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RESUMO 

 

 

As crônicas jesuíticas foram, por muito tempo, uma das principais fontes históricas sobre o 

período colonial. No entanto, a organização e a regra da Companhia de Jesus influenciaram 

na descrição que os seus membros fizeram do Novo Mundo. As visões e conceitos da 

Companhia foram transportados da Europa, adaptados ao ambiente colonial e, por vezes, 

modificados pelo contato que tiveram com os nativos, o que se refletiu em suas 

representações sobre o Novo Mundo e os nativos. Parte dos escritos jesuíticos foi dedicada 

às representações do Novo Mundo, que foi visto de início como Paraíso, depois como 

Inferno, Purgatório e, por fim, como Terra. As figuras femininas também receberam 

representações diferentes, que acompanharam as do Novo Mundo, pois os seus costumes 

influenciaram o modo como eram vistas e representadas nas epistolas jesuíticas, como 

também nos sermões do Pe. Antônio Vieira. Assim, as mulheres indígenas ora foram 

representadas a partir da ideia de Eva, ora como demônios e ora como seguidoras de um 

ideal mariano. Mas, essas mulheres também foram vistas como mulheres humanas e com 

uma forte influência sobre a sociedade colonial, assim, enquanto mulher terrena, a mulher 

indígena foi utilizada como instrumento de alianças e seu trabalho aproveitado pela Ordem 

jesuíta. Portanto, o objetivo da minha pesquisa foi compreender a organização e a regra que 

regiam a Companhia de Jesus, para então examinar o mundo colonial a partir das 

correspondências dos jesuítas e, assim, analisar as representações feitas por eles do Novo 

Mundo e da mulher indígena entre os séculos XVI e XVII e como esse olhar se refletiu na 

proposta jesuítica para a colonização. Assim, quando os jesuítas utilizaram a mulher 

indígena na formulação de alianças, quando organizaram o tempo e o espaço para terem 

essas mulheres como ajudadoras na pregação do “evangelho”, eles trabalhavam para 

obterem o principal objetivo da Ordem: a “salvação das almas perdidas”. Em nossa 

pesquisa utilizamos Roger Chartier para compreendermos o conceito de representação que 

usamos para definir o olhar dos jesuítas sobre o Novo Mundo e as mulheres indígenas; 

como também Laura de Souza e Mello para compreendermos o olhar demonizador europeu 

sobre os nativos. 

 

Palavras-chaves: Representação, Companhia de Jesus, Mulher Indígenas, Lugar e Espaço. 



 

 

 

RESUMEN 

 

Las crónicas jesuitas fueron, por mucho tiempo, una de las principales fuentes históricas 

sobre el período colonial. Sin embargo, la organización y la regla de la Compañía de Jesús 

han influido en la descripción que sus miembros hicieron del Nuevo Mundo. Las visiones y 

conceptos de la Compañía fueron transportados en Europa, adaptado a la atmósfera colonial 

y, por veces, modificado por el contacto que ellos tuvieron con los nativos, lo que fue 

reflejado en sus representaciones del Nuevo Mundo y los nativos. Una parte de los escritos 

de los jesuitas fue dedicada a las representaciones del Nuevo Mundo, que fue visto 

inicialmente como Paraíso, y luego como Inferno, Purgatorio y finalmente a la Tierra. Las 

figuras femeninas también recibieron diferentes representaciones que acompañaron el 

Nuevo Mundo, porque sus costumbres influyeron en la forma en que se ve y se representó 

en las epístolas de los jesuitas, y en los sermones del Pe. Antonio Vieira. Por lo tanto, las 

mujeres indígenas ahora estaban representadas desde la idea de Eva, ahora como demonios 

y los otros tiempos como seguidoras de un ideal mariano. Pero estas mujeres también 

fueron vistas como mujeres humanas y con una fuerte influencia en la sociedad colonial, 

así, como la mujer terrenal, la mujer indígena fue utilizado como un instrumento de alianza 

y su trabajo disfrutado por la Compañía de Jesús. Por lo tanto, el objetivo de mi 

investigación era comprender la organización y la norma que rige la Compañía de Jesús, y 

luego examinar el mundo colonial de la correspondencia de los jesuitas y así analizar las 

representaciones hechas por ellos del Nuevo Mundo y de la mujer indígena entre los siglos 

XVI y XVII y cómo este aspecto se refleja en la propuesta de los jesuitas para la 

colonización. De este modo, cuando los jesuitas utilizaron la mujer indígena en la 

formulación de alianzas, cuando se organiza el tiempo y el espacio para tener esas mujeres 

como ayudantes en predicar el "evangelio", trabajaron para lograr el objetivo principal de la 

Orden: la “salvación de las almas perdidas ". En nuestra investigación utilizamos Roger 

Chartier para entender el concepto de representación que usamos para definir el aspecto de 

los jesuitas del Nuevo Mundo y las mujeres indígenas; así como Laura de Mello e Souza 

para entender la mirada demonizador Europeo sobre los nativos. 

Palabras clave: Representación, Compañía de Jesús, Mujer Indígena, lugar y espacio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A ideia desse trabalho surgiu de uma conversa com a orientadora da graduação 

sobre meus interesses de pesquisa. Algo era certo: a pesquisa seria sobre o período colonial, 

assunto que já tinha motivado a curiosidade desde a disciplina História do Rio Grande do 

Norte I, na UFRN. Após a leitura de dois livros “De Cunhã a Mameluca: A mulher 

Tupinambá e o nascimento do Brasil” de João Azevedo Fernandes
1
 e Imagens da 

colonização: a representação do Índio de Caminha a Vieira de Ronald Raminelli
2
, 

definimos o tema do estudo, mas como na maioria das pesquisas, tivemos que fazer 

diversos ajustes e, com eles, rever o foco do trabalho: o que antes era somente um estudo 

sobre o trabalho feminino indígena nos séculos XVI e XVII, passou à análise dos discursos 

jesuítas, das representações que trouxeram do Velho Mundo e com as quais construíram um 

novo olhar sobre a Terra Brasilis e sobre a mulher indígena
3
.  

Em nossa pesquisa tivemos a intenção de examinar o mundo colonial brasileiro, 

partindo da análise da correspondência dos jesuítas, uma vez que, ela nos apresenta uma 

representação
4
 tanto do mundo europeu, em que estavam inseridos, como também do que 

eles viram dos costumes e hábitos dos índios na situação colonial e traduziram, por meio de 

seus relatos e crônicas com as quais se comunicavam entre si e com seus superiores.  

Ao estudarmos as representações do mundo criadas pelos jesuítas, levamos em 

consideração a visão dualista que possuíam, na qual se opunha o interior do ser ao seu 

exterior, como também o “Nós” aos “Outros”. Os jesuítas estavam inseridos no contexto 

europeu, que, eles pensavam que configurava a “civilização”, com um povo ligado a Deus e 

os que não estavam enquadrados nesses padrões europeus eram tidos como inferiores, 

selvagens, demoníacos: eram os Outros. O que se passava no interior da Companhia de 

Jesus- seus dogmas, suas regras de conduta e comunicação, seus votos e comportamento- 

                                                 
1
 FERNANDES, João Azevedo. De Cunhã a Mameluca: A mulher Tupinambá e o nascimento do Brasil. João 

Pessoa: Editora Universitária/ UFPB, 2003. 
2
 RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do Índio de Caminha a Vieira. São Paulo: 

Ed. Contexto, 1996. 
3
 A “mulher indígena” é um termo genérico que utilizaremos em toda a dissertação, pois os jesuítas não 

tinham uma definição fixa para chamar as mulheres indígenas, dessa forma, a intenção desse estudo é relatar o 

ponto de vista de construção do outro partindo do que os jesuítas pensavam e afirmavam ser o real. 
4
  Como veremos com mais detalhes ainda nessa introdução. 
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os faziam se sentir diferentes dos que estavam fora dessa organização. Dessa forma, eles 

representavam o mundo separando o interior, ou seja, tudo que passavam dentro da 

Companhia de Jesus, do que era exterior a eles.
5
 Como também representavam o mundo a 

partir de si, assim, o que não era igual e não tinha os costumes europeus era visto como os 

“Outros” e merecia uma representação diversa, na maioria das vezes oposta. Portanto, as 

representações que fizeram do Novo Mundo, como também dos seus habitantes e em 

especial a mulher indígena, foram construções dessa visão de mundo que eles trouxeram 

consigo da Europa. 

Ao virem ao Novo Mundo, os jesuítas trouxeram consigo seus conceitos e seus 

ideais, que foram perceptivos em seus escritos, e foram eles as fontes principais da nossa 

pesquisa. Contudo, a nossa intenção não foi simplesmente discutir o que eles já escreveram, 

mas mostrar que suas representações, tanto do espaço (o Novo Mundo), como dos 

indígenas, foram fruto de idealizações e imaginários que traziam com eles, portanto, em seu 

discurso, o que “descreviam” foi “encaixado” em padrões de pensamento europeus 

preexistente. 

Dentro do grande panorama de representações do mundo colonial feito pelos 

jesuítas, não trataremos apenas do seu discurso sobre a natureza, mas, em especial, sobre a 

mulher e sobre os espaços que foram atribuídos a elas por esses missionários jesuítas. Essa 

pesquisa não dirige o olhar apenas ao discurso jesuítico sobre a mulher, mas sobre a mulher 

indígena e sua relação de resistência/acomodação frente ao proposto pelos jesuítas; sobre as 

alianças que proporcionavam através dos casamentos; e sobre seus lugares na sociedade 

colonial, que foram construídos e constituídos principalmente pelas Ordens Religiosas que 

se fixaram na colônia. Nosso interesse especial pelas mulheres indígenas se deu pelo fato 

de que os jesuítas destinaram parte dos seus escritos a elas, portanto, entendemos que o ser 

feminino foi um dos pontos de referência para a compreensão da própria terra, vista ora 

como “Paraíso”, ora como “Inferno”, ora como “Purgatório”, ora como simplesmente 

“Terra”. 

A visão sobre a mulher e seu papel na sociedade colonial vem sendo questionada e 

analisada por alguns historiadores, como João Azevedo Fernandes, Ronald Raminelli, e 

                                                 
5
 Ver CASTELNAU-L’ ESTOILE, Charlotte de. Operários de uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão 

dos índios no Brasil, 1580-1620. Bauru, São Paulo: Edusc, 2006.   
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Mary Del Priori, entre outros. Pode-se notar que, nos estudos recentes, o trabalho indígena, 

principalmente o feminino, possui uma função importante e fundamental para sociedade, 

tanto para os indígenas quanto para a colonização portuguesa, pois passaram a ocupar 

novos espaços que foram construídos e atribuídos a elas.  

Sabemos que a sociedade indígena antes da chegada dos portugueses possuía uma 

organização social e de trabalho próprias, nas quais as mulheres exerciam um papel 

importante em diversas funções. No entanto, esses papéis foram se modificando a partir do 

momento em que a mulher passou a ocupar diferentes lugares de trabalho no mundo 

colonial, tanto os domésticos (preparo de alimento, ama de leite, fiação, cestaria), quanto 

nas unidades produtivas (fazenda, engenho, curral sítio entre outras). Vemos, portanto, que 

tanto na sociedade colonial, como também nas sociedades indígenas, a mulher exercia a 

maior parte do trabalho produtivo,
6
 o que lhe proporcionava prestígio em sua sociedade e 

chamava a atenção dos europeus para a utilização dela para seu benefício. 

Também sabemos que, com a chegada dos portugueses e principalmente dos 

jesuítas, ocorreram algumas transformações nessa sociedade e algumas mudanças de papéis 

no campo do trabalho. Os espaços ocupados pelas mulheres indígenas na América 

Portuguesa tiveram relação com sua posição na estrutura tribal dos diferentes grupos 

indígenas do litoral brasileiro, pertencentes todos praticamente ao grande tronco Tupi-

Guarani.
7
 Essas heranças “tribais” anteriores foram, porém, cruzadas e reorganizadas no 

quadro de uma sociedade patriarcal, organizada sob o padrão misógino europeu, em que os 

homens brancos detinham posição de força. Charlotte de Castelnau-L’Estoile afirma que: 

Os índios Tupi do litoral da colônia surgem como um enigma difícil de 

decifrar. Para os jesuítas, faltam a esses índios duas dimensões essenciais, 

a política e a religiosa, que estruturaram a cultura dos europeus do século 

16, e que precisamente fundamentam o projeto missionário ultramarino. A 

conversão, cujo sentido evoca uma completa mudança de vida, implica ao 

mesmo tempo transformar os costumes dos índios e ensinar-lhes os 

elementos essenciais do dogma cristão. 
8
 

O caráter colonial da presença portuguesa no Brasil do século XVI se impõe de 

modo particular sobre as mulheres, no caso das indígenas, que passaram a exercer algumas 

                                                 
6
 FERNANDES. J. A. Op. cit., p. 38. 

7
 Idem. 

8
 CASTELNAU-L’ ESTOILE, Charlotte de. Op. cit., p. 19. 
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funções diferenciadas. Acrescente-se a isto o caráter escravista que adquire esta sociedade 

desde o momento em que se decidiu o seu povoamento e exploração efetivos
9
, por volta de 

1530, para completar o quadro em que irá se desenhar a participação das mulheres nesta 

sociedade. Dessa forma, o trabalho e os novos papéis impostos às mulheres indígenas 

deixaram várias marcas no relacionamento entre homens e mulheres e na posição dessas 

dentro da sociedade.
10

  

Em nossa pesquisa, nos propomos a responder a algumas perguntas: Como era 

organizada a Ordem jesuíta? O que era a Ordem Jesuíta? O que pretendiam? Quem a 

compunha? Qual sua organização? Que regras de conduta e escrita eram por eles seguidas? 

Qual a finalidade de suas cartas e como elas se organizavam? Quais eram as representações 

jesuíticas, criadas a partir do universo europeu, sobre o Novo Mundo e, principalmente, 

sobre as mulheres indígenas? Como esse olhar se refletiu na proposta colonial? Como a 

mulher indígena foi utilizada no contexto inserido pelos jesuítas na sociedade colonial? Os 

lugares das mulheres indígenas permaneceram o mesmo de antes da chegada da Companhia 

de Jesus? Como os jesuítas organizaram o tempo e o espaço no Novo Mundo?  

Vemos como algo relevante o resgate do estudo das representações elaboradas por 

esses cronistas, pois, por muito tempo, essas representações foram vistas como as 

verdadeiras imagens do Brasil colonial e de seus habitantes indígenas. No entanto, 

entendemos que os jesuítas se pautaram nas suas representações de mundo 

medieval/renascentista europeu para descrever essas novas terras, utilizando as ideias e o 

imaginário que já tinham formulado, com seus medos e anseios, e o aplicaram ao Novo 

Mundo e a seus habitantes. A mulher, em particular, teve inúmeras representações 

atribuídas a elas pelos jesuítas, e esse olhar sobre elas influenciou o olhar sobre o espaço, e 

vice-versa.  

A pesquisa terá como base o discurso de cronistas jesuítas como: José de 

Anchieta
11

, Antonio Vieira
12

, Manoel de Nóbrega
13

, Simão de Vasconcelos
14

 e Azpilcueta 

                                                 
9
 CASTELNAU-L’ ESTOILE, Charlotte de. Op. cit., p. 19. 

10
 DEL PRIORE, Mary (Org.). Historia das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.  

11
 ANCHIETA, José de. Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões (1554-1594). Alcântara 

Machado (Ed.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S.A., 1933.  
12

 VIEIRA, Padre António. Sermões. 15 vols., Porto: Lello & Irmão, 1959. 
13

 NÓBREGA, Manuel da. Cartas do Brasil, 1549-1560. Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1988. 
14

 VASCONCELOS, P. Simão de. Crônica da Companhia de Jesus. Petrópolis: Ed. Vozes, 1997.  
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Navarro
15

, entre outros. Lembrando que a visão que possuíam do Novo Mundo - seu espaço 

e suas mulheres - era baseada em uma concepção cristã e, muitas vezes, comparando-os 

com a Europa. No caso das mulheres indígenas, comparavam-na, algumas vezes, com a 

ideia de Eva; outras, com demônios; e, outras vezes ainda, um ideal mariano. Pensamos que 

essas possíveis representações feitas pelos jesuítas acerca da mulher indígenas podem ter 

influenciado no próprio tratamento dado a elas, assim como, na atribuição de trabalho a 

elas. 

Portanto, com a ajuda da análise do discurso jesuítico tentamos estudar como os 

jesuítas representavam o Novo Mundo e as mulheres indígenas: como representavam os 

espaços por eles construídos e descritos em suas cartas, nos quais as mulheres foram 

inseridas, usadas nas alianças e levadas a trabalhar e a evangelizar. 

Como tem sido demonstrado na historiografia sobre a sociedade colonial, os 

mecanismos de ordenamento cultural das sociedades indígenas foram anotados com 

bastante interesse pelas Ordens religiosas
16

, principalmente os jesuítas que descrevem o 

casamento e sua ruptura; a presença das mulheres na divisão sexual do trabalho, o 

resguardo masculino pós-parto; o afeto das mães por seus filhos. Tudo isso, junto à 

concepção de mundo europeu cristão trazido pelos jesuítas, influenciaram nas 

representações atribuídas às mulheres indígenas. 

Mas, é também sob a luz de uma tríplice dimensão: colonial, escravista e de gênero, 

ou seja, das relações de poder, que analisamos a inserção das mulheres indígenas nas 

alianças interculturais, na evangelização e no mundo do trabalho colonial. A ação jesuítica 

em relação às mulheres se faz particularmente ativa em todo o campo da reorganização da 

família nas condições dadas na sociedade colonial. A importância da mulher se configura 

com maior força quando analisamos como se estabelecia o trabalho para a subsistência
17

, 

ou até mesmo quando a vemos como um elemento de intermediação ecológica, no que diz 

respeito às técnicas nativas de sobrevivência no mundo tropical que foram transmitidas para 

os europeus e seus descendentes; como também como um meio de intermediação biológica, 

                                                 
15

  NAVARRO, Azpilcueta. Cartas avulsas, 1550- 1568. Belo Horizonte: Itatiaia, 1988. 
16

 ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade urbana colonial. Brasília: 

Ed. UnB. Rio de Janeiro: Ed. José Olímpio, 1997. 
17

 FERNANDES, J. A. Op. cit., p. 64. 
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uma vez que, elas foram as grandes madres que carregaram os mamelucos que formaram 

boa parte da população brasileira nos primeiros tempos da colônia.
18

  

O objetivo desse trabalho foi analisar as cartas jesuítas, sua organização, regras de 

conduta e escrita, suas intenções com o envio frequente de cartas, como também analisar as 

representações jesuíticas sobre o Novo Mundo, as representações atribuídas por eles à 

mulher indígena entre os séculos XVI e XVII e como essas representações contribuíram na 

organização do tempo e do espaço colonial e nos lugares atribuídos as mulheres indígenas 

nessa sociedade.  

Com a intenção de melhor explicitar a proposta da nossa pesquisa dialogamos com 

alguns autores, apresentando como as leituras desses contribuíram para pensarmos a ideia 

da pesquisa. Utilizamos autores como Jonathan Wright
19

, John W. O’Malley
20

 e  Charlotte 

de Castelnau-L’ Estoile
21

 para uma compreensão de como a Companhia de Jesus foi 

formada, como era organizada sua regra, suas formas de conduta, seus votos de obediência. 

Assim como compreender a função de suas cartas e a obrigatoriedade que possuíam de 

escrevê-las, uma vez que os jesuítas se constituíam como uma ordem com rígida formação. 

Como veremos no decorrer do primeiro capítulo, os escritos dos jesuítas seguiam um 

padrão de informação, nada era descrito por acaso, tudo era esperado e cobrado, seguindo 

um padrão próprio dessa ordem. As epístolas atendiam à necessidade de manter seus 

superiores informados, mas, ao mesmo tempo, eram instrumentos de propaganda, tanto 

para atrair novos adeptos para a ordem, como para justificar a fixação da Companhia de 

Jesus no Novo Mundo.  

Nessa pesquisa também buscamos discutir sobre o pensamento trazido pelos 

jesuítas, que apesar de serem homens renascentistas portavam em suas bagagens muitos 

resquícios do pensamento medieval. Para essa análise, utilizamos o livro O selvagem e o 

Novo Mundo, de Klass Wortmann, para compreendermos quais as rupturas e permanências 

da mentalidade europeia trazida pelos jesuítas que influenciaram seu olhar sobre o Novo 

Mundo e consequentemente sobre os indígenas, principalmente a mulher indígena. 

                                                 
18

 FERNANDES, J. A. Op. cit., p. 23-24. 
19

 WRIGHT, Jonathan. Os jesuítas: missões, mitos e histórias. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006. 
20

 O’ MALLEY, John W.  Os primeiros jesuítas. São Leopoldo, RS: Editora UNISINOS; Bauru, SP: Edusc, 

2004. 
21

 CASTELNAU-L’ ESTOILE, Charlotte de. Operários de uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão dos 

índios no Brasil, 1580-1620. Bauru, São Paulo: Edusc, 2006.   
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Na busca de compreender o olhar cristão medieval europeu que influenciou as 

representações jesuíticas sobre a mulher indígena ligada a demonização delas, buscamos 

auxílio na obra de Jean Delumeau 
22

, assim como em Laura de Mello e Souza
23

 que estuda 

esse olhar demonizador europeu e afirma que a descoberta da América reviveu o 

imaginário europeu sobre os demônios, dessa forma, deu corpo a uma ciência teológica já 

existente, a demonologia. 

Para um melhor desenvolvimento de nossas ideias referentes à nossa proposta de 

pesquisa foi de fundamental importância ler autores como Mary Del Priore e João Azevedo 

Fernandes que enfatizam a capacidade de atuação das mulheres no contexto de seu 

cotidiano, não trazendo a imagem delas como vítimas, antes enfatizando sua capacidade de 

ação e mudança. Diferentemente, de autores como Gilberto Freyre (1963) que reafirmava, 

ainda que indiretamente, a estrutura de dominação patriarcal e violenta contra as mulheres.  

Para Mary Del Priore, a mulher e a terra são vistas como metáforas uma da outra 

não só no sentido da exploração sensorial e sexual, mas também como meios de produção e 

de reprodução, como propriedades, tendo as mulheres sua sexualidade controlada conforme 

os imperativos da colonização. Isso foi válido não apenas em relação às índias, mas 

também em relação às negras, às mestiças e às brancas. Ambas, a terra e a mulher, 

devastadas e controladas, em função não apenas da simbologia de ligação com a natureza, 

mas em função do papel que desempenhavam na produção.  

Também trabalhamos com as ideias de Maria Regina Celestino de Almeida
24

, pois 

ela pretendeu desmontar certos estereótipos sobre os indígenas na historiografia, colocando 

os índios como agentes da história e mostrando o papel dos aldeamentos como espaços de 

ressocialização e rearticulação cultural dos povos indígenas. Pois, acreditamos que antes de 

se acomodarem frente à proposta evangelizadora houve uma resistência por parte das 

mulheres indígenas que passaram por um processo de recriação de suas identidades para se 

adaptarem nesse novo mundo colonial em formação.  

                                                 
22

 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São Paulo: Cia. das 

Letras, 1990. 
23

 SOUZA, Laura de Mello e. O Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização – séculos XVI-XVIII. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
24

 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses Indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003.  
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Para a análise dos termos “espaço” e “lugar” utilizamos os conceitos trabalhados 

por Yi-Fu Tuan
25

 que aborda o espaço como sendo uma construção do ser humano e que, 

para ser compreendido, necessita da racionalidade, uma vez que cada nação constrói seu 

espaço levando em consideração suas experiências e ponto de vista, como é o caso dos 

jesuítas que estabeleceram os espaços construindo-os a partir da visão e interesse da 

Ordem. Trabalharemos tanto com o conceito de “espaço”, como utilizaremos mais 

precisamente o conceito de “lugar”.  

Segundo Yi-Fu Tuan, lugar é aquele em que o indivíduo se encontra ambientado, no 

qual está integrado. Ele faz parte do seu mundo, dos seus sentimentos e afeições; é o centro 

de significância ou um foco de ação emocional do homem. O lugar não é toda e qualquer 

localidade, mas aquela que tem significância afetiva para uma pessoa ou grupo de pessoas. 

No caso da pesquisa, veremos o lugar representado pelos jesuítas e como essas 

representações do Novo Mundo foram influenciadas pela representação que fizeram das 

mulheres indígenas, uma vez que o espaço do Novo Mundo foi construído e reconstruído, 

ora pelo olhar que os jesuítas transportaram consigo da Europa, ora pelas modificações que 

vivenciaram no Novo Mundo. Acreditamos que o espaço do Novo Mundo foi construído a 

partir dos sentimentos, sentidos e impressões dos jesuítas passando assim a se constituir 

como um “lugar” que se modificou a partir dos sentimentos e significâncias atribuídos por 

eles, inclusive às mulheres indígenas. 

Quanto ao conceito de representação, utilizaremos os estudos de Roger Chartier 

para o compreendermos melhor. Em sua obra, ele afirma que sua história cultural tem como 

principal objetivo “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”
26

. É neste contexto que as 

representações sociais são inseridas. Desta maneira, segundo Chartier, pode-se pensar uma 

história cultural que “tome por objetivo a compreensão das representações do mundo 

social, que o descrevem como pensam que ele é ou como gostariam que fosse”
27

. As 

representações do mundo social seriam determinadas pelos interesses dos grupos que as 

forjam. Em nossa pesquisa trabalhamos com os jesuítas e como seu imaginário europeu 

                                                 
25

 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 
26

 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990. 

p. 17 
27

 Ibid., p. 19 
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cristão criou representações que foram tanto atribuídas ao Novo Mundo como as mulheres 

indígenas. Representações essas forjadas partindo do seu imaginário europeu e que foi 

modificado no contato com a realidade das terras coloniais. 

A nossa intenção não é classificar essas representações como verdadeiras ou falsas, 

mas identificá-las e procurar analisar como elas contribuíram para a formação do Novo 

Mundo e da mulher indígena. Como podemos ler na abordagem de Lefebvre
28

, não faz 

sentido caracterizar algumas representações como “verdadeiras” e outras como “meras 

ficções”, devemos compreender a representação em torno de questões que envolvem o 

poder e a linguagem, ou seja, elas devem ser pensadas em paralelo com as práticas sociais. 

Devemos assim superar a ilusão de que é possível transcender as representações, pois elas 

não são verdadeiras e nem falsas, elas ocupam o intervalo entre a presença e a ausência.  

No primeiro capítulo nos detivemos no que era a Ordem Jesuíta, sua formação, 

organização, regras e costumes. Também vimos à importância das correspondências 

escritas por eles, as quais tinham a intenção não só de informar o que se passava na colônia, 

como também de fazer propaganda sobre seus feitos, além de permitir que os superiores 

mantivessem o controle sobre tudo que era visto e descrito por eles. Também analisamos 

algumas regras de escrita das epístolas seguidas por essa ordem, descrevendo alguns 

conteúdos que deveriam fazer parte delas. Analisamos também a sua visão sobre o Novo 

Mundo e como esse olhar foi influenciado pelas concepções e imaginários europeus, tanto 

medievais como renascentistas, percebendo os jesuítas como envolvidos em uma cultura 

europeia e, principalmente, como difusores de uma religião repleta de ideologias. 

No segundo capítulo, tratamos das faces da mulher indígena e sua relação com a 

natureza do Novo Mundo, ou seja, das representações variadas atribuídas a elas pelos 

jesuítas a partir das concepções do mundo europeu medieval e renascentista que trouxeram 

ao Novo Mundo: como é o caso da representação feminina da mulher indígena como Eva, 

num espaço colonial representado como sendo o “Paraíso”; como também a representação 

da mulher indígena como demônio e o Novo Mundo como o “Inferno”; e da mulher 

indígena com um ideal mariano em busca da redenção no “Purgatório”. Contudo, 

entendemos também que as representações do feminino indígena foram construídas pelos 

                                                 
28

 LEFEBVRE, Henri. La presencia y la ausencia: contribuición a la teoria de las representaciones. (Trad. 

Espanhola de óscar Barahona e Uxoa Doyhamboure). México: Fondo de Cultura Económica, 2006. 
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jesuítas após o contato com elas, ou seja, foi uma representação criada não somente pelas 

ideias que trouxeram da Europa, mas a partir também do que vivenciaram no Novo Mundo. 

Dessa forma, para essa última parte do segundo capítulo, utilizaremos os sermões do Pe. 

Antônio Vieira que representou a mulher indígena como “mulher”, sujeita aos extremos do 

bem e do mal e habitante de um espaço representado apenas como a “Terra”. 

E por fim, no terceiro capítulo estudamos como os ideais e os escritos jesuíticos 

contribuíram para a definição das funções da mulher indígena na sociedade colonial que se 

instalava, como: acomodação e adesão aos propósitos jesuíticos no âmbito social e 

religioso; participação nos casamentos e nas formulações de alianças interculturais; 

participação nos trabalhos de âmbitos doméstico e de produção econômica para a 

subsistência das novas colônias.  

É de nosso conhecimento que estudar a história da mulher indígena é algo 

verdadeiramente complicado e difícil, pela escassez de material que trate do assunto, 

mesmo com o fato de que essa História vem tomando definição nas últimas décadas.  

Vemos que estudar a mulher é uma tarefa repleta de dificuldades ainda mais quando se trata 

da mulher indígena, uma vez que, as sociedades indígenas eram fortemente marcadas por 

um complexo cultural de supremacia masculina e as crônicas que se interessaram em 

retratar essa sociedade dá a mulher apenas um papel secundário, exaltando o guerreiro 

antropofágico.  Os documentos históricos trazem em si um caráter androcêntrico e até 

mesmo para a antropologia o estudo da mulher é algo recente e envolto em uma 

problemática própria.    
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CAPÍTULO I: ENTRE O VISTO E O DITO: AS INFORMAÇÕES JESUÍTICAS 

SOBRE A NATUREZA E O OUTRO 

 

Quando pensamos no período do Brasil colonial, somos arrebatados por inúmeras 

representações que à primeira vista parecem ser a “verdade absoluta” sobre esse 

determinado período. Contudo, quando paramos para analisar, percebemos que toda essa 

representação, que nos foi transmitida na escola e reafirmada por muitos clássicos da 

historiografia, são construções feitas a partir de um discurso europeu e colonial. São as 

chamadas fontes históricas que possuem um direcionamento, uma visão europeia e, ao 

mesmo tempo, religiosa sobre o “novo” que lhes era apresentado. 

 Esse primeiro capítulo tem como pretensão analisar o discurso - o da Companhia de 

Jesus - contido em algumas dessas fontes sobre o Brasil Colonial, buscando identificar qual 

era a visão de mundo deles, uma vez que eles formavam uma Ordem religiosa com 

ideologias e conceitos próprios do mundo europeu em transição do medievo para o 

moderno. Também nos aprofundamos na organização da Ordem jesuíta, na importância de 

suas correspondências, descrições e informações escritas, na sua visão da natureza e nas 

influências que eles recebiam do mundo do qual vieram. 

A proposta não é apenas ver como esse discurso acerca do Novo Mundo foi 

construído, mas também analisar a influência que eles recebiam do mundo do qual vieram, 

uma vez que as informações das cartas eram relevantes e elas levaram a ordem Jesuíta a ter 

poder e influência sobre os povos do Novo Mundo, ao mesmo que eles não conheciam os 

indígenas, mas os julgavam segundo os moldes europeus do período.  

 

2.1- A Companhia de Jesus: organização e regras de disciplina 

 

A Companhia foi oficialmente fundada em 27 de setembro de 1540. Tal como 

aparece em sua Fórmula
29
, a ordem foi instituída “para o aperfeiçoamento das almas na 

                                                 
29

 A Fórmula era um dos principais documentos da Ordem Jesuíta. Ela oferecia, junto com os Exercícios, 

princípios para auxiliar na jornada espiritual dos participantes da Companhia. Dessa forma, a Fórmula 

codificava sucintamente algumas normas e ideias que são importantes para entendermos a visão pastoral e a 

empresa jesuíta. 
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vida e na doutrina cristã e para a propagação da fé”.
30

 O grupo desejava agir no mundo pela 

caridade e enquanto estivessem praticando obras em hospitais, prisões e escolas estariam 

também em missões de catequização, convertendo infiéis e punindo a heresia.
31

 

A Companhia de Jesus rapidamente ganhou espaço entre os movimentos de reforma 

religiosa produzida pelo Concílio de Trento sob o apoio papal, servindo como resposta ao 

protestantismo. De acordo com Jonathan Wright: 

Amada ou odiada, a Companhia de Jesus nunca poderia ser ignorada. Ela 

iria tumultuar as certezas e hierarquias da Igreja Católica, transformar a 

paisagem intelectual, cultural e devocional da Europa e interferir nas 

sucessivas controvérsias da Reforma, da construção de impérios, do 

Iluminismo e da Revolução. O julgamento de sua história sempre seria 

conflituoso. [...] Por quase cinco séculos, os jesuítas participaram de 

maneira turbulenta e influente na história do mundo, e não apenas como 

evangelizadores, teólogos ou intermediários sacerdotais. Foram cortesãos 

urbanos em Paris, Pequim e Praga, dizendo a reis quando casar, quando ir 

e como ir para a guerra, servindo de astrônomos para imperadores 

chineses ou capelães para exércitos japoneses que invadiram a Coréia.
32

 

O cristianismo jesuítico propunha uma nova interpretação da fé e isso aparece pela 

primeira vez nos Exercícios Espirituais de Inácio Lopez de Loyola (fundador da 

Companhia de Jesus) como “nosso modo de proceder”. Seus membros acreditavam que ao 

adotarem um mesmo modo de proceder formariam um grupo coeso, unido e com identidade 

singular, conforme Charlotte de Castelnau-L’Estoille: 

 

A identidade jesuíta que fundamenta a unidade da Companhia é 

constantemente definida nos textos como sendo ‘um modo de fazer’ 

(‘nuestro modo de proceder’). Ao cabo de sua formação, todos os 

membros dispersos não necessitam ser idênticos, mas agir de uma mesma 

maneira. É por isso que as Constituições
33

 não são regras estáticas, mas 

dinâmicas, descrevendo a aquisição de uma identidade e não a identidade 

em si mesma. Agir da mesma maneira não é fazer a mesma coisa, muito 

pelo contrario. Definindo em estilo, uma maneira de proceder, as 

Constituições designam uma liberdade de agir a cada um, liberdade que 

                                                 
30

 EISENBERG, José. As missões jesuítas e o pensamento político moderno: encontros culturais, aventura 

teóricas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. p. 32 
31

 WRIGHT, Jonathan. Os jesuítas: missões, mitos e histórias. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006. 
32

 Ibid., p. 16-17. 
33

 As Constituições são uma serie de prescrições sobre o que se deve ou não fazer, elas descrevem uma 

identidade jesuíta detalhando o percurso que leva aquele que pede para ser admitido no grupo. 

