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Localização da autora 

Beatriz Vasconcelos Franzen é Doutora em História pela Universidade de Lisboa, na 

qual também é professora convidada. É docente do programa de Pós-Graduação em 

História da UNISINOS. Possui graduação em História e Geografia pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (1957), especialização em Metodologia do Ensino 

Superior pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1977) e doutorado em História 

pela Universidade de Lisboa (1998). Atualmente faz parte do Instituto Camões e é 

membro efetivo do Instituo Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Tem 

experiência na área de História, com ênfase em História da América. Atua 

principalmente nos seguintes temas: Jesuítas, portugueses e espanhóis, ação 

missionária, colonos, autoridades locais. 

Resumo de conteúdo 

Os colégios jesuíticos no Brasil- Educação e civilização na colônia (1549-1759) 

“Os colégios, originalmente, foram criados para atender à formação dos jovens que 

entravam na Companhia, mas, desde logo, abriram-se para leigos, transformando-se 

nas mais importantes instituições de ensino para as elites católicas da Europa. O 

papel desses colégios era fundamental para a Igreja Católica naquele momento, tendo 

em vista o desenrolar da Reforma Protestante e sua expansão na Europa. (...)” Pg. 49-

50. 

Aqui a autora fala sobre a criação dos colégios religiosos, seu início e expansão (de 

início jovens e depois se abre para leigos). Desenvolve também a importância de sua 

criação para a Igreja Católica; com a expansão da Reforma Protestante pela Europa. 

“Os jesuítas, defensores da difusão do ensino, são, por isso, atacados inclusive dentro 

da própria Igreja. Os seus memoriais exprimem a vontade de difundir o ensino da 

escrita e de constituir um grupo social de letrados, criticam a ideia de uma sociedade 

estática em que o saber seja um monopólio de uma minoria e defendem a abertura do 

ensino (...). A busca pela realização da Missão, em breve, levará os jesuítas às novas 

terras, recentemente descobertas, cujo povoamento e exploração, atendendo aos 

interesses das potências colonizadoras (Portugal e Espanha), implicarão a 

necessidade de conquistar e pacificar as populações nativas ali instaladas. (...). Nela, 

sua imediata preocupação será a criação de uma escola de ler, escrever e contar para 

os pequenos indígenas.” Pg. 50. 
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Podemos ver alguns dos motivos que levam os jesuítas a praticarem as missões: 1º 

por querer expandir o conhecimento e constituir uma sociedade de letrados, sendo 

contra a monopolização do ensino. 2º atender as expectativas colonizadoras; a autora 

desenvolverá algumas características da relação entre o processo colonizador e o 

ensino dado pelos jesuítas mais à frente. 3º Evangelizar os indígenas, através da 

escola de ler, escrever e contar. 

Fontes sobre o colégio 

“As principais fontes a respeito dos colégios jesuíticos no Brasil são, sem dúvida 

nenhuma, as cartas dos padres que ajudaram a instalação desses estabelecimentos. 

Dentre eles, destacam-se José de Anchieta e Manuel da Nóbrega.” Pg. 51 

Segundo a autora, Manuel da Nóbrega fundou os colégios mais importantes: o da 

Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. E Anchieta participou da instalação dos colégios 

de São Paulo e Rio de Janeiro, ambos foram reitores e provinciais. 

“Outro que nos deixou muitas informações sobre os colégios foi Fernão Cardim, (...). 

No século XVII, a figura ímpar de Antonio Vieira em suas cartas deixou-nos dados 

importantes a respeito, principalmente, do colégio da Bahia. Outros como Leonardo 

Nunes, em São Vicente, Azpicuelta de Navarro e Jacomé Monteiro, secretário do 

visitador Manoel de Lima, em 1610, e muito mais, ao longo dos séculos XVI, XVII e 

XVIII, deixaram-nos centenas de cartas e outros documentos que se constituem em 

fontes para o estudo dos colégios jesuíticos no Brasil. Grande parte dessa 

documentação, (...), foi compilada e serviu de fundamento para a obra monumental de 

Serafim Leite (...)” Pg. 51 

A autora destaca fontes que podem ser úteis à pesquisa. Assim como Serafim Leite 

que trabalha com tais fontes, e que inclusive vem sido usado pelas pesquisadoras. 

Objetivos e metodologia 

“Atendendo aos princípios da Companhia de Jesus e aos interesses da Coroa, nos 

primeiros tempos, os colégios serviram de sustentação para a ação catequética. (...). A 

preocupação inicial foi atrair as crianças, pois estas eram mais receptivas à 

aproximação dos padres, às suas pregações e aos seus ensinamentos. Por meio dos 

filhos, eram atraídos os pais, alcançando, os jesuítas, seus objetivos.” Pg. 52 

Percebe-se por qual meio eram atraídos os índios aos ensinamentos, através, 

segundo a autora, das crianças. Já que estes eram mais receptivos. 

