 
permanecessem ancorados na tradição demonológica do velho continente” (Souza, 
2001, p.195). 
 Sendo assim os jesuítas seriam os agentes demonizadores por excelência, pois 
não compreendendo o mundo indígena, teriam transportado conceitos europeus para 
tentar explicá-lo e classificá-lo. É evidente que os jesuítas não podem simplesmente 
serem os únicos responsabilizados pela elaboração de todo esse discurso demonizador, 
podemos ponderar que eles estavam cumprindo uma missão, na qual entendiam como 
um ato de nobreza salvar as almas perdidas e distantes da salvação. Acreditavam serem 
os portadores da verdade única capaz de libertar toda humanidade. Ao se depararem 
com seres “humanos” com costumes tão diferentes, que criam em deuses diferentes, se 
sentiram como os responsáveis em promover a redenção daquelas almas perdidas. 

Palacin (1981) mostra-nos os desafios enfrentados pelos soldados de Jesus ao 
aportarem no Brasil, as frustrações, os obstáculos; os padres tiveram de usar de muitos 
artifícios para se manterem em uma terra desconhecida, enfrentando muitos problemas 
de adaptação e ainda lidando com a resistência indígena. O autor enfatiza que muitos 
foram mortos, passaram fome e privações em nome de um ideal, queriam ver cumprida 
a missão Inaciana, queriam que o “bem” triunfasse, queriam mudar aquilo que 
consideravam em desacordo com a vontade de Deus. “É um trabalho lento, penoso, e 
que considerado de modo geral, pode-se considerar quase um fracasso; deixa como 
saldo positivo a preparação dos missionários” (p.112). 

Os europeus não permitiriam que os nativos americanos permanecessem mais 
tempo na escuridão e alheios à palavra do Senhor. As cartas jesuíticas descrevem os 
sofrimentos dos irmãos e os contratempos da catequese, todo esforço era pouco frente à 
grandeza do projeto de conversão do gentio. A fome, os animais selvagens e os canibais 
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atormentavam o cotidiano dos religiosos e valorizavam a missão e os votos dos 
enviados de Deus. 

No século XVI a poligamia dos ameríndios, as práticas antropofágicas, a nudez e 
a aparente falta de autoridade eram pecados morais e sociais suficientemente graves 
para que se pudesse duvidar com fundamentos se careciam ou não de alma racional. 
Munidos de toda essa ideologia, os padres se sentiam portadores de uma missão muito 
nobre, agiriam movidos por uma mentalidade que legitimava qualquer tipo de ação em 
nome da fé ou do rei. Estavam trabalhando para os dois, ganhavam as almas para Deus, 
e amansava-as para o rei. 

Os índios seriam os representantes supremos da “selvageria”. Palacin (1981) 
considera que devemos levar em consideração que o homem do século XVI, lutava e 
morria em campos de batalha pela Europa por um artigo de fé, acendia fogueiras e 
armava forcas para os dissidentes, não estava preparado para aproximar-se com a 
simpatia necessária para a compreensão, de uma cultura considerada mais “primitiva”, 
em relação à Européia. Ou seja, não podemos desprezar em nossa análise, todo arsenal 
cultural com o qual estavam munidos os europeus do século XVI. 

Os padres traziam também em sua mentalidade uma idéia peculiar sobre o mal. 
Viam o demônio em todos os lugares, e todo tipo de religião que não fosse a cristã, seria 
portadora dessa imagem demoníaca, assim encontraram o demônio nos ritos e costumes 
indígenas, perceberam então que tinham o importante papel de converter essas almas 
que tão distantes estavam de seu criador. Essas concepções chegaram até nós pelas 
cartas que os padres escreveram, testemunhando suas dificuldades do cotidiano e 
principalmente, registrando suas interpretações sobre o que viam e sentiam em relação a 
cultura do “outro”. 