(GUILLERMOU, Alain. Os Jesuítas. Lisboa: Publicações Europa-América, 1976). 
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idealmente todo jesuíta incorporado à identidade da Companhia saberá 

delimitar em fronteiras aceitáveis pela instituição. 
34

 

Tinham conceitos norteadores explicitados na Fórmula: a caridade, obediência, 

pobreza e liberdade do monasticismo. Ao livrar o devoto da reclusão monástica, Loyola 

buscava substituí-la por um método introspectivo de santificação atingido através da prática 

de orações privadas. A busca individual daqueles que integravam a Companhia pela 

santificação seria alcançada através de um método disciplinar prescrito por Inácio de 

Loyola em seus Exercícios Espirituais. Segundo Wright: 

Qualquer um que tenha atravessado a primeira semana de Exercícios 

espirituais terá aprendido muito a respeito das feições de pecado, como 

iriam aprender as multidões pela Europa afora a quem se dirigiam esses 

missionários jesuítas que optaram por brandir caveiras como uma 

advertência nada sutil das consequências funestas da imoralidade. 
35

 

Como outro de seus conceitos norteadores também temos a caridade, a qual os 

jesuítas seguiam não apenas por serem inspirados no Novo Testamento, mas também pela 

filosofia medieval na qual estavam firmados, acreditando que estavam contribuindo para o 

“bem comum”. Nas palavras de John W. O’Malley: “Este não era um termo ou uma noção 

bíblica; antes refletia uma filosofia social presente em seu pensamento”.
36

 

A caridade era demonstrada pela ordem não apenas na assistência direta financeira, 

mas também na assistência física. Essa ajuda dada pelos jesuítas era chamada por eles de 

obras de misericórdia. O’Malley comenta que essa ajuda era dada de diversas formas a 

indivíduos que eram acometidos de desastres ocasionais. Além de mendigarem para estes, 

os jesuítas também criavam instituições de assistência e refúgio: 

O aspecto social do ministério jesuíta tomou frequentemente a forma de 

assistência direta física ou financeira para os indivíduos que sofriam de 

desastres ocasionados como a carestia, a inundação ou a peste; por 

exemplo, durante o rigoroso inverno romano de 1538-39, os 

companheiros mendigavam alimentos e roupas e procuravam alojamento 

para centenas de pessoas durante meses, algumas vezes. Entretanto, sua 

forma mais marcante residia nas instituições- hospitais, prisões, orfanatos, 

                                                 
34

 CASTELNAU-L’ ESTOILE, Charlotte de. Operários de uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão dos 

índios no Brasil, 1580-1620. Bauru, São Paulo: Edusc, 2006.  p. 69. 
35

 WRIGHT, J. W.  Op. cit., p. 56. 
36

 O’ MALLEY, John W.  Os primeiros jesuítas. São Leopoldo, RS: Editora UNISINOS; Bauru, SP: Edusc, 

2004. p. 262. 
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refúgios para mulheres com problemas e especialmente as 

confraternidades.
37

 

A pobreza pode ser observada no grupo pelo fato de viverem de esmolas que 

recebiam da população, pois, como a maioria não possuía um lugar fixo de moradia, 

sobrevivia com o que lhes era dado nos lugares que percorriam como afirma John W. 

O’Malley: 

De fato, desde o princípio, os jesuítas tencionaram estabelecer algumas 

residências permanentes, sustentadas somente por esmolas. Não obstante, 

admitiam que a maior parte de seus membros não residiria por muito 

tempo no que veio a ser chamado de ‘casas professas’, mas todos 

deveriam estar prontos para ir a outros lugares, logo que recebessem uma 

ordem para fazê-lo, e também deveriam estar prontos a passar a maior 

parte de suas vidas em viagens ou peregrinações do ministério, vivendo de 

ofertas voluntárias que recebessem no caminho.
38

 

A obediência, também tida como conceito norteador da Ordem, estava intimamente 

relacionada à organização do grupo que seguia uma série de requisitos que não só levava à 

obediência aos cânones, Fórmula, Constituições, e Exercícios Espirituais, mas também 

remetia à obediência ao Principal em Roma.  A organização do grupo se dava por meio de 

subdivisões e distintos cargos com tarefas respectivas a serem desempenhadas. 

Inicialmente, quando um jovem entrava na Companhia, ocupava a posição de noviço, onde 

permanecia por dois anos. Após esse período pronunciava os votos e entrava no grupo 

como coadjutor temporal ou escolástico, isto é, estudante. Segundo Castelnau- L’ Estoile: 

A nova Companhia dedicou-se de maneira eficiente a organizar suas 

fileiras e hierarquias, assegurando patrocínios e treinando recrutas. Seus 

membros, que eram cada vez mais numerosos e formavam um grupo bem 

diverso em termos de origem social e nacionalidade, começaram a 

estabelecer presença em púlpitos e salas de aula pela Europa e em campos 

missionários da Ásia e das Américas.
39

 

Nas Constituições, documentos escritos pelos religiosos onde se encontra descrito o 

modo de funcionamento da Companhia, os membros desse “corpo” estavam unidos por um 

mesmo laço de interdependência que os ligava à “cabeça”, mesmo estando dispersos pelo 
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mundo, trabalhando a serviço de Cristo. Os religiosos encontravam-se presentes em quatro 

continentes do mundo desde os fins dos anos 1540, mas a primeira versão das Constituições 

já ressaltava a relação que deveria se manter entre os membros e a sede da Companhia pelo 

princípio de unidade existente: “Dessa Companhia espalhada pelo mundo inteiro e que cada 

dia mais se expandirá para graça de Deus, é necessário [que] alguém tenha a carga do 

Corpo inteiro” 
40
. A função do “Principal” era “ser, para todos os membros da Companhia, 

a cabeça. Dele emana sobre todos os impulsos necessários para o fim que a Companhia 

persegue”
41

. A unidade do corpo da Companhia tinha como núcleo a cabeça e a 

necessidade que todos os demais membros tinham dessa.  

Podemos então falar de uma organização centralista, havendo assim para todos os 

inacianos dispersos uma referência única, o Preposto Geral em Roma. Então antes mesmo 

de ter uma relação com a Coroa, toda a Ordem tinha deveres e obrigações para com seus 

superiores e deveria prestar informações ao seu Principal em Roma.  

Isso gerava o que Castelnau-L’Estoile conceitua de “burocracia missionária”
42

, uma 

vez que os documentos escritos pelos jesuítas revelam uma prática de controle 

fundamentada na escrita que se exerce entre a província e um centro, que no caso brasileiro 

se divide entre Roma e Portugal. 

A noção de centro e província (ou seja, periferia) fica mais clara quando estudamos 

os conceitos que Edward Shils
43

 traz em seu livro “Centro e periferia”. Segundo o autor, 

temos a existência de um centro que concentra o poder e que estabelece um sistema de 

valores reconhecido e adotado por consenso (ainda que não total) pelos chamados países 

periféricos. O centro está onde se concentram o poder e a autoridade. O papel dos 

indivíduos e das instituições existentes na área de influência do centro não depende de sua 

situação geográfica, mas da sua relação com a zona central.  

Shils via a existência do centro como um fenômeno decorrente de um conjunto de 

valores e crenças que governam as sociedades e sugeriu que, na atitude das zonas 

periféricas em relação ao centro, havia algo parecido com a noção do sagrado. De um lado 

mais prático, descreveu o centro como uma estrutura social onde pessoas agem dentro de 
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uma rede de instituições, gerando e propondo valores, crenças e práticas que são adotadas 

pelo resto da sociedade.
44

 

O centro não está relacionado à posição geográfica, mas a fenômenos pertencentes a 

zonas de valores e crenças. Ele também pertence ao campo da ação, pois está envolto em 

uma estrutura de atividade e funções. 

Em resumo, as ligações entre centro e periferia configuram uma rede de 

comunicações e influência, onde o poder é distribuído de maneira desigual e onde a disputa 

pela hegemonia sempre existe. O centro é, em geral, orientado para si mesmo, isto é, age 

tendo em vista seus próprios interesses. Por outro lado, a atenção daqueles que estão na 

periferia é dirigida ao centro, configurando a situação de dependência. 

O autor nos mostra que uma sociedade se mantém unida por causa da sua 

concordância interna acerca do caráter sagrado de alguns padrões morais fundamentais.  A 

autoridade central de uma sociedade ordeira, quer ela seja secular ou eclesiástica, é 

reconhecida como um meio de comunicação com a esfera dos valores sagrados. 

 Podemos falar, então, que essa relação centro/periferia pode ser identificada ao 

termo “burocracia”, que, tratando-se da Ordem jesuíta no Brasil dos anos 1580, remete 

primeiramente a uma determinada prática de poder entre um centro, no caso Roma, e a 

periferia, que seria a colônia sob o domínio da Ordem.
45

 Como mostra Castelnau-L’Estoile: 

 

 A especificidade do poder burocrático passa por sua relação com a 

escrita: é o poder regulado por regras formuladas e escritas. O sistema 

burocrático repousa sobre a produção ordenada e sistemática de 

documentos, sobre a troca de informações e de instruções entre 

administrados e administradores. A documentação que se possui sobre a 

província do Brasil é assim fruto dessas relações burocráticas. 
46

 

 

Sendo a obediência uma das características dessa Ordem, por meio de uma rigorosa 

disciplina buscou-se manter a unidade e o cumprimento criterioso das regras internas: 

Obediência de vontade, quando aquele que obedece quer a mesma coisa 

que aquele que manda, obediência de entendimento, quando se sente 

como ele, e acha estar bem mandando aquilo que se manda. A obediência 
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é imperfeita quando há execução, mas não há conformidade de querer e 

sentir entre quem manda e quem obedece.
47

 

A obediência contida nos Exercícios Espirituais refletia muito da mentalidade 

medieval das ordens militares, principalmente no que diz respeito à obediência a Igreja. Os 

jesuítas se enxergavam como “soldados” de Cristo, e consequentemente, soldados de Seu 

vigário na terra, o Sumo Pontífice
48

. Essa obediência incondicional à Igreja é traduzida na 

Fórmula em um conceito novo: o voto especial de obediência direta ao Papa. Segundo a 

Fórmula: 

[...] além daquele vínculo comum dos três votos, com este fim nos 

ligaremos por um voto especial, pelo qual os Pontífices ao tempo 

existentes mandarem, para proveito das almas e propagação da fé. E assim 

fiquemos obrigados, quanto tiver na nossa mão, a ir sem demora para 

qualquer região aonde nos quiser mandar, sem qualquer subterfúgio ou 

escusa, quer nos enviem para entre os turcos ou outros infiéis, que 

habitam mesmo que seja as regiões que chamam Índias, quer para entre 

hereges ou cismáticos, quer ainda para junto de quaisquer fiéis.
49

 

Foi esse um dos aspectos que contribuiu para a coesão de um grupo formado por 

indivíduos de variadas nacionalidades. Contudo, embora se devesse obedecer aos 

superiores, esses deveriam justificar racionalmente suas ordens, para que os irmãos 

compreendessem a razão da obediência. Essa exigia que as decisões superiores fossem 

reconstruídas, o que só era possível com uma análise detalhada do argumento da 

autoridade: “O ‘modo de proceder’ dos jesuítas impunha obrigações, que nem todos 

queriam ou eram capazes de assumir”
50
. O “modo de proceder” jesuítico fazia, portanto, 

com que a prudência tivesse que complementar a obediência e gerava a unidade de 

pensamento importante para o fortalecimento e a manutenção da organização. 

Ao lermos Maria Emília Monteiro Porto, percebemos como esse “modo de 

proceder” está implícito até na meditação religiosa, uma vez que era um meio de controle 

da interioridade: 

A meditação religiosa como um método de controle da interioridade [...] 

elaborado por Inácio de Loyola recomenda rezar de forma ritmada, 
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ligando uma palavra do Pai Nosso ao sopro da respiração. [...] Os 

Exercícios Espirituais formavam novas técnicas de controle do mundo 

interior e consistia em provocar voluntariamente as representações, as 

ideias, os pensamentos e fazê-los desaparecer, adquirindo assim a 

capacidade de dominá-los; são cenas, que se pede ao exercitante para 

viver, como num psicodrama, cuja representação exige lugares concretos, 

personagens com trajes, atitudes, ações e palavras diretas [...].
51

 

No próximo item, veremos como a organização da Ordem jesuíta se refletiu em seus 

escritos e como proporcionaram a união entre eles e a circulação de informações levando a 

um determinado controle do que era visto e do que era dito. 

 

2.2 - Comunicação jesuítica e o controle de informações  

 

Durante a fase de consolidação da Companhia de Jesus, muitas normas que 

regulavam as atividades jesuítas foram produzidas localmente e justificadas através de 

cartas. Tais correspondências circulavam em dois sentidos, da Europa- centro, às periferias, 

outros lugares nos quais os jesuítas tinham se estabelecido e vice-versa. São esses escritos 

as principais fontes para os historiadores conhecerem e analisarem como os jesuítas viam o 

Brasil do século XVI. 

Dessa forma, podemos afirmar que as crônicas dos jesuítas foram, por muito tempo, 

vistas como indispensáveis para se fazer a história do Brasil colonial. Para autores como 

Sergio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes do Brasil (1936), os jesuítas foram vistos 

como exceção do modelo colonial português, pois ele os entendia como os únicos a tentar 

fazer da colônia uma exata réplica da metrópole e que permaneceram afastados do processo 

original de formação do Brasil. Mas, o que torna a obra dessa Ordem ser reconhecida por 

todos como uma contribuição indispensável ao conhecimento do Brasil colonial foi a 

publicação em 1938 da obra do Pe. Serafim Leite.
52

 A obra História da Companhia de 

Jesus no Brasil é monumental, publicada em 10 volumes, e por conta desses livros seu 

autor ganhou o “Premio Alexandre Herculano”, em 1938. Serafim Leite tentou mostrar em 

sua obra os “grandes feitos” dos jesuítas exaltando-os, fazendo-os as principais referências 

para a história do Brasil colonial. 
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Castelnau-L’Estoile afirma ser a correspondência a verdadeira chave do sistema 

jesuíta: “a correspondência é compreendida como tendo um papel ativo no governo da 

ordem”.
53

 Em 1547, Juan Alfonso de Polanco, o secretário de Inácio, enviou a toda a 

Companhia uma instrução para apresentar as regras das correspondências, especificando o 

tipo de cartas que deveriam ser escritas, quais temas, estilos e frequência que deveriam ter. 

Não haveria liberdade de escrita na Companhia diante da importância das correspondências 

para o bom funcionamento do grupo, uma vez que, para se manter o controle sobre as 

províncias que tinham acesso, os jesuítas precisavam informar ao centro as condições locais 

para que assim as ordens e cuidados fossem direcionados corretamente pelos seus 

superiores. Segundo Castelnau-L’Estoile: 

A correspondência tinha como objetivo informar os superiores em Roma. 

Na perspectiva do funcionamento da ordem, essa preocupação de 

informação deveria aproximar a necessária adaptação das regras gerais às 

condições locais. A modificação era feita sob o controle do governo 

central. Portanto, para governar, o centro tinha necessidade de conhecer as 

condições locais.
54

 

Muitas eram as razões para que se mantivesse constante o envio das cartas. A escrita 

das mesmas contribuía para a conservação do bem interno do grupo, já que promovia a 

união dos corações dos irmãos dispersos e ajudava o centro da Ordem. Como afirma 

Castelnau- L’Estoile: “A correspondência tinha um papel estrutural na organização da 

Companhia de Jesus: ela reforça a identidade do grupo disperso, permitia adaptar as regras 

às circunstâncias locais e dava ao centro o meio de exercer uma forma de controle.”
55

 As 

correspondências produziam ainda o bem externo do grupo, pois ajudavam a atrair novos 

membros e a levar suas atividades ao conhecimento de todos. E esse público a ser 

alcançado, muitas vezes não era apenas percebido como novos membros na Ordem, mas 

alguns eram atraídos através de alianças de poder, uma vez que, ao se relacionarem com a 

elite, os jesuítas podiam ter controle e influência maior sobre os outros: 

 

A elite predominante defendia a ordem e a estabilidade, e os jesuítas 

vinham de origens sociais que tornavam fácil a identificação com esses 

valores. Ademais, as Constituições ensinavam que o maior bem era 
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alcançado ao influenciar aqueles em posição de exercer influencia sobre 

outros. Os jesuítas fizeram alianças. Nem sempre viram como essas 

alianças podiam, a curto ou longo prazo, comprometê-los.
56

 

A relevância desses relatos é tanta que mesmo os silêncios e omissões nas cartas 

contam algo a respeito da atividade jesuítica, aquilo que deveria ser dito ou que precisava 

ser ocultado. Por meio das cartas, os missionários prestavam contas e pediam auxilio.
57

 O 

desejo de confidencialidade aparente na organização das correspondências reflete as 

relações de poder que perpassam por elas. Como podemos observar, as cartas possuíam 

regras específicas de escrita e existia um controle sobre essa escrita: 

A dimensão do controle que é exercido por meio da correspondência é 

particularmente visível quando os textos normativos explicam os 

diferentes graus de confidencialidades dos documentos remetidos. [...] 

Esse desejo repetido de confidencialidade mostra que a correspondência é 

uma verdadeira questão de poder e que questões importantes são tratadas 

por via epistolar.
58

 

As correspondências jesuíticas passaram em 1541 a serem divididas em dois grupos, 

as chamadas hijuelas
59

, nas quais só apareciam os assuntos internos à Ordem, como: 

espécies de problemas institucionais, ajuda financeira, controle de localização, nomeação 

de cargos burocráticos, além de inúmeros pedidos de diferentes naturezas. Eram nessas 

cartas também que apareciam as dificuldades locais enfrentadas pelos jesuítas, com os 

sucessos e fracassos de sua vida missionária. Mostravam os diversos problemas com os 

quais lidavam no seu dia-a-dia. Aparecem, ainda, nesses escritos, a antropofagia, o estado 

endêmico de guerras entre etnias, a poligamia, os hábitos persistentes e que eram difíceis de 

serem afastados de seus praticantes.
60

  

Narrativas com outros teores foram chamadas de Relatos Edificantes, como também 

de Cartas Anuas
61

. Esses apresentavam, principalmente, os aspectos bem sucedidos da 
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empresa missionária, com um intuito claro de conquistar a simpatia do leitor, a fim de 

atingir um público maior, incluindo leigos e religiosos, razão pela qual eram escritos com 

linguagem coloquial. Através desses relatos edificantes, os jesuítas do Brasil também 

tentavam convencer possíveis missionários a participarem da missão no além-mar. Em tais 

cartas, quase sempre, os índios apareciam como seres degenerados e pecadores, o que fazia 

parecer que o Novo Mundo era habitado por pagãos necessitados do auxílio de nobres 

indivíduos. Segundo Ronald Raminelli: 

Por mais de um século, os europeus representaram a América como 

antítese da Europa, como reino da ‘contrafação’, legitimando a luta entre 

religiosos e feiticeiros. Deste modo, respaldavam teologicamente a 

colonização e a expansão europeias. [...] os narradores ora representavam 

os nativos como vitimas; ora descrevem-nos como monstros, ressaltando 

as marcas irreversíveis impressas pelo mal.
62

 

Esses relatos edificantes eram verdadeiros instrumentos de propaganda em pleno 

século XVI: “vendiam” as missões para os que as financiavam e, ao mesmo tempo, 

impediam que os problemas e erros da empreitada se tornassem públicos. O Pe. José de 

Anchieta afirma: “Os fracassos e dificuldades da catequização, assim, temas pouco 

frequentes nas cartas anuas. Este é um fato que devemos ter em conta ao lê-las.”
63

 

Essa divisão das cartas entre hijuelas e relatos edificantes perdurou por todo o 

século XVI. Os escritos que exaltavam as virtudes e a importância da atividade missionária 

eram lidos nas cortes, nas casas dos jesuítas, na Cúria Papal, enquanto as hijuelas eram 

endereçadas aos principais da Ordem, e explicavam em segredo as decisões tomadas 

enquanto pediam auxilio e conselhos. 

Fica evidente, então, que as correspondências tinham um papel estrutural na 

organização da Companhia de Jesus: reforçavam a identidade do grupo disperso nas 

                                                                                                                                                     
da Ordem, contemplam também cartas edificantes, que visavam impressionar as autoridades civis e 
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periferias, permitiam adaptar as regras às circunstâncias locais e ainda atribuíam ao centro o 

exercício de alguma forma de controle: 

A correspondência desempenhava um papel maior na difusão do ‘modo 

de fazer' jesuíta, fundamento de sua identidade. Um dos objetivos da troca 

de cartas, segundo as Constituições, era o de fazer ‘frequentemente saber 

a uns o que se tornaram os outros, e conhecer as ‘noticias’ e as 

‘informações’ que provêm das diversas regiões’. Essas cartas permitiam 

também aos jesuítas isolados tomar consciência da especificidade do 

grupo e reafirmar, por meio da escrita ou da leitura das cartas, seu 

pertencimento à Companhia, ‘esse corpo disperso sem claustro material 

nem espiritual’.
64

 

Não podemos ignorar que o registro escrito das atividades dos jesuítas, as cartas, 

não ficava ao sabor do estilo pessoal e da subjetividade de quem escrevia. Era uma 

exigência institucional que obedecia a um conjunto de regras e práticas discursivas 

definidas pelos superiores e pelas formas retóricas do início da modernidade, e tinham uma 

periodicidade regulada pelas normas gerais que regiam a atividade dos jesuítas. 

Desconsiderar esses imperativos institucionais que regulavam a elaboração das cartas é 

perder de vista o contexto narrativo em que se articulavam as informações.  

É relevante ressaltar que a redação das cartas era de responsabilidade do Padre 

Provincial, que tomava por base para o seu texto, além do que havia testemunhado, as 

informações locais enviadas pelos padres das Residências, Colégios e Missões.
65

 Como já 

comentamos, em 1547, Polanco, secretário da Companhia, escreveu uma carta circular para 

todos os membros da ordem explicando os motivos pelos quais deveriam manter uma 

correspondência regular. Primeiro, porque as cartas contribuíam para manter a coesão 

interna da Companhia, a união dos irmãos e ajudava no governo da ordem. Segundo, a 

redação das cartas daria publicidade externa aos trabalhos da ordem, atrairia novos 

membros e permitiria que as notícias dos trabalhos dos irmãos despertassem o interesse de 

ajudar e contribuir de alguma maneira. Terceiro, a escritura das cartas “promovia o bem 
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privado do correspondente, pois o conhecimento das atividades dos outros membros 

tornava a vocação mais sólida e o ministério mais humilde e diligente.”
66

 

O bem universal da Igreja representa outro motivo pelo qual o jesuíta se sentisse 

estimulado a se dedicar com empenho e regularidade ao exercício das letras. De fato, 

recebendo informações de várias partes, o superior tem condições de ter uma visão global 

da situação eclesial-missionária e, desta forma, responder com maior eficácia às 

necessidades, canalizando as forças humanas e bens disponíveis para onde mais fossem 

urgentes. 

Finalmente, o último motivo é proposto da relação direta com Deus. Imbuído do 

objetivo de trabalhar ad maiorem Dei gloriam
67

o jesuíta, movido por quanto seus 

companheiros lhe escrevem, tem a ocasião de interceder junto a Deus pelos seus 

companheiros de missão. Neste sentido, o ato de escrever, especialmente no caso das 

cartas, torna-se uma ocasião de exercício de via mística, ora intercedendo pelos trabalhos e 

fadigas dos que se encontra em missão, ora agradecendo a Deus pelos favores concedidos 

aos companheiros e à Companhia. Desta forma, também aqueles que não se acham 

diretamente no apostolado missionário, unidos misticamente, se aproveitam dos seus 

ministérios, como se também eles participassem fisicamente da mesma missão, para a 

maior glória de Deus.  

Um último encorajamento é proposto pelo exemplo do próprio Polanco e de seus 

colaboradores na secretaria romana da Companhia:  

E pois aqui pelos fins ditos nos ocupamos de boa vontade três ou quatro  

em este (ofício) de escrever, como no principal e quase único exercício, 

devia V(ossa) R(everência) no ter por muito gastar um pouco de tempo e 

trabalho em esta parte tão necessário
68

.  
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A primeira vista, pode parecer um pouco estranho que para recomendar um 

empenho tipicamente administrativo, como a atividade epistolar, se deva fundamentar em 

elementos espirituais. Mas, segundo a forma inaciana, tudo aquilo que os membros da 

Companhia fazem deve partir de Deus, ser levado adiante com a sua ajuda e terminar nele. 

Um último detalhe sobre este ponto: no início destas instruções, o motivo do dar exemplo 

com o escrever era visto como um tácito convite proposto às pessoas externas à 

Companhia.  

A seguir traremos mais informações de como deveria ser o conteúdo das Epístolas 

Jesuíticas. 

 

2.2.1- Informações para disciplinar 

 

Em setembro de 1551, numa relação aos padres Broët e Salmerón
69

, Inácio de 

Loyola dá algumas indicações em propósito. Os dois jesuítas, enquanto núncios, deveriam 

redigir um relatório sobre os estado da religião católica na Irlanda, falando seja das 

autoridades eclesiásticas e leigas, quanto do povo e da obediência de todos à Sé Apostólica. 

Inácio instruía aos dois jesuítas a avisar Roma sobre o comportamento das autoridades civis 

e eclesiásticas. Além disto, como núncios, deveriam enviar um elenco de possíveis 

candidatos ao episcopado, motivando suas escolhas. E, finalmente, se necessitassem de 

qualquer coisa para o cumprimento de suas missões, que as mencionassem nos seus 

escritos.
70
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Na instrução de dezembro de 1542 aos padres Fabro e Jay
71

, missionários na 

Alemanha e em Trento respectivamente, Inácio indicava, como argumento de suas cartas, 

as atividades apostólicas que desenvolviam. Na circular de 27 de julho de 1547, dirigida a 

todos os membros da Companhia, detalhava-se mais o que deveriam conter as suas 

missivas. O primeiro argumento dizia respeito a sua atividade pastoral. O jesuíta enviado 

em missão deveria relatar sobre as suas pregações, os seus ministérios sacramentais, as 

conversas espirituais, os estudos etc. Deveria acrescentar também, como nos refere às 

Constituições
72

, sobre os frutos alcançados nas suas atividades, por quanto fosse possível 

saber e que servissem à maior glória de Deus e para a edificação de quantos viessem a 

conhecer com a sua leitura.  

Outros pontos a serem informados seriam: a ajuda que se lhes oferecia pelos 

responsáveis espirituais e temporais, e por parte de benfeitores; e as relações que 

estabelecessem com todos eles; e eventuais dificuldades e oposições encontradas na 

atividade missionária; a estima ou hostilidade da população pela Companhia; e, ainda, um 

juízo crítico do escritor sobre o próprio trabalho, ressaltando os aspectos positivos e 

negativos, de modo que se lhe pudesse oferecer ajuda.  

As Constituições ofereceram um segundo argumento a ser relatado nos escritos dos 

missionários: os próprios jesuítas. Neste sentido, algumas informações bem precisas 

deviam ser enviadas a Roma de cada parte da ordem: um elenco daqueles que entram na 

Companhia, daqueles que têm e fazem os votos, como também daqueles que pensam de 

fazer parte da Companhia e de suas qualidades (os noviços); das defecções e, se 

conveniente, também dos motivos que culminaram em suas saídas da Companhia. 

Igualmente, deveriam dar notícias sobre a saúde dos membros das comunidades e das 

eventuais dificuldades que enfrentam, ou fatores negativos presentes na missão.  

Tais elementos são os que se devem levar ao conhecimento dos superiores (ou do 

Padre Geral da Companhia, quando for o caso). Da mesma forma, indica-se que se fizesse 
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um menológio ou elencus defuntorum, anotando as informações sobre a morte dos jesuítas e 

suas circunstâncias.  

A pessoa daquele que escreve é o terceiro argumento sobre o qual também se deve 

informar os superiores. Este escreverá sobre a sua saúde física e espiritual, do seu modo de 

proceder. Destas coisas referirá os aspectos que poderão contribuir à edificação ou se a sua 

relação poderá eventualmente levar a sanar algum problema concreto. 
73

  

Na mente de Inácio, a ideia central que deve estimular o ato de escrever do jesuíta 

ainda é o serviço a Deus e o bem do próximo. Ainda que o escrever possa parecer de pouca 

importância para o operário missionário, frente a tantas urgências que deve enfrentar 

cotidianamente, o ocupar-se da correspondência deve ser entendido como mais um 

instrumento de apostolado missionário e de proveito espiritual para o próximo.  

Em esta parte, para ajudar-me que não erre, direi o que faço e espero fazer 

a diante no Dominio acerca de escrever aos da Companhia. A carta 

principal eu a escrevo uma vez, narrando as coisas que mostram 

edificação; e depois, examinando e corrijindo, fazendo com que todos a 

hão de ver, torno a escrever o escrever outra vez, porque o que se escreve 

é muito mais atenção que o que se fala; porque a escritura pede, e dá 

sempre testemunho, e não se pode assim bem corrigir ou interpretar tão 

facilmente como quando falamos. (...) desejando para as hijuelas as outras 

particularidades impertinente para a carta principal, ou que não possa 

edificar; nas hijuelas pode cada um escrever a pressa ex abundantia 

cordis, concertado o seu concerto; mas na principal não se sofre, se não 

vai com algum estudo distinto e edificante para poder se mostrar e 

edificar.
74

 

 

Os jesuítas possuíam, portanto, uma aguda consciência narrativa. Sabiam o que 

tinham que narrar, como narrar e a que público leitor suas cartas se destinavam. O que 

estava em jogo nestas cartas era a imagem da Companhia nas esferas influentes da Europa 

letrada, a legitimação das atividades missionárias, a busca de novas adesões e da 

solidificação das velhas alianças e a coesão interna da ordem. O registro da ação dos 
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padres, dos avanços e das dificuldades encontradas nas frentes de evangelização era uma 

exigência da Companhia de Jesus, e constituía a base de um sistema de informações que 

envolvia toda uma estrutura de registros, copistas, envios, arquivos, em função de assegurar 

a comunicação e fornecer ao superior geral e outros superiores os elementos para suas 

decisões naquele delicado equilíbrio entre o centralismo e a autonomia, que constituiu a 

Companhia de Jesus.
75

 

Considerando as orientações fixadas por Inácio de Loyola e, posteriormente, pelo 

Pe. Polanco, foi estabelecido o que deveria ser comunicado nas cartas e como isto deveria 

ser feito. Como vimos determinou-se, então, quais informações poderiam atingir um 

público externo e quais seriam de uso interno e exclusivo da Companhia. A regulamentação 

e as exigências fixadas para as cartas eram levadas tão a sério que como mostra Fernando 

Torres Londoño “a missiva não poderia ser deixada ao acaso das impertinências cotidianas 

dos padres ou à intensidade de seus sentimentos espirituais”, devendo os padres “ter a 

consciência de que estavam produzindo um texto para ser interpretado e lembrado”.
76

  

Mas, não basta apenas falar da existência dessa Ordem religiosa nem de como ela se 

organizava, mas se faz necessário demonstrar nas próprias fontes essa organização em 

torno de seu líder em Roma, da necessidade de estar em contato com os outros membros da 

Ordem e da própria obrigação que eles tinham de relatar o que era visto na colônia, como 

veremos no próximo item desse capítulo. 

 

2.2.2- Informações para controlar 

 

Os jesuítas nos deram um legado de informações sobre um mundo que até então 

(século XVI) não recebia tantos olhares e atenção. Essa Ordem, através de seus escritos, 

omissões e informações que colhiam na colônia, buscavam manter o controle, pois 

procuravam saber como lidar com o “novo” que se defrontavam, e criaram métodos para 

levar suas ideias e ideologias para dentro do mundo colonial. 

Ao chegar ao Novo Mundo, não só os jesuítas, mas também os demais homens que 

embarcaram nessa “aventura”, organizavam o mundo colonial com o qual se defrontaram a 
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partir dos seus pressupostos culturais, relutando em reconhecer as especificidades dos 

territórios que viam além da Europa.
77

 Dessa forma, tentaram impor o que acreditavam ser 

o certo e julgaram e puniram os que não se enquadravam em suas normas.  