“Com o tempo, os colégios começaram a buscar outros objetivos, além daque les 

originais. (...). Muitos jesuítas chegaram da Europa sem ter concluído seus estudos, 

era preciso completá-los. A escola de ler e escrever transformava-se num colégio cujo 

currículo visava à formação humanística e teológica.” Pg. 52 

Expandem-se os objetivos dos jesuítas que, além de ensinar a ler e escrever se 

preocupava com a formação dos alunos para atender as expectativas da ordem 
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evangelizadora. E com isso cria-se uma metodologia para se alcançar o máximo do 

aprendizado dos jesuítas europeus. 

“A metodologia implicava o uso de diversos exercícios escolares, prelações, lições de 

cor nas quais a memorização era muito exigida, desafios/debates, composições em 

prosa e verso, declamações, diálogos e chamadas dominicais. (...). Em sua atividade 

educacional bem como na catequese dos índios, os padres utilização muito o teatro. 

As danças também eram utilizadas como entretenimento e arte entre os meninos do 

colégio.” Pg. 53 

Metodologia usada com alunos em sua formação. 

“O objetivo dessa metodologia era alcançar o integral aproveitamento das aulas e 

diversificar a atividade dos alunos. (...). Como os jovens formados tinham como 

principal campo de suas futuras ações o trabalho nas missões, o estudo da língua 

indígena era primordial. Atendia-se, assim, ao objetivo do regulamento das missões de 

1586, (...)” Pg. 53 

O estudo da língua indígena era primordial para se criar o contato com os índios e 

ensinar a eles. Eunícia Fernandes destaca esse ponto em sua tese “A Companhia de 

Jesus e os índios na Capitania do Rio de Janeiro: Séculos XVI, XVII e XVIII.” 

“Numa sociedade, como a colonial brasileira, que se caracterizou por ser 

predominantemente rural, o apoio da Coroa era fundamental. (...). Assim, os atos de 

criação dos colégios da Bahia: Carta Régia, 20 de agosto de 1556; Rio de Janeiro: 

Carta Régia de 15 de março de 1568 e Olinda (Pernambuco): Carta Régia de 06 de 

janeiro de 1576 – os três colégios criados nos primeiros tempos coloniais, nos 

reinados dos Reis D. João III e D. Sebastião – estabelecem doações reais que 

serviriam para o sustento e a formação dos padres que trabalhariam na obra de 

evangelização dos indígenas, tornando-os cristãos, objetivo da Companhia e do 

Estado, pois isso implicava que também seriam súditos civilizados da Coroa 

portuguesa.” Pg. 54 

Aqui a autora destaca a importância da coroa para os padres que trabalhariam nas 

missões, a Coroa lhe garantiria o sustento. E o interesse da Coroa: terem súditos 

civilizados através do trabalho das companhias, esse era um dos Objetivos da coroa. 

“Se analisarmos o testemunho de Anchieta, podemos levantar a hipótese de que as 

dificuldades encontradas pelos padres na educação dos meninos índios e dos filhos 

dos colonos seria uma consequência da falta de interesse dos alunos. O difícil latim, a 

repetida doutrina e a rígida disciplina na atraíam os alunos. (...). Anchieta declara que 

somente com varas é possível conseguir alguém resultado. Em função disso, os 

jesuítas tomaram medidas de restrição contra a entrada de índios na Companhia.” Pg. 

55 

“À medida que o desenvolvimento da colonização foi se fazendo sentir, os índios 

foram sendo agrupados em aldeamentos localizados nas proximidades dos povoados. 

Ali, sob a tutela dos padres, a catequese acompanhada do ensino básico foi 
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ministrada às crianças em escolas de ler e escrever, instaladas junto à igreja da 

aldeia.” Pg. 57 

A autora fala dos aldeamentos, um dos trabalhos jesuíticos mais importantes para a 

aproximação com os índios. 

“ O colégio, situado na cidade, era frequentado por „filhos de funcionários públicos, 

senhores de engenho, criadores de gado, de oficiais mecânicos e, no século XVIII, 

também de mineiros que representavam o Brasil a nobreza e a burguesia européia...‟ 

(Leite, 1962, p. 195). Os negros, escravos, não tinham acesso à educação, posto que 

os senhores os tinham comprado para trabalhar na lavoura ou na casa, nunca para 

que fossem estudar. Aos índios e negros escravos, os senhores só admitiam a 

catequese não a instrução.” Pg. 57 

Os colégios não eram frequentados, assim, por índios, mas por estes citados acima 

pela autora segundo Leite. Os índios eram somente catequizados, com os outros se 

ampliavam os objetivos. 