Os jesuítas desbravaram sertões, enfrentaram animais perigosos e nativos cruéis 
para levar a luz além das fronteiras da cristandade. O controle dos corpos e dos prazeres 
tornou-se uma demonstração de fé e um alimento espiritual. Somente a privação do 
conforto, as intempéries dos trópicos e as ameaças dos canibais os conduziriam ao céu e 
à verdade. O martírio era o caminho da perfeição e da purificação espiritual. A natureza 
monstruosa dos ameríndios serviria de contraponto às benesses promovidas pelo 
cristianismo e exaltava a renúncia e a abnegação dos padres. O árduo trabalho de 
conversão dignificava os religiosos e o colonialismo: por intermédio dos brancos, os 
nativos se livrariam da opressão da barbárie e se comportariam como homens racionais. 

Assim, o processo de degradação não seria irreversível, a humanidade americana 
se livraria do triste destino caso ouvisse os ensinamentos da doutrina cristã. A origem 
do índio e as sementes do cristianismo viabilizariam o trabalho da catequese, que os 
transformaria em cristãos e devotos auxiliares nos empreendimentos coloniais. Aos 
padres caberia contribuir para o florescimento da fé.   

Já em uma carta produzida no ano de 1554 percebemos uma certa mudança na 
forma de escrita do padre, a empolgação começa a perder espaço para frustração: 

 
 

Estamos nesta nova povoação de catecúmenos, chamada Piratininga, onde o 
Senhor, por sua misericórdia e bondade infinita, quer trazer algumas destas ovelhas 
perdidas ao rebanho de sua Igreja. E isto com não pequeno trabalho, que com ele 
temos, pregando-lhes continuamente e atraindo-os por quantas vias podemos, 
porque é gente tão indômita e bestial, que toda sua felicidade tem posta em matar e 
comer carne humana. Disso, pela bondade de Deus temos apartado a estes. E 
contudo tão arraigado têm o costume de beber e cantar seus cantares gentílicos, que 
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não há remédio para os desviar de todo de tais coisas. De sorte que, muitas vezes 
nos dão muita tribulação, e principalmente depois que tornaram da guerra, ocasião 
em que muitos deles se foram daqui, para se ver livres de nós outros, que nunca 
deixamos de os importunar a que larguem de todo os seus maus costumes [...] 
Visto que nosso principal fundamento está na doutrina das crianças, às quais lhes 
ensino a ler, escrever e cantar. A estes trabalhamos por ter debaixo da nossa mão, 
para que depois venham a suceder no lugar de seus pais, formando um povo de 
Deus (Carta de Anchieta a Loiola, Roma. Piratininga, fins de agosto de 1554). 

 
 

No Novo Testamento bíblico, evangelizar vem de ‘evangelho’ que significa 
anunciar as boas novas ou a notícia do nascimento de Cristo. A partir da morte de 
Cristo, os cristãos teriam como missão primordial evangelizar ou cristianizar o máximo 
de pessoas possíveis “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura” 
(Evangelho de São Marcos Cap.16, vers. 15). Os padres jesuítas conscientes dessa 
missão, se entregaram com muito afinco a essa ordem, mas notamos algumas alterações 
na forma como esse evangelho deveria ser disseminado, pois segundo a bíblia a palavra 
de Deus deveria ser anunciada “nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito 
Santo diz o Senhor dos Exércitos” (Livro de Zacarias AT. CAp.4 vers. 6) 8. 
 Os padres cansados de se esforçarem em vão, decepcionados com o 
comportamento “devasso” dos gentios, já não se valem do evangelho do amor, mas 
passam a acreditar que só através da violência os índios poderiam entender e aceitar a 
mensagem da cruz. Selecionamos alguns trechos dos escritos anchietanos, que são 
interessantes para notarmos como a experiência dos padres alterou sua forma de pensar 
e de lidar com o nativo americano: 
 