Nessa busca, tudo que era visto ou feito na colônia era relatado a Roma, para quem 

deviam informações, como narra o padre José de Anchieta: 

Carissimos Padres e Irmãos, grande creio que será o desejo que lá terão de 

saber de nós outros, porque, se lho medimos por o que  nós outros cá 

temos de saber deles, não poderá deixar de ser mui grande; mas é 

necessario que tenhamos paciencia, pois de ano em ano apenas parte um 

navio; será isto ocasião de mais intimamente nos amarmos e unirmos 

espiritualmente, pois nem ainda por cartas podemos corporalmente, em o 

qual nos lhes damos vantagem, porque não se pode apartar de nossos 

corações a continua memoria que dos carissimos  Irmãos temos de sua 

vida para colher algum fruto do muito que por falta de obreiros se perde 

em estas grandissimas terras da gentilidade, que estão mui secas por falta 

da água saudavel da palavra de Deus.
78

 

Vemos presente também nessas cartas o que informamos anteriormente, uma 

propaganda do que estava ocorrendo aqui para atrair mais pessoas a participarem da 

Companhia de Jesus em sua missão de salvar as almas “perdidas” do Novo Mundo: 

Esta terra é nossa empresa, e o mais Gentio do mundo. Não deixe lá 

Vossa Reverendíssima mais que uns poucos para aprender, os mais 

venham. Tudo lá é miséria quanto se faz: quando muito ganham-se cem 

almas, posto que corram todo o Reino; cá é grande manchêa.
79

 

 

Essas novas terras não seriam apenas boas para se morar e trabalhar para Deus pela 

sua grandeza e beleza, mas os jesuítas as descreviam como uma terra na qual seus próprios 

habitantes nativos precisavam dessa Ordem e cooperavam, o que tornaria a sua missão algo 

possível de ser executado, e que justificaria os investimentos vindos da metrópole, como 

narra o Pe. Manuel da Nóbrega em carta ao Pe. Mestre Simão: 
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Os mesmos Indios da terra ajudam a fazer as casas e as outras cousas em 

que se queira empregal-os; pode-se já contar umas cem casas e se começa 

a plantar cannas de assucar e muitas outras cousas para o mister da vida, 

porque a terra é fértil de tudo, ainda que algumas, por demasiado pingues, 

só produzam a planta e não o fructo. E’muito salubre e de bons ares [...] A 

região é tão grande que, dizem, de três partes em que se dividisse o 

mundo, occuparia duas; é muito fresca e mais ou menos temperada, não se 

sentindo muito calor do estio; tem muitos fructos de diversas qualidades e 

mui saborosos; no mar egualmente muito peixe e bom.
80

 

 

A facilidade de lidar com os índios seria tanta que o padre Manoel da Nobréga 

chega a afirmar: “Poucas lettras bastariam aqui, porque tudo é papel branco, e não ha que 

fazer outra cousa, sinão escrever à vontade as virtudes mais necessárias e ter zelo que seja 

conhecido o Creador destas suas creaturas”.
81

E segue em suas cartas descrevendo a 

facilidade de se trabalhar nessas “terras tão boas” e da necessidade de ajuda por parte tanto 

dos financiadores da Coroa, como também de novos membros para ajudarem na obra, em 

carta ao Pe. Provincial de Portugal, o padre Manuel da Nóbrega afirma: 

Nesta terra é muito farta, e os meninos da terra sustentam-se com pouco, e 

os moradores muito affeiçoados a isso, e as terras não custam dinheiro: 

este da Bahia foi mais trabalho, porque se fez sem ajuda dos moradores 

em terra povoada de pouco, e os mais della serem degradados e gente 

pobre; si El-rei favorecer a este e lhe fizer egreja e casas, e mandar dar os 

escravos, (que digo); me dizem que mandam mais escravos a esta terra, de 

Guiné, si assim for, podia vir logo provisão para mais três ou quatro, alem 

dos que a casa tem, antes de um anno se sustentarião bem meninos ou 

mais; porque, assim Ella está agora, mantém a 30 pessoas, e mais agora 

mando fazer algodoaes para mandar lá muito algodão, para que mandem 

pannos, de que se vistam os meninos, e não será necessario que o colegio 

de Coimbra cá nos ajude sinão com orações, antes de cá lhe sermos bons 

em alguma cousa.
82

 

 

Como eram os “olhos e a mão” da Coroa nesse Novo Mundo, os padres tinham a 

obrigação também de relatar ao provincial e aos seus superiores em Roma o modo de vida 

levado pelos índios, incluindo a forma como se vestiam, o que pode ser observado na carta 

do Pe. Manuel de Nóbrega sobre as informações do Brasil: 
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A informação que destas partes do Brasil vos posso dar, Padres e Irmãos 

charissimos, é que tem esta terra mil léguas de costa, toda povoada de 

gente que anda nua, assim mulheres como homens, tirando algumas partes 

mui longe donde estamos, onde as mulheres andam vestidas á moda de 

ciganas, com pannos de algodão, pela terra ser mais fria que esta, a qual é 

aqui mui temperada, de tal maneira que o inverno não é frio nem quente, e 

o verão, ainda que seja mais quente, bem se póde soffrer; porém é terra 

mui humida, pelas muitas águas que chovem em todo o tempo mui a 

miúdo, pelo qual as arvores e as hervas estão sempre verdes, q por esta 

causa é a terra mui fresca.
83

 

 

O Padre Manoel da Nóbrega continua sua descrição falando da facilidade de se 

trabalhar, mas da necessidade de outras pessoas vindas da metrópole para povoar essas 

terras, uma forma de atrair outras pessoas (europeias) para financiar a Ordem ou fazer parte 

dela. Vemos a questão da propaganda novamente presente nos escritos dos jesuítas: 

As mais novas da terra, haverá muitos que as dirão a Vossa Alteza; o que 

me a mim occorre para dizer é que vai tudo em crescimento, assim no 

espiritual como temporal; alguns se fazem christãos, depois de muito 

provados, e vai-se pondo em costume de, ou serem bons christãos, ou 

apartarem-se de todo da nossa conversação; e os que se agora baptisam os 

apartamos em uma aldeã, onde estão os christãos, e têm uma egreja e casa 

nossa, onde os ensinam; porque não nos parece bem baptisar muitos em 

multidão, porque a experiencia ensina que poucos vêm a lume, e é maior 

condemnação sua, e pouca reverencia do sacramento do Baptismo; o 

temporal tambemvai em crescimento, posto que de vagar, porque Vossa 

Alteza não manda moradores, que aproveitem a terra.
84

 

A Ordem Jesuíta seguia ordens de relatar tudo que era visto na colônia como uma 

forma de controle e obediência a Roma, o que já vimos que era previsto pelo voto de 

obediência ao Papado, em carta ao Geral Diogo Lainez, o Pe. José de Anchieta narra: “Um 

ano ha, e passa, que se escreveu desta capitania do mês de Março de 1562 a V. P., do que 

fazem os Irmãos em seus ministerios em serviços de Nosso Senhor e socorro destas almas; 

resta dar conta do que mais sucedeu, segundo manda a santa obidiencia.”
85

  

Na descrição abaixo, vemos com mais clareza que as escritas feitas pelos padres da 

Ordem eram uma obrigação não apenas com a Coroa, mas para a organização interna da 
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própria Ordem junto a Roma. O Pe. José de Anchieta narra acerca de que tudo era 

necessário ser reportado, pois era um obrigação de seu oficio: 

Pelas tuas cartas, que ha pouco nos chegaram ás mãos, vimos, Reverendo 

Padre em Cristo, que desejais (para que se atenda ao voto e desejos de 

muitos) que escrevemos acêrca do que suceder  comnosco que seja digno 

de admiração ou desconhecido nessa parte do mundo. conformando-me 

com tal salutar mandado, cumprirei diligentemente quanto me for 

possivel, a prescrita obrigação.
86

 

Como comentamos anteriormente nesse capítulo, nem tudo que era visto pelos 

irmãos da Ordem era relatado em suas cartas, como narra o Padre José de Anchieta: “Omito 

outras cousas porque não são para aqui; menos aquilo que não fôra fora de proposito para 

advertí-lo [...].”
87

 Mas, a maioria do que era tratado, visto ou trabalhado na colônia era 

observado e descrito pelos padres jesuítas que seguiam diligentemente as regras e a 

Fórmula ditadas internamente pela Companhia de Jesus em suas Constituições.Como 

podemos ver no extrato abaixo do Pe. José de Anchieta, eles obedeciam com cuidado às 

regras e à Fórmula que lhes eram dadas por seus superiores em Roma: 

Todos empregam o mesmo cuidado, em ordem de se observarem 

diligentimente aquelas fórmulas e regras, nas quais se contém o instituto 

da nossa religião, sem omitirem um só ponto de seu mistério, para o que 

muito concorreram as conferências e as exortações particulares dos 

superiores, seis meses de confissões gerais, mortificação do corpo, com 

todos exercícios nos dias santificados, e a costumada renovação dos votos. 
88

 

Outro ponto importante que não podemos deixar de relatar é a descrição que fazem 

do método aplicado aos índios na colônia, que eram justificados pela afirmação de que tudo 

era feito para que as suas almas fossem salvas. Ao relatar sobre o método utilizado por eles 

na missão para que os índios aprendessem a doutrina e tivessem suas almas salvas, o Pe. 

José de Anchieta narra: 

O método que se adota nestas missões, é ensinar e explicar a doutrina 

cristã aos Indios e Africanos reunidos em um lugar, batizar, ouvir-lhes as 

confissões, separá-los das concubinas e sujeitá-los ás leis do matrimonio: 
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o que nesta província é trabalho quotidiano, necessário e utilíssimo á 

salvação das almas.
89

 

Michel de Certeau, em A Escrita da História, chama a atenção para algo relevante: 

os acontecimentos dos séculos XVI e XVII, como o fracionamento da cristandade, as 

clivagens sociais, que estão ligadas ao surgimento de uma política e de uma nova razão que 

dão à escrita e a palavra outra função:
90

 

Presa a órbita da sociedade moderna, sua diferenciação adquire uma 

pertinência epistemológica e social que não tinha antes; em particular, 

torna-se o instrumento de um duplo trabalho que se refere, por um lado à 

relação com o homem ‘selvagem’, por outro à relação com a tradição 

religiosa. Serve para classificar os problemas que o sol nascente do ‘Novo 

Mundo’ e o crepúsculo da cristandade ‘medieval’ abrem à intelligentsia.
91

 

 

Os escritos dos jesuítas não estavam presos apenas às regras impostas pela 

cristandade e pela própria Ordem, mas tinham o trabalho de conhecer o Outro, o 

“selvagem”, e de compreendê-los segundo os moldes do europeu e da religião católica. O 

autor nos traz a pensar também que há uma relação entre o discurso e o fazer, tanto interna 

como externamente. A relação interna seria pelo fato da história relatar tensões, jogos de 

poder, conflitos. E a externa seria no momento em que a compreensão e o tipo de discurso 

são determinados pelo conjunto sociocultural mais amplo que dá à história seu lugar 

particular.
92

 

No próximo tópico discutiremos como os jesuítas viam a natureza e a descreviam, 

levando-se em consideração toda a “carga” ideológica trazida pelos Irmãos de Ordem as 

terras do Novo Mundo.  

 

2.3- “Visões do paraíso” nas descrições da natureza  

 

Várias são as imagens consubstanciadas na memória que conformam nossa visão de 

mundo e instrumentalizam nossa tomada de decisões — no caso do historiador, nosso olhar 
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sobre a documentação. Uma dessas imagens é a que se refere à existência de uma natureza 

virgem, de terras desabitadas, vazias da ação humana no Brasil colonial. A visão que temos 

do Brasil no século XVI é que este possuía pequenos espaços, núcleos com fazendas e vilas 

formados pela população colonial, pequenos enclaves ambientais e paisagísticos 

transplantados para o litoral de um continente virgem, embora se saiba que os índios 

também estavam ali.  

Neste item, a partir das descrições feitas nas cartas escritas pelos jesuítas, 

analisaremos a natureza através do ponto de vista dessa Ordem.  Analisaremos as 

descrições da costa brasileira durante o período colonial, elaborados pelos cronistas do 

século XVI e início do XVII: os jesuítas Manoel da Nóbrega, José de Anchieta e Fernão 

Cardim, que vivenciaram experiências diferentes, mas que mantiveram visões semelhantes, 

tanto por serem irmãos de Ordem, como também por terem pensamentos próprios de um 

homem europeu do período.  

A dificuldade de analisar-se um texto histórico, fruto da mescla entre o que se via e 

o que se pensava ter visto, de homens do século XVI e XVII, lembra-nos uma discussão há 

muito trabalhada pelos críticos literários, que veem na possibilidade de desconstrução de 

um texto um número ilimitado de leituras, visto que o discurso histórico produz visões 

narrativas sobre o passado.
93

 

O protagonista desta discussão tem sido Hayden White, que não vê como problema 

principal entre a história e a literatura, a oposição entre “verdade” num texto histórico e 

“ficcionalidade” numa narrativa literária, e sim, como a primeira se assemelha à segunda, 

visto que as técnicas e estratégias são as mesmas
94

. O autor não nega as fronteiras 

existentes entre as duas disciplinas, mas salienta a possibilidade de se avaliar obras 

historiográficas, não apenas segundo o critério de veracidade, mas também analisando sua 

dimensão literária. A interpretação literária, segundo a teoria de Hayden White, 

complementa a análise historiográfica.  

No caso das crônicas que analisaremos observamos que muitas estão repletas de 

visões do mundo que vieram com seus escritores e isso se reflete nas suas escritas que não 

podem ser vistas como verdades absolutas, mas antes como um documento histórico a ser 
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analisado a partir das características do tempo de sua escrita. Os jesuítas viam o mundo e o 

descreviam seguindo um ponto de vista próprio de sua época. 

Os primeiros europeus a percorrerem as terras brasileiras - navegantes, 

comerciantes, religiosos e aventureiros de todos os tipos - tinham em comum, e não poderia 

ter sido de outra forma, a visão de um mundo desconhecido, de uma paisagem natural, 

estranha e selvagem, repleta de simbologia, mitos e fábulas, que traziam e que permearam 

as primeiras impressões e descrições, carregadas de representações que evidenciavam mais 

o mundo a que estavam ligados por origem, do que aquele que queriam descrever. 

Raminelli afirma que: 

A percepção desses homens procurava organizar o Novo Mundo a partir 

dos seus pressupostos culturais, relutando em reconhecer as 

especificidades dos territórios localizados além da Europa. A comunhão 

entre o imaginário e a natureza da América era uma prova cabal da 

resistência em reconhecer a autonomia cultural dos povos do ultramar.
95 

Ao tratar desta questão, Ana Maria Belluzzo argumenta que estas primeiras visões 

deste novo mundo podem ser interpretadas de duas formas:  

[...] as primeiras imagens das terras brasileiras correspondem a dois 

impulsos. De um lado, a projeção sobre o desconhecido, os símbolos e 

mitos, os contos maravilhosos e as fábulas. De outra, a observação direta e 

o cálculo, que proporcionaram descrições geográficas na forma 

cartográfica.
96

 

Com muita frequência, estes primeiros cronistas mencionavam o mundo natural e se 

sentiam particularmente atraídos pelos animais e pela vegetação estranha e exótica. Não 

faltaram as idealizações sobre a vida na floresta e o “bom selvagem” em perfeita harmonia 

com o universo. Portanto, não se pode deixar de considerar nos relatos dos cronistas dos 

séculos XVI e XVII, tanto o contexto histórico, como toda a carga de conceitos éticos, 

morais, religiosos e estéticos, com que descreveram suas primeiras impressões. Nas 

palavras de Raminelli: “A América seria descoberta, seria inventada, como se antes da 

chegada dos conquistadores nunca houvesse existido.”
97

 Dessa forma, podemos afirmar que 
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as visões dadas por esses cronistas em suas cartas e relatos estavam carregadas das 

ideologias e concepções do mundo de onde vieram. Eles viam o que queriam ver e 

descreviam de forma que os demais vissem o que eles queriam transmitir. 

Sergio Buarque de Holanda, ao abordar as controvérsias sobre o mundo natural – e 

o clima – entre os pensadores do século XVI, a respeito do legado de Aristóteles/Estrabão e 

a experiência adquirida nas viagens, comenta:  

O vigor, porém, dessas razões, ainda quando não se leve em conta a 

fragilidade dos supostos fundamentos científicos em que se amparam, é 

claramente alimentado pelo empenho de mostrar o erro dos destratores 

obstinados do mundo tropical. No argumento de fundo polêmico pode 

vislumbrar-se alguma coisa daquela mesma emoção que deve ter possuído 

os cosmógrafos quando, ao circularem as primeiras notícias de viagens 

efetuadas às terras outrora ignoradas, se foram dissipando ou desbotando 

noções que, durante longos séculos, passaram quase por artigos de fé: a 

noção, por exemplo, de que em nosso globo a terra tem extensão muito 

maior do que as águas; a da existência dos antípodas, de que até os santos 

duvidaram, e não faltou quem o lembrasse; ou ainda a de que a cor da 

pele, nos seres humanos, nada tem a ver com a intensidade do calor, de 

modo que num mesmo clima e à mesma distância da equinocial, podem 

existir brancos e pretos, e por fim a de que mesmo os sítios mais quentes, 

ou tidos como tais, são perfeitamente habitáveis.
98

 

Não se pretende realizar um tratado sobre os cronistas europeus que percorreram as 

terras brasileiras no início de nossa colonização, mas apenas contextualizar historicamente 

como foram sendo construídas e produzidas as primeiras visões, sensações e conceitos 

sobre o espaço, as condições do tempo e descrições do clima do Brasil, levando-se em 

consideração o imaginário europeu e medievo que traziam em si.  

Os jesuítas possuíam sua própria visão de mundo como religiosos e ao se deparar 

com o Novo Mundo isso se refletiu nos seus escritos, pois eles levavam a Europa como 

referencial e isso pode ser notado em seus escritos. Mas, apesar de estarem inseridos nas 

concepções do Renascimento, que estava acontecendo na Europa naquele período, a 

maioria das concepções e imaginário daqueles homens era ainda própria do mundo 

medieval, visto que não houve uma ruptura radical entre a Idade Média e o Renascimento.
99
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Presos como se achavam aqueles homens, em sua generalidade, a 

concepção nitidamente medievais, pode supor-se que, em face das terras 

recém-descobertas, cuidassem reconhecer, com os próprios olhos, o que 

em sua memória se estampara das paisagens dos sonhos descritas em 

tantos livros e que, pela constante reinteração dos mesmos pormenores, já 

deveriam pertencer a uma fantasia coletiva.
100

 

 

Devemos levar em consideração que as visões registradas por esses homens 

possuíam uma grande influência sobre seus superiores na Europa, como também sobre os 

demais que tinham acesso a seus escritos. Veremos como vários cronistas foram 

reafirmando e enriquecendo o imaginário que ainda se fazia muito presente na Europa: 

E se todas as coisas ali surgiam magnificadas para quem as viu com os 

olhos da cara, apalpou com as mãos, calcou com os pés, não seria 

estranhável que elas se tornassem ainda mais portentosas para os que sem 

maior trabalho e só com o ouvir e o sonhar se tinham por satisfeitos.
101 

Lembrando que esses cronistas tinham determinadas intenções em suas escritas e, 

no caso dos jesuítas suas correspondências obedeciam a um padrão e tinham finalidades 

específicas. Isso é o que vai afirmar Raminelli: “Não se representava o que tinha diante dos 

olhos, mas o que era possível e lícito representar, segundo normas e cânones muito bem 

fixados.”
102

 

 

2.3.1- Uma visão sobre o clima e o espaço colonial 

 

A ocupação efêmera do Brasil por parte de Portugal no início da colonização foi 

responsável pelo pouco interesse despertado sobre a terra e a gente do Novo Mundo. Os 

relatos encontrados na literatura, com exceção do documento enviado à metrópole 

representado pela carta do escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de 

Caminha, vieram dos padres da Companhia de Jesus, Manuel da Nóbrega, José de 

Anchieta, e Fernão Cardim. Como vemos na afirmação de Sergio Buarque de Holanda: 
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A parte que cabe aos portugueses nas origens da geografia fantástica do 

renascimento acha-se, realmente, em uma nítida desproporção com a 

multíplice atividade de seus navegadores. Sensíveis, muito embora, às 

louçanias e gentilezas dos mundos remotos que a eles se vão 

desvendando, pode dizer-se, no entanto, que, ao menos no caso do Brasil, 

escassamente contribuíram para a formação dos chamados mitos da 

conquista. A atmosfera mágica de que se envolvem para o europeu, desde 

o começo, as novas terras descobertas, parece assim rarefazer-se à medida 

em que penetramos a América Lusitana. E é quando muito à guisa de 

metáfora que o enlevo ante a vegetação sempre verde, o colorido, 

variedade e estranheza da fauna, a bondade dos ares, a simplicidade e 

inocência das gentes- tal lhes parece, a alguns, essa inocência que, 

dissera-o já Pero Vaz de Caminha, ‘a de Adão não seria maior quanto à 

vergonha’-, pode sugerir-lhes a imagem do Paraíso Terrestre.
103

 

Na visão de Manoel da Nóbrega, jesuíta que esteve no Brasil de 1549 a 1570 e 

primeiro a ocupar o cargo de Provincial, o Novo Mundo era um lugar que se aproximava ao 

paraíso. Nóbrega envolvia essa nova terra em panos de perfeição que prendia a atenção de 

seus leitores e isso se dava também pela necessidade que tinha de cooperação da Coroa e da 

sua própria Ordem para essas terras: 

Seja como for, o quadro que a Nóbrega inspirou o primeiro contato com o 

Novo Mundo parece corresponder à sedução que exerciam, em toda parte, 

ainda em sua época, os velhos motivos edênicos. Mas é mister notar que 

também corresponde a uma tendência geral, entre seus conterrâneos, ao 

menos no século XVI, e no Brasil, para reduzi-los constantemente às 

dimensões do verossímil. Em outras palavras, não se pode afirmar que 

participassem então os portugueses, menos do que outros povos, daquela 

sedução universal. O provável, no entanto, é que os motivos edênicos 

facilmente se refrangiam entre eles, privando-se da primeira intensidade 

para chegarem ao que se pode chamar sua atenuação plausível. Não é 

talvez sem interesse o exame dessa circunstancia e de tudo quanto dela 

resultou para o desenvolvimento da exploração e colonização do Brasil.
104

 

 

A terra descrita pelo Pe. Manuel da Nóbrega era fértil, com “bons ares”, como 

também possuía a cooperação dos índios. Vemos, a partir disso, que esses apresentavam 

principalmente os aspectos bem sucedidos da empresa missionária, com um intuito claro de 

conquistar a simpatia do leitor europeu, a fim de atingir um público maior, razão pela qual 

eram escritos com linguagem coloquial. Através desses relatos edificantes, os jesuítas do 

Brasil também tentavam convencer possíveis missionários a participarem da missão no 
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além-mar. Isso fica claro na narrativa de Pe. Manuel da Nóbrega, ao tratar da assistência 

dada pelos nativos, os bons ares da terra e seus saborosos frutos e peixes:  

Os mesmos Indios da terra ajudam a fazer as casas e as outras cousas em 

que se queira empregal-os; (...) E’muito salubre e de bons ares (...) é 

muito fresca e mais ou menos temperada, não se sentindo muito calor do 

estio; tem muitos fructos de diversas qualidades e mui saborosos; no mar 

egualmente muito peixe e bom. 
105

 

Esses relatos edificantes eram verdadeiros instrumentos de propaganda e em pleno 

século XVI “vendiam” as missões para que os que as financiavam e, ao mesmo tempo 

impediam que os problemas e erros da empreitada se tornassem públicos, pois um 

escândalo poderia corromper a imagem da Ordem e levar ao seu possível fracasso. Na 

narrativa do Pe. Manuel da Nóbrega vemos que essa terra é muito agradável de se estar, 

pois o tempo é agradável e fresco, há muito alimento tanto terrestre como marítimo e tudo 

em abundância: 

(...) pela terra ser mais fria que esta, a qual é aqui mui temperada, de tal 

maneira que o inverno não é frio nem quente, e o verão, ainda que seja 

mais quente, bem se póde soffrer; porém é terra mui humida, pelas muitas 

águas que chovem em todo o tempo mui a miúdo, pelo qual as arvores e 

as hervas estão sempre verdes, q por esta causa é a terra mui fresca. [...]O 

mantimento commum da terra é uma raiz de pau, que chamam 

mandioqua, da qual fazem uma farinha de que comem todos, e dá também 

vinho, o qual misturado com a farinha, faz um pão que escusa o de trigo. 

Há muito pescado e também muito marisco, de se que se mantêm os da 

terra e muita caça de matto e patos que criam os Indios; bois, vaccas, 

ovelhas, cabras e gallinhas se dão tambem em a terra e há dellas grande 

quantidade.
106

 

José de Anchieta, missionário jesuíta que percorreu parte do litoral, chegou ao 

Brasil em 1553 e faleceu em 1597. Possuía uma visão de uma terra “boa”, “fértil”, mas já 

não com o olhar do paraíso que vemos no Pe. Manuel da Nóbrega. O padre José de 

Anchieta fazia um estudo não só da vegetação e do clima, mas também dos animais dessa 

terra, visto que sua missão, além de catequizar os índios, era também de descrever o que era 

visto nessas terras, algo próprio de um homem fundamentado no período entre o medieval e 
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o renascimento que da importância à descrição, no caso do Novo mundo a descrição do 

desconhecido:   

O principal alimento nesta terra é a farinha de pau, feita de umas certas 

raizes que se plantam (a que chamam mandioca), as quais, se se comerem 

cruas, assadas ou cozidas, matam; é preciso serem deixadas nagua até que 

apodreçam ; apodrecidas porém que sejam, convertem-se em farinha, que 

se come , depois de torrada em vasos um tanto grandes, feitos de barro; 

isso substitúi entre nós a farinha de trigo. Constituem a outra parte da 

alimentação as carnes selvaticas, como sejam os macacos, as corças, 

certos outros animais semelhantes aos lagartos, os pardais, (?), e outras 

féras; tambem os peixes  dos  rios, mas esses raramente. A parte mais 

importante, porem do sustento consiste em legumes e favas, em aboboras 

e outras que a terra produz, em folhas de mostarda e outras ervas cozidas: 

usamos, em lugar de vinho, de milho cozido em agua, a que se ajunta mel, 

de que há abundancia ; é assim que sempre bebemos as tisanas ou 

remedios ;e se isto temos com fartura, quasi que não nos parecemos a nós 

mesmos pobres.
107

 

O jesuíta continua a descrever essas terras nas quais nada é excessivo ou rigoroso, 

como se tudo estivesse em harmonia, pois apesar de não ser mais um paraíso, essa natureza 

ainda era algo a ser explorado e conhecido, mesmo que pelo método comparativo, uma vez 

que sua analise partia do que era conhecido na Europa, que se tornava o ponto de referência 

para a análise do que era visto: 

Na divisão, porém, das partes do ano é cousa inteiramente diversa: são na 

verdade de tal maneira confusas, que não se podem facilmente distinguir, 

nem marcar o tempo certo da primavera e do inverno: o sol produz com os 

seus cursos uma certa temperatura constante, de maneira que nem o 

inverno é demasiadamente rigoroso, nem o verão incomoda pelo calor; em 

nenhuma quadra do ano faltam os aguaceiros, pois de quatro em quatro, 

de três em três, ou de dois em dois dias, uns por outros, alternativamente, 

se sucedem a chuva e o sol; costuma com tudo em alguns anos cerrar-se  o 

céu e a escassearem as chuvas de tal modo que os campos se tornam 

estereis e não dão os costumados frutos, não tanto pela fôrça do calor que 

não é excessivo, como pela carencia de água; algumas vezes, tambem, 

pela muita abundancia de chuvas, apodrecem as raizes que temos para 

alimento. 
108

 

O padre José de Anchieta descrevia uma terra abundante que por si mesma já supria 

as necessidades de quem a habitava. Uma natureza que por si mesma já dava ao homem o 
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que era preciso. Algo ansiado pelos europeus que vinham de terras que já não se via tanta 

abundância, além de ser árduo o trabalho para seu cultivo.109 Como veremos no extrato 

mais abaixo, o cronista refletia a visão de seu mundo europeu, ao descrever o clima do 

Brasil, mostrando, assim, que possuía um referencial para suas descrições, que não 

descrevia esvaziado de suas concepções e ponto de vista: 

Destas terras descem muitos rios caudais que se vêm despenhar e correr 

ao mar de duas ou três léguas, e por estar debaixo do Tropico tem calores 

e frios quasi tão rijos como em Portugal. O inverno é mui aprazivel e 

como primavera na Europa, no verão chove muito e quase cada dia; é 

terra rica, abastada de gados e farinhas e outros mantimentos, tem três 

engenhos de assucar; acho-se agora nela noz moscada e pau d’aquila, não 

tão fino como o da India Oriental de mui suave olor e em tão grande 

quantidade que fazem os navios dele; é abundante de cedros e árvores de 

sandalos brancos mui finos; dão-se nela uvas, trigo e outras cousas de 

Portugal; de pescado é mui abundante e o clima é muito saudável. 
110

 

Esse irmão de Ordem culpava a terra pela falta de vontade de trabalhar que tanto os 

índios, como também os portugueses, sentiam ao se fixarem nessas terras, levados então a 

desfrutarem e viverem de festas e pouco trabalho: 

E terra desleixada e remissa e algo melancólico e por esta causa os 

escravos e os Indios trabalham pouco e os portugueses quase nada e tudo 

se leva em festas, convívios e cantares, etc... e uns e outros são mui dados 

a vinhos e facilmente se tomam dele e os Portugueses não o tem por 

afronta e deshonra e os convivios que se dão nesta terra, além de serem 

muitos e ordinarios, são de grande custo e neles se fazem muitos excessos 

de comeres exquisitos, etc.
111

 

Fernão Cardim descrevia, de forma mais aprofundada, as características do clima do 

Brasil. Nascido em 1548, foi dirigente da Companhia de Jesus no Brasil por vários anos 

(1583 a 1590), posto este que o obrigava a percorrer as paróquias e capelas distribuídas ao 

longo de nosso litoral, para cuidar do andamento dos serviços religiosos aos cristãos e da 

catequese dos indígenas.  

Apesar de seus escritos estarem mais dedicados a oferecer à Companhia de Jesus 

uma visão geral da “empresa jesuítica”, Cardim organizou um conjunto de informações 
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sobre a natureza (fauna e flora) e, particularmente, em seu primeiro capítulo, descreveu as 

características do clima.  

Logo no início da narrativa, oferecendo uma visão geral dos climas da porção 

litorânea do Brasil, escreveu o cronista:  

O clima do Brasil geralmente he de bons, delicados e salutíferos ares, 

donde homens vivem até noventa, cento e mais annos; geralmente não 

tem frios, nem calores, ainda que no Rio de Janeiro até São Vicente há 

frios e calores, mas não muito grandes. Os céus são muito puros e claros, 

principalmente à noite. O inverno começa em março e acaba em agosto, o 

verão começa em setembro e acaba em fevereiro.
112

 

De suas impressões sobre o clima, invariavelmente comparava as condições daqui e 

de Portugal da época, merecendo destaque duas observações sobre as características da 

capitania do Rio de Janeiro e da Vila de Piratininga (atual São Paulo).  

Na primeira, sobre o Rio de Janeiro, escreveu o autor que o clima era bastante 

temperado, o que, em seu modo de dizer, significava que não havia calor nem frio 

exagerado e o ar era “muito sadio e de muita boa água”
113

. 

Não podemos deixar de constatar, que neste período (séculos XV ao XIX), a Europa 

experimentava um rigor climático muito mais intenso do que hoje, período este 

denominado de Pequena Idade do Gelo (ou Glacial), que apresentava invernos muito 

rigorosos que castigavam as populações urbanas e comprometiam as safras agrícolas. 

Assim, o que o Pe. Fernão Cardim considerava como clima temperado, na verdade significa 

mais a ausência de inverno, do que verões brandos. A este respeito, afirmava: “O inverno se 

parece com a primavera de Portugal: tem uns dias formosíssimos tão aprazíveis e 

salutiferos que parece os corpos bebendo vida.”
114

·. 

A segunda observação se refere a São Paulo. Além de retratar o clima como muito 

sadio, informava que no inverno o clima era muito frio, com a ocorrência de geadas e dias 

muito límpidos. Acrescentava que as terras eram muito férteis, onde havia grandes 

pinheiros, cujas pinhas eram maiores do que as de Portugal e eram tão abundantes, que 
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havia índios que se alimentam quase exclusivamente delas, e ainda que se plantava muito 

trigo e cevada
115

 

Mas a descrição que o padre Fernão Cardim realizou sobre o clima do Brasil não se 

limitava a observações genéricas. Comentava alguns episódios bastante calamitosos, que já 

naquela época, provocavam flagelos e reconhecia que se tratava de fatos excepcionais. 

Num destes relatos, se referia a uma grande seca, especificamente na capitania de 

Pernambuco, ocorrida em 1583, que atingiu inclusive o litoral, onde se encontravam os 

engenhos de açúcar, e teceu o seguinte comentário:  

Houve tão grande seca (em 1583) que os engenhos d’agua não moeram 

muito tempo. Houve grande fome, principalmente no sertão de 

Pernambuco, pelo que desceram do sertão apertados pela fome 

socorrendo-se aos brancos, quatro ou cinco mil índios. Porém passado 

aquele trabalho da fome, os que puderam se tornaram ao sertão, excepto 

os que ficaram em casa dos brancos ou por sua, ou sem sua vontade.
116

 

A partir dessas descrições da natureza, vemos que os jesuítas tiveram impressões 

parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, uma vez que vivenciaram fases diferentes da 

colonização e suas experiências frente a essas novas terras também lhes levaram a ter 

visões que se divergiam, ora era o próprio paraíso, como vemos em Nóbrega; ora era um 

lugar a ser conhecido, explorado e catalogado, como faz o Pe. José de Anchieta; e na visão 

do Pe. Fernão Cardim, essa era uma terra que apesar de sua beleza possuía calamidades.  

No próximo item trabalharemos a influência do Renascimento na visão dos jesuítas, 

para assim compreender mais a mentalidade desses homens europeus. 

 

2.4 O olhar sobre o outro: as visões europeias trazidas ao Novo Mundo 

 

Pensar no Brasil do século XVI e XVII é pensar em construção. Quando falamos em 

construção nos referimos à formulação de uma imagem não só das terras que foram 

“descobertas”, mas também dos habitantes desta. Ao utilizar os jesuítas como nossas 

fontes, entendemos que essas construções foram criadas a partir de uma visão de mundo 

pré-formulada da Europa até o Novo Mundo. 
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Nos escritos jesuíticos estão presentes ideais próprios do período renascentista, mas 

também resquícios de concepções marcantes do homem medieval. Podemos dizer que esses 

relatos eram de homens que vinham de um mundo em transição e se defrontaram com um 

mundo completamente novo, o que os levou a escrever mais questões relacionadas aos 

ideais que traziam em suas mentes do que com a realidade que a eles se apresentava. Klass 

Woortmann, analisando as representações renascentistas, observou que: “O renascer da 

civilização ocidental fazia-se pela conjunção do passado com o presente, até mesmo aquele 

do Outro recém-descoberto, que daria inteligibilidade aos antigos na medida mesma em que 

estes tornariam ele mesmo inteligível.”
117

  

Woortmann lembra que esse período de transição estava repleto de conflitos 

internos, ou seja, de mudança de mentalidade. Se na Idade Média a fé sustentava as 

premissas da sociedade, na Idade Moderna iniciante esse elemento basilar vai sendo 

substituído pela razão apesar do homem moderno ainda ser um homem religioso. 118 

As crenças, dogmas e misticismos existentes na sociedade tornam-se insuficientes, 

mas, não foi uma ruptura rápida e definitiva, pois muitos resquícios do pensamento 

medieval ainda permaneciam e se fortificaram, como no encontro com o Novo Mundo.  

Conforme Woortmann: 

Mas o passo dado pelo Renascimento foi apenas o primeiro passo e não 

exilou Deus definitivamente da temporalidade humana.  Pelo contrário, a 

descoberta de um novo homem, o selvagem ameríndio, tornou necessário 

recorrer à teologia para dele dar conta, no momento mesmo em que a 

própria história providencial é posta em discussão.
119

 

 

As expedições portuguesas foram contra o imaginário medieval, uma vez que 

saíram pelos oceanos indo contra a concepção de terra plana e de monstros marinhos 

existentes nesse imaginário, estando dessa forma ligadas às novas ideias renascentistas. 

Mas, ao se depararem com o Novo Mundo, muito do seu conhecimento antigo retornou e 

eles deram aos lugares, que antes eram apenas fantasia, um teor de realidade. 120
 Por outro 

                                                 
117

 WOORTMANN, Klass. O selvagem e o Novo Mundo: Ameríndios, humanismo e escatologia. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 2004. p. 36 
118

 Ibid., p. 35 
119

 Ibid., p. 40 
120

 Ibid., p. 23 



51 

 

lado, também tiveram que estender e olhar para um novo homem, encontrado num novo 

continente. Nesse contexto, os religiosos jesuítas saíram desse mundo em transição e em 

reformas, chegando ao Novo Mundo ainda repletos de ideias medievais como as de paraíso, 

Adão e Eva e da intervenção divina presente na natureza.  

Acompanhando o desenrolar das grandes viagens, durante os séculos XV e XVI, 

foram produzidos diversos textos que relatam o encontro com o Outro. Neles, os autores 

procuravam, através da palavra escrita, representar a realidade e, assim, dar a conhecer o 

Novo Mundo, tão diferente, à Europa. No entanto, hoje é evidente que nunca conseguiram 

alcançar um distanciamento em relação ao seu próprio mundo, pois refletiam sempre 

perspectivas e julgamentos marcados pelos códigos culturais europeus da época, pelo que, 

como afirma Silva Dias, o contraste provocado pelas inúmeras diferenças entre as duas 

culturas, “combinado com outros factores e excitado por concepções doutrinais bebidas nos 

livros ou na tradição oral europeia, induziu-os em equívoco ou, pelo menos, em 

perplexidade ante determinados factos”
121

.  

Tanto os relatos dos colonos europeus, como os dos missionários, vão representar o 

“diferente”, o “outro” que já conheciam em sua literatura clássica, medieval e renascentista. 

Podemos afirmar que as observações dos cronistas não vêm da realidade do indígena, mas 

contam uma “história” de culturas já perseguidas na Europa sob o próprio sistema de crença 

e valores europeus. Nesse sentido, conforme Cristina Pompa: 

As observações dos cronistas não surgem a partir da realidade indígena, 

mas, ajudadas pela peculiaridade das culturas nativas, contam algo sobre 

seu próprio sistema de crenças e valores. Os relatos de viagem, a partir de 

Colombo, encontram e descrevem apenas o que já conhecem, do Reino do 

Preste João ao itinerário teológico, pois a argumentação decisiva não é a 

prova empírica mas o discurso de autoridade dos eruditos e dos santos.
122

 

 

Como veremos, as visões dos jesuítas e demais europeus que escreveram sobre o 

Brasil nos séculos XVI e XVII tinham a Europa como referência de escrita e modelo a ser 

seguido e reproduzido nessas terras. Os jesuítas vão representar em seus escritos o que já 

                                                 
121

 DIAS, J. S. da Silva. Os descobrimentos e a problemática cultural do século XVI. Coimbra: Universidade 

de Coimbra, 1973. p. 65. 
122

 POMPA, Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru, SP: 

EDUSC, 2003. p. 35 



52 

 

era esperado pela Coroa e Igreja, um “reflexo” da metrópole na colônia, mesmo que por 

pouco tempo. 123 

Os europeus e os jesuítas que vieram ao Novo Mundo simplesmente, não 

deslocaram o imaginário europeu para esse lugar, mas o readaptaram, estenderam suas 

ideias e categorias para as novas terras. Os que não se encaixavam aos padrões dos 

europeus “civilizados”, mesmo na Europa, eram considerados inferiores, e isso não foi 

diferente nas terras brasileiras. 124 

Dessa forma, o encontro com o indígena não implicou em novas categorias, mas em 

uma adaptação de velhas ideias que já transitavam na Europa. Eles foram encaixados em 

antigos moldes de julgamento que já eram utilizados com outros povos da Europa, como 

afirma Woortmann: “O encontro com o novo homem não implicou necessariamente o 

desenvolvimento de novas categorias. Em boa medida, o imaginário medieval sobre o 

selvagem foi projetado para o novo cenário como forma de tornar o novo, velho.” 
125

 

A imagem descrita dos ameríndios transitava entre selvagem e monstruoso, pois ao 

se deparar com o Novo Mundo, os europeus se refugiaram em antigas ideias que já 

transitavam na Europa, para classificar o “outro” a partir do “eu”. Dessa forma, fundiram 

antigas ideias gregas com as judaicas e classificaram os indígenas como associados a uma 

ideia de maldição, de queda. 126 

Sendo assim, a classificação de “selvagem” dada a esses povos no século XVI e 

XVII foi um choque de forças entre o pensamento do período medieval, que articulava as 

tradições grega e judaica, que atendia às questões teológicas de sua época, com o 

pensamento renascentista, seus medos e ambiguidades. De acordo com Woortmann:  

De fato, o selvagem medieval não desapareceu. Em vários registros em 

que foi construído, da demonologia ao selvagem nobre já presente ao fim 

do Medievo, ele foi incorporado às idéias quinhentistas e seiscentistas e 

como que transladado para a América. 
127
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Apesar de, nas crônicas, a natureza da nova terra ter maiores características 

edênicas, a humanidade por sua vez, vai ser marcada por esses cronistas pela prevalência do 

demoníaco. Não somente a humanidade americana, mas as de outras localidades com as 

quais os europeus tiveram contato receberam essa categoria, pois o que não podia ser 

explicado, ou fugia dos moldes europeus era considerado obra do diabo. 128 

Portanto, conclui Woortmann que a ideia de “selvagem” atribuída aos indígenas não 

era algo novo, mas foi transportada para as novas terras, ou seja, os europeus já vieram às 

terras brasileiras repleto de ideais, conceitos e visões e as adaptaram ao Novo Mundo como 

uma forma de reafirmar antigas ideias. 

A era dos monstros, portanto, não desapareceu nem mesmo com relação à 

Europa. Na realidade, ela foi rapidamente estendida para a América, na 

medida em que esta foi como que abarcada pelo imaginário europeu. Por 

paradoxal que possa parecer, uma tal extensão de monstruosidades 

selvagens foi parte do processo de domesticação do Novo Mundo.
129

 

 

Observamos então que, como não podiam compreender o outro com o qual se 

depararam, os europeus se refugiaram em seus antigos ideais, reinventando personagens 

como o selvagem e o monstro, pois eles eram uma resposta ao que não podia ser explicado, 

ao que a civilização negava como sendo humano.  Sendo assim, tudo o que se afastava do 

ideal de homem europeu cristão deveria ser classificado como monstruoso, e foi o que foi 

feito no Novo Mundo, como afirma Woortmann: 

Ao mesmo tempo, expressavam problemas teológicos, como já foi visto a 

propósito do pensamento medieval: se o homem havia sido criado à 

imagem e semelhança de Deus, e se o europeu era o paradigma de tal 

criação, tudo que se afastava do europeu, vale dizer, do cristão, era 

monstruoso, fosse em sentido físico ou moral.
130

 

 

A América recebeu, portanto, várias imagens que já faziam parte das visões do 

mundo europeu, fossem elas antigas ou medievais, e os ameríndios foram classificados da 

mesma forma que os chamados selvagens europeus. Woortmann  aponta isso em seu livro:  
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Para a América foram transplantadas desde as imagens de Plínio, o Velho, 

da Antiguidade, até as de Santo Agostinho, Isidoro de Servilha e 

Mandeville, do Medievo. Tanto podia haver monstros físicos como 

monstros morais, e os da América tiveram o mesmo papel daqueles da 

Europa. 
131

 

O que se mostrou novo a seus olhos reacendeu as ideias do medievo e levou a uma 

visão dos indígenas afeiçoada com os ideais escatológicos e demonológicos que 

ressurgiram e se fizeram presentes nos séculos XVI e XVII. Woortmann afirma que: “A 

percepção do ameríndio foi, então, em boa parte, moldada pelo ambiente 

escatológico/demonológico da época”. Dessa forma, “O ameríndio, mesmo por ignorância, 

seria agente de Satã, tanto quanto judeus e mulçumanos, embora esses o fossem 

deliberadamente.” 
132

 

Mas, não podemos esquecer que nem sempre esse “selvagem” foi interpretado como 

monstruoso. Em alguns momentos ele era visto como simplesmente ignorante ao que diz 

respeito à Palavra de Deus, mas mesmo assim ele não deixou de ser visto como tendo 

relação com o demônio. Sendo assim acreditavam que, se Cristo era ausente na vida desses, 

o demônio deveria se fazer presente. 133 

No caso da ordem jesuíta, para a salvação dos ameríndios era preciso que eles 

fossem considerados humanos. Mas, mesmo essa afirmação de humanidade levava a alguns 

problemas, pois para se “prová-la” era necessário procurar evidências da sua origem 

adamita. Por outro lado, a Europa estava rodeada e inserida em um contexto de satanismo 

escatológico, portanto, os jesuítas precisavam se prevenir contra “as astutas ciladas do 

maligno”. 134
 

Ao lermos Tzvetan Todorov, observamos um duplo olhar sobre o outro por parte do 

europeu em relação ao indígena, ora os viam com olhar de igualdade e projetavam neles 

seus próprios valores, ora os viam sob o véu da diferença traduzido em termos de 

superioridade e inferioridade, recusando assim a existência de uma substância humana 

distinta, o Outro, mas nas duas formas esse indígena era visto como num estado de 
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imperfeição.
135

 O autor ainda afirma que essa dicotomia entre bom e ruim e igual e 

diferente, parte simplesmente da falta de conhecimento sobre outro no inicio do contato, e 

de não se admitir que os indígenas fossem sujeitos com os mesmos direitos dos europeus, 

mas diferentes em termos culturais e sociais.
136

  

Os jesuítas, dessa forma, só viam o que a escolástica determinava que eles 

pudessem ver, por isso, os indígenas foram considerados por muito tempo sem religião. 

Porém, para que o evangelho fosse pregado a esses povos, eles passaram a ser considerados 

“gentios”, ou seja, apesar de não terem a “verdadeira fé” eles teriam a chance de conhecê-

la. Nas palavras de Cristina Pompa: 

Com efeito, os cronistas se recusam a ver fatos de ordem religiosa onde a 

Escolástica não manda encontrá-los; por isto, os selvagens tupinambá são 

tão “bárbaros” que não têm religião. Mas, por outro lado, com eles precisa 

se realizar o desenho divino da pregação do evangelho aos quatro cantos 

da terra. Por isto, eles são “gentis”, na acepção de S. Paulo, ou seja, não 

são iluminados pela verdadeira fé, mas são passiveis de recebê-la. Entre 

bárbaros e gentis, entre selvagens e inocentes, entre a ausência de regras 

morais e a presença de um fundo de humanidade que pode tornar o índio 

um bom cristão, se joga a partida da construção do indígena na terra de 

Santa Cruz.
137

 

 

A questão de ter alma, de ser visto como um homem, um gentio, fica claro na Bula 

de 1537, que segundo Fátima Martins Lopes “determinava serem os índios homens, 

portanto livres e capazes de aprender”
138

. Ser gentio significava então ter a chance de 

aprender, de ser livre da escravidão, pois possuía alma e poderia ser catequizado, mas 

também se fazia necessário se ver livre dos seus maus costumes que de acordo com os 

religiosos impediam a aceitação da religião cristã e da civilidade.  Essa modificação de 

pensamento se faz necessário na estratégia de catequizar os indígenas, pois sem esse 

reconhecimento o empreendimento evangelizador não seria justificado. Todorov vai 

afirmar que a representação indígena vai se modificar ao ponto dos colonizadores 
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acreditarem que “os índios são dotados de virtudes cristãs, são obedientes e pacíficos.”
139

 

Pois, convencer os colonos também era algo importante para que não existissem espaços de 

divergências entre leigos e religiosos. 

Não podemos esquecer que os europeus foram afetados com o conhecimento sobre 

o novo, como também os índios, foram afetados com o aparecimento do outro. Assim, tanto 

os indígenas como os colonos tiveram uma construção de si a partir do outro e se 

modificaram nesse momento de interação. Como afirma Cristina Pompa: 

Esse processo de construção do “outro” a partir do “eu” e de modificação 

do “eu” na relação com o “outro”, não envolve apenas os indígenas, mas 

também os colonos e, principalmente, os evangelizadores.  Nesse sentido, 

coloca-se a necessidade de estudar esta contrapartida ocidental da 

reconstrução indígena do mundo, e as ligações, contrates e rupturas entre 

os dois polos de uma mesma “refundação da história”.
140

 

 

De acordo com Pompa, os indígenas não poderiam ser incluídos em uma simples 

representação negativa e genérica como selvagens. Pois essa concepção partia de um olhar 

imposto e construído sobre os indígenas e que não representava o seu “eu” de fato. Bem 

sabemos que os índios eram heterogêneos, cada grupo possuía sua cultura, estratégias e 

política diversificada. 

Os indígenas não eram certamente aquele bloco monolítico que as fontes 

representam através de seus termos conotativos de uma alteridade 

negativa e genérica: os selvagens, os bárbaros. E sua diversidade depende 

tanto de especificidades culturais quanto de estratégias políticas 

historicamente determinadas, como no caso das alianças e dos conflitos 

entre grupos indígenas no interior do – e paralelamente – ao conflito entre 

franceses e portugueses no Maranhão.
141

  

 

Luís Felipe Baêta Neves mostra mais claramente esse caso, quando fala sobre a 

visão homogenia que os jesuítas possuíam dos índios, pois a eles não era atribuído 

diferenças significativas, sua pluralidade foi ignorada tanto pelos colonos como pelos 

religiosos: 
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Em princípio, o indígena é visto como um grupo homogêneo, sem 

diferenças significativas quer quanto à “raça”, cultura, origem ou qualquer 

outro traço distintivo. Portanto, não há “índios” no sentido de uma 

pluralidade e especialidade culturais ou “raciais” ou históricas. Quando se 

fala de “índio”, o plural é relativo a uma coleção de indivíduos que podem 

entre si nomear-se de maneira distinta, mas que, para o português, é, no 

essencial, uma mesma e única realidade. O colonizador português – ou, 

pelo menos o catequista jesuíta – tende, coerentemente, a nominar os 

locais por um coletivo: gentio.
142

  

 

Enfim, depois de estudarmos sobre como se organizava a Ordem jesuítica, com suas 

regras, normas e votos podemos afirmar que sua disciplina e organização foram motivos do 

seu crescimento nas colônias portuguesas, como também espanholas. O “seu modo de 

proceder” garantia a unidade, força e organização do grupo, que mesmo disperso 

continuavam unidos pelo ideal proposto pelo Pe. Inácio de Loyola: a salvação das almas. 

Quanto a sua escrita, para os membros da Companhia, além de ser um ato formal de 

informar, era, sobretudo, mais um meio apostólico para salvar as almas, em consonância 

com a mística que todo jesuíta vivenciava nos Exercícios Espirituais. Através da escrita, os 

que estavam atuando na “seara do Senhor” eram estimulados a dar, pessoal e 

comunitariamente, a sua contribuição no apostolado local e universal da Companhia.  

Para alcançar este objetivo, não bastava uma hierarquia de comando e governo, 

onde o superior ditasse o caminho a percorrer. Era necessário, junto com a responsabilidade 

daquele que enviava, a colaboração daquele que era enviado. A escrita influía na 

determinação das instruções e facilitava as suas aplicações. Mas, também não podemos 

esquecer que essa mesma escrita, que servia como para manter o grupo unido num só 

propósito também era um meio de controle e propaganda utilizados pelos irmãos da Ordem. 

As descrições feitas tanto da natureza como do nativo, nos mostra que apesar de 

existir todo um controle sobre a escrita das cartas, e motivos para manterem-se fiéis ao que 

lhes fora orientado, os jesuítas que adentraram o Novo Mundo tiveram suas visões 

modificadas pelo contado com o Outro/diferente, por isso, nas epístolas podemos 

identificar três tempos
143

 de narração das Ânuas que se traduzem em um primeiro, marcado 
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pela interpretação imediata e utópica dos fatos e que se traduz na realidade que se quer ver; 

um segundo, em que a realidade se impõe e questiona o afirmado anteriormente e, ainda, 

em um terceiro, que se caracteriza por um processo de reelaboração que, simultaneamente, 

dá espaço à visão utópica e absorve a desordem criada pela ruptura provocada pela 

realidade. Para resumir nosso raciocínio podemos usar a formulação de François Hartog, de 

que “o mundo que se conta encontra-se no mundo em que conta” e “que não é tanto a 

quantidade de informação nova que deve-se levar em conta, mas seu tratamento pelo 

narrador” 
144

 

No próximo capítulo analisaremos a fala dos jesuítas e como foi essa relação com o 

outro, mais precisamente o outro feminino indígena, e como essas representações e 

concepções trazidas pelos portugueses, especialmente pelos jesuítas, afetaram na relação e 

concepção dessas mulheres. 
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3- CAPÍTULO II: AS FACES DA MULHER INDÍGENA 

 

Na Europa durante o período medieval e moderno, a imagem do feminino foi 

marcada por ambiguidades. Os homens expressaram seus sentimentos e opiniões de forma 

dupla, ora demonstrando amor e admiração às mulheres, ora demonstrando ódio e repulsa. 

O olhar masculino reservava às mulheres imagens diferentes, sendo em determinados 

momentos um ser frágil, vitimizado e santo, e, em outros, uma mulher forte, perigosa e 

pecadora. Esses olhares ligavam-se a dois papéis representados pelas mulheres: o de Eva, 

que denegria a imagem da mulher maculada e que deveria ser superado; e o de Maria, santa 

mãe zelosa e obediente, que deveria ser alcançado por toda mulher honrada.  

Segundo Yi- Fu Tuan, o homem é a medida de todas as coisas, e o espaço é 

construído por ele
145

, pois ele não só utiliza seu corpo para medir o espaço, mas ele o 

experimenta, o vivencia através de seus sentidos, pensamentos e sentimentos
146

. A 

concepção dos dois polos: alto e baixo, assim como a ideia de centro e periferia, tudo é 

construção humana.  A ideia de alto possuía uma conotação de grandeza, de superioridade, 

enquanto a ideia de baixo carregava consigo uma visão pejorativa.
147

  

Após várias leituras, percebemos que apesar de serem homens da modernidade, 

entre os jesuítas persistiu a representação do mundo antigo e medieval. Muito do foi visto e 

presenciado no Novo Mundo era explicado segundo os moldes europeus, baseada na 

observação, tudo foi julgado por sua aparência. Esse mundo no qual os jesuítas estavam 

inseridos se respaldou em várias teorias que muitas vezes não partiam apenas de 

concepções bíblicas, mas também de estudos seculares, um exemplo disso é a aceitação 

durante a Idade Média pela Igreja Católica das ideias de Ptolomeu.  

O sistema criado por Ptolomeu baseado em Aristóteles não só afirmava que a terra 

era o centro do universo, era imóvel e ao redor dela todos os planetas inclusive o sol girava, 

mas também designou um local que cobriria e envolveria todas as outras esperas, o qual 

chamou de Empíreo (empyrée), que na cosmografia cristã medieval foi tido como a morada 

imóvel de Deus, dos seus anjos e dos escolhidos.
148
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Para melhor compreender a permanência dessa visão, utilizaremos a representação 

dos níveis da terra do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, para compreender as 

representações dadas por eles às mulheres indígenas e ao Novo Mundo. Esse autor, como a 

biografia do próprio livro nos trás, nasceu em Florença, Itália, por volta de 1265. Apesar de 

ter escrito outros livros, A Divina Comédia foi um dos mais consagrados escritos do dele. 

Embora alguns terem dado mais atenção à parte teológica e moral, acredita-se também se 

trata de uma obra de cunho político, na qual o poeta relata suas vicissitudes pessoais.
149

  

Nesse trabalho, trataremos essa obra como um escrito de fantasias e de 

representação poética que influenciou a mentalidade de muitos homens desde o período 

Medieval até a Modernidade, como é o caso dos jesuítas. Como traremos nesse capítulo, 

muito do que era pensado e poetizado por homens como Dante foram atribuídos à 

realidade. Dante Alighieri construiu uma geografia para o Inferno, para o Purgatório e para 

o Paraíso baseado nas representações, ou seja, no imaginário europeu medieval cristão. 

Como veremos, os jesuítas se apoderaram desse imaginário para representar as terras e as 

mulheres do Novo Mundo. No seu livro, Dante inicia seu percurso em uma selva, na qual 

encontra os animais ferozes, depois ele segue ao inferno, passando em seguida pelo 

purgatório para então chegar ao paraíso. Em nossa pesquisa seguimos um caminho 

diferente, pois levamos em consideração as primeiras impressões escritas dos padres 

jesuítas. O capítulo, assim, trará primeiramente a representação de Eva atribuída à mulher e 

a terra como Paraíso; como também a representação dela como demoníaca, transformando 

a terra assim no Inferno. Em seguida traremos o ideal mariano, o qual a mulher deveria 

buscar ao se aproximar do que Maria representava, portanto, nesse percurso de sofrimento 

ela estaria passando pelo Purgatório; e o por fim, a mulher representada simplesmente 

como mulher humana no cenário terreno. 

 

3.1- Os jesuítas e o imaginário Medieval e Renascentista: sobre o Paraíso, Inferno e o 

Purgatório 
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Ao falarmos da Companhia de Jesus, não podemos esquecer que se trata de uma 

instituição religiosa, sendo assim, muitos de seus preceitos estavam ancorados na Bíblia. 

Dessa forma, deveriam levar em conta as citações sobre a mulher, sobre sua função e ação. 

No Gênesis, a mulher foi criada para ser uma “ajudadora idônea” 
150

 do homem, feita da 

sua própria costela: “[...] essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será 

chamada de mulher, porquanto do homem foi tomada”
151

.  

Os jesuítas trouxeram consigo várias concepções do que era o mundo, todos como 

já vimos baseados nos moldes europeus. Vinham de um mundo que estava presenciando 

um conflito religioso, a Reforma Protestante, como também derivavam de um universo de 

caça a bruxas e infiéis. Um lugar, no qual a fé em Deus e o homem ganhavam outros 

sentidos. Mas, não podemos esquecer que a primeira impressão que não só os jesuítas, mas 

também a maioria os europeus tiveram ao adentrar o Novo Mundo era de que esse era o 

verdadeiro paraíso. Um lugar de tranquilidade e bons ares, um lugar de fuga do seu próprio 

mundo “corrompido” uma chance de recomeço, como observamos no extrato abaixo do 

padre Ruy Pereira: 

E por amor de Christo lhes peço que percam a má opinião que até aqui do 

Brasil tinham, porque, lhes fallo verdade, si houvesse paraíso na terra, 

eu diria que agora o havia no Brasil. E, si eu isto sinto, não sei quem o 

não sentira, porque si olhamos ao espiritual e serviço de Deus, vai deste 

modo que lhes digo; pois, si olhamos para o corporal, não ha mais que 

pedir, porque malencolia não a tem cá, sinão quem a quizer cavar e 

descobrir de mais alto que foi o pouco de S. Roque; saude não ha mais no 

mundo; ares frescos, terra alegre, não se viu outra; os mantimentos eu os 

tenho por melhores, ao menos para mim, que os de lá e de verdade que 

nenhuma lembrança tenho delles pera os desejar.
152

  

Dessa forma, em alguns casos, a associação feita entre essas mulheres e Eva não 

retoma a questão do demoníaco e do pecado, mas relaciona-se a um estado de inocência, 

antes do pecado no Éden. Essa ideia pode ser vista em um trecho de uma carta escrita pelo 

Pe. Antonio Vieira: “[...] para se cobrirem decentemente os homens e principalmente as 

mulheres que vêm do sertão, onde todos vivem com Adão e Eva no estado da inocência, e 
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deste modo vêm para nossas terras.”
153

. O mesmo discurso pode ser visto nas palavras do 

Pe. Simão de Vasconcelos: “Estas são todas suas alfaias, sem cuidado de mais outra cousa; 

porque vestidos sobejam-lhe os de Adão, e Eva: os campos, os bosques, e os rios lhes dão 

de graça o comer, e beber”.
154

 

Um olhar semelhante tiveram os jesuítas Fernão Cardim e Francisco Soares, quando 

referiram a nudez destes povos como uma prova de proximidade com a natureza. Fernão 

Cardim afirmou que os indígenas “não têm verecundant [vergonha]”
155

, reconhecendo-lhes 

inocência, honestidade e modéstia, pelo que a nudez não conduziria ao aumento do desejo, 

mas antes a um maior respeito entre eles; já o padre Francisco Soares considerava que os 

ameríndios “não são luxuriosos, posto que alguns tenham muitas mulheres (...)”
156

, pelo 

que, na opinião do padre, não viveriam em pecado, podendo ser convertidos à religião 

cristã.  

Nessa perspectiva edênica, não só a terra era o paraíso esperado pelos cristãos, mas 

os moradores do Novo Mundo também teriam o privilégio de não possuírem pecados, 

vivendo em sua mais pura inocência, uma vez que o próprio Éden servia para afastar o 

homem da maldade e das impurezas do pecado, os deixando inocentes, pois até a sabedoria 

corrompia o homem, por isso, Deus proibiu Adão e Eva de comerem o fruto do 

conhecimento. Assim, lemos inocência não só no modo de se vestir ou se portar, mas até 

mesmo na falta de conhecimento e aceitação do outro. 

Apesar dessa relação feita entre a mulher indígena e Eva remeterem à inocência nas 

palavras de Antonio Vieira e de Simão de Vasconcelos e de outros jesuítas, o discurso 

predominante europeu associava essa indígena ao demoníaco, pois a maioria de seus feitos 

se opunha ao que era proposto pela religião católica, conforme afirma Cristina Pompa: 

A coincidência dos relatos dos viajantes revela também o grande debate 

que estava se travando na Europa, a respeito da natureza dos selvagens ou, 

melhor, do “estado de natureza” deles. Tratava-se, de fato, do processo de 

releitura da identidade ocidental frente às novas humanidades que a 
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descoberta apresentava, através da construção de sua alteridade, onde o 

código religioso era, obviamente, privilegiado.
157

 

Assim, não demorou a terem a representação de Paraíso, esse mundo perfeito, 

modificado. O próprio Pe. Simão de Vasconcelos que anteriormente escrevia dizendo “[...] 

poderíamos fazer comparação, ou semelhança, de alguma parte sua, com aquele paraíso da 

terra, em que Deus Nosso Senhor, como em jardim, pôs a nosso primeiro pai Adão”
158

,  se 

remetendo assim a uma comparação com o Éden, depois passa a acreditar que o demônio 

agia nessas terras. Observamos que este raciocínio dos jesuítas mergulhava no conceito de 

inferno divulgado pelo cristianismo, fortalecido entre os séculos XI e XIII
159

 e que vai ser 

descrito de forma fantasiosa e ritmada nos poemas de Dante Alighieri. O Inferno seria um 

local com demônios, almas danadas, onde o fogo e a punição predominam. Envolto nos 

acontecimentos do mundo medieval, o poeta, afirma que a entrada do inferno estava 

próxima a Jerusalém, onde o próprio Lúcifer caiu quando banido do céu, o que deu origem 

um grandioso buraco que se afunila até o último círculo infernal, ou seja, no centro do 

planeta. 

O inferno de Dante é composto por nove círculos, que se diferenciam pelas 

punições, pelos danados, pelo ambiente e pelos servos demoníacos. Já na entrada do 

inferno, Dante e Virgílio se deparam com um grandioso portal: “Deixai toda esperança, ó 

vós que entrais”.
160

 Essa mensagem já limita as almas destinadas para este local, ela afirma 

que os danados não podem ascender para o paraíso quando dentro do inferno. 

Com a convivência com as terras do Novo Mundo, a representação da terra foi 

modificada, deixando de ser o paraíso para ser a representação do Inferno, um lugar como 

Dante Alighieri ilustrou, cheio de dor e tormenta. O padre Leonardo Nunes relata alguns 

acontecimentos da aldeia na qual se encontrava: “[...] permittiu Nosso Senhor que o 

Demonio, com a grande magoa que tinha da presa, que de seu poder naquela aldeia se lhe 
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ordenava tirar, inventasse alguns ardis e desinquietações, o que se viu claramente por o dia 

antes do bautismo [...]”
161

 Ao analisar essa visão dos jesuítas sobre a terra, Neves afirma: 

O jesuíta vê a natureza como algo luxuriante, soberbo, avassalador, 

misterioso, grávido de perigos e surpresas. Como algo que lhe é estranho 

e temível. Ou – na melhor das hipóteses – ainda lhe é estranho (porque 

ainda não dominou e ocupou) e ainda é temível (porque, ou pode ser 

domínio do anti-Cristo – ou já efetivamente é tal domínio).
162

 

 

Segundo o Gênesis bíblico, à mulher cabia, então, auxiliar o homem no que ele 

precisasse e assim cooperar na administração do que havia sido criado por Deus. Mas, a 

mulher como um ser que não mereceria confiança, pois era ambicioso e fraco, caíra no laço 

preparado pela serpente e não apenas comeu do fruto proibido como também o deu a Adão. 

Quando Deus chamou por Adão, que estava escondido, pois temia ser visto por ele após 

ficar ciente de sua nudez, ao ser encontrado e questionado, exclamou: “a mulher que me 

deste por companheira, ela me deu da arvore, e comi” 
163

. A resposta da mulher a Deus foi 

“a serpente me enganou, e eu comi”.
164

  

Vemos, portanto, que na perspectiva bíblica, desde o inicio, a mulher se deixou 

levar por suas paixões e ambições, por isso, ela era temida, pois o envolvimento do homem 

com o mal teria tido inicio através dela. A “queda” da humanidade era sua 

responsabilidade. Ela atraiu o homem à imundície, se tornando a própria tentação para a 

humanidade.  

Não podemos esquecer que tanto os relatos bíblicos antigos, como também os 

históricos foram escritos por homens, principalmente os da Idade Média. Segundo Georges 

Duby
165

: “essa Idade Média é resolutamente masculina. Pois todos os relatos que chegam 

até mim e me informam vêm dos homens, convencidos da superioridade de seu sexo. Só as 

vozes deles chegaram a mim”. Esse relato de Duby apresenta que esse período da história 

como está saturado pelo universo masculino.  
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Já Jean Delumeau destaca que durante milênios a mulher foi associada às forças da 

natureza devido à fertilidade e ao seu papel na reprodução da espécie. Ela provocava medo 

no homem por causa de acontecimentos que eram inexplicáveis, como a maternidade. Esse 

medo provocado pelo desconhecido levou o homem a manter a mulher sob seu controle, 

garantindo sua superioridade em relação a ela. No ocidente cristão medieval, a mulher 

passaria a ser associada ao demônio e essa demonização se remeteria à descendência de 

Eva, símbolo do pecado e tentação.
166

 O autor ainda ressalta que a mulher era comparada 

ao vinho, uma vez que levava o homem a cometer apostasia e sacrificar a deuses pagãos 

dando espaço para a ação diabólica. 

Ao se aprofundarem no contato com o Novo Mundo e seus habitantes, os jesuítas 

tiveram um choque ao observarem valores inteiramente diversos dos que lhes eram de 

costume presenciar: o Novo Mundo com suas habitações comunais; seus comportamentos 

“promíscuos”; suas bebidas; suas práticas matrimoniais que incluíam a poligamia e 

casamentos com primas e sobrinhas; assim como separações facilitadas
167

 e relações 

proibidas pelas leis canônicas, como o homoerotismo e a feitiçaria.
168

 Sendo assim, esse 

Novo Mundo seria um espaço aberto às ações demoníacas, pois seus habitantes possuíam 

práticas que permitiam o agir satânico e até certo ponto era um espaço dominado pelo 

demônio, pois os indígenas se negavam a deixar seus maus costumes. Para eles, fossem no 

Velho ou no Novo Mundo, todos os que estavam em desacordo com os cânones bíblicos, 

estavam ligados ao “inimigo de nossas almas”. Nas palavras de Delumeau: 

De um lado e de outro, perseguia-se o mesmo inimigo: Satã (...) servindo-

se da mesma linguagem e das mesmas condenações. Os dignitários 

eclesiásticos convocados pelo vice-rei [Francisco] de Toledo em 1570 

decidiram que os feiticeiros índios batizados, e de fato apóstatas, 

deveriam ser considerados como heréticos e poderiam ser punidos com a 

morte, assim como aqueles que se opusessem à evangelização (...)  Assim, 

perseguir os feiticeiros de um lado e de outro do Atlântico (...) construía 

um único e mesmo combate. [Por outro lado,] a extirpação da idolatria no 

Peru e a expulsão dos mouros na Espanha (...) estiveram ligadas por uma 

relação de causa efeito, muito se assemelhando o caso dos mouriscos ao 
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dos índios, já que uns e outros continuavam a praticar antigos cultos que 

deveriam ter abandonado depois do batismo.
169

  

 

Dessa forma, os europeus transferiram muitas de suas ideias próprias do mundo 

medieval, como também do mundo renascentista para explicar a alteridade. Como relata 

Manuela Carneiro da Cunha, em sua obra sobre os índios no Brasil: “De certa maneira, 

dessa forma, o Brasil foi simbolicamente criado. Assim, apenas nomeando-o, se tomou 

posse dele, como se fora virgem.”
170

 Os europeus criaram a imagem que temos do Brasil 

colonial, pois não estavam interessados em conhecer, mas deram novos nomes e 

informações sobre o que existia na colônia, seguindo os padrões europeus junto com eles 

suas ideologias, medos e conflitos. 

Dentro desse contexto de medo e conflitos de pensamento europeus, a mulher vai 

ser descrita e vista como a responsável pela “queda” da humanidade, e dessa forma, a 

mulher era considerada uma via de fácil escoamento de males no mundo. Representativas 

desse pensamento são as seguintes palavras que o padre Antonio da Silva apregoava do seu 

púlpito: 

 
[...] é tão forçoso pelas traças da mulher o engano, que até o demônio se 

vale delas para o que quer fazer; não é mais sábio para maquinar intenções 

do que a mulher advertida para fingir indústrias; o que não confia de si, só 

fia da mulher o demônio, tudo isto é verdade que no paraíso sucedeu e 

ainda hoje no mundo se lamenta. [...] Como o intento do demônio é fazer 

na terra todo o mal que pode, por isto conserva as mulheres, porque elas 

são de todo o mal o instrumento.
171

 

 

Para a igreja católica medieval, a sexualidade da mulher era danosa à obra cristã, o 

que a levou a construir inúmeras imposições à relação entre homens e mulheres. A 

virgindade e a castidade, como afirma Fernandes, era uma escolha melhor do que o 

casamento, mas, dentro dele, o sexo deveria ser limitado ao ato reprodutivo e se as 

mulheres ficassem viúvas não deveriam casar-se novamente. Vemos que era extremamente 
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reforçado o controle e a repressão da sexualidade feminina, pois esse seria um caminho 

excepcional para a atuação do demônio.
172

 

A submissão à figura masculina, portanto, seria algo inerente e essencial à 

sobrevivência das mulheres como boas cristãs, tendo em vista o mal interno que elas 

carregavam consigo advindo do pecado original e das atitudes de Eva. São bem ilustrativas 

as seguintes afirmações do Padre João Crisóstomo em relação ao valor dado as mulheres 

nesse período: “em meio a todos os animais selvagens não se encontra nenhum mais nocivo 

do que a mulher.”
173

 Ainda sobre esse assunto, o padre jesuíta Manuel Arceniaga relatava 

que:  

[...] a mulher deve estar sujeita a seu marido, deve reverenciar-lhe, querer-

lhe e obsequiar-lhe [...] não deve fazer coisa alguma sem seu conselho. 

Seu principal cuidado deve ser instruir e educar a seus filhos cristãmente, 

cuidar com deligência das coisas da casa, não sair dela sem necessidade e 

sem permissão de seu marido, cujo amor deve ser superior a todos, depois 

de Deus.
174

 

 

A cultura indígena como podemos perceber foi descrita a partir de paradigmas 

teológicos e do princípio de que os brancos eram os eleitos de Deus, e por isso, superiores 

ao povo do continente. Ronald Raminelli em um de seus estudos sobre a mulher observa 

que: “A cultura nativa da colônia não era independente do imaginário do conquistador. As 

descrições da mulher índia sofreram influências da tradição religiosa ocidental, os 

colonizadores descreveram os nativos de acordo com seus paradigmas”.
175

 

Notamos que um dos pontos mais destacados nas descrições jesuíticas em relação às 

índias foi a questão da participação feminina nos rituais antropofágicos. O padre José de 

Anchieta em uma de suas cartas ao jesuíta Diogo Lainez, narra à morte de um prisioneiro 

de forma repugnante, ressaltando o envolvimento das índias.
176

 Outra questão comentada 

pela literatura jesuítica foi à questão do infanticídio entre os indígenas. Apesar de terem 
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escrito muito sobre os rituais antropofágicos, a questão do infanticídio também foi descrito 

por eles como um ato de crueldade. As palavras do Padre José de Anchieta elucidam bem 

este fato: “Se acaso fosse a criança defeituosa era rapidamente eliminada [...] que assim 

fazem a todos os que nascem com alguma falta ou deformação, e por isso mui raramente se 

acha algum coxo, torto ou mudo nesta nação”
177

 

Ao que se refere ao corpo, as mulheres indígenas encontradas nuas pelos 

portugueses, possuindo mais de um homem, praticantes de atos descritos acima tão terríveis 

foi associada de início à ideia de Eva, mas apesar de as virem inicialmente como inocentes, 

logo tiveram essa imagem quebrada e elas foram associadas ao pecado, sendo descritas 

assim, como seres demoníacos, uma vez que, estava corrompendo o mundo “perfeito” 

esperado pelos “soldados” de Cristo. Como podemos ver na descrição do padre Antonio 

Blasquez: 

Vinham seis mulheres nuas pelo terreiro, cantando a seu modo, e fazendo 

taes gestos e meneios que pareciam os mesmos diabos. Dos pés até á 

cabeça estavam cheias de pennas vermelhas; em suas cabeças traziam 

umas como carochas de penna  amarela. Em as espaldas levavam um 

braço de pennas que parecia coma de cavallo, e por alegrar a festa 

tangiam uma frautas que têm, feitas das canellas dos contrarios, para 

quando os hão de matar. Com estes trajos andavam ladrando como cães, e 

contrafazendo a falla com tantos momos que não sei a que os possam 

comprar; todas estas invenções fazem sete ou oito dias antes de os matar. 