 
Não estão sujeitos a nenhum rei ou chefe e só têm alguma estima aqueles que 
fizeram algum feito digno de homem forte. Por isso frequentemente, quando os 
julgamos ganhos, recalcitram, porque não há quem os obrigue pela força a 
obedecer; os filhos obedecem aos pais conforme lhes parece; e finalmente cada um 
é rei em sua casa e vive como quer: por isso nenhum fruto, ou ao menos 
pequeníssimo, se pode colher deles, se não se juntar a força do braço secular, que 
os dome e sujeite ao jugo da obediência. Vivendo sem leis nem autoridade, segue-
se que não se podem conservar em paz e concórdia, de maneira que cada aldeia 
consta de só seis ou sete casas, nas quais se não fosse o laço e união do sangue, não 
podiam permanecer juntos, mais comer-se-iam uns aos outros, como vemos que 
acontece em muitos outros lugares, onde eles não dominam essa paixão insaciável, 
nem sequer para se absterem de devorar abominavelmente os consangüíneos [...]. 
A isto acrescenta-se também que, tendo-se dirigido todas as orações e gemidos dos 
nossos irmãos, desde que estão cá, a pedirem continua e fervorosamente a Deus se 
dignasse mostrar claramente o caminho, pelo qual estes gentios se haviam de levar 
a fé, agora acabou Ele por mostrar grandíssima abundância de ouro, prata, ferro e 
outros metais antes bastante desconhecida, como todos dizem, e esta abundância 
julgamos que será ótimo e facílimo meio, como já nos ensinou a experiência. Pois, 

                                                 
8 A despeito dessa questão, entendemos que a religião cristã comporta uma ampla interpretação das 
Escrituras Sagradas, não é nossa intenção nos aprofundar nesse assunto, apenas pontuar a mudança na 
metodologia jesuíta em lidar com o indígena, a forma de entender e lidar com o nativo é alterada a partir 
da experiência frustrante dos padres, mudança essa que é explicitada na forma de conceber o termo 
“evangelização”. 



16 
 

vindo para aqui muitos cristãos, sujeitarão os gentios ao jugo de Cristo, e assim 
estes serão obrigados a fazer, por força, aquilo a que não é possível levá-los por 
amor (Carta de Anchieta a Loiola em 1º de setembro de 1554). 

 
 
 Percebe-se que os padres já estão convencidos que apenas com o amor não seria 
possível convencer os gentílicos a deixarem seus maus costumes convertendo-se ao 
cristianismo, começam a esperar auxílio do “braço secular”, com o passar dos anos a 
severidade no tratamento com os índios aumenta e a frustração aparece cada vez mais 
nítida nas missivas: 
 

 
Parece-nos agora que estão as portas abertas nesta capitania para a conversão dos 
gentios, se Deus Nosso Senhor quiser dar maneira, com que sejam sujeitados e 
postos sob o jugo. Porque, para este gênero de gente, não há melhor pregação que 
espada e vara de ferro [...]. Vivemos agora nesta esperança. (Carta de Anchieta ao 
padre Diogo Laines, Roma. 16 de abril de 1563).  

 
 
 E ainda: 
 

 
Uma coisa desejamos cá todos e pedimos muito a Nosso Senhor, sem a qual não se 
poderá fazer fruto no Brasil, que desejamos. E é que esta terra toda seja mui 
povoada de cristão que a tenham sujeita. Porque a gente é tão indômita e está tão 
encarniçada em comer carne humana e isenta em não reconhecer superior que será 
muito dificultoso ser firme o que se plantar, se não houver este remédio. O qual 
continuamente pedem cá os padres e irmãos a Nosso Senhor. E estão muito 
consolados por haver quase certeza que, pela terra adentro se descobrem muitos 
metais, porque com isto se habitará muito esta terra e estes pobres índios, que tão 
tiranizados estão do demônio, se converterão ao seu Criador (Carta de Anchieta aos 
irmãos de Portuga, março de 1555). 

 
 
 É interessante percebermos o desespero do padre ao ver o projeto evangelístico 
se esvair. As suas tentativas e métodos fracassam frente aos “costumes gentílicos”, e ele 
vê no braço secular, na força, na “vara de ferro” a única saída. A decepção frente ao 
fracasso provoca uma mudança na forma de abordagem dos índios e principalmente na 
forma de pensar dos padres. Já não existe o mesmo “ardor” para com as almas perdidas 
e distantes do criador, o que existe é um cansaço que os leva a considerarem a violência 
como única alternativa possível para levar o evangelho do amor; através da violência 
apresentar a mensagem de Cristo. Isso soa um pouco contraditório, mas não é inédito. 
 Dussel (1993) critica os métodos jesuítas ao analisar o que chama de conquista 
espiritual do Novo Mundo que seria o domínio que os europeus exerceram sobre o 
“imaginário” do nativo conquistado antes pela violência das armas. “Prega-se o amor de 
uma religião (o cristianismo) no meio da conquista irracional e violenta” (pág. 58). E 
ainda: 
 

 



17 
 

Os frades se fizeram donos da destruição da idolatria (...). eles se gloriavam de 
serem conquistadores no plano espiritual, assim como os conquistadores o eram no 
temporal [...] e visto que os frades com tanta ousadia e determinação puseram fogo 
a seus principais templos e destruíram os ídolos que nele se acharam, parecendo-
lhes (aos índios) que isso não ia sem fundamento (DUSSEL, 1993, p. 58). 