E porque em aquella sazão tirarem as pedradas ou laranjadas, os quaes 

traziam suas mullheres presos com umas cordas que estão atadas ao 

pescoço; e ainda que elles não querem, fazem-lhe que lhe tirem 

laranjadas, provocando-os a isso assi empennadas com cocos e meneios 

que lhe fazem.
178

 

 

Nas palavras de Pe. Azpilcueta Navarro observamos essa representação das 

mulheres indígenas como seres demoníacos, pois suas práticas não estavam fundamentadas 

na fé Cristã. Muitos europeus, religiosos ou não, não via nas suas próprias atitudes a ação 

do demônio, pois se justificavam através de sua fé e em nome da “civilização”, mas, eles 

julgavam o outro segundo seus valores transportados por eles da Europa, vendo a atitude do 

Outro como a ruim, a própria visão do demônio: 
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[...]  ao tempo que cheguei, atiravam fora uma porção de braços, pés e 

cabeça de gente, que era cousa medonha de ver-se, e seis ou sete 

mulheres, que com trabalho se teriam de pé, dançavam ao redor, 

espevitando o fogo, que pareciam demonios no Inferno.
179

 

As mulheres não eram apenas vistas como demoníacas, mas como agentes do 

demônio, como é o caso das feiticeiras que resistiram a largar seus “maus costumes” e 

aceitar a religião católica propagada pelos jesuítas. O padre Leonardo do Valle narra um 

dos ardis “feitos” do demônio ao incendiar uma igreja na Bahia, na qual morreram alguns 

entre eles padres. O culpado foi encontrado e nada mais era do que uma mulher, o grande 

instrumento do Diabo na terra: “Fizeram grandíssimas diligencias por saber quem fizera 

aquillo e acharam culpada uma feiticeira que se dizia: vós outros porque credes em Deus 

me não credes a mim, mas não são eu homem, como quem diz, si fora eu me vingára.”
180

 

Entretanto, como já comentamos anteriormente, esse pensamento de inferno, 

maldição, satânico e queda não foram novidades criadas no Novo Mundo, mas surgiu da 

falta de sensibilidade para compreensão do outro já presente na Europa que foi exportada 

para o Novo Mundo.
181

 Dessa forma, a América abarcou o imaginário europeu, que foi 

estendido rapidamente a ela, nas palavras de Klass Woortmann: “Por paradoxal que possa 

parecer, uma tal extensão de monstruosidades selvagens foi parte do processo de 

domesticação do Novo Mundo.”
182

  

Com a América veio à retomada dos antigos medos medievais europeus, 

Woortmann afirma: “A descoberta da América iria então aumentar o medo escatológico, 

pois junto como continente descobriu-se nada menos que o povo do Anticristo.”
183

 De 

inicio eles puderam compará-la ao paraíso e fazer-se acreditar em suas histórias bíblicas de 

jardins celestes, mas ao mesmo tempo puderam associar ao que mais temiam, os seus 

monstros. Sendo assim, apesar das descobertas terem contribuído para as rupturas 

renascentistas com verdades absorvidas do Medievo, ao atravessarem aqueles mares rumo 
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ao novo continente, “serviu também para realimentar seculares medos apocalípticos; se 

serviu ao humanismo serviu também ao anti-humanismo.” 
184

  

Mesmo que não fossem vistos diretamente como monstros, como mais a frente eles 

passaram a ser interpretados como ignorantes no que se tratava da Palavra de Deus, eles 

eram visto como propõe Woortmann: com relação com o Demônio “pois, se o ameríndio 

era definido pela ausência- a Encarnação-, era também definido por uma conseqüente 

presença- o Demônio, o que justificava o seu extermínio.”
185

 

Esse pensamento não foi diferente quando se pensou o corpo, pois a mentalidade 

jesuíta estava completamente distante da visão nativa sobre o mesmo. Os irmãos da 

Companhia de Jesus viam o corpo como um lugar importante para que por meio do 

sofrimento físico pudessem ser purgados os pecados e dominada a carne e dessa forma 

afastar o homem de seus desejos e aspectos selvagem e aproximá-lo de Deus somente.
186

 

Aos olhos dos jesuítas os indígenas mantinham uma relação natural/animal com seus 

corpos diferentes das que eram indispensáveis para a salvação. Ao invés de esconderem 

seus corpos com roupas, os indígenas usavam seus corpos como veículos comunicativos de 

sua cultura, por meio de seus adornos e pinturas como também as lacerações rituais que 

estavam relacionadas ao canibalismo e à menstruação.
187

 

Ao tratar desse olhar jesuítico sobre o corpo, o estudioso Luis Felipe Baêta Neves 

informa a existência de três formas comportamentais dos indígenas, vistas como 

repugnantes e abomináveis segundo o ponto de vista dos inacianos:  

São o incesto, o canibalismo e a nudez. Estes três ‘comportamentos’ são 

vistos como demonstrativos da barbárie em que viveria o gentio, como 

demonstrativos da boçalidade em que viveriam, como índices 

significativos da sua animalidade. [...] o incesto (e- pecado menor- a 

poligamia) é o desconhecimento de qualquer interdição quanto ao ‘uso’ de 

outro corpo. O canibalismo é o desconhecimento de qualquer interdição 

quanto à ingestão de outro corpo. A nudez é o desconhecimento de 

qualquer interdição quanto à exibição do corpo.
188
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Isso pode ser visto nos relatos escritos por Pero Gândavo, que na segunda metade do 

século XVI, associava a nudez dos índios a uma sensualidade ou luxúria excessiva, o que 

os aproximaria dos animais. No seu relato, a beleza dos índios é exaltada, mas estes povos 

surgiam, em simultâneo, como “muito desonestos e dados à sensualidade, e assim se 

entregam aos vícios como se neles não houvera razão de homens”.
189

 Porém, no que 

respeita à sexualidade, Pero Gândavo admitia que “em seu ajuntamento os machos com as 

fêmeas têm o devido resguardo, e nisto mostram ter alguma vergonha”.
190

 

Mas, não podemos esquecer que a visão de mundo que trouxeram era mais forte do 

que o que se mostrava ser esse Novo Mundo. Os jesuítas, como também os colonizadores, 

transferiram para as terras recém-descobertas o temor ocidental das feiticeiras, que ao 

dançarem durante a noite comiam crianças. Todavia, nessas terras as “bruxas” também 

“devoravam” colonizadores mesmo que esses admirassem a sua nudez desembaraçada, ora 

apresentada como atributo divino ora como representação do diabo, e que deveria ser 

exorcizada. Esses corpos nus foram tratados pelos europeus como espaços em branco que 

poderiam ser lidos e sobre os quais foram construídos textos classificatórios, com relação às 

mulheres.  

Os colonizadores portaram-se como possuidores desses corpos, entretanto, eles 

fugiram desse controle e dos mesmos ressoaram sons que, como cantos de sereia, os 

atordoaram convidando-lhes ao gozo. Assim esses homens e mulheres, mesmo tendo sido 

vistos como criaturas monstruosas, com seus ruídos arrebatamentos e gestos inarticulados, 

chamaram-lhes ao prazer. A insensatez de suas festas representava um espetáculo temido e 

desejado, e é dessa maneira que o outro, visto e ouvido, vai constituindo-se na escrita 

europeia, que procurou desvendá-lo através de características assombrosas. Aqui as 

“feiticeiras” eram irresistíveis, pois mesmo reconhecendo o perigo que elas representavam 

esses homens as desejavam, embora tenham atribuído-lhes características monstruosas 

criando “[...] o fantasma do sexo denteado, a vagina dentata, que habita a representação da 

voracidade feminina [...]”.
191
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Dentro desse universo diabólico repleto de prazeres proibidos, que é 

fundamentalmente feminino, essas mulheres e sua nudez, que em alguns momentos 

simbolizam o divino e em outros o diabólico, ocuparam o imaginário europeu provocando 

sentimentos inquietantes.  

Esses corpos que eram mostrados de forma primitiva, sem a restrição cristã da 

vergonha, causaram arrebatamentos proibidos e primitivos em homens que aqui estavam 

para salvá-los, no entanto, nessas terras tudo emanava forças contrárias a esse projeto, pois 

como nos leva a pensar Certeau: os homens que aqui habitavam também eram ameaçadores 

“[...] quase deuses todos bebendo verdadeiramente da fonte da Juventude. O pouco de 

cuidado e de  preocupação que tem das coisas desse mundo convém a um paraíso onde os 

bosques, ervas e campos estão sempre verdejantes [...]”.
192

 

Sendo assim, vemos que o indígena, erotizado pelo europeu mesmo dentro dos seus 

rituais religiosos condenados pelos colonizadores, despertou uma diversidade de 

sentimentos que os europeus não conseguiam definir. Levando em conta que os 

portugueses não cruzaram o mar com o intuito único de conquistar mercados, mas também 

para expandir a fé católica, foi estabelecido na colônia o imaginário mítico europeu 

marcado pela luta entre Deus e o Diabo.  

A partir do momento em que começam a ter experiências no Novo Mundo, eles 

construíram para si uma realidade, na qual eles como cristão deveriam modificar o outro, 

retirá-lo de sua cultura para introduzi-lo na cultura europeia para assim os salvar.  Sendo 

assim, o espaço pouco a pouco sofreu modificações tendo sua representação transformada a 

partir das experiências vivenciadas. Nas palavras de Yi-Fu Tuan: “(...) a experiência 

implica na capacidade de aprender a partir da própria vivência. Experienciar é aprender; 

significa atuar sobre o dado e criar a partir dele. O dado não pode ser conhecido em sua 

essência.”
193

 

Dessa forma, os jesuítas criaram o espaço do Novo Mundo: ora o viram como 

paraíso, ora como inferno, isso ocorre porque o espaço é uma construção que depende da 

racionalidade/experiência. A construção do espaço que chamaram de Novo Mundo levou 

em consideração, primeiramente, a experiência que traziam da Europa e em segundo, a 
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experiência que tiveram ao se fixarem nas novas terras. Como nos afirma Yi-Fu Tuan: 

“Espaço é um termo abstrato para um conjunto complexo de ideias. (...) o espaço é um 

constructo do ser humano.”
194

 Por falta de conhecimento sobre o Novo Mundo, os jesuítas 

construíram o que Yi-Fu Tuan chama de espaço mítico, pois o mito aparece quando há 

ausência de conhecimento preciso
195

: “O espaço mítico é também uma resposta do 

sentimento e da imaginação às necessidades humanas fundamentais.” 
196

 Os jesuítas 

partiram de sua visão de mundo europeu medieval/moderno para criar um espaço que 

chamaram de Novo Mundo atribuindo a este personalidade e significado, transformando-o 

em um “lugar”,
197

 um lugar onde existiria uma batalha espiritual e caberia a eles, europeus 

religiosos, solucionar. 

Dentro do pensamento religioso europeu acreditava-se que essa colônia estava 

sendo habitada pelo maligno, sendo necessário dessa maneira para colonizá-la não só o 

espírito comercial, mas o evangelizador. Assim, para o Brasil, terra habitada por seres que 

ainda não conheciam o “temor a Deus” foram enviados junto ao primeiro governador geral 

Tomé de Souza os primeiros missionários jesuítas que também foram responsabilizados 

pela base da estrutura colonial e deveriam representar o poder do Estado e da Igreja; sendo 

que nesse momento a preocupação maior estava relacionada com o fortalecimento da fé 

católica porque, na Europa, a Reforma Protestante havia abalado o poder constituído da 

Igreja Católica obrigando-a a reformular-se. Assim, o Concilio de Trento, realizado em 

1545-1563, elaborou um programa evangelizador que teve como foco o Novo Mundo, 

embora a preocupação com a alma desses povos conquistados tenha antecedido esse 

Concílio, pois desde a Idade Media já existia uma inquietação com relação à ação do 

demônio em territórios ainda desconhecidos.  

A descoberta da América reviveu o imaginário europeu sobre os demônios, dessa 

forma, deu corpo a uma ciência teológica já existente, a demonologia. No continente 

americano as teorias demonológicas estiveram presentes nos cronistas: Manuel da Nóbrega, 

José de Anchieta, Azpilcueta Navarro, Simão de Vasconcelos, Antonio Vieira. Para Laura 
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de Melo e Souza
198

, a demonologia não se resumiu só a escritos direcionados à perseguição 

às bruxas e às feiticeiras, dentro desses poderiam encontrar também sermões católicos e 

pregações protestantes que descrevem o continente americano e a singularidade de suas 

práticas, mas que não deixa de ver o demônio agindo nesse ambiente.  

Dessa maneira, a demonologia também pode ser compreendida como um olhar 

sobre a cultura do outro, considerando que no período renascentista o ver ocupou uma 

posição essencial e a demonologia também tomou para si o papel de decodificar o outro 

pela visão. Portanto, a demonologia, sob a perspectiva da ciência do outro, identificou esse 

outro naqueles que não estavam enquadrados nos padrões culturais defendidos pelos grupos 

dominantes, ou seja, bruxos e bruxas. Nas palavras de Melo e Souza: 

[...] a grande vedete da demonologia americana é o diabo: é ele que torna 

a natureza selvagem e indomável, é ele que confere os atributos da 

estranheza e da indecifrabilidade aos hábitos cotidianos dos ameríndios, é 

ele sobretudo que faz das práticas religiosas dos autóctones idolatrias 

terríveis e ameaçadoras, legitimando assim a extirpação pela força.
199

 

Na América, esse outro que ameaçava os ideais europeus eram os índios, em 

particular a mulher, também considerada feiticeira que estivera na linha de visão dos 

demonólogos, tendo em vista seus rituais terem sidos associados à bruxaria europeia, pois, 

para os adeptos desse pensamento, a distância entre uma índia considerada idolatra e uma 

feiticeira europeia era quase inexistente. Nessa perspectiva, alguns pensadores afirmaram a 

coexistência de duas igrejas, uma de Deus, a Católica Apostólica Romana, e outra do Diabo 

que se voltava para as idolatrias e superstições, sendo essa, portanto a dos ameríndios. 

Ronaldo Vainfas, em sua obra Heresias dos Índios: catolicismo e rebeldia no Brasil 

colonial, traça um estudo digno de observação e estudo, pois analisa a religião do lado do 

europeu colonizador e o outro, o indígena e suas santidades. A respeito da coexistência de 

duas igrejas, Vainfas afirma: 

O ambiente de frenesi religioso que os europeus observaram entre os tupi 

do século XVI- embora quase todos negassem haver religião entre os 

índios- relaciona-se historicamente com a implantação do colonialismo, 

seus flagelos, cativeiros, massacres. Os mitos eram decerto antigos, 
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notadamente o da Terra sem Mal, mas é por meio do registro europeu que 

deles temos noticia. (...) a própria busca da Terra sem Mal, mensagem 

central na pregação dos profetas índios, absorveria, com o passar do 

tempo, significados fracamente anticoloniais e anticristãos. Reatualizar-

se-ia o mito pela incorporação da história- e contra a história.
200

 

No que diz respeito à representação da mulher indígena como “feiticeira”, não 

podemos deixar de frisar que as velhas eram as mais ligadas a essa visão. Enquanto que as 

jovens eram ligadas aos demônios por serem sedutoras e induzirem ao homem a pecar, as 

velhas eram o próprio mal. Fernandes nos afirma que nelas se concentraram grande parte 

dos “preconceitos raciais e misóginos dos europeus em relação aos nativos”
201

  

Ao olhar para as velhas indígenas lhe atribuíram o horror do canibalismo, da 

liberdade sexual, da ideia de degeneração e envilecimento de animais e homens, uma vez 

que viam nela a decadência: suja e desdentada.
202

 Nas palavras de Ronald Raminelli: “A 

decrepitude e a decadência física das anciãs revelam o terrível hábito de comer carne e roer 

ossos humanos. Os seios caídos, o rosto enrugado, o corpo em processo de decadência 

somam-se a dentes deteriorados.”
203

 Podemos perceber essas características atribuídas a 

elas a partir das palavras do Padre Simão de Vasconcelos ao descrever sua participação na 

saída do prisioneiro do cárcere para a morte: 

[...] porque logo que o triste preso vai saindo do cárcere para a morte, é 

costume irem recebê-lo à porta seis, ou sete velhas mais feras que tigres, e 

mais imundas que Harpias, de ordinário tão envelhecidas no oficio, como 

na idade, passante de cem anos que assim as escolhem.
204

 

 

Essas mesmas velhas, vistas como decadentes pelos europeus, detinham certo nível 

de poder, pois podiam influenciar e dominar determinadas áreas de sua sociedade, como 

podemos observar nas palavras do jesuíta Francisco Pires: 

E quando as crianças vão cantando e tocando pelas suas Aldeias, vem os 

velhos (que podem ter medo de nós e escondem seus filhos) a dançar sem 
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descansar, e assim mesmo as velhas, por cujo conselho se regem assim 

velhos como moços; [...] e depois disto tocávamos e cantávamos, do que 

alguns haviam medo, porque pensavam que nosso cantar lhes daria a 

morte, outros pelo contrario folgavam muito e vinham a nosso tanger a 

cantar e dançar, donde vinham velhos e velhas que era para espantar, 

sendo estas por quem eles se regem.
205

 

Mas, o poder delas era de fato demonstrado em seu papel central no ritual 

antropofágico, como nos mostra Claude Lévi-Strauss “em face do canibalismo, [...] a 

posição atribuída às mulheres raramente é neutra. Quando a sociedade não as exclui, dir-se-

ia que ela espera das mulheres, se nos permitem a expressão, que ‘tomem parte’.”
206

 As 

velhas não somente participavam ativamente desse ritual, como veremos com mais detalhes 

no capítulo III, mas também sentiam prazer e necessidade de fazer parte dele como 

podemos observar nas palavras do Pe. Simão de Vasconcelos ao narrar sobre uma conversa 

entre uma velha e seu neto que tentava animá-la a comer, rompendo seu fastio e fraqueza, a 

resposta dela foi:  

Meu neto, nenhuma cousa da vida desejo, tudo já me aborrece; só uma 

cousa me pudera abrir agora o fastio: se eu tivera uma mãozinha de um 

rapaz tapuia de pouca idade tenrinha, e lhe chupara aqueles ossinhos, 

então me parece tomara algum alento: porém eu (coitada de mim) não 

tenho quem me vá flechar um destes.
207

 

De fato, nessa parte do mundo sobre a qual os europeus construíram um discurso 

aterrorizador de que aqui existiam mulheres que conversavam pessoalmente com o 

demônio e que nesses diálogos ele lhes revelava segredos, a fé Católica tinha que apoiar-se 

nas imagens que eram do seu conhecimento, assim, foi transferido para as terras americanas 

rituais praticados na Europa, como o Sabá, como afirma Laura Cardoso de Mello e Souza: 
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que era para espantar, siendo éstas por quien ellos se rigen” (Tradução própria e Grifo nosso) 
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 [...] o Novo Mundo funcionava como poderoso inspirador das 

elucubrações demoníacas: se na Europa os poderes repressores perseguem 

superstições e maleficia que não chegavam a recobrir verdadeiras crenças 

religiosas heterodoxas em terras americanas tinham que liquidar a herança 

de uma igreja pagã consubstancial em crenças efetivas.
208

 

 

Sobretudo os demonólogos europeus procuraram reafirmar as teorias elaboradas em 

seu continente confrontando-as com os rituais mágicos existentes na religião indígena, 

dessa forma o xamanismo e as pajelanças foram vistas pelos colonizadores como práticas 

demoníacas e seus praticantes designados de bruxos e feiticeiros que compactuavam com o 

diabo. É possível perceber esse pensamento através dos escritos de Nóbrega, citados no 

texto de Laura Cardoso de Melo e Souza, sobre a chegada de um visitante indígena a uma 

tribo: 

[...] De certos em certos anos vem uns feiticeiro demui longe terras, 

fingindo trazer santidade e ao tempo de sua vinda lhes mandam limpar os 

caminhos e vão recebê-los com danças e festas, segundo seus costumes e 

antes que cheguem seu lugar andam as mulheres de duas em duas pelas 

casas, dizendo publicamente as faltas que fizeram a seus maridos umas as 

outras e pedindo perdão delas.
209

 

 

Essas palavras expressam o pensamento religioso desses missionários que, 

influenciados pelas ideias da demonização europeia, classificavam os índios brasileiros 

como feiticeiros, ignorando a singularidade de suas práticas religiosas, como também as 

diferentes relações estabelecidas dentro desse universo, que os diferenciavam dos europeus.  

Observamos também que ele via a mulher indígena de forma pejorativa destacando 

que eram essas que tinham pecados a confessar umas às outras, dos quais deveriam pedir 

perdão, deixando explícito que as mesmas tinham um comportamento inadequado. Para 

Laura C. de Melo e Souza “[...] a grande vedete da demonologia americana é o diabo: é ele 

que confere os atributos da estranheza e da indecifrabilidade aos hábitos cotidianos dos 

ameríndios [...]”
210

 

Dessa maneira, todas as práticas do cotidiano indígena que os europeus não 

conseguiam explicar pelas teorias determinantes europeias buscavam-se justificativa no 
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campo místico, com o aparato da demonologia. Para os missionários aqui presentes as 

cerimônias religiosas dos nativos são gestos concretos de oposição ao catolicismo, os 

hábitos indígenas assustam os jesuítas.
211

 

Assim, até mesmo o fogo tinha significados diferentes: entre os indígenas era 

utilizado para afugentar o medo e por outras questões práticas, entretanto o ambiente 

indígena iluminado pelo fogo era comparado ao próprio inferno, pelos europeus, sendo os 

nativos vistos como adoradores do Diabo e praticantes das idolatrias que, para os 

colonizadores, era um desrespeito às obras divinas, sendo os sacrifícios humanos, a 

antropofagia, as adivinhações e a sodomia expressões diretas da ação demoníaca entre esses 

povos.  

Dessa forma, as estratégias de implantação do projeto católico português no Brasil 

colônia não significaram apenas a destruição das estruturas sociais e religiosas que aqui já 

existiam, embora tenham provocado uma desestruturação no cotidiano dos nativos, os 

colonizadores e suas crenças também foram desestruturados e, mesmo elaborando um 

discurso de superioridade em relação aos indígenas, eles também tiveram suas convicções 

abaladas pelas práticas que eram assustadoras aos olhos dos europeus, mas, ao mesmo 

tempo os seduziam e modificavam sua cultura.  

Ao se deparar com essa cultura ameríndia tão diversa e contrária a tudo o que 

tinham aprendido como civilizado e divino na Europa, os jesuítas foram modificados e 

instados a modificarem ao mesmo tempo os que catequizavam. Principalmente as mulheres, 

que, como veremos no próximo capítulo, foram uma grande resistência à obra da 

Companhia de Jesus, passando depois a serem importantes colaboradoras dessa.  

Apesar dos empecilhos e das dificuldades enfrentadas pelos jesuítas, em seu 

pensamento, cabia a eles mostrar a essas mulheres o caminho certo a seguir. Tirá-las da 

Selva, descrita por Dante Alighieri, em seu livro, um lugar no qual o pecador vaga errante, 

pois o pecado o leva a perdição. Biblicamente, Jesus é representado como o caminho que o 

homem deve seguir.
212

 Dante diz em seu primeiro canto que tinha perdido a verdadeira 

estrada. 
213
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A selva é um lugar tenebroso, não tem como sair dela sozinho, um homem ou 

mulher só poderia escapar se subisse o monte (o que pode ser levado em consideração 

como uma simbologia de aproximação a Deus), enfrentando seus medos mostrados nos 

obstáculo externo (as feras: a pantera, o leão e a loba), ou descendo cada vez mais em seu 

pecado se conformando com o seu destino: o inferno. A selva seria um espaço mítico 

utilizado pelos jesuítas para justificar sua ação catequizadora, uma vez que, como 

representação demoníaca, a mulher indígena era impedidora da fé, mas com a sua ajuda e 

obra, os padres jesuítas acreditaram que elas poderiam se redimir de seus pecados e então 

alcançar misericórdia, como veremos com mais detalhe no próximo item desse capítulo. 

 

3.2- A influência do Barroco nas representações jesuíticas 

 

Desde o final do século XI, os religiosos esforçavam-se para transformar este ser 

diabólico - a mulher - numa fonte do bem. Mas, a imagem das descendentes de Eva, 

pecadoras e sedutoras, ainda predominava. O culto à Virgem ganhou destaque a partir do 

século XII, onde Maria passa a representar o ideal de mulher pura, assexuada, capaz de 

conceber sem pecar. Um ideal que deveria ser seguido pelas demais mulheres em 

detrimento da herança deixada por Eva, pois, enquanto essa carregava o castigo na sua 

sexualidade, Maria trazia a redenção às mulheres mostrando que era possível cumprir o 

papel de procriadora, sem exercer o desejo carnal.
214

.  

Como vimos anteriormente no capítulo I e com mais detalhe, no item 3.1, na 

América havia uma perseguição por parte dos europeus às mulheres indígenas, uma 

verdadeira caça a bruxas e demônios fruto do seu tempo e temores, mas o fortalecimento do 

culto à Virgem Maria e o destaque para suas qualidades, levou a outra representação da 

mulher indígena. Ao abordar a problemática da visão da mulher na era de Seiscentos, a 

estudiosa Ana Hatherly salienta que: 

É de todos bem conhecido o modo como a concepção desta dupla face da 

imagem da mulher se projectou na cultura europeia e suas ramifi cações, 

conduzindo quer ao endeusamento da mulher, quer ao seu rebaixamento 

mais vil, situando-a ora na esfera do mito e do divino, ora na esfera do 

degradante e do sórdido. Em ambos os casos, o acesso a ela deve ser 
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condicionado, pois a sua presença é sempre essencialmente perigosa. Em 

termos sociais, deve ser mantida à distância, submetida ao silêncio e à 

total obediência ao homem. Em termos artísticos, quando ela é acessível, 

é em geral violentamente criticada e, só quando se torna inacessível, pode 

ser louvada, cantada, amada sem perigo. Assim, temida em geral pela sua 

perigosidade, na literatura, a mulher dá origem a dois grandes tipos de 

textos: os de louvor e os de imprecação.
215

 

Sendo assim, a mulher indígena deixou de ser vista só como demoníaca, e passou a 

ser relacionada também a alguns ideais marianos a partir do momento em que aceitaram 

seguir as propostas trazidas pela Companhia. Mas, esse ideal mariano só era notado, pelos 

jesuítas, nas mulheres que desejavam se purificar e “servir a Deus”, isto é, aquelas que 

estavam mais ligadas à doutrina cristã e se afastavam do que poderiam levá-las a pecar. O 

padre Antonio Pires relata a existência de mulheres que, para ele, sentiam a “necessidade” 

de “servir ao Senhor”: 

Ha entre ellas uma muito antiga entre os Brancos, á qual todas as outras 

obedecem, porque anda com uma vara na mão, e tem cuidado de as 

ajuntar á doutrina. Esta se levantou uma madrugada, duas ou tres horas 

antes do dia, e com grandes vozes pregoava nossa vinda, animando as 

outras, dizendo que já o dia era chegado, que até aqui sempre tiveram 

noite, que sahissem de seus males e peccados, e fossem boas christãs, 

dizendo mal de seus costumes, e louvando os nossos. Muitas destas se nos 

vêm á casa, e se assentam de giolhos [joelhos], dizendo com muita lastima 

que até qui, assi ellas como seu filhos, foram salvages; que por amor de 

Deus a ensinemos e doutrinemos.
216

 

Muitas dessas mulheres foram descritas pelos cronistas jesuítas como verdadeiros 

espelhos até mesmo para as “mulheres brancas”, pois, mesmo tendo sido criadas em maus 

costumes e pecado, lutariam contra sua própria natureza e apregoariam com fervor a 

homens e mulheres, como podemos observar no extrato do padre Pero Corrêa: 

E uma India destas doutrinadas se levantou uma noite por estas ruas de S. 

Vicente e com tanto fervor que poz os homens e mulheres em muita 

confusão e é de maneira que algumas destas Indias assim doutrinadas são 
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espelhos não tão sómente a seus parentes e parentas, mas muitas das 

mulheres de Portugal que cá ha [...].
217

 

 

Logo, no Ocidente, a imagem das mulheres foi diabolizada, e essa expressão 

diabólica compunha a noção de uma natureza sexuada selvagem, rebelde, má, cuja 

domesticação resultaria na imagem da “boa”, da “verdadeira” mulher como vimos mais a 

cima em alguns discursos dos jesuítas que estavam no Brasil. Os discursos fundadores 

dessas concepções em torno do feminino vão de Aristóteles a Paulo de Tarso, passando por 

inumeráveis caminhos discursivos e temporalidades diversas, entre o medievo, com as 

teorias de Santo Agostinho, e, a modernidade, com os discursos de Rousseau
218

. 

Biblicamente cabia à mulher o papel de submissão ao homem: “Vós, mulheres, 

estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor” 
219

. E essas mulheres 

não eram sujeitas somente aos homens, mas também ao trabalho que lhes era imposto, uma 

vez que, era por meio do trabalho e sacrifício que essa mulher purgava seus pecados. Como 

bem frisamos durante esse capítulo, as mulheres eram vistas como fonte de mal, tentação, 

destruição e ligadas ao demoníaco e um dos meios para afastar essas mulheres do que era 

mal e aproximá-las ao ideal mariano era purgando os seus pecados. 

O ideal de mulher, a conhecida da bíblia como “mulher virtuosa e sábia”, era 

justamente a que obedecia em tudo o seu marido e trabalhava bastante: “Busca lã e linho, e 

trabalha de boa vontade com suas mãos, como navio mercante, ela traz de longe seu pão. 

Levanta-se, mesmo à noite para dar de comer aos da casa [...]” 
220

. Não pretendemos fazer 

um estudo sobre o trabalho feminino, pois isso será feito no próximo capítulo, nossa 

pretensão é observar como o trabalho estava diretamente ligado à ideia de virtude para os 

jesuítas, o que vai contribuir para formulação de uma nova representação da mulher 

indígena: seguidora de Maria, pois não se esperava que ela alcança-se o personagem de 

Maria no todo, mas que elas se aproximassem do que teria sido o seu exemplo. 
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Assim, não só a mulher indígena recebeu um novo olhar, mas também a terra, que 

deixou de ser um “Inferno”, onde tudo era estéril, vinha difícil de trabalhar para os irmãos 

da Ordem de Jesus, e passou a ser associada ao “Purgatório”, um lugar no qual essas 

mulheres poderia se sacrificar e assim se livrar de seus pecado, uma vez que, o trabalho 

dignificava e civilizava o ser humano. O sacrifício realizado através do trabalho poderia 

remir os pecados dessas mulheres, uma vez que, para “remir sua alma” e se aproximar da 

imagem de Maria era necessário se sacrificar e produzir frutos de arrependimentos, como 

podemos observar na passagem bíblica do evangelho segundo Mateus: “Produzi, pois, 

frutos dignos de arrependimento”.
221

 

Dante Alighieri não só dedica alguns cantos do seu livro ao inferno, mas também 

descreve que ele chama de purgatório. Enquanto que para sua suposta descrição do inferno 

ele utiliza 34 cantos, ao tratar do purgatório ele o faz em 33 cantos. O purgatório seria um 

local distante do inferno, uma ilha situada ao oposto da cidade de Jerusalém, onde só há 

água. Nele teria uma grande montanha onde estão aqueles arrependidos e esperançosos para 

atingir o paraíso. Sendo assim, ele se diferencia do inferno em dois momentos: enquanto o 

primeiro é um vale profundo, o outro é uma montanha grande. No inferno, os que entram 

não podem mais sair, já no purgatório as almas têm esperança de alcançar o paraíso.  

A montanha do purgatório não é apresentada como um lugar fácil de escalar. O 

caminho é apertado, íngreme e difícil. Por isso, os jesuítas a acreditarem que a terra seria o 

“Purgatório”, pensam que há uma necessidade de sofrimento. As mulheres que eram 

descritas por eles como pecadoras e ligadas ao demoníaco deveriam passar por penitências 

e sofrimentos para que pudesse, a seu ver, um dia, encontrar o perdão e merecer o 

“paraíso”.  

No que diz respeito ao trabalho, os jesuítas condenavam o ócio e procuravam 

ocupar o tempo dos indígenas com atividades produtoras criando espaço, nos quais esses 

homens e principalmente mulheres eram inseridos. Mas, não podemos pensar que a ideia do 

trabalho estava relacionada só à questão da civilização, como eles acreditavam ser, mas 

também está intimamente relacionada com o purgatório que Dante pensou e descreveu. 
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Pois, os preguiçosos ficavam no primeiro estágio do purgatório e não se dispunham a sofrer 

subindo o monte para alcançar o céu
222

, segundo Dante. 

Dessa forma, a aproximação dessas mulheres aos jesuítas fazia com que essas 

recebessem uma nova representação e, conforme aceitavam o papel de “Maria” em suas 

vidas, mais destaques ganhavam no meio colonial religioso. Como veremos no próximo 

capítulo, às mulheres indígenas possuíam certa proximidade com os xamãs de suas aldeias 

e esse destaque foi aproveitado pelos religiosos europeus, principalmente os jesuítas, para a 

introdução e disseminação da fé católica (lembrando que isso não ocorreu de forma 

passiva). Elas participaram desse processo de construção de uma religião que mesclava as 

concepções e ideais do mundo moderno, e de certa forma medieval, europeu com o que 

encontraram no Mundo Novo. 

Os europeus também se aproximaram das índias por meio dos laços matrimoniais. 

Os casamentos e uniões tinham importância crucial para as comunidades indígenas. Por 

meio deles, se formulavam alianças, ganhava-se poder, prestígio e venciam-se guerras. 

Eram indispensáveis como fornecedores de mão de obra, como também verdadeiros elos 

intertribais. Atentos a essa dinâmica indígena, os colonos encontraram nos casamentos e na 

aproximação com as figuras femininas das tribos, uma forma de mais facilmente inserirem-

se na realidade local, e assim alcançarem seus diversos interesses. 

Ao serem usadas, as mulheres indígenas também se utilizavam dos seus novos 

aliados, mas é interessante observar que a mesma mulher indígena antes vista como ser 

infernal/pecador também se modificou para ser vista como purificada/purgada, e, dessa 

forma, não só modificavam-se seus corpos e acordos, mas também as ideologias e 

representações em volta deles. 

Foi também por meio desses laços traçados que as mulheres indígenas mostraram-se 

figuras essenciais nos momentos de batalha. Eram ainda as índias as detentoras de grande 

destaque nos momentos pós-guerra. Uma vez que, cuidavam daqueles que eram a principal 

razão para as lutas: o inimigo.  A preparação do inimigo e os rituais antropofágicos tão 

importantes no meio mágico-religioso tribais eram atividades majoritariamente femininas. 

Vemos que as mulheres se afirmavam e representavam vários lugares de sua 

sociedade, possuindo papéis relevantes em suas sociedades tanto antes da colonização 
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como durante o processo colonizador, influenciando e, em certos momentos, servindo como 

elemento de mediação entre sua sociedade e os colonos. Mas, algo que temos que nos 

atentar é a questão da submissão dessas mulheres, pois apesar dela possuir um papel 

importante em sua sociedade e sua força de trabalho ser utilizada também pelos europeus, 

elas tinham que ser controladas para que seus maus costumes não imperassem, pois, como 

vimos no inicio desse capítulo, aos olhos dos jesuítas as mulheres não mereciam confiança. 

Assim, o olhar dos jesuítas sobre essas mulheres indígenas passou por modificações 

durante o tempo de contato com essas, pois era vista como Eva, ligada a inocência; foi vista 

como demoníaca; e, a partir da sua aproximação da Companhia, essa passou a ser associada 

à Maria por apresentar “boas obras”. 

Dentro da lógica das estratégias de conversão apresentadas nas suas cartas, os 

discursos dos jesuítas veiculam um modelo de sociedade e de família europeu, restringindo 

o conceito de família ao modelo patriarcal, um núcleo conjugal constituído pelo pai, mãe e 

prole, ao qual se agregavam parentes, amigos. O homem detinha, nesse sistema familiar, o 

papel de provedor e detentor do poder de decisão, sendo relegado à mulher o papel 

secundário de esposa e de mãe.  

Ao falar dessa representação feminina não podemos deixar de considerar a questão 

da família, uma vez que “Maria” era não só o exemplo de purificação e redenção, mas 

também de mãe cuidadosa e dedicada. Na perspectiva da civilização ocidental, a família é 

patriarcal, padrões culturais distintos, encontrados noutras culturas, em que a mulher tem 

um papel central, ou o papel masculino é marginal são definidos como formas inferiores ou 

anômalas de família.  

A sociedade colonial reconhecia apenas como família aquela que era fundada num 

modelo religioso, e como tal, enaltecida e protegida pelo ordenamento jurídico. Dessa visão 

decorria a sua indissolubilidade, a criminalização do concubinato nos tribunais religiosos e 

civis e a aversão dos filhos ilegítimos, em especial os adulterinos e sacrílegos. 

Teoricamente, a família era uma estrutura rígida, como núcleo fundamental da sociedade. 

Em termos práticos, num contexto miscigenador, as famílias se formavam sob diversas 

tipologias, sendo que a maternidade e a paternidade era a condição essencial no processo de 

criação de vínculo familiar, em oposição ao conceito europeu de família, desenvolvido em 

torno do casamento formal. 
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O desempenho de papéis específicos para cada gênero e a relação entre marido e 

mulher, nas sociedades indígenas, são outras das práticas observadas pelos cronistas, 

devido às diferenças que as afastam dos costumes europeus. Na Europa do século XVI, a 

divisão entre os sexos era muito rígida, com funções bem definidas para cada gênero, 

reservando às mulheres um papel subalterno, considerando-as frágeis, instáveis e estando 

preferencialmente confinadas ao lar. 

 As mulheres eram dependentes dos pais ou dos maridos e deviam se submeter à 

vontade masculina. Nas sociedades indígenas, a proteção e o respeito com que as mulheres 

eram tratadas parecem ser os dois valores mais importantes na relação entre marido e 

mulher, sendo a principal diferença apontada relativamente aos costumes europeus
223

, o 

jesuíta Fernão Cardim afirmou que “costumam estes índios tratar bem às mulheres, nem 

lhes dão nunca, nem pelejam com elas, tirando em tempo de vinhos”.
224

  

Outro aspecto a ter em conta, nos discursos dos jesuítas e das ordens religiosas em 

geral, é que a Igreja veiculou constantemente a ideia de que a mulher se associava ao mal. 

Tanto o discurso médico quanto a camada erudita da sociedade colonial exprimiam uma 

mentalidade que tentava normatizar a mulher, aprisionando-a num modelo de virtudes 

como a castidade e a obediência, num cumprimento exímio dos seus papéis de mãe e de 

esposa.
225

 Conforme afirma Del Priore:  

Os comportamentos femininos não podiam ser dissociados de uma 

estrutura global, montada sobre uma rede de tabus, interditos e 

autoconstrangimentos sem comparação como que se vivera na Idade 

Média. Adestrar a mulher fazia parte do processo civilizatório e, no 

Brasil, este adestramento fez-se ao serviço do processo de colonização.
226

  

Note-se ainda que os discursos da Companhia tentam condenar os comportamentos 

que na sua ótica eram desviantes, todos eles relacionados com o corpo: a poligamia, o 

canibalismo e a nudez, como vimos no inicio desse capítulo. Esta polêmica levou a que os 

jesuítas enfatizassem, nas suas pregações iniciais, o pecado em que se incorria com a 
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poligamia, exortando todos os homens, quer índios quer portugueses, a casar-se com apenas 

uma mulher. O Pe. Anchieta se lastimava, a este respeito:  

Os índios do Brasil parece que nunca têm ânimo de se obrigar, nem o 

marido à mulher, nem a mulher ao marido, quando se casam: e por isso a 

mulher nunca se agasta porque o marido tome outra ou outras, reste com 

elas muito ou pouco tempo, sem ter conversação com ela, ainda que seja a 

primeira; e ainda que a deixe de todo, não faz caso disso, porque si ainda é 

moça, ela toma outro, e si é velha assim fica sem esse sentimento, sem lhe 

parecer que o varão lhe faz injúria nisso, sobretudo, si a serve e lhe dá de 

comer, etc.
227

  

Mulheres indígenas e mamelucas tornaram-se, assim, algumas das primeiras e mais 

fervorosas seguidoras dos jesuítas. Algumas mulheres indígenas, até aí tratadas como 

concubinas livres ou escravas pelos homens portugueses, foram aos poucos catequizadas, o 

mesmo acontecendo com as suas crianças. Pouco depois da chegada ao Brasil, o Padre 

Manuel da Nóbrega referiu que as crianças e as mulheres já sabiam rezar muito bem.
228

 

Outras referências ao papel das mulheres foram feitas por outros jesuítas, que 

mencionavam índias e mamelucas a pedirem para serem catequizadas, mesmo que isso 

significasse serem alvo de violência por parte dos maridos.
229

 Nestas referências, saliente-

se que o Pe. Manuel da Nóbrega encorajava as mulheres a formalizarem as suas uniões por 

via do casamento, pretendendo utilizar algumas delas para pregação em suas comunidades 

de origem.
230

 

A descrição do padre Pero Correia a Belchior Nunes refere uma índia recém-

convertida a pregar com fervor numa noite nas ruas de São Vicente, que deixara muitos 

homens e mulheres comovidos.
231

 Conforme refere MetCalf, a introdução, por parte dos 

jesuítas, de mudanças nos valores socialmente aceites, criaram, de forma não intencional, 

um novo grupo potencial de “intermediários transacionais”: mamelucas e índias cristãs que 
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não mais faziam parte dos lares de homens indígenas ou portugueses. Essas mulheres 

poderiam ser intérpretes para os jesuítas
232

. Em Pernambuco, o intérprete dos sermões e 

doutrinas ensinados pelo jesuíta António Pires para os índios e africanos escravos era uma 

mulher indígena casada “das mais honradas da terra”. Ela também serviu de intérprete no 

confessionário, quando o Padre Antonio Pires ouvia as confissões de mulheres cristãs 

indígenas. O Pe. António Pires escreveu, a esse propósito: “E creo que hé melhor 

confessora que eu, porque hé muy virtuosa”. 
233

 

O fato de se converter e assumir sua fé faz com que, segundo Dante Alighieri, as 

almas perdidas saiam do quarto compartimento do purgatório, pois lá se encontram os 

negligentes com as virtudes cristãs.
234

 

No início da Idade Média, a maior preocupação em relação às mulheres era mantê-

las puras e afastadas dos clérigos, pois, assim, os religiosos não cairiam em tentação. No 

entanto, a Igreja medieval modificou a visão da mulher na sociedade, pois queriam que 

existisse um padrão idealizado de comportamento e postura feminino. Sendo assim, os 

irmãos de fé viram em Maria, a mãe de Jesus Cristo, um exemplo perfeito de mãe, mulher, 

esposa e virgem. Isso pode ser observado ao lermos o texto de Raquel Lima e Igor 

Teixeira
235

:  

Maria, figura antitética a Eva, já que negou tudo o que a primeira mulher 

tinha feito. A mãe de Jesus foi fundamental para a teologia cristã 

enriquecer o seu discurso, pois, com a sua fé e a sua obediência, trouxe a 

vida e a salvação ao mundo, ao contrário da sua antepassada, que tinha 

trazido morte e desgraça para toda a espécie humana. Ela seria a nova 

Eva, a anti-Eva: a Ave. Concebendo sem pecado, tornou-se o protótipo 

idealizado do feminino: destaca-se pela pureza sexual e pela maternidade, 

caminho de remissão às ‘filhas de Eva’. Por intermédio dela a Igreja 

conseguia oferecer às mulheres uma espécie de saída da condição 

pecaminosa instaurada pela primeira mulher e mãe, Eva. Para isso, era 

necessário criar um novo modelo de mulher, ideal e idealizado: a de mãe, 

esposa e virgem [...] Se a mulher não seguisse o ideal da virgindade e 

castidade, era preferível, então, que se casasse para ser esposa (servir ao 

homem) e, principalmente, ser mãe.  
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Os clérigos da igreja incentivavam as mulheres a se manterem puras até o 

casamento, se a opção de vida fosse o matrimônio. Porém, a melhor maneira era seguir o 

exemplo de Maria: permanecer virgem e tornar-se esposa de Cristo, seguindo a vida 

religiosa e abrindo mão do matrimônio. Para se manter pura, a mulher poderia se 

autocustodiar, isto é, era preciso que elas buscam-se repelir os maus costumes, tendo, como 

modelo, o exemplo mariano. Carla Casagrande
236

 discute sobre esse poder feminino de 

controle do resguardo: 

A mulher foi criada por Deus, participou com a Virgem Maria do mistério 

da Encarnação, contribuiu por meio de inúmeras mulheres santas e 

piedosas para o desenvolvimento espiritual da cristandade, possui uma 

alma que está apta a entrar em relação com a divindade, pode salvar e ser 

salva, praticar a virtude, fugir ao vício, tornar-se exemplo de perfeição 

moral; é, portanto capaz de se autocustodiar. 

As representações do feminino indígena não foram feitas ao acaso, uma vez que ora 

foram vistas como Eva por serem associadas à natureza, ao selvagem e ora foram 

associadas à Maria como ideal do que elas poderiam ser através da atuação dos padres no 

espaço colonial. A mulher deveria ser meiga, sensível e dócil, uma vez que ela seria uma 

ajudadora, sustentando essa sociedade colonial em construção. Como vimos anteriormente 

nesse tópico, a mulher foi feita para ser submissa segundo a Bíblia, naturalmente inferior 

desde a criação de Deus. 

As mulheres indígenas não foram escolhidas à toa pelos jesuítas, como vimos ao 

longo dessa pesquisa/escrita, elas possuíam grande influência em sua sociedade, não só 

tendo seu corpo utilizado para alianças, casamentos e submissão, mas seu trabalho também 

se mostrou como um ponto relevante. A modificação dessa mulher e de seu corpo levava a 

uma modificação também do espaço no qual ela estava inserida.  

Se como Eva/diabólica ela tornava o espaço do paraíso ao inferno, como Maria ela 

purificaria seu ambiente de convivência purgando seu pecado por meio do seu trabalho e 

aproximação aos irmãos de ordem. Assim, a escolha das mulheres indígenas e a associação 

do espaço com seus corpos ocorreram por elas se encaixarem nesse teatro de modificações 
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espaço/temporais mais do que a figura masculina, conforme afirma José Eduardo Franco 

em seu estudo sobre o padre Antonio Vieira e seu universo feminino barroco: 

Em certa medida, podemos afirmar que ela é o paradoxo que melhor 

encarna e define a antropologia barroca, focando o ser humano situado em 

determinadas coordenadas espácio-temporais, actuando no teatro do 

mundo, dividido entre o apelo ao transcendente e o apelo à mundanidade e 

aos valores da temporalidade. Na imagem vieirense das pessoas de género 

feminino veremos projectado o mais alto e o mais baixo que o espírito 

terrestre é capaz de atingir. O jesuíta apresenta tal universo como o lugar 

da desmesura ligada aos defeitos e às virtudes. Eis o excesso barroco na 

sua expressão mais exuberante, sendo a mulher apresentada aqui como 

indivíduo contrastivo por excelência.
237  

 
Por meio do barroco vemos a construção da imagem da mulher como um ser capaz, 

tanto do melhor, como do pior. Essa já não é mais a Eva habitante do Paraíso, nem a 

diabólica pertencente ao Inferno, nem muito menos a Maria que estava em seu Purgatório 

para se santificar. Essa nova representação traz a figura do feminino indígena apenas como 

“mulher” que está na Terra, lugar no qual ela esta sujeita a tudo, tanto a permanecer ou 

tornar aos seus maus costumes (“o pior”), quanto a se aproximar do cristianismo se 

juntando aos jesuítas (“o melhor”). Seu trabalho já não mais purga seus pecados só a faz 

humana e dependente dele, ou melhor, dizendo explorada através dele. O ser “mulher” faz 

o feminino indígena ser contrastivo por excelência.  

A imagem da Terra vem como um lugar de sofrimento e trabalho, mas não mais 

para remir os pecados como no Purgatório, mas por ser, por si só, um lugar de sacrifícios. O 

padre Antonio Vieira narra “porque tenho visto com os olhos o muito serviço de Deus que 

nessa missão se pode fazer, [...] e sacrifica-lhes as vidas que por tantos títulos lhe devemos” 

238
 

Nesse item desse capítulo em especial, utilizaremos extratos dos sermões do padre 

Antonio Vieira, por esses tratarem do ponto de vista da realidade desse jesuíta e por alguns 

deles trazerem questões mais direcionadas às mulheres. As cartas desse padre não foram 

utilizadas nesse momento porque, como vimos no primeiro capítulo, as cartas tinham a 
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intenção de informar aos superiores da Ordem de inicio o que era, segundo o seu ponto de 

vista, esse Novo Mundo e o que estava se passando nele, mas chegamos em um momento 

em que esse “mundo” já havia sido construído no imaginário dos jesuítas. Portanto, nos 

interessa agora observar o discurso apregoado por eles a essas mulheres indígenas. O 

sermão, diferentemente da carta, é um gênero literário que dá uma maior liberdade a quem 

o escreve, permitindo que haja mais espontaneidade e intimidade, com menos teoria.  

Apesar de terem essa “liberdade” de escrita, os sermões necessitavam estar amparados pela 

Bíblia católica. O que afirma Miguel Angel Núñez Beltrán: 

Os sermões tentam ser expoentes da ordem da vida cristã. A Bíblia mostra 

as linhas mestras a seguir. A partir do texto sacro estudam-se modelos de 

vida, adaptando-o às situações históricas (...). Os pregadores do Barroco 

cimentam as suas afirmações em textos bíblicos, servindo-se dos estudos 

de exegese bíblica para a sua interpretação, de tal modo que a média de 

citações bíblicas por sermão é de 18 do Antigo Testamento e 11 do Novo, 

ainda que, evidentemente, varie muito o número de um sermão a outro. 
239

 

Utilizamos o padre Antonio Vieira para explorarmos essa representação da mulher, 

porque ele era um homem religioso e acreditava na providência divina “pois assim o 

permite Deus, e o aconselha os tempos, eu me componho com a parte de paciência que me 

cabe, e peço ao mesmo Senhor componha o que ele sabe que é o mister [...]” 
240

, mas 

também era um homem que não fechava os olhos para a realidade, pois via a exploração e 

os maus tratos feitos aos indígenas nessa terra. No extrato abaixo vemos um relato do padre 

ao rei D. João IV sobre o sofrimento sofrido pelos indígenas: 

Os índios, que moram em suas aldeias com títulos de livres, são muito 

mais cativos que os que moram nas casas particulares dos portugueses, só 

com uma diferença, que cada três anos têm um novo senhor, que é o 

governador ou Capitão-Mor que vem a estas partes, o qual se serve deles 

como de seus e os trata como alheios; em que vêm a estar de muito pior 

condição que os escravos, pois ordinàriamente se ocupam em lavouras de 

tabaco, que é o mais cruel trabalho de quantos lá no Brasil.
241

 

 

                                                 
239

 BELTRÁN, Miguel Angel Núñez. La Oratoria Sagrada de la Epoca del Barroco. Sevilla, Universidad de 

Sevilla-Fundación Focus Abengoa, 2000, p. 101. (Tradução própria). 
240

 VIEIRA, Antonio. Op. cit., p. 213. Carta do padre Antonio Vieira a D. Rodrigo de Meneses, 1664. 
241

 Ibid., p. 87. Carta do padre Antonio Vieira ao Rei D. João IV, 1653. 



91 

 

Seguindo o que é pregado pela teologia sócio moral cristã, o Pe. Antonio Vieira vai 

atribuir à mulher um papel passivo, ao contrário do homem que, a seu ver, era 

essencialmente um líder, um protagonista, que opera a história por delegação divina.
242

 

Como foi dito mais acima, a mulher esta sujeita a tudo, tanto ao pecado como a 

aproximação com Deus, tudo vai depender da sua obediência, pois a terra não é vista por 

ele como o paraíso ou o inferno: aqui, a América, é apenas a “Terra”, um lugar, no qual 

temos que vencer as tentações e passar por sofrimentos. Como ser subjulgado e passivo, o 

padre Antonio Vieira narrava que, as mulheres deveriam permanecer imóveis em suas 

casas, como podemos observar no extrato abaixo: 

Quando Deus criou o homem e a mulher, foi com grande diferença, 

ainda nos termos com que o refere a Escritura. Do homem diz que o 

formou Deus; da mulher, que a edificou (…). Não quis o Autor da 

natureza que a mulher se contasse entre os bens móveis. O edifício 

não se move do lugar onde o puseram; e assim deve ser a mulher; 

tão amiga de estar em casa, como se a mulher e a casa foram a 

mesma cousa.
243

 

A mulher não foi demonizada nem santificada pelo padre Antonio Vieira, ela foi 

vista como um ser inconstante, e por serem gerados por ela, os homens também foram 

definidos como inconstantes aos olhos do padre. No extrato abaixo o Pe. Antonio Vieira 

afirmava que a inconstância presente na natureza masculina é culpa da mulher: 

 
O homem, filho de mulher, é tão vário, tão mudável, e tão inconstante, 

que nunca permanece, nem dura no mesmo estado. Mas se todo o homem 

nasce de mulher, e de homem; porque lhe chama Job neste caso só 

nascido de mulher: Homo natus de muliere? Porque os homens no sexo 

saem aos pais, e na inconstância às mães. Porém, daqui mesmo se colhe, 

que tão inconstantes são os homens, como as mulheres: os homens por 

filho de tais mães, e as mulheres por mães de tais filhos: Homo natus de 

muliere. A mulher inconstante por condição; o homem inconstante por 

nascimento; a mulher, como a Lua, por natureza; o homem como o mar, 

por influência. 
244

 

Dessa forma, a mulher não é vista de forma pejorativa pelo agir do demônio em sua 

vida, aos olhos do Pe. Vieira, a mulher em sua essência tem “defeitos” e um deles é a sua 
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inconstância como vimos no extrato acima. Na visão dos jesuítas, a mulher estava sujeita à 

sua natureza, às paixões, às luxúrias, aos vícios, ou seja, aos seus “maus costumes” e esses 

deveriam ser controlados. Ao fazer uma comparação entre a mulher e o vinho, o padre 

jesuíta afirma que os dois influenciam o homem para o mal: “ambos rendem domínio de tal 

sorte aos homens, que lhes tiram o juízo. Adão, o primeiro pai do género humano, e Noé, o 

segundo, ambos perderam o juízo: e quem lho tirou? Ao primeiro a mulher, ao segundo o 

vinho.” 
245

  

O padre Antonio Vieira também afirma ser a mulher inferior ao homem, o que fazia 

com que, segundo ele, os pais preferissem ter filhos homens a filhas mulheres, pois essas, 

pela sua insensatez e inconstância, poderia levar a vergonha para a casa de seus pais. Para 

ilustrar isso, o padre utiliza-se da passagem bíblica que fala sobre os filhos de Jacó: 

Em suma, que no conceito geral do mundo, não está bem avaliado o 

nascimento de filha, e parece que com razão. Falo confiadamente; 

porque bem sabem os ouvintes, que é artifício nosso afeiar a 

dificuldade, para fazer mais formosa a solução (...). Teve Jacob 

doze filhos e uma só filha, e sendo tão igual, ou sem igual a fortuna 

dos filhos, que todos doze foram patriarcas de outras tantas e 

numerosas tribos, bastou a filha, sendo uma só (e sem culpa), para 

cobrir de luto as cãs do pai, para tingir de sangue as mãos dos 

irmãos e para pôr a risco de se perder e perecer em um só dia toda a 

família, sem ficar dela mais que a triste memória.
246

 

Mas, apesar de ser descrita pelo padre jesuíta como subalterna, as mulheres são 

exaltadas em seu sermão por serem procriadoras. O fato de darem à luz, ao ver do Pe. 

Antonio Vieira teria sido uma benção divina para que a mulher pudesse se redimir dos seus 

pecados, desde a figura de Eva, vista como a primeira a ceder ao pecado, como veremos no 

extrato abaixo: 

Sentenciou Deus a Adão, e sentenciou a Eva. A pena da sentença de Adão 

foi a esterilidade e a morte: Maledicta terra in opere tuo, in pulverem 

reverteris. A pena da sentença de Eva foi o parto dos filhos, e a sujeição 

do matrimónio: In dolore paries filios, sub potestate viri eris. Pois se a 

causa era a mesma porque foram as sentenças tão diversas? Porque quis 

Deus revogar o rigor da primeira sentença na misericórdia da 
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segunda, e restaurar ao género humano por parte da mulher, o que 

lhe tinha tirado por parte do homem. Na sentença de Adão pronunciou-

se expressamente a morte: In pulverem reverteris; na sentença de Eva 

declarou-se também expressamente a sucessão: Paries filios; e não há 

dúvida que pela promessa da sucessão se restituiu outra vez ao gênero 

humano o que se lhe tinha tirado pela sentença da morte. 
247

 

Como foi dito acima, na descrição barroca, com seus excessos e paradoxos, a 

mulher era vista nos dois extremos denominados pelos padres jesuítas de inconstância e 

maus costumes. A mulher, assim, era tida como praticante de atos que para os jesuítas eram 

vis e pecaminosos, mas ao mesmo tempo, esse mesmo ser poderia fazer obras virtuosas. 

Essa figura multipolar e contrapolar que é a representação feminina no barroco pelo Padre 

Antonio Vieira deve ser entendida à luz da retórica do barroco português, não esquecendo 

que essa imagem dada a ela por esse jesuíta parte do ponto de vista dele, da sua percepção 

cristã enraizada na cultura ocidental.  

As mulheres e a terra antes eram representadas partindo de um olhar europeu 

medieval e renascentista baseado na mentalidade cristã desses períodos e em autores como 

Dante, mas com o contato com a terra e as mulheres nativas essa visão foi modificada e 

esses homens cristãos passaram a representar o que viam e presenciavam segundo a óptica 

barroca: sendo a terra simplesmente Terra e a mulher indígena como mulher humana.  

No próximo capítulo trataremos da mulher segundo essa óptica: de ser apenas uma 

mulher humana, utilizada assim nas formulações de alianças de casamentos e de guerra 

como também aproveitada como um instrumento de trabalho tendo seu espaço e tempo 

controlados pelos jesuítas. 
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4. CAPÍTULO III: OS JESUÍTAS E O LUGAR DA MULHER INDÍGENA NA 

SOCIEDADE COLONIAL 

 

 

As correspondências dos jesuítas tendem a destacar os feitos e ações dos homens 

dentro das suas comunidades indígenas e coloniais, conferindo às mulheres um papel 

sociopolítico secundário. Essas mesmas fontes, no entanto, nos permitem conhecer a 

atuação feminina na sociedade colonial, e inclusive, identificar o importante papel que 

desempenhavam em distintos âmbitos da vida comunitária. Denominamos essa 

contribuição dos jesuítas como uma construção, pois eles acreditavam estar construindo 

algo de fato novo, não se preocupando que essas mulheres já ocupavam funções específicas 

em suas sociedades antes da chegada dos europeus.  

Seja pelas atuações religiosas, pelas uniões matrimoniais e alianças políticas, pela 

presença em conflitos e guerras, ou pela participação direta na economia, as mulheres 

foram relevantes para a adaptação e estruturação dos indígenas à nova realidade que se 

formava. Não podemos esquecer que essas mulheres foram uma denominação própria pelos 

próprios jesuítas, que as englobassem em uma só etnia, com base em sua língua e cultura e 

pelo fato de ocuparem a região litorânea. As fontes que utilizaremos são as falas dos 

jesuítas presentes em cartas escritas por eles no período que vai do século XVI ao XVII. 

No capítulo anterior, analisamos as representações imaginadas e descritas pelos 

jesuítas a respeito da mulher indígenas e do Novo Mundo, nesse capítulo temos a pretensão 

de mostrar como essa mulher, sua influência e trabalho foram utilizados pelos membros da 

Companhia de Jesus. Veremos ao longo desse capítulo que as mulheres foram os elementos 

privilegiados de mediação entre o universo indígena e o europeu. Portanto, esse capítulo 

tem como objetivos analisar a relevância dessa mulher para a sociedade colonial, ora como 

uma força resistente e impedidora da propagação da fé cristã católica, ora como ajudadora e 

conformada com sua nova situação, assim como as alianças que por meio do seu corpo 

eram travadas e os lugares que ela passou a ocupar dentro da sociedade colonial, como 

também os trabalhos executados por elas.  

 

4.1 A mulher indígena e a religião: das resistências às acomodações. 



95 

 

 

As mulheres indígenas foram uma das pedras sobre a qual se estabeleceu a atuação 

inaciana e para elas, essa aproximação com os religiosos foi também usada como 

estratégica e forma de resistência à violência do processo de conquista. As fontes nos 

permitem pensar que a atuação feminina frente à presença religiosa jesuíta nada teve de 

passiva. Algumas atitudes por parte das nativas são reveladas pelas correspondências: por 

posicionarem-se contrariamente aos inacianos ou por apoiá-los, visando à própria 

sobrevivência, a participação das mulheres se fazia sentir em diferentes âmbitos da vida 

religiosa e cotidiana. 

Como vimos nos capítulos anteriores, a Ordem Jesuíta veio o Novo Mundo repleta 

de ideologias, conceitos próprios do mundo moderno europeu, mas teve concepções 

reformadas e concretizadas a partir do contato com o meio colonial.  

Uma das obras importantes para se compreender as complexas relações entre os 

índios e europeus é dada pela Drª Maria Regina Celestino Almeida que afirma ter existido 

através desse contato “um processo continuo de mudanças e construção de interesses e 

motivações que iam se alterando conforme as circunstâncias e a dinâmica de suas 

relações.”
248

  

A autora pretendeu desmontar certos estereótipos sobre os indígenas na 

historiografia, colocando os índios como agentes da história e mostrando o papel dos 

aldeamentos como espaços de ressocialização e rearticulação cultural dos povos indígenas. 

Trata, portanto, de um processo de recriação das identidades dos nativos para se adaptarem 

nesse novo mundo colonial em formação.  

Através do diálogo entre antropologia e história, e numa perspectiva de 

historicidade da cultura, a autora demonstra que os índios participaram ativamente de seu 

próprio processo de metamorfose, transformando-se mais do que sendo transformados. Ela 

afirma que “Os europeus entravam na história dos índios e eram por eles inseridos em suas 

relações intertribais como outros que, conforme sua tradição, viriam incluir-se em suas 

relações de aliança e inimizade.”
249

 

                                                 
248

 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses Indígenas: identidade e cultura nas aldeias 

coloniais do Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. p. 53 
249

 Idem. 



96 

 

Portanto, podemos afirmar que os indígenas receberam um choque ao se deparar 

com os europeus, o que ocasionou uma modificação nos seus mitos e ritos. Eles também 

tiveram a sua adaptação de ideais para encaixar os europeus em seu mundo, pois para 

construir uma ideia do outro se faz necessário uma revisão sobre o eu. Nas palavras de 

Regina Celestino Almeida: 

Para as sociedades tupinambá chegou o momento em que a 

realidade e a história começaram a tornar-se irreversivelmente 

“outras” daquelas fundadas pelos mitos e refundadas 

periodicamente pelos rituais. No território tupinambá penetrou um 

elemento que os mitos e ritos não previam: os europeus. Começou 

assim um longo e articulado processo que explorou várias 

possibilidades e estratégias de construção conceptual do outro e de 

revisão do eu, a partir de situações históricas específicas e tendo em 

vista o universo simbólico fundador do mundo.
250

 

 

Dessa forma, como partícipes de uma cultura que precisou lidar com o novo, os 

indígenas elaboraram diferentes maneiras para entender o “homem branco”, lidar com ele e 

inseri-lo em seu meio, uma delas foi a guerra; a outra, a fuga; e por fim, a explicação 

mitológica: “novos mitos codificaram a superioridade dos brancos, os verdadeiros 

descendentes de Maire-Monan, como diz Thevet, os que tiveram a sorte de escolher, 

quando da opção mítica, o machado de ferro, como diz d’Abbeville”.
251

 

Isso também pode ser notado no campo religioso, como observamos nos estudos de 

Cristina Pompa, onde a religião nativa e o modo de concebê-la foi se modificando a partir 

da relação com o europeu. Por seu turno, os cronistas descreveram e “criaram” cada um a 

sua concepção sobre esses povos partindo dos ideais que traziam da Europa. 

 A conceptualização do outro, via código religioso, se encaminha 

assim em trilhas mais conhecidas e percorríveis: a religião do 

mundo clássico é o referente privilegiado no encontro com as 

“religiões” ameríndias; e como a primeira sistematização teológica 

cristã tinha elaborado a noção de “paganismo” a partir da oposição 

verdade-falsidade, a mesma teologia é projetada nas leituras da 

religião nativa, que existe, in nuce, mas que é falsa, fruto da 

manipulação diabólica. É de fato, o Diabo, o rei da mentira, que 
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falsifica e corrompe as puras imagens da fé para conquistar as almas 

dos índios.
252

  

 

Assim, as relações entre os irmãos da Companhia de Jesus e os índios foram 

construções feitas a partir do contato e das inter-relações estabelecidas. Por exemplo, 

percebe-se nas cartas jesuítas que, inicialmente, os índios tinham grande medo do batismo 

aplicado pelos evangelizadores. Para os indígenas esse sacramento simbolizaria o perigo 

porque acarretava, como consequência, a morte daqueles que o aceitavam. Isso porque, nos 

contatos com os europeus, muitos indígenas adoeciam e morriam acometidos de doenças 

infecciosas para as quais não tinham imunidade.
253

 O padre Manuel de Nóbrega, em um dos 

seus relatos, narra casos de doenças no meio indígena, que os feiticeiros acreditavam serem 

causadas pelo batismo: 

 

Somente de uma coisa estamos espantados, que quase quantos 

batizávamos adoeciam, uns de barriga, outros dos olhos, outros de 

inchaços e teve ocasião seus feiticeiros de dizer que nós com a água, com 

que os batizávamos, lhes damos as doenças e com a doutrina a morte.
 254

 

 

Os jesuítas ainda não tinham consciência de que as doenças vinham deles
255

, os 

próprios europeus, e não poderiam aceitar a negativa por parte dos indígenas em receber o 

batismo, pois isso implicaria a perda de um dos três principais sacramentos para a 

implantação da fé entre os homens. Os religiosos acreditavam que a cerimônia abriria novas 

portas aos convertidos no meio das comunidades indígenas o que, na realidade, não 

ocorreria: ser índio batizado acarretava uma situação dúbia, uma vez que, o individuo não 
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estava mais integrado plenamente na sociedade dos seus antepassados, e tampouco tinha 

garantia a entrada na sociedade colonial.
256

 

Contudo, após alguns anos, os índios que temiam o batismo passaram a requerer o 

mesmo, de forma incessante. Os pajés que combatiam os temores e as doenças começaram 

a perder prestígio, enquanto que os padres assumiram a administração das aldeias e 

tomaram para si um papel cada vez mais relevante no meio daquela sociedade.
257

  

Ao assumirem a postura de “novos pajés”, os inacianos demonstraram ter a 

capacidade de sanar os problemas indígenas, fossem eles físicos ou espirituais, vencendo 

inclusive o temor que existia da água sagrada. Dessa forma, os jesuítas se apoderavam das 

concepções religiosas dos indígenas para assim, ensinar a fé católica, conforme afirma 

Cristina Pompa: 

Não se trata, portanto, de iniciativas autônomas, mas da pedagogia 

jesuítica clássica: a utilização de elementos da cultura nativa como 

“linguagem” para veicular conteúdos da fé católica, na mesma linha 

da utilização do nome Tupã para indicar Deus, Jeropari ou Anhã 

para o Demônio e assim por diante. Sem dúvidas, nesta apropriação 

de certas características dos caraíbas, exerceu um papel 

fundamental a questão do poder.
258

  

 

A frequência com que os índios passaram a suplicar pelo sacramento do batismo, no 

entanto, fez com que os jesuítas duvidassem da fé dos mesmos, crendo que a devoção não 

era a razão dos pedidos e sim a procura por uma cura que se julgava possível através do 

ritual batismal. Os pajés e caraíbas, todavia, nunca aceitaram a presença dos padres, tanto 

quanto esses não os aceitavam. Sobre a falta de crença na procura dos índios pelo batismo e 

a ambição por trás da procura deles por privilégios por meio do ato batismal o padre 

Antonio Pires relata: 

Grande é cá a inveja que estes Gentios têm a estes novamente 

convertidos, porque vêm quão favorecidos são do Governador e de 

outras principaes pessoas, e si quizessemos abrir a porta ao 

Bautismo, quasi todos se viriam a bautizar; o que não fazemos sinão 
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aos que conhecemos ser aptos para isso, e que vêm com devação e 

com contricção dos maus costumes em que se hão criado, e tambem 

para que não tornem a retroceder, mas que fiquem contentes e 

firmes.
259

 

 

O batismo era assim, algo temido, mas ao mesmo tempo procurado, pois como o 

padre assim escreveu: era um meio de obtenção de certos favorecimentos por parte do 

Governador e de outras pessoas chamadas de principais que deveriam ocupar cargos 

relevantes na colônia. Mas, os mesmos padres que antes estranhavam a falta de interesse 

por parte dos índios pelo batismo, depois passam a só oferecê-lo quando viam um 

verdadeiro interesse. Observamos dessa forma que, tanto os indígenas como os jesuítas, ao 

longo do processo de contato, modificam culturalmente suas percepções e intenções. 

Entretanto, nesse universo de mudança resta a nós destacar a mulher indígenas, como um 

veículo inicialmente de resistência diante dessas mudanças culturais. 

Cabe-nos destacar que, entre os seus aliados, os caraíbas e pajés poderiam contar 

com a força da mulher indígena, uma vez que essas se identificavam com algumas de suas 

práticas, como também possuíam grande influência em sua sociedade. Os inacianos 

assumiram para com elas posturas semelhantes a que destinavam aos feiticeiros, pois como 

vimos no capítulo anterior, às mulheres indígenas receberam em certo momento uma 

imagem demoníaca, pois, segundo os inacianos, elas seriam meios de impedimento da fé e 

propagação do mal. É relevante, antes de tudo, inserir a visão jesuítica acerca da mulher 

indígena, no contexto do pensamento europeu dos séculos XVI e XVII. Como mostra Jean 

Delumeau, o início da idade moderna é marcado pelas perseguições a judeus e feiticeiras, e 

não por acaso: “do mesmo modo que o judeu, a mulher foi então identificada como um 

perigoso agente de Satã.”
260

 

A obra de João Azevedo Fernandes se constituiu como um estudo imprescindível 

para analisarmos a relação das mulheres com as ideias satanizantes dos europeus. Em seu 

estudo, ele observa que nesse meio de medo, cismas, heresias, no qual a tradição cristã era a 
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base para se explicar o novo, num mundo no qual o diabo era visto em várias partes, as 

mulheres seriam vistas como seu grande instrumento de ação. 