  
 
O autor enfatiza que Deus era o fundamento do planejado, era a última 

justificação de uma ação pretensamente secular ou secularizada da modernidade. Depois 
de “descoberto” o espaço e “conquistados” os corpos era necessário agora controlar o 
imaginário a partir de uma nova compreensão religiosa do mundo da vida. O imaginário 
indígena devia incluir os deuses vencedores. “Todo mundo do indígena era interpretado 
como demoníaco e como tal devia ser destruído, esse mundo do outro era interpretado 
como negativo, pagão, satânico e intrinsecamente perverso” (DUSSEL, 1993, p. 58). 

O rei de Portugal como mestre da Ordem de Cristo, recebia os dízimos devidos à 
Igreja ficando onerado com a obrigação de implantar a fé nas terras recém-descobertas. 
A propagação do cristianismo era, não só aos olhos do soberano, mas também de seus 
súditos, um direito e uma obrigação. Assim o discurso legitimador da ocupação e 
exploração da Coroa portuguesa no Brasil era a expansão da fé cristã. 

Tornou-se comum afirmar que a religião forneceu os mecanismos ideológicos 
justificatórios da conquista e colonização da América, encobrindo e escamoteando as 
atrocidades cometidas em nome da fé. Sem que os propósitos materiais fossem 
acanhados, cristianizar era, de fato, parte integrante do programa colonizador dos 
portugueses do Novo Mundo. A fé não se apresentava isolada da empresa ultramarina: 
propagava-se a fé, mas colonizava-se também. As caravelas portuguesas eram de Deus, 
nelas navegavam juntos missionários e soldados. Dilatação da fé, colonização e 
fortalecimento do poder monárquico sempre apareciam associados. 

O domínio ultramarino do rei de Portugal seria legitimado através dos escritos 
jesuíticos que consideravam como um dos motivos da “bestialidade” dos indígenas, a 
ausência de um rei ou de uma organização administrativa e política. Esse “vazio” seria 
preenchido automaticamente pela coroa portuguesa: 

 
 
Não estão sujeitos a nenhum rei ou chefe e só tem alguma estima aqueles que 
fizeram algum feito digno de homem forte (...), cada um é rei em sua casa e vive 
como quer por isso nenhum fruto ou ao menos pequeníssimo, se pode colher deles, 
se não se juntar à força do braço secular, que os dome e os sujeite ao jugo da 
obediência. Vivendo sem leis, nem autoridade, segue-se que não se pode viver em 
paz e concórdia (Carta de Anchieta a Loiola, Roma. 1º de setembro de 1554). 

 
 
Assim como a ausência de um rei, a ausência de leis também incomodava os 

sacerdotes que vêem os costumes indígenas como uma constatação da libertinagem e 
selvageria e que os tornava bestiais: “Quero acabar de escrever o fim desta paz o qual 
foi verdadeiramente fim de paz e inicio de nova guerra, qual se podia esperar de gente 
tão bestial e carniceira que vive sem lei nem rei” (Carta de Anchieta a Diogo Laines, 
Roma. 8/01/1565). As leis que a partir desse momento seriam implantadas eram as 
cristãs, através de suas missivas, os padres legitimavam tanto a “conquista espiritual” 
como a “temporal”. 
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O certo é que houve por parte dos europeus uma grande incompreensão da 
cultura dos americanos no século XVI, não entendiam o que viam, e por isso, 
procuraram destruir ou transformar. Acreditavam serem os portadores da verdade, 
verdade que deveria ser disseminada em todos os cantos do planeta. Se imbuíram dessa 
missão, tudo aquilo que não se enquadrava em seus referenciais culturais, sociais, 
morais ou religiosos, deveria ser destruído ou convertido. Foram com essas idéias que 
os europeus desembarcaram na América, trazendo consigo todo um imaginário repleto 
de noções de superioridade. 