Ancorado profundamente na tradição cristã, o discurso misógino 

explode neste período marcado por estes, guerras, heresias e cismas, 

descobertas de novos mundos, em suma, instabilidade e desordem 

repugnantes ao pensamento teológico medieval. O diabo estava em 

todos os lugares, e as mulheres eram caminhos privilegiados para 

sua ação.
261

 

 

 Para eles, a mulher, independente de ser branca, negra ou ameríndia, encontrava-se 

em posição inferior ao homem. Deveria, assim, ser mantida em vigilância feita por 

elementos masculinos da sociedade, quer se tratassem dos seus pais, irmãos, maridos ou 

filhos. As índias pagãs, e sem desejo de se converterem, eram particularmente perigosas 

para os padres, que consideravam seus hábitos maus e sua conduta inadequada, e 

principalmente por se encontrarem fora do seu controle. O padre Manuel da Nóbrega 

mostra essa necessidade do controle sobre a mulher indígena através do casamento ao 

narrar que:  

 

Alguns escravos destes, que fiz mercar para a casa, são femeas, as quaes 

eu casei com os machos e estão nas roças apartados todos em suas casas, e 

busquei um homem leigo, que delles todos tem cuidado e os rege e 

governa, e nós com elles não temos conta, e com o homem nos 

entendemos, e o homem com elles.
262

 

 

 

Existiam mulheres indígenas que resistiram à nova religião católica, porque essa 

pretendia alterar seus costumes e tradições. Podemos notar que algumas possuíam um 

contato mais direto com os pajés, adquirindo ainda uma pequena parcela de poder e 

prestígio dos mesmos, perante o seu próprio grupo. As mulheres possuíam uma 

participação ativa nas cerimônias, pois eram responsáveis pelos rituais, limpeza do caminho 
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e confecção de alimentos e bebidas da festa.
263

, como nos informa o Pe. Manuel da 

Nóbrega em carta aos padres e irmãos de Coimbra. O padre José de Anchieta, em uma de 

suas viagens junto ao padre Manuel da Nóbrega, enfatiza a participação delas nos rituais 

antropofágicos: 

[...] porque tinham eles determinado em conselho que o primeiro Cristão 

que tomassem o entregassem ás velhas, que são as mais carniceiras, e elas 

o matassem á sua vontade a estocadas e pancadas de paus agudos, e 

depois de assim morto, um deles lhe quebraria a cabeça e tomaria novo 

nome, como é seu costume [...]
264

 

As mulheres por sua participação tão presentes em ritos tão condenáveis aos olhos 

dos irmãos de ordem jesuítica já as tornavam abomináveis e perigosas unindo-se ao fato de 

estarem associadas à figura dos pajés e caraíbas nos rituais só as tornava, aos olhos dos 

religiosos, elementos de resistência ao cristianismo, e deveriam, por isso, ser controladas 

pela força da religião. O jesuíta Luís da Grã em sua narrativa mostra a resistência das 

índias, que se escondem e cantam para que a mensagem trazida pelos jesuítas não seja 

ouvida: 

[...] o demônio tem tanto de sua mão aqueles cegos, que tanto que 

os falamos de suas almas ou coisas que lhes interrompa as longas 

mentiras, que só concordam de suas valentias, logo se vão e as 

mulheres tomam seus filhos, mesmo não tão pequenos, e os vão a 

esconder em os matos; e muitas me procuravam de estorvar com 

cantigas que elas cantam mui alto para que seus filhos não ouçam. E 

isto fazem com dizer que fazendo-se caraíbas, que assim chamam a 

os cristãos, hão de morrer logo: porque os dias passados permitiu 

Deus que os meninos batizados se morreram pouco a pouco, por 

ventura que aqueles que eram os desta terá estavam determinados 

para o ciclo, e antes que a malicia os levou o Senhor para si
265
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Em alguns fragmentos das cartas jesuítas também encontramos referências acerca 

dos cuidados das mulheres com os doentes, e esse foi um papel relevante desempenhado 

pelo feminino e que levou a uma aproximação com os jesuítas, pois acreditavam que sendo 

cristianizadas, as mulheres poderiam ser suas aliadas, servindo de modelo para os demais. 

Por outro lado, às mulheres que já haviam se englobado nas aldeias missionárias sob os 

cuidados da evangelização jesuíta, apresentavam-se como portadoras do dom da visão, 

mostrando que continuavam intimamente ligadas com seu passado cultural, unindo 

elementos autóctones e cristãos. O Pe. Antonio Blazquez em uma de suas cartas relata um 

caso no qual as índias demonstram esse dom de visão ao mesmo tempo que misturam 

elementos do cristianismo, como a cruz: 

Em esta mesma casa de Sant Paulo aconteceu que havendo sido 

morto um gentio sem ser batizado, tão súbito temor e 

assombramento entrou em umas índias que a sua morte se acharam 

presentes, que não podiam valerse de medo por as visões, assim 

tomaram para seu remédio cercar toda a casa com cruzes, temendo 

para si que com aquele sinal se amparariam de aquele terror, e por a 

fé que elas tiveram ficaram livres de aquelas visões..
266

 

Constatamos, dessa forma, que já existia uma influência do cristianismo nas ações 

destas índias, uma clara adaptação aos novos tempos, conforme Regina Celestino chamou 

atenção. As tradições e hábitos culturais locais, no entanto, não foram inteiramente 

esquecidos. Contudo, os jesuítas viram, nesse episódio, no uso da cruz um sinal de “grande 

fé” e associaram isso à capacidade de ter visões demonstradas pelas mesmas mulheres, 

retirando desse fato o mal que antes era percebido nesse dom. As índias pagãs que 

possuíssem as mesmas ditas visões, contudo, continuariam a ser relacionadas com o mal, 
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demônio e feitiçaria. Sendo assim, por serem gentias e lidarem com o sagrado e a tradição 

mágico-religiosa dos seus grupos, eram também denominadas de bruxas ou feiticeiras.
267

  

Ainda no que tange ao âmbito mágico-religioso e cultural, os jesuítas nas suas 

correspondências, mostram-nos o poder que as mulheres tinham no tratamento e cura de 

doenças, encontrando seu alicerce nas tradições e costumes dos seus grupos. Por meio dos 

conhecimentos transmitidos por gerações, as mulheres dominavam formas de tratamento e 

cura de certas enfermidades, obtendo os remédios para os males na própria natureza. Na 

concepção dos religiosos, tais mulheres não só recorriam a esses elementos para curar, mas 

também para feitos de feitiçaria e maldade. Ao tratar da maldade que os jesuítas afirmavam 

estar presente na vida dessas mulheres, o padre José de Anchieta ao falar sobre um caso de 

infanticídio narra: 

Entre estas coisas acontece que se batizam e mandam ao céu 

algumas crianças que nascem meio mortos e outros movidos, o qual 

acontece muitas vezes mais pela maldade humana que por desastre, 

porque estas mulheres brasiles muito facilmente movem, ou iradas 

contra seus maridos ou, as que não os tem, por medo ou por outra 

qualquer ocasião muito leviana matam seus filhos ou bebendo para 

esse algumas beberagens apertando a barriga, ou tomando alguma 

carga grande, e com outras muitas maneiras da crueldade humana 

fazer inventar.
268

 

Nas cartas jesuítas observamos também que as mulheres eram requisitadas inclusive 

nos cuidados diários aos doentes, possuindo um importante papel no tratamento dos 

enfermos. Eram suas mães, irmãs e companheiras que tratavam os mesmos, matando sua 

sede e fome. Tinham tal atitude não apenas por serem as responsáveis pelo trabalho na 

aldeia, mas também porque cabia a mulher esse papel. A esse respeito afirma o padre 

Leonardo do Vale: 
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Não se lhes pode, charissimos, pintar o trabalho que seus padres e 

irmãos padecião naquellas três aldeãs que a peste tinha occupadas, 

scilicet, N. Senhora d’ Asumpção, Sam Miguel e Sancta Brus de 

taparica, porque a mortandade era tal que avia casa que tinha cento 

e vinte doentes, e a huns faltavão já os pães a outros os filhos e 

parentes, e o pior hé, as mãys e irmãas e molheres, que são as que 

fazem tudo, tirando derrubar ho mato, que hé dos homens; e dellas 

hé prantar e mandar e colher e fazer a farinha e cozinhar, pollo que 

faltando ellas não havia quem olhasse pollos doentes nem lhes fosse 

por hum cabaço d’agoa à fonte.
269

 

Fica claro que os jesuítas perceberam o sentido e a importância no tratamento das 

mulheres para com os seus. O padre Leonardo do Vale nos transmite que sem elas os 

homens e as crianças se encontrariam como que perdidos, pois ninguém os poderia 

acompanhar em seu leito, nem mesmo chorar a sua morte. Em casos extremos como os das 

epidemias fica mais visível o importante papel que as mulheres possuíam em suas 

comunidades enquanto elementos de manutenção da ordem vigente. 

Fernandes, ao observar essa participação das mulheres junto aos enfermos, traz uma 

citação de Yves d’Evreux para nos mostrar que essa mulher também era considerada como 

xamã, pois se colocavam para cuidar e curar os doentes, descrita como uma curandeira. 

Os franceses envolvidos na construção da França Equinocial, no 

Maranhão de princípios do século XVII, também puderam observar 

que as mulheres poderiam ocupar posições na sociedade Tupinambá 

(como a de xamã) que uma perspectiva androcêtrica consideraria 

como apanágios do sexo masculino. É o caso da velha feiticeira 

descrita por Yes d’Evreux, que “era mui apreciada pelos selvagens 

e procurada especialmente nas moléstias incuráveis; quando todos 

os feiticeiros já não sabiam o que haviam de fazer, então Ella era 

convidada (...); muitas pessoas me fallaram d’esta desgraçada 

creatura com grandes gabos e estima, como infallivel em dar saúde 

aos que lh’a pediam.
270

 

 

Outro caso de aproximação entre as mulheres e os religiosos é o crescente e comum 

aparecimento em algumas correspondências jesuíticas de mulheres pregadoras, que sabiam 

como usar a palavra para profetizar, o que fazia com que se sobressaíssem entre as demais. 
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O que demonstra que mesmo existindo resistência por parte de algumas mulheres 

indígenas, vemos a descrição de algumas que se acomodaram se adequando aos “moldes” 

cristãos europeus, se tornando pregadoras desse Evangelho. O Padre Manuel da Nóbrega 

narra alguns artifícios utilizados pelos jesuítas para lidarem com a resistência indígena 

feminina e sua adequação aos padrões europeus ao tratar: do controle das índias, levando-as 

a morarem em casas de reclusão próprias; o fato de que muitas já possuíam filhos de 

brancos; como também a questão de que ficar nessas casas permitia não retornarem à vida 

antiga e a função que essas mulheres passaram a exercer de ensinar a doutrina cristã: 

Damos ordem a que se faça uma casa para recolher todas as moças e 

mulheres do Gentio da terra que há muitos annos que vivem entre os 

Christãos e são christãs e têm filhos dos homens brancos e os mesmos 

homens que as tinham ordenem esta casa porque alli, doutrinadas e 

governadas por algumas velhas dellas mesmas; pelo tempo em diante 

muitas casarão e ao menos viverão com menos occasião de pecados, e este 

é o melhor meio que nos pareceu por se não tornarem ao Gentio. Entre 

estas ha muitas de muito conhecimento e se confessam e sabem bem 

conhecer os peccados em que vivem e as que mais fervor têm pregam ás 

outras, e assim destas como dos escravos somos importunados de 

continuo para os ensinar, de maneira que assim os meninos orphãos que 

comnosco temos como nós, o principal exercício é ensinal-os. Com estas 

forras se ganharão muitas já christãs que pelo sertão andam e assim 

muitos meninos seus parentes do Gentio para em nossa casa se ensinarem, 

além de outros muitos proveitos, que disto a gloria de Nosso Senhor 

resultará e a terra se povoará em temor e conhecimento do Creador.
271

 

 

 

O Padre Manuel da Nóbrega continua a relatar mais presença de mulheres que, 

segundo ele, optaram por seguir os ensinamentos trazidos pelos jesuítas, tentando se 

redimir por terem tido uma vida de pecado procuram se casar segundo os padrões cristãos, 

pregar e se confessar: 

As Indias forras que há muito que andam com os Christãos em 

pecado, trabalhamos por remediar por não se irem ao sertão porque 

são christãs e lhes ordenamos uma casa á custa dos que as tinham 

para nella as recolher e d’alli casarão com alguns homens 

trabalhadores pouco a pouco. Todas andam com muito fervor e 

querem emendar-se de seus pecados e se confessam já as mais 

entendidas e sabem-se mui bem accusar. Com se ganharem estas se 

ganham muito, porque são mais de 40 só nesta povoação, afora 

muitas outras que estão pelas outras povoações, e acarretam outras 
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do sertão, assim já christãs como ainda gentias. Algumas destas 

mais antigas pregam ás outras.
272

 

 

Por fazerem parte de uma sociedade em que os homens eram majoritariamente os 

detentores do poder, e por não encontrarem mulheres-deusas que pudessem lhes servir de 

exemplo comportamental, as mulheres indígenas aprendiam suas ações a partir da 

observação das atitudes dos homens. E os jesuítas, como vimos, foram um dos exemplos 

seguidos por essas mulheres. 

Ronaldo Vainfas, em sua obra justifica o surgimento dessa mulher pregadora pela 

presença cada vez mais forte da religiosidade europeia no Brasil, em particular devido a 

forte evangelização jesuítica. Considerando assim, o papel desta índia é um produto criativo 

das aldeias da Companhia de Jesus, onde se catequizava, batizava e difundia, de forma cada 

vez mais ativa, o culto da Virgem Maria, mãe de Deus. Como na religiosidade indígena tais 

mulheres não possuíam mais do que homens-deuses surgiu uma possibilidade de 

identificação por parte delas para com a mãe de Cristo, utilizando-a como modelo de 

virtude e retidão. 

Para o mesmo autor tal processo teria início nos próprios aldeamentos, locais a que 

se refere ele como de: “confusão entre bispos e caraíbas, entre ‘pai grande’ e padre Marçal, 

entre ‘Terra sem Mal’ e ‘Terra Santa’(...) 
273

. Para ele, sem a Companhia de Jesus e as suas 

aldeias não teriam existido fenômenos de mulheres pregadoras. Tanto essas mulheres como 

até mesmo a religião no Novo Mundo foram construções, nas palavras de Pompa: 

As “santidades” e os “profetas” indígenas são, portanto, uma 

construção negociada. A linguagem religiosa parece tornar-se o 

terreno de mediação onde cada cultura pode tentar ler a diversidade 

da outra e onde a alteridade pode encontrar seu sentido e, portanto, 

sua “tradução” em termos culturalmente compreensíveis.
274

  

 

Portanto, vemos que as mulheres indígenas foram vistas segundo o código religioso 

do mundo clássico. Assim, as que não se unissem ao universo cristão europeu eram tidas 
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como pagãs, ou seja, estavam sob a manipulação do Diabo. Uma vez que, o que não se 

adequava aos “moldes” trazidos e impostos pelos europeus era considerado obra 

demoníaca, conforme ressalta Cristina Pompa: 

(...) como a primeira sistematização teológica cristã tinha elaborado 

a noção de “paganismo” a partir da oposição verdade-falsidade, a 

mesma teologia é projetada nas leituras da religião nativa, que 

existe, in nuce, mas que é falsa, fruto da manipulação diabólica. É 

de fato, o Diabo, o rei da mentira, que falsifica e corrompe as puras 

imagens da fé para conquistar as almas dos índios.
275

 

 

Havia nesse caso, a necessidade de dar a esses índios, seja homem, seja mulher, 

uma crença, ou até mesmo uma noção de divindade, pois tinham a necessidade de “ler” o 

índio a partir do seu eu. Apesar de, já estarem vivendo a era Moderna, os jesuítas e os 

europeus em geral, liam o outro a partir de “moldes” religiosos, mesmo que se tratasse de 

política, economia ou filosofia. Ainda sobre esse assunto Cristina Pompa afirma: 

A necessidade, filosófica e teológica, de atribuir aos índios uma 

“crença”, mesmo vaga ou erronia, obedece a uma exigência cultural 

de “ler” o outro e traduzi-lo em seus próprios termos e, por outro 

lado, traduzir o “eu” para o outro. Para isto é necessário construir 

uma linguagem de mediação. No inicio da Idade Moderna, o código 

religioso é ainda prioritário na leitura e na interpretação da 

realidade, inclusive das alteridades antropológicas; ele engloba 

todos ou outros: o moral, o político, o filosófico (lembre-se a 

justaposição de fé, lei e rei). Ou seja, qualquer manifestação social 

da alteridade que a descoberta apresenta é lida sub specie religionis, 

e traduzida na linguagem religiosa.
276

 

 

O que fica claro também nas fontes é que a adesão feminina ao cristianismo estava 

muito relacionada também à busca das mulheres por mecanismos de proteção contra a 

violência dos senhores coloniais, uma vez que, a violência contra mulher era pouco 

significativa antes da vinda dos europeus
277

 e com o contato com o outro, os nativos 

sentiram essa mudança de tratamento, uma vez que não só sua cultura foi “violentada”, mas 
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sua terra e também suas mulheres. Como nos afirma o Padre José de Anchieta ao relatar a 

fuga das mulheres da violência e luxuria dos senhores coloniais:  

Vêem-se em muito, maximé nas mulheres assim livres como 

escravas, mui manifestos sinais de virtude, principalmente em fugir 

e detestar a luxuria (...) sofrem as escravas que seus senhores as 

maltratem com bofetadas, punhaladas, açoutes por não consetirem 

no pecado, outros desprezando-as, as oferecem aos mancebos 

deshonestos, a outra fôrça querem roubar sua castidade, 

defendendo-se não somente, repugnando com toda a vontade, mas 

com clamores, mãos e dentes, fazendo fugir aos que tentam forçá-

las. Uma que foi acometida, perguntada de quem era escrava, 

respondeu ‘- De Deus sou, Deus o meu Senhor, a quem te convém 

falar, se queres alguma cousa de mim’, - e com estas palavras ficou 

vencido, confundido, contando a outros com grande admiração.
278

 

Com o contato com o europeu, a violência contra a mulher indígena, especialmente 

a sexual aumentou. Dessa forma, as mulheres não somente se “converteram”, mas viram 

nessa atitude uma oportunidade de proteção dada pelos padres, um tipo de defesa contra as 

maldades masculinas. 

 Não podemos generalizar, mas é inegável que a coerção física e sexual foram 

utilizadas enquanto métodos de domínio e submissão dos índios. Os padres, de certa forma 

por serem celibatários, eram tidos com mais crédito de confiança, a sua atitude era vista 

com espanto, mas logo foi alvo de admiração, por serem capazes de optar por um sacrifico 

tão grande, como narra o padre José de Anchieta: 

Os Indios nos faziam todo o bom trato possivel á sua pobreza e 

baixeza, e como têm por grande honra quando vão Cristãos a suas 

casas dar-lhes suas filhas e irmãs para que fiquem por seus genros e 

cunhados, quiseram nos fazer tal honra, oferecendo-nos suas filhas, 

insistindo muitas vezes; mas como lhes déssemos a entender que 

não sòmente aquilo que era ofensa a Deus aborrecíamos, senão que 

não éramos casados, nem tínhamos mulheres, ficaram eles e elas 

espantados, como éramos tão sofridos, e continentes, e tinham-nos 

muito maior crédito e reverência.
279
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As mulheres indígenas perceberam nessa característica dos jesuítas uma 

oportunidade para que pudessem construir mecanismos de defesa contra a violência sexual 

e física, uma vez, que não tivessem seus tradicionais mecanismos de proteção: vigilância e 

o auxílio dos parentes homens. 

A seguir, trataremos da influência das mulheres indígenas nas alianças e 

casamentos, mostrando como elas não só foram relevantes na religião, mas que também 

tiveram uma forte participação nas relações dentre da sociedade colonial como meio 

utilizado pelos colonos de obter privilégios e alianças com os indígenas. O papel da mulher 

nesse ato e como isso vai ser visto e tratado pelos jesuítas será nosso foco no próximo item. 

 

4.2 Casamento e Alianças: mulheres mediadoras interculturais 

 

Sendo as sociedades indígenas caracterizadas antropologicamente por não existir 

casta ou classe, e onde o trabalho era organizado em função de linhas de sexo e idade, com 

uma clara predominância do trabalho feminino, o casamento regulava privilégios, 

hierarquias, e conflitos entre indivíduos e grupos em torno das mulheres. Diante disso, a 

própria posição de chefia perpassava pela posse e poder sobre o sexo feminino, a figura do 

chefe era fundida com o papel do sogro, de doador de mulheres, ao menos no discurso 

social dominante, essa relação entre doador e receptor gerava uma situação de dívida, de 

“serviço da noiva”, dívida que deveria ser resgatada através da prestação por parte do 

genro/cunhado de um cativo canibal à parentela da esposa, ou da cessão de uma filha ao 

irmão da esposa (o casamento preferencial entre tio materno e a sobrinha, fato que tanto 

surpreendeu os cronistas).
280

. Fernandes explica melhor essa assertiva afirmando que: 

[...] a economia política do casamento entre Tupinambá consistia 

basicamente nas tentativas dos chefes de grupos domésticos em 

atrair genros no regime uxorilocal, e a partir do status 

laboriosamente alcançado como doador de esposas – condição que é 

a verdadeira fonte de poder nas “brideservice societies” – ser 

reconhecido como um grande líder, um principal, mantendo seus 
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filhos homens junto a si e formando uma unidade guerreira e 

política marcada por um alto grau de coesão.
281

 

  

A grande desigualdade nessas sociedades é vista entre homens solteiros e os 

casados: a posse, através do casamento, do trabalho feminino é o fator fundamental para 

transformar um jovem em um adulto. Essa posse na maior parte dos grupos indígenas é 

garantida através de atos de coragem, como a morte ritual de um inimigo, por exemplo. 

Apesar da importância dos sogros enquanto “doadores” de mulheres, estas 

possuíam, como veremos mais tarde, um grau considerável de autonomia pessoal e política 

nesse tipo de sociedade, autonomia que pode ser transformada em um verdadeiro exercício 

de poder. As mulheres foram capazes de criar uma série de práticas e técnicas sociais que 

não apenas garantiram a sobrevivência material da sociedade, como também ajudavam a 

elaborar identidades e distinções com homens, inimigos e com a natureza. 

O processo de conquista e cortejo entre os índios tinha como personagem principal a 

sogra. Essa deveria ser adulada pelos pretendentes de sua filha, o que iniciaria uma relação 

de tensão entre o futuro genro e a futura sogra que poderia ser bem acirrada nos casos em 

que a união assumia a forma mais comum de residência após o casamento, a 

uxorilocalidade.
282

 

Outra forma de união, agora percebida sob a óptica da Companhia de Jesus, era feita 

com as contrárias que eram apreendidas em guerras. Tanto os portugueses como os índios 

se uniam a essas mulheres conhecidas como Temirecô e as tornavam suas mulheres, sendo 

algumas delas filhas mestiças de portugueses e até mesmo cristãs. O padre José de Anchieta 

narra como se dava a união com as conhecidas Temirecô: 

Temirecô chamam as contrárias que tomam na guerra com as quais 

se amancebam, e ainda que sejam cristãs, como eram muitas 

escravas dos Portugueses, que tomavam os Tamoios em saltos, e as 

mesmas mestiças filhas dos Portugueses, as quais tinham por 

mulheres como as suas propria de sua nação.
283
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É importante ressaltar que esses casamentos com o inimigo apreendido por guerra 

era um meio de se formarem alianças também, uma vez que a guerra reunia os grupos 

locais, mesmo que com caráter temporário, pois poderiam terminar junto ao que lhes dera 

origem
284

. As alianças e principalmente as formadas pela guerra, segundo Maria Regina 

Celestino de Almeida, eram flexíveis por se alterarem de acordo com as circunstancias.
285

 

Esse tipo de aliança era frequente, pois a guerra era o elemento chave da organização social 

dos indígenas, uma vez que dava sentido e coesão social ao grupo
286

, conforme Almeida 

afirma: 

[...] sua preparação e o desfecho final, com o sacrifício do 

prisioneiro, envolviam não apenas todos os membros da aldeia, 

como também os aliados circunvizinhos que, se não participavam 

diretamente da guerra, eram convidados para a grande festa que 

culminava no ritual antropofágico.
287

 

Compartilhar a carne do inimigo no ritual antropofágico com seus grupos aliados 

era uma forma de confirmar as relações de ódio e alianças. Já que os ódios não eram 

erradicados no ato da morte do prisioneiro, pelo contrario, ele era algo a ser mantido e 

vivenciado tanto no passado como no futuro em uma conexão entre os que morreram e os 

que viverão. Dessa forma, as alianças de guerra e os rituais de vingança eram fundamentais 

na cultura indígena.
288

 

O escambo também era um meio que firmava aliança entre os indígenas, pois a 

troca de objetos entre eles era comum levando até muitas vezes a envolver grupos rivais 

que interrompiam suas inimizades para concretizar as trocas.
289

 O que pode ser observado 

na relação dos índios com os europeus, pois mesmo sem conhecê-los fizeram alianças e 

trocas de produtos, como observa Maria Regina Celestino de Almeida: “Os europeus 

entravam na história dos índios e eram por eles inseridos em suas relações intertribais como 

outros que, conforme a tradição, viriam a se incluir em suas relações de aliança ou 

inimizade.”
290
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Mas o casamento foi sem dúvida um dos grandes meios de se obter alianças, nele 

também era comum entre os índios terem como esposas suas sobrinhas, pois como muitos 

possuíam determinado poder sobre suas irmãs, acreditavam que as suas sobrinhas lhes 

pertenciam, sendo assim, poderiam fazê-las suas esposas, como vemos na narração do Pe. 

José de Anchieta: 

As filhas das irmãs não chamam Temericô etê, nem por tais as têm; 

porque muitos Indios com terem muitas sobrinhas, e muitas gentis 

mulheres, não usam delas; mas como os irmãos têm tanto poder 

sôbre as irmãs, têm para si que lhes pertencem as sobrinhas, para as 

poderem ter por mulheres, e usar delas ad libitum se quiserem, 

assim como as mesmas irmãs, dão a uns e tiram a outros. Taragoaj, 

Indio muito principal na aldeia de Jaribatiba, que é no campo de S. 

Vicente, tinha duas mulheres, e uma delas era sua sobrinha, filha de 

sua irmã; e quando se batizou, deixou a sobrinha, ainda que era 

mais moça, e casou com a outra.
291

 

 

De acordo com João Azevedo Fernandes, embora a visão da antropologia 

tradicional ressalte o casamento como instituição necessária para a reunião das habilidades 

masculinas e femininas em uma unidade produtiva, isso seria dificilmente sustentável. Para 

as mulheres, por outro lado, esta necessidade está bem mais relacionada ao manejo social 

dos conflitos entre os homens, manejo sempre dependente da aceitação feminina das uniões 

matrimoniais. 

Nessa perspectiva, os casamentos também foram laços importantíssimos na situação 

de contato colonial, pois através dessas uniões os indígenas estabeleciam hierarquias e 

relações de dependência e é a partir do reconhecimento deste fato que os europeus 

iniciaram relações estáveis de afinidade e aliança com os nativos para também assim 

usufruírem do trabalho feminino, conforme Fernandes a “dimensão econômica do trabalho 

feminino revestia-se de um caráter essencial, sendo também essencial para os homens o 

acesso a esta capacidade econômica das mulheres através do casamento, situação que é 

extremamente comum nas “brideservice societies”’.
292
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Muitos europeus, inclusive, se “indianizaram” ao casar-se com as índias e 

participarem dos costumes nativos. O casamento enquanto união entre duas sociedades 

distintas transcende a esfera política e social. O trabalho feminino era essencial para a 

economia tribal e não foi diferente com os europeus, que também necessitavam dessa mão 

de obra indígena. E nos momentos iniciais da colonização só conseguiram alcançá-la por 

meio do serviço da noiva e da uxorilocalidade, o que mais abaixo nos afirma Fernandes: 

Trata-se do fenomeno da transição entre uma fase em que os 

europeus se integram ao mundo indígena como genros cobiçados 

por seus presentes, por suas armas e por sua ligação com as 

estruturas coloniais de poder, sendo que alguns dentre eles 

alcançaram inclusive uma situação privilegiada nos próprios termos 

indígenas, enquanto doadores de mulheres; em um segundo 

momento assiste-se à consolidação de algo semelhante à “família 

patriarcal” descrita por um GilbertoFreyre, em que o cunhadismo de 

base Tupinambá desaparece e a poliginia se camufla nos interstícios 

da escravidão e do compadrio.
293

 

Na ausência de mulheres brancas, muitos homens recorriam às mulheres locais 

trazendo-as para as povoações onde habitavam o que deflagrou também a miscigenação. O 

que ocorria como afirma João Azevedo, não apenas forçado pelo colonizador, mas também 

na medida em que teve lugar junto aos povos indígenas que possuíam em sua organização 

social mecanismos de integração dos estrangeiros através do casamento.
294

  

Perceberam os portugueses que tinham fácil acesso às mulheres indígenas e a 

poligamia, fator cultural presente entre os ameríndios, contribuiu para que os mesmos 

pensassem que não teriam qualquer obstáculo, nem mesmo por parte das mulheres, para se 

juntarem e se amancebarem. Para as comunidades indígenas, a ligação sexual e matrimonial 

com estes novos e poderosos inimigos representou uma nova oportunidade para obter mais 

honra. Honra essa “relacionada com a captura da alteridade radical encarnada nos 

europeus”.
295

  

Quando os inacianos chegaram a terras brasílicas muito se preocuparam com a 

questão da poligamia, e tentaram erradicá-la, porém perceberam que tal prática já havia 

sido adotado pelos homens brancos. Restava aos religiosos educar os ameríndios e eliminar 
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as práticas recém-adquiridas pelos próprios colonos, recolhendo as mulheres em casas 

próprias, como podemos observar na narrativa do Pe. Manuel da Nóbrega: “As Indias 

forras (...) lhes ordenamos uma casa á custa dos que as tinham para nella as recolher e d’alli 

casarão com alguns homens trabalhadores pouco a pouco.”
296

 

Pelos inacianos, a poligamia indígena foi vista na maioria das vezes como mero 

pecado de luxúria e sensualidade. Não viram como uma forma de prestígio, que poderia ser 

obtido pelos membros mais importantes da aldeia, servindo igualmente como forma de 

criação de alianças entre os grupos. Para os indígenas essa era a exata realidade destas 

uniões transformadas em elos de aliança.  

Acreditaram também, que outra solução para esse problema estaria em recorrer à 

mulher branca. Começaram a pedir à coroa que enviasse à Colônia todas as mulheres que 

estivessem prontas e dispostas a atravessar o Atlântico. Esperava que fossem muitas delas 

órfãs, ou: “alguma molheres, que lá tem pouco remédio de casamento, (...) ainda que 

fossem erradas, porque casaram muy bem (...)”.
297

  

Seria essa a solução ideal porque para os jesuítas as mulheres indígenas eram um 

símbolo de tentação, não sendo capazes de se negarem a nenhum homem. As enviadas de 

Portugal seriam as grandes “armas” na tentativa de controle da miscigenação que se 

iniciava. Quanto às indígenas, o Padre José Anchieta escreve: “as mulheres andam nuas e 

não se sabem negar a ninguém, mas uma delas mesmas acometem e importunam os homens 

deitando-se com eles nas redes, porque tem por honra dormir com os cristãos.”.
298

 

Dessa forma, a poligamia do homem branco recém-chegado pode ser vista por meio 

de duas perspectivas distintas: a necessidade de companhia feminina, seu lado carnal tão 

evidenciado pelos jesuítas; e a união que fortalecia os laços entre os locais e os colonos. 

Assim, quer se encontrasse nas suas aldeias, quer vivesse no meio da nova comunidade 
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europeia, a mulher índia poderia se transformar em um símbolo de aliança feita entre as 

duas partes, até que o futuro ditasse a sua manutenção ou ruptura.  

A partir da análise de algumas correspondências jesuíticas, acredito que os 

religiosos refletiram à cerca do hábito indígena da poligamia, e concluíram que seria de 

grande valia o papel das índias cristianizadas, pois poderiam contribuir muito para a união 

entre suas aldeias e as povoações portuguesas a que agora pertenciam. O Pe. Antonio Vieira 

descreve em carta como eles viram o casamento dos ameríndios: 

E pois tocamos esta matéria dos casamentos, é de saber que um dos 

modos ou instrumentos de cativar, que nessas partes se usam, é o 

sacramento do matrimonio, casando os portugueses os índios forros 

com as escravas, e metendo-os por esta via em suas casas, e 

servindo-se deles, como de cativos, sem lhes pagarem.
299

 

 

Casadas com homens brancos, ou com escravos de senhores brancos, elas 

estabeleciam laços entre o meio tradicional e a nova religião, servindo inclusive de exemplo 

de evangelização. Como afirma o Pe. José de Anchieta: “Baptizamos todos os pequenos, e 

algumas moças, as quais depois de crescerem possam casar com os moços que se ensinam 

na escola.”
300

  

Podemos até afirmar que a mulher e a terra são vistas como metáforas uma da outra 

não só no sentido da exploração sensorial e sexual, mas também como meios de produção e 

de reprodução, como propriedades, tendo as mulheres sua sexualidade controlada conforme 

os imperativos da colonização. Pois, não bastava conquistar a terra, mas era preciso 

conquistar também os corpos e as mulheres foram um dos principais meios dessa conquista 

corporal, uma vez que já existia em sua cultura um partilhamento do corpo feminino com o 

outro/estrangeiro e isso foi utilizado pelos europeus. 

Isso foi válido não apenas em relação às índias, mas também em relação às negras, 

às mestiças e às brancas. Ambas, a terra e a mulher, devastadas e controladas, em função 

não apenas da simbologia de ligação com a natureza, mas em função do papel que 

desempenham na produção.  
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É claro que o trabalho das mulheres não tinha um caráter 

exclusivamente econômico. Muito pelo contrário: algumas das 

atividades femininas possuíam características bem mais amplas, 

constituindo-se em importantes técnicas de expressão social, na 

medida em que tais atividades representavam um verdadeiro 

discurso feminino a respeito da sociedade e do mundo como um 

todo. Essas técnicas se articulavam no complexo cerâmica/ bebida 

fermentadas/ antropofagia.
301

 

A metáfora entre a mulher e a terra foi mais além. Mary Del Priore sustenta que a 

história da mulher no período colonial passa pela história do seu corpo, do “‘sul’ do corpo 

feminino”. As mulheres, para ela, não foram “mais do que seus próprios corpos, corpos que 

são terras desconhecidas, territórios impenetráveis e que foram durante séculos auscultados, 

mapeados, interrogados e decodificados pela imaginação masculina”.
302

. Os homens se 

sentiam como verdadeiros donos dessas mulheres, como podemos ver no exemplo dado 

pelo Pe. Antonio Vieira: 

Também veio na mesma hora um mercador a pedir uma daquelas 

índias, por ser casada com um seu escravo, e dando-se-lhe licença 

para que a levasse pra sua casa, em vez de levar a que 

verdadeiramente era mulher do índio, escolheu entre todas as índias 

a que era mais valente e bem disposta, e essa levou.
303

 

 

A mulher, como também a terra, foi tomada, usada, e possuída. Fernandes vai nos 

mostrar que por não ser uma “predadora” a mulher se torna a “presa”, não só cativa em sua 

própria terra e forçada a trabalhos excessivos, mas ela também é explorada e vira uma 

“presa” simbólica, pois essa mulher, assim como a terra, se torna um objeto de desejo e 

exploração, mas precisamente no caso da indígena uma exploração sexual. 

Creio que esta particularidade pode ser mais bem explicada a partir 

da mística da predação: em um mundo no qual aquele que não é 

predador é predado a mulher – que não caça – é sempre presa, não 

apenas nos casos de devoração por feras ou eventual canibalismo 
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real – recorde-se as cativas dos Tupinambá - mas principalmente 

através de uma predação simbólica, o ato sexual.
304

 

 

Dessa forma, o próprio corpo da mulher serviu como um meio de dominação. No 

próximo item, veremos de forma mais detalhada os lugares de trabalho da mulher sob o 

olhar da ordem jesuíta, nos quais observaremos mais de perto a utilização dessa mulher, sua 

relevância e o porquê dela ser tão cobiçada, servindo como objeto de mediação, alianças e 

troca não só entre os próprios indígenas, mas também entre os indígenas e europeus como 

foi detalhado mais a cima, uma vez que não só seu corpo foi utilizado também como meio 

de aliança como também de trabalho. 

 

4.3 Os “lugares” de produtividade da mulher indígena 

 

Yi- Fu Tuan, baseado na  Geografia Humanística, procura valorizar a experiência do 

indivíduo ou do grupo, visando compreender o comportamento e as maneiras de sentir das 

pessoas em relação aos seus lugares. O lugar é tido pelo autor, como aquele em que o 

indivíduo conhece, está familiarizado, no qual ele faz parte. Ele faz parte do seu mundo, 

dos seus sentimentos e afeições: são "centros aos quais atribuímos valores [...]”
305

 , uma 

vez que, o espaço torna-se lugar à medida em que ele ganha definição e significado.
306

 O 

lugar não é toda e qualquer localidade, mas é a que tem significado afetivo para uma pessoa 

ou grupo de pessoas. Por isso, o autor chama o lugar de pausa no movimento, pois é essa 

pausa que deixa que uma localidade se transforme em um centro de reconhecimento e de 

valor.
307

 

A noção de espaço trazida pelo autor está envolta em um complexo de ideias. A 

percepção visual, o tato, o movimento e o pensamento se combinam para que nós seres 

humanos possamos dar o nosso sentido característico de espaço, possibilitando a 

capacidade para reconhecer e estruturar a disposição dos objetos.  
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O reconhecimento dos objetos implica o reconhecimento de intervalos e relações de 

distância entre os objetos e, pois, de espaço. O espaço é colocado como mais abstrato que o 

lugar. Esse espaço começa como indiferenciado e se transforma em lugar à medida que 

conhecemos melhor e o dotamos de valor. 

Portanto, o espaço se transforma em lugar quando esse recebe definição e 

significado. Os lugares íntimos são lugares de afeição, tornando-se um centro de valores, 

pois é nele que encontramos afeto e nossas necessidades pessoais fundamentais são levadas 

em conta e recebem a devida atenção.
308

 O homem é apresentado por Yi-fu Tuan como um 

moldador do espaço e o espaço em si como uma construção do ser humano, não por ter 

primeiramente criado, mas por modificá-lo de acordo com sua necessidade, crença, dando 

sentido a espaços mesmo que vazios, o modificando para atender as suas necessidades 

sociais e biológicas.  

Nessa perspectiva, vemos que, o espaço da sociedade indígena vai se modificando 

com a chegada dos portugueses, que o recriaram de acordo com as necessidades que o 

processo de colonização apresentava. Com as ordens religiosas, no caso os jesuítas, foram 

se criando outros espaços de trabalho para atender às necessidades que a ordem apresentava 

em suas missões, aldeamentos e até mesmo em seus colégios. Pois o próprio trabalho cria e 

modifica espaços, uma vez que ele cria novos centros de significados, novos lugares nos 

quais as relações de valores também são transformadas. 

A partir dessa noção apresentada, entendemos que, os espaços de produção (sejam 

eles o de produção da cerâmica, das bebidas, da agricultura entre outros) das mulheres 

indígenas eram “lugares” de ação, nos quais eram atribuídos valores, uma definição e 

possuíam um significado para sua sociedade indígena, pois a mulher era tida como a 

produtora dessa sociedade.  Nas palavras de João Fernandes: 

A quantidade de trabalho despendido pelas mulheres constitui um 

importante índice cultural e de gênero. Os dados etnográficos 

confirmam que o trabalho feminino é predominante em sociedades 

que praticavam a agricultura tropical não intensiva, como era o caso 

dos Tupinambá e outros horticultores, e tende a se tornar menos 

importante com a intensificação da agricultura e o uso do arado.
309
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Ao falar de trabalho ou lugares de produção, devemos lembrar-nos de como esse é 

concebido à luz da Bíblia, por estarmos tratando de uma ordem religiosa, os jesuítas. 

Segundo o livro de Gêneses, o trabalho é uma maldição por causa do pecado, ou melhor, 

um castigo de Deus perante o pecado de Adão. 

E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e 

comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, 

maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela todos os dias 

da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirá; e comerás a 

erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te 

tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó 

tornarás.
310

 

 

 

O terceiro mandamento mostra o trabalho como parte constitutiva do plano divino 

para a humanidade. Mas, o pecado muda a perspectiva do trabalho e sobre tudo as suas 

condições. Depois do pecado, o trabalho não é mais alegria, mas fadiga como vemos 

descrito na citação acima: é um peso e não uma bênção.  

Os europeus vão alterar a divisão sexual do trabalho na colônia brasileira, o que 

ocasionou uma inadaptação dos indígenas ao seu novo ambiente de trabalho, uma vez que, 

ao homem cabia à caça e a guerra, enquanto que a mulher era atribuída a maior parte dos 

demais trabalhos da sociedade indígena, com as recolocações feitas pelos europeus o 

homem terá que ocupar a agricultura e a sua falta de conhecimento nessa área fez com que 

os portugueses o classificassem como preguiçosos.
 311

 

Os índios foram vistos como preguiçosos pelos europeus, mas bem sabemos que na 

realidade esses foram explorados e forçados a trabalhar inclusive em áreas que não era de 

costume em sua sociedade tribal ocupar. Na narração do Pe. Antonio Vieira vemos a 

descrição da relação entre os paulistas e os indígenas, os quais são vistos como preguiçosos 

e de pouco trabalho: 
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A razão ou escusa que se dá de ser esta chamada paga tão rara e tão 

tênue é serem os índios naturalmente preguiçosos e de pouco 

trabalho; mas as pessoas muito práticas daquela terra e muito 

fidedignas afirmam que os paulistas geralmente se servem dos ditos 

índios de pela manhã até a noite [...].
312

 

 

Para os jesuítas, os indígenas eram ociosos e preguiçosos, pois viviam uma vida de 

lazer, ou seja, ausência de trabalho. Os irmãos de ordem repudiavam tão ação, pois o 

trabalho, como vimos, foi uma ordem de Deus, e que segundo a Bíblia, um verdadeiro 

cristão é reconhecido e notado nessa terra pelas suas obras e pelo que ele fez e edificou. É 

importante lembrar como a Bíblia condena a preguiça, a ausência de trabalho, como pode 

ser lido em várias cartas do Apóstolo Paulo, em uma delas aos tessalonicenses, Paulo 

exortava: “E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com 

vossas próprias mãos, como já vo-lo temos mandado [...]”
313

 O próprio Jesus trabalhou 

como carpinteiro.  

O Apóstolo Paulo era orgulhoso de dizer que se sustentava trabalhando com as suas 

mãos, até mesmo para servir como exemplo: “[...] ajuntou-se com eles, 

E, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava; pois tinham por ofício fazer 

tendas [...]”
314

. É célebre o que ele também diz aos tessalonicenses: “Quem não quer 

trabalhar, não coma”.
315

 Aos missionários cabia a obra de edificar esse mundo e o salvar, 

mas também valorizavam o trabalho secular como também relevante e necessário de ser 

realizado na terra, como afirma Neves: 

Bem, uma das expressões deste papel em branco (se é que papel em 

branco pode ter expressões) é a ausência de trabalho. São mais do 

que conhecidas as descrições consideradas corretas (sic) a respeito 

do “ócio” indígena, de sua “preguiça”, de sua vida de lazer e 

dissolução. O “índio” é, pois, vulnerabilíssimo à diuturna, laboriosa, 

incansável tarefa jesuíta. O trabalho é visto como altamente 

positivo. A passagem do verdadeiro cristão pela terra é assinalada 

por sua obra, pelo que aqui edificou. E, no caso do missionário, a 

obra é seu objetivo mesmo porque o missionário é alguém que quer 
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modificar, alterar uma situação anterior e sob condições adversas. É 

alguém que quer edificar a única obra real, verdadeira, salvadora no 

mundo. Mas o missionário não valora apenas as suas obras, apesar 

de acentuar sua positividade. Valora o trabalho reconhecido como 

cristão dos leigos.
316

 

 

O ócio seria uma “arma” do diabo, pois se o homem não estava ligado à ordenança 

de Deus de “trabalhar e comer do seu próprio suor” mantendo sua mente desocupada, ele 

então estaria dando espaço para o Diabo agir, pois o ócio não cria nada apenas abre o 

caminho para as tentações. Segundo a interpretação de Baêta Neves: 

O ócio só é o campo de luta preferido pelo Demônio porque pode 

ocupá-lo sem resistência. É também a sua obra quando dela se 

apodera, não estando, com isso, afastada a possibilidade de obras 

mais ativas por parte do Demônio. Este pode se apoderar de uma 

região de ócio e transformá-la em sua, mantendo-a tal como era. 

Podemos então introduzir uma nova antinomia entre Deus e Diabo: 

Trabalho/Ócio. O ócio é a morte em vida porque nada cria além de 

tentações.
317

  

 

Portanto, no universo cristão, os índios não possuíam trabalho, uma vez que eles 

eram preguiçosos e ociosos, palavras antagônicas ao trabalho. Sendo assim, os jesuítas 

acreditaram que a sua presença junto aos índios levaria a luta contra essa ociosidade e à 

formulação no meio dos ameríndios do trabalho. Conforme pode ser entendido nesse 

extrato do Pe. Azpilcueta Navarro: 

Verdade é que nos offerecem grande consolação alguns conversos, 

homens e mulheres, com a boa vida que levam, empregando o dia a 

trabalharem toda a semana (o que dantes só as mulheres faziam) e 

abstendo-se, aos domingos, tanto ou mais do que nós, de trabalhos 

servis.
318
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Essa ideia foi utilizada para a justificativa de exploração dos indígenas, pois 

afirmavam estar ajudando-os e não retirando deles a sua liberdade. Essa ajuda seria então 

relacionada à propagação da cultura europeia, pois o que era feito pelos indígenas não era 

visto pelos jesuítas como uma forma de trabalho. Para eles, o indígena vivia num 

verdadeiro ócio e preguiça e explorá-los economicamente não era tido como uma supressão 

de sua liberdade.
 319

 

A Bíblia tem muito a dizer sobre a preguiça. O livro de Provérbios é cheio de 

“sabedoria” e advertências contra a preguiça. Ele diz que o preguiçoso odeia trabalho: “O 

desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar”
320

; ele dá desculpas: 

“Diz o preguiçoso: Um leão está no caminho; um leão está nas ruas”
321

; ele desperdiça 

tempo e energia: “O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador”
322

; ele 

acredita que é sábio, mas é um tolo: “Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do 

que sete homens que respondem bem”
323

. 

Provérbios também nos diz que há um fim certo para o preguiçoso: O preguiçoso se 

torna um servo (ou devedor): “A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão 

tributários”
324

; seu futuro será de tristeza e fome: “O preguiçoso não lavrará por causa do 

inverno, pelo que mendigará na sega, mas nada receberá”
325

; ele nada alcança: “A alma do 

preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta”
326

. Dessa 

forma, observamos que a preguiça e o ócio são condenados na Bíblia, por ser algo 

considerado ruim para o próprio ser humano, pois nada de “bom” pode provir de uma vida 

preguiçosa. Sendo assim, aos cristãos que seguiam a Bíblia, como os jesuítas, cabia a 

função de não permitir essa atitude por parte dos indígenas. Portanto, criaram mecanismos, 

os aldeamentos, como meio de reeducar esses índios conforme as Escrituras. 

Assim, os jesuítas dividiam o tempo nas aldeias, o distribuindo e empregando em 

trabalhos diversos, segundo seus critérios. O tempo era dividido entre as práticas religiosas, 
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o desempenho das tarefas econômicas e o lazer, sendo esse último também ocupado, pois 

não desejavam deixar “espaços vazios”, conforme analisou Neves: 

A valoração positiva do trabalho e as possibilidades de “racional” 

ocupação da terra e do tempo, e do controle e supervisão dos 

indígenas que as tarefas agrícolas propiciavam, não esgotaram as 

preocupações jesuíticas com o emprego, distribuição, 

desmembramento, etc. da cronologia. O tempo das Aldeias tinha 

três grandes escansões: prática religiosas, desempenho das tarefas 

econômicas e o que hoje se chamaria “lazer”.  Mas as horas 

deixadas livres pela religião e/a economia não foram um vazio de 

atividades. Atenção particular era dada às recepções a visitantes 

probos, que se transformavam em festa contínua e elaborada [...].
327

 

 

A seguir estudaremos os trabalhos executados pelas mulheres indígenas no âmbito 

doméstico e de produção construídos e observados pelos jesuítas, que como vimos os viram 

inicialmente como preguiçosos e ociosos, mas que viram nas mulheres um meio de 

exploração de mão de obra útil como veremos no próximo item.  

 

4.3.1 Os trabalhos domésticos e a produção econômica 

 

As mulheres realizavam praticamente todas as atividades econômicas: desde o 

plantio, a preparação de alimentos, e a colheita. Eram responsáveis ainda pela fabricação de 

alguns tipos de farinha e bebidas fermentadas. Também fabricavam recipientes de barro e 

cestarias. Os serviços domésticos também eram destinados a elas como a manutenção do 

fogo, o abastecimento de água, o transporte de materiais e das crianças. Tudo isso se 

constituía como um trabalho exclusivo das mulheres na sociedade indígena.
 328

 

Os lugares de trabalho ocupados por essas mulheres indígenas possuíam valores 

simbólicos e uma valorização própria, pois eles eram centrais para a reprodução da 

sociedade, do campo nutricional, do simbólico e também do guerreiro, como afirma 

Fernandes: 
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 [...] havia uma intima relação entre o trabalho das mulheres e as 

circunstancias ecológicas da sociedade Tupinambá. Por outro lado, 

fica também patente que o trabalho feminino era central para a 

reprodução social, seja no campo nutricional, simbólico ou 

guerreiro.
329

 

 

Apesar da exigência do trabalho agrícola ser alta- plantação, cuidados, colheita e 

aproveitamento- essas mulheres não deixavam de ser mãe, e refletiam o lugar que também 

ocupavam no ambiente doméstico ao portar seus filhos para a agricultura, como observa 

Raminelli: “Ao contrário das mulheres europeias, as índias não abandonavam seus rebentos 

e carregavam-nos quando trabalhavam na lavoura.” 
330

 

O jesuíta Pero Correia, comentando os rituais que acompanhavam o assassinato 

ritual de prisioneiros e a antropofagia, não deixou de observar a diligências das mulheres na 

colheita do milho e no fabrico do cauim, bebida que era armazenada em grandes “(...) potes 

e tachos e caçarolas. Os potes para o vinho que fazem dos milhos, as caçarolas grandes para 

cozer a carne, tachos muito grandes para dar neles de comer aos convidados (...)”.
331

 

Ainda sobre a antropofagia, em uma carta do Padre João de Azpilcueta, datada de 

1550, ele nos permite vislumbrar a importância das mulheres em todos os procedimentos 

rituais que acompanhavam o ato antropofágico, mostrando sua participação como elemento 

fundamental desse ritual: 

Um dia destes foram a guerra muitos das aldeias que eu ensino, e 

foram muitos mortos pelos contrários. Para se vingarem tornaram-

se muito apercebidos e mataram muitos dos contrários a traição, de 

onde trouxeram muita carne humana. De tal maneira que quando fui 

visitar a uma Aldeia das que ensino (de onde outra vez mataram um 

menino que eu escrevi), e entrando na 2ª casa achei uma panela a 

maneira de pote, na qual tinham carne humana cosendo, e ao tempo 

que eu cheguei estavam braços, pés e cabeça de homens, que era 

coisa espantosa de ver. Vi seis ou sete velhas que apenas se podiam 
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ter em pé dançando ao redor da panela e atiçando a fogueira, que 

pareciam demônios no inferno..
332

 

As mulheres também eram responsáveis pela fabricação da cerâmica muito 

significativa, pois eram essenciais para a obtenção de um status elevado em sua sociedade, 

como afirma Fernandes:  

Assim como a proficiência guerreira e cinegética eram vitais para o 

reconhecimento social de um homem adulto, a competência e o 

conhecimento das técnicas ceramistas eram cruciais para a obtenção 

de um status social elevado por parte das mulheres.
333

 

 

Essa afirmação pode ser vista nas próprias palavras do Pe. José de Anchieta que em 

uma de suas cartas, ao relatar sobre o que estava ocorrendo em um dos aldeamentos 

jesuíticos, narra que as mulheres eram responsáveis pela fabricação de “louças”, ou seja, 

cerâmicas: 

Estando eu, logo depois destas aflições, aos 28 de Junho, em uma 

cabana de palma, onde o Padre costumava a celebrar missa, junto a 

uma pousada, e como rezasse as matinas ouvi junto dela falar e 

cavar, e como ali as Indias costumavam fazer louça, pensei que 

seria isso e não me quis distrair; [...].
334

 

 

As cerâmicas feitas pelas mulheres indígenas eram importantes tanto no seu 

processo de fabricação e decoração, como também na sua utilização, pois nelas ficavam 
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armazenadas as bebidas fermentadas, farinhas e outros alimentos. As mulheres podiam 

decidir e influenciar sobre a utilização dessas cerâmicas.
 335

 

As cerâmicas eram utilizadas também por essas mulheres durante o ritual 

antropofágico, o qual exigia um enorme trabalho feminino, pois eram elas que preparavam 

os alimentos, fabricavam as vasilhas, como também as bebidas fermentadas, como observa 

Fernandes: 

Ora, a cerimonia de morte em território e o posterior repasto canibal 

exigia uma enorme quantidade de trabalho feminino, não apenas na 

preparação dos alimentos para os membros dos vários grupos locais 

que participavam das festividades mas também, e principalmente, 

na fabricação das vasilhas cerâmicas e das bebidas fermentadas, 

sendo oportuno recordar que algum tempo depois da morte em 

terreiro o matador (que não comia da carne do inimigo morto) 

tomava novo nome, ocasião em que se faziam novas cerimônias e 

cauinagens. Como é evidente, tal situação privilegiava a ocorrência 

da poliginia enquanto método de aumento da produtividade do 

trabalho feminino, verdadeira base material do complexo guerra-

antropofagia.
336

 

 

Sobre a fabricação de bebidas o Pe. José de Anchieta relata que essa era feita pelas 

mulheres a partir da raiz da mandioca, do milho ou de outra fruta. Elas participavam de 

todo o processo de fabricação da bebida: 

São muito dados ao vinho, o qual fazem das raizes da mandioca que 

comem, e de milho e outra frutas. Êste vinho fazem as mulheres, e depois 

de cozidas as raizes ou milho, mastigam porque com isso dizem que lhe 

dão mas gôsto  e o fazem ferver mais.
337

 

 

Portanto, as mulheres foram vistas pelos europeus, ao contrário dos homens, como 

produtoras e necessárias nos lugares de trabalho e de produção, uma vez que elas possuíam 

as técnicas e os conhecimentos necessários para a realização de determinados trabalhos, 

entre eles, as roças, a fabricação da farinha e a fabricação de vinho. Nas palavras do Pe. 

Pero Corrêa: “As mulheres neste tempo todas andam occupadas em coser vinhos, de que 
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fazem cincoenta, cem talhas que cada uma leva mais 2  arrobas.”
338

 Dessa forma, percebe-

se que os jesuítas reconheciam as habilidades das mulheres indígenas, as quais foram 

inseridas nas Missões e nos colégios com o objetivo de que seu trabalho fosse desfrutado 

pela Companhia. Como podemos observar nesta carta do Pe. Manuel da Nóbrega: 

Alguns escravos destes, que fiz mercar para a casa, são femeas,[...] 

A causa por que se tomaram femeas é porque d’outra maneira não 

se póde ter roças nesta terra, porque as femeas fazem a farinha, e 

todo o principal serviço e trabalho é dellas; os machos sómente 

roçam, e pescam e caçam, e pouco mais [...] 
339

 

 

Acreditava-se na necessidade de ter mais mulheres que pudessem povoar os 

aldeamentos e assim ocupar os lugares de produção, plantando, lavando, cozinhando, 

costurando, entre outras funções que foram notadas pelos irmãos de ordem e utilizadas em 

seus povoamentos. Nas palavras do padre José de Anchieta: 

[...] é necessario comprar-lhes mulheres por não viverem em mau 

estado e para este efeito na roça têm a dita povoação com suas 

mulheres e filhos, as quais tambem servem para plantar e fazer os 

mantimentos, lavar a roupa, anilar e serem costureiras, etc.
340

 

 

Em um dos relatos jesuíticos mostram também a importância da relação com 

algumas mulheres, pois a sua submissão a Companhia significava a submissão de toda a 

sua aldeia. Uma vez que, em algumas aldeias as mulheres possuíam uma forte influencia 

que ia além dos lugares de produção e tê-las ao seu lado significava ter poder de alcançar 

mais vidas e assim cumprir um dos objetivos da Companhia de Jesus: a propagação da fé, 

como vemos nas palavras do Pe. José de Anchieta: 

Todos os Indios me desejam muito que me venha e são-me mui 

affeiçoados; tambem Dona branca, mulher de Principal, é muito 

minha devota, e eu trabalho por estar bem com Ella, por que tendo-
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a de minha parte, tenho toda aldeia e não se faz nada sinão o que 

ella quer.
341

 

 

Os jesuítas reorganizaram não apenas os espaços, mas também o tempo. As 

produções, tanto femininas como masculinas, sofreram alterações, pois os jesuítas 

ordenaram o tempo, o espaço e as produções ao conhecimento e divisões que conheciam da 

Europa. Em suas palavras, nada parece imposto e sim ordenado naturalmente como nos faz 

pensar o padre Ruy Pereira em uma de suas cartas: 

A ordem da doutrina é esta na egreja: em amanhecendo tangem 

todos os dias, e vêm as moças solteiras, posto que muitas das 

casadas vem com ellas, sem as constrangerem; acabada sua 

doutrina, vêm os moços da escola, aonde estão em ler e escrever e 

doutrina duas horas pouco mais ou menos, e as moças com as mais 

mulheres se vão depois de sua doutrina a fazer os seus serviços, e a 

fiar para terem panno com que se cubram, das quaes muitas andam 

já cobertas. E os moços, acabada a escola, se vão a pescar pera se 

manterem, porque é esta gente tão pouco solicita do crastino, que o 

dia que o não caçam não o tem ordinariamente. A’ tarde, antes do 

sol posto, porque os homens e mulheres já têm vindo de seus 

trabalhos ou pescaria, tangem-lhes e vem á doutrina os que no logar 

se acham, posto que nisto não ponhamos rigor, antes vêm os que 

querem, e com elles vêm tambem as moças por sua vontade á 

doutrina.
342

 

 

Podemos observar a partir desse extrato, que o tempo da natureza que até então era 

seguido pelos indígenas antes do contato com o europeu foi violado pela imposição do 

tempo da “civilização”, ordenado segundo os critérios europeus e suas exigências.  

Lembrando que essas formas de controle do corpo, da terra, da produção e do tempo 

já não estavam mais sendo regidas por homens fundamentados em concepções medievais 

ligadas a autores como Dante de Alighieri. Mas, esse controle, levando-se em consideração 

os jesuítas, foi estabelecido por homens ligados às ideias barrocas, esse “lugar” que se 
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constituiu como o Novo Mundo não era mais comparado ao Paraíso, ou ao Inferno ou ao 

Purgatório, esse lugar era a Terra, na qual as pessoas estavam sujeitas as paixões e 

sofrimentos como qualquer ser humano como vimos nos sermões do padre Antônio Vieira.    
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CONCLUSÃO 

 

A Companhia de Jesus foi criada com uma finalidade: a de reconquistar as almas 

“desenganadas” e conquistar as ainda não “corrompidas” pela heresia protestante. Sendo 

assim, os jesuítas seriam então os soldados de Cristo na empreitada católica de recuperar 

sua moral em meio à turbulência da Reforma Protestante. Os ingressantes na Companhia de 

Jesus eram treinados e preparados para atuarem nas diversas áreas da vida, possuíam uma 

organização rígida e delimitada pela Fórmula e Exercícios Espirituais.  

Esses padres não vieram ao Novo Mundo desnudos de seus conceitos e percepção 

de mundo, eles traziam consigo toda uma bagagem cultural e uma mentalidade prenhe de 

valores cristãos, o que levou a transposição de conceitos e preconceitos sólidos, que era de 

certa forma, inflexíveis para os que não concordavam com esses. Esses Soldados de Cristo 

vieram do Atlântico para “resgatar” as almas perdidas para o “reino de Deus”. Acreditando 

que sua missão era verdadeira, os padres jesuítas tentaram impor aos índios o que 

pensavam ser o certo, condenando assim seus costumes, pois segundo os jesuítas, a 

permanência nos mesmos os conduziria ao inferno, e somente o abandono dessas práticas 

poderia conduzir ao céu e a salvação eterna.  

As intenções e os métodos utilizados pelos jesuítas não foram por eles encobertos, 

as suas ações eram expostas através do constante e obrigatório intercâmbio epistolar. Como 

vimos no primeiro capítulo, os missionários faziam uma detalhada descrição de tudo que 

viam e nada deveria passar despercebido, uma vez que, eles eram os olhos do papado, a 

quem deviam um voto de obediência. Tudo deveria ser relatado da periferia para o centro.  

Foi através da escrita desses missionários, ligada intimamente ao seu modo de 

proceder, que o Novo Mundo começou a ser apresentado ao Velho Mundo. Nessas 

epístolas não tinham apenas as minuciosas descrições, mas também podemos ver nelas as 

impressões desses missionários, ou seja, as opiniões dos padres acerca do “estranho” ou 

atípico eram acopladas aos relatos sobre a disposição dos padres ou a situação da 

Companhia na colônia. O “seu modo de proceder” garantia a unidade, força e organização 

do grupo, que mesmo disperso continuavam unidos pelo ideal proposto pelo Pe. Inácio de 

Loyola: a salvação das almas. 
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A América foi, dessa forma, “pintada” pelas lentes jesuíticas e ganhou a sobrecarga 

de uma visão eurocêntrica marcada por um nítido sentimento de superioridade. Os jesuítas 

comprometidos com seus votos de obediência à Ordem, relatavam tudo o que era visto e 

utilizavam essas informações como um meio de propaganda para atrair mais investimentos 

e pessoas para trabalhar nessa empreitada, sendo assim, essas informações dava a essa 

ordem controle, ou seja, poder. Essas cartas possuíam regras de escrita específicas e um 

controle muito grande sobre elas, o que justifica a divisão feita entre hijuelas e relatos 

edificantes (cartas ânuas). 

Pensar o Brasil do século XVI e XVII é pensar em construção, a imagem que foi 

criada pelos jesuítas e transportada através de suas cartas a Europa eram constituídas do que 

eles formularam a partir das representações que vivenciaram em seu mundo europeu, tanto 

medieval como também renascentista. Seus imaginários monstros, criaturas fantásticas e 

selvagens vieram junto com a Companhia de Jesus em suas caravelas para o Novo Mundo. 

Mas, não podemos esquecer que, apesar de trazerem muito do imaginário do Velho Mundo, 

os jesuítas tiveram suas visões confrontadas e modificadas no contato com o Novo Mundo. 

Dessa forma, podemos afirmar que nesse contato com o Outro, os jesuítas não só 

modificaram o cotidiano e o modo de pensar dos indígenas com suas propostas de salvação 

e trabalho, mas também sofreram transformações provocadas pelas rupturas da realidade 

vivenciada por eles. 

Durante essa pesquisa nos detivemos a analisar as descrições feitas pelos jesuítas 

das mulheres indígenas, pois nos chamou a atenção o fato de eles serem uma ordem 

religiosa que não aceitava mulheres em seu meio, mas que utilizaram muitas vezes dessas 

no período do colonial para alcançar seu objetivo de propagar a fé cristã. Podemos perceber 

após a leitura acerca da mulher indígena, que essa possuía uma influência em sua sociedade 

e que os lugares por ela ocupados influenciavam o meio em que vivia. No âmbito religioso, 

as índias tinham grande destaque. A presença feminina nos rituais, a proximidade com os 

xamãs, o dom das visões e premonições, bem como o caso das Santidades comprovam e 

clarificam que embora dentro de uma sociedade cujo complexo cultural tem supremacia 

masculina, as mulheres possuíam vozes, ações, funções e importância reconhecida pelos 

seus iguais. 
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Em uma sociedade que estava tendo suas configurações construídas aos moldes 

europeus, as mulheres indígenas tiveram papéis significativos, pois se apresentaram em 

alguns momentos como resistentes a nova ordem que estava sendo instalada e foram 

chamadas pelos inacianos de feiticeiras, mas devido às pressões sofridas pelas mudanças 

estabelecidas, essas tiveram momentos de acomodação e se utilizaram da fé propagada 

pelos jesuítas muitas vezes para sua própria proteção contra os maus tratos dos senhores 

coloniais. Dessa forma, o destaque das índias no que tange à religiosidade foi aproveitado 

pelos religiosos europeus para a introdução e disseminação da fé católica (lembrando que 

isso não ocorreu de forma passiva como já vimos anteriormente). Elas participaram desse 

processo de construção de uma religião que mesclava as concepções e ideais do mundo 

moderno europeu com o que encontraram no Mundo Novo. 

Essas mulheres se tornaram, assim, importantes símbolos de alianças, tanto de 

casamento, como alianças de guerra. O seu trabalho na agricultura, cerâmicas e outros 

foram adaptados pelos irmãos da Companhia de Jesus. Apesar de se acomodarem frente ao 

que se estava sendo imposto, elas não aceitaram simplesmente a fé católica, mas a 

adaptaram introduzindo nela algumas de suas práticas, sendo assim, ao serem modificadas, 

elas também estavam modificando o outro, ou seja, a forma de conceber catolicismo 

europeu nas terras do Novo Mundo.  

Os europeus também se aproximaram das índias por meio dos laços matrimoniais. 

Os casamentos e uniões, como afirmamos, tinham importância crucial para as comunidades 

indígenas. Por meio deles se formulavam alianças, ganhava-se poder, prestígio e venciam-

se guerras. Eram indispensáveis como mão de obra como também verdadeiros elos inter-

tribais. Atentos a essa dinâmica indígena, os colonos encontraram nos casamentos e na 

aproximação com a figura feminina das tribos, uma forma de mais facilmente inserirem-se 

na realidade local, e assim alcançarem seus diversos interesses. 

Foi também por meio desses laços traçados que as mulheres indígenas mostraram-se 

figuras essenciais nos momentos de batalha. Eram ainda as índias as detentoras de grande 

destaque nos momentos pós-guerra. Uma vez que, cuidavam daqueles que eram a principal 

razão para as lutas: o inimigo.  A preparação do inimigo e os rituais antropofágicos tão 

importantes no meio mágico-religioso tribais eram atividades majoritariamente femininas. 

Vemos que as mulheres se afirmavam e representavam vários lugares de sua sociedade 
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primitiva possuindo papéis relevantes tanto antes da colonização como durante o processo 

colonizador influenciando e em certos momentos servindo como elemento de mediação 

entre sua sociedade e os colonos.  

Apesar de terem a função de descrever em suas cartas a natureza e os seres que 

habitavam o Novo Mundo, incluindo os homens e mulheres, os jesuítas não tinham como 

finaestavam preocupados em conhecer o outro, mas se refletir através dele, a questão era de 

usurpação, o corpo da mulher serviu como meio de dominação, assim como a terra, a 

mulher teve seu corpo desejado e explorado. Os padres jesuítas se utilizaram de meios para 

atingir o que acreditavam ser o certo, seus objetivos evangelísticos e de exploração não se 

importando como a opinião ou querer do outro, os descrevendo como inferiores, meros 

“papeis em branco”, ou até mesmo como selvagens inconstantes, afinal, o que importava 

era levá-los ao caminho da salvação, e os fins justificavam os erros. 

Observamos nessa pesquisa que a ação dessa Ordem colaborou para construção do 

discurso de inferiorização do Outro a partir do século XVI. Não negamos ou invalidamos o 

discurso legitimador de toda empresa ultramarina portuguesa e jesuítica de converter as 

almas. Acreditamos que esse intuito tinha respaldo, os padres realmente se imbuíram da 

missão de resgatar as almas “há tanto tempo esquecidas do criador”, aportaram na colônia 

dispostos a se esforçarem para cumprirem com essa missão. Mas a obra dos jesuítas não se 

resumiu apenas a esse discurso, a prática foi muito além das expectativas teóricas. 

Os jesuítas não construíram apenas representações e um discurso inferiorizador da 

mulher indígena como do ameríndio em si, mas também da terra. O olhar que destinou a 

mulher influenciou o seu olhar e o modo como representou a própria terra em suas cartas. A 

terra, ou melhor, o espaço colonial foi construído pelos jesuítas seguindo o seu imaginário e 

concepções de mundo. Esse espaço se transformou em lugar a partir do momento em que os 

jesuítas destinaram a ele um significado.  

A mulher indígena foi vista primeiramente como “Eva” e o Novo Mundo 

representado a partir dessa visão como um “Paraíso”. Ao mudarem sua visão sobre a 

mulher indígena, que passou a ser vista como inconstante, selvagem, feiticeira, ou melhor, 

como o próprio “Demônio”, esse lugar repleto de significações passou a receber uma 

representação familiar a essa, o Novo Mundo seria então o próprio “Inferno”. Vimos 

também que buscando modificar essa realidade, os jesuítas passaram a impor a essas 
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mulheres o ideal de Maria, que em sua visão deveriam buscar a santificação e o 

afastamento de seus pecados e má conduta, a terra então foi vista como uma espécie de 

“Purgatório”, no qual essas mulheres sofreriam para alcançar a salvação e remissão de seus 

pecados.  

Uma forma diferente de olhar e representar as mulheres pode ser observada nos 

sermões do Pe. Antonio Vieira que viu nelas criaturas, simplesmente mulheres inclinadas 

tanto para o bem como para o mal e portanto, viviam em um lugar que nada mais era do 

que a própria Terra. 

Concluímos dessa forma que, ao se atentarem para a descrição da geografia, do 

clima, da fauna, da flora e dos habitantes do Novo Mundo, os jesuítas estavam transmitindo 

suas próprias opiniões e formulam hierarquizações que desembocam na geração de 

preconceitos. O que os admirava como edênico e maravilhoso nos primeiros momentos de 

colonização perdem espaço para estranheza, para o condenável e pecador.  

O foco dessa pesquisa se expressa, portanto, na questão de atribuirmos novos papéis 

aos jesuítas, que foram não somente evangelizadores, ou descritores do Brasil colonial, mas 

também se apresentaram como classificadores desse, atribuindo representações que 

partiram das concepções que traziam consigo da Europa e das concepções que construíram 

a partir do contato com o Outro, o ameríndio. 
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