Durante a compilação desse texto fomos orientados por algumas questões: Como 
tratar nossas fontes? Como entender as palavras nelas inscritas e como interpretá-las? 
São perguntas que nos forçam a refletir sobre nosso ofício e o que realmente estamos 
fazendo ao “fazer História”. Embora saibamos que ainda estamos muito longe de 
alcançar respostas ou ao menos hipóteses satisfatórias, tencionamos conseguir analisar e 
refletir sobre nossas fontes de forma crítica. Nesse sentido, o nosso olhar é direcionado 
para questões de cunho metodológico. 

Para Lowenthal(1998) existem três fontes de conhecimento do passado: 
memória, história e fragmentos. Ao iniciar sua reflexão ele levanta a seguinte questão, 
quais são os caminhos pelos quais tomamos conhecimento do passado? O autor 
considera a resposta simples, mas percebemos que é uma questão inquietante, pois nos 
leva a questionar a própria prática do historiador. Lowenthal afirma que conhecemos o 
passado através de nossas lembranças, lembramo-nos das coisas que lemos ou ouvimos, 
histórias e crônicas. O passado nos cerca e nos preenche. “Toda consciência atual se 
funda em percepções e atitudes do passado” (p. 64). Dessa forma o passado nunca 
estaria morto, mas existiria na memória dos homens, na nossa memória. 
 Então, tomamos conhecimento não somente de nossas ações e pensamentos 
anteriores, como também daqueles de outrem ao pensar historicamente. É nesse sentido 
que nosso ofício ganha importância e ao mesmo tempo nos incumbe de uma grande 
“responsabilidade”. Ao analisarmos e interpretarmos uma fonte, um documento, um 
testemunho, construímos nossa versão do passado, uma construção muito problemática. 
 Como podemos estar seguros de que a memória, história e fragmentos refletem o 
que aconteceu? Afinal nenhuma afirmação sobre o passado pode ser confirmado pelo 
exame de fatos presumidos, não podemos verificá-lo pela observação ou 
experimentação. Lowenthal questiona se o passado histórico pode ser ilusório, mas 
imediatamente alerta que o ceticismo levado a esse extremo coloca em xeque toda 
realidade, mesmo assim não descarta a possibilidade de que grande parte do que lemos 
tenha sido inventado. “Uma vez que acontecimentos passados não têm existência 
objetiva, mas sobrevivem somente nos registros escritos e nas lembranças humanas, 
conclui-se que o passado encontra-se na convergência dos registros escritos e das 
lembranças humanas” (LOWEMTAL, 1998, p.71). Portanto essa construção histórica é 
passível de imprecisões na medida em que a subjetividade do sujeito orienta sua 
interpretação dos fatos. 
 Peter Burke (1992) considera que nem as recordações nem as histórias são 
objetivas. Existe a seleção consciente ou inconsciente à interpretação e à distorção que 
são fenômenos socialmente condicionados. Temos acesso ao passado apenas através de 
categorias e esquemas da cultura que nos é própria. 
 Dúbio devido à sua real ausência, inacessível embora intimamente conhecido, o 
caráter do passado depende de como é conscientemente apreendido. Nesse sentido, a 
questão principal que nos inquieta é a maneira como tal apreensão do passado acontece. 
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Segundo Lowenthal, toda consciência do passado está fundada na memória e a 
necessidade de se utilizar e reutilizar o conhecimento da memória e de esquecer assim 
como recordar, força-nos a selecionar, destilar, distorcer e transformar o passado, 
acomodando as lembranças às necessidades do presente. 
 Percebemos então, que nossa atenção e cautela devem ser redobradas ao 
lidarmos como nossas fontes, já que estamos, através de nossas interpretações e escrita 
contribuindo para a construção de discursos históricos. Precisamos sempre estar cientes 
de que “falamos” de um certo lugar, orientados por questões possibilitadas e 
intermediadas pela nossa cultura e sociedade. Refletir sobre nosso ofício se torna cada 
vez mais necessário e urgente. 
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