“Missões saídas dos colégios percorriam os engenhos e as fazendas com o intuito de 

levar a doutrina aos escravos. Esse foi um importante papel desempenhado pelos 

colégios, centros de irradiação da doutrina, por meio dos missionários que, 

percorrendo centenas de quilômetros, visitavam não só aldeias indígenas, (...).” Pg. 58 

Vemos que as missões não abarcavam só a evangelização dos índios. 

“A localização dos colégios junto ao litoral atendia às necessidades de colaborar na 

instalação e fixação de núcleos populacionais ali fundados, atendendo às 

determinações da Coroa, que desejava preservar a posse do território. Essa 

preservação se faria pelo povoamento do litoral, o que asseguraria os direitos 

portugueses à terra e impediria qualquer tentativa de penetração para o sertão por 

parte de outros povos.” Pg. 58 

A autora destaca a preocupação da Coroa com invasões, sendo um dos objetivos da 

Coroa com os aldeamentos e missões jesuíticas, tal era a preservação da terra 

conquistada pelos portugueses e a solução era o povoamento destas. 

Os principais colégios no Estado do Brasil 

“O primeiro colégio fundado foi o da Bahia. Inicialmente, foi criado como colégio de 

meninos, à semelhança daquele que a companhia instalara em Portugal. (...). O padre 

Azpiculcueta de Navarro, um dos companheiros de Nóbrega, dá seu testemunho: „o 

colégio será não só útil para ensinar e doutrinar, mas, também, para a paz e sossego 

da terra e proveito da república‟. (...). Ao mesmo tempo, chegava a Salvador carta de 

El- rei, determinando a fundação, naquela cidade, de um colégio à semelhança do 

Santo Antão de Lisboa.”Pg. 59 

Vê-se o primeiro colégio fundado e em qual região, na Bahia, sempre através do 

consentimento do rei. 
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“Em 1556, o Colégio dos Meninos de Jesus foi, então, elevado a colégio canônico, 

com o nome de Colégio de Jesus. A escola de ler e escrever progredira bastante. A 

alguns era ensinada a gramática, isto é, o latim. (...). O estudo do latim era 

considerado fundamental na época. No Colégio da Bahia, os exercícios escolares 

eram escritos em latim, nas aulas falava-se latim. (...). A língua indígena cedo foi a 

grande preocupação dos padres. Havia necessidade de bem se comunicar com os 

índios a fim de os ensinamentos doutrinários poderem ser, efetivamente 

compreendidos. A facilidade de Anchieta no que se relacionava com a aprendizagem 

de línguas permitiu-lhe rapidamente dominar Tupi, língua indígena falada pela maioria 

dos nativos da costa brasileira. Daí resultou a primeira gramática da língua nativa, 

escrita por Anchieta, Arte da Gramática da língua mais usada na costa do Brasil.” Pg. 

60 

Aqui a autora destaca a importância da língua para a aprendizagem dos índios, 

aprender a língua dos índios era primordial para estabelecer o contato e catequizar os 

índios. 

“No colégio da Bahia, no século VXII, viveu, por longos anos, como aluno e, 

posteriormente, como professor, o padre Antônio Vieira, o que, por si só, serve para 

exemplificar a importância cultural e educacional que o Colégio da Bahia teve na vida 

das populações baianas da época. No século XVIII, nele foi fundada a Faculdade de 

matemática, demonstrando que os jesuítas no Brasil, acompanhavam o 

desenvolvimento científico da época. (...). (...), o Colégio da Bahia” Pg. 62. 

O Colégio da Bahia, assim como o do Rio de janeiro, Pernambuco, e o de São Paulo, 

eram os mais importantes na época. 

“A exemplo do Colégio da Bahia, os outros dois colégios reais, o do Rio de janeiro e 

Pernambuco, foram centros de cultura, fundamentais na formação das populações que 

habitavam o Brasil, bem como instrumento para a fixação dos moradores e para a 

consolidação da posse do território. Alem dos colégios reais, os jesuítas, com a 

autorização real, criaram colégios em várias capitanias. Dentre eles, destaca-se o 

colégio de São Paulo, origem de uma das maiores cidades do mundo atual, São 

Paulo. A maior parte de informações que possuímos a respeito do colégio de São 

Paulo são apresentadas nas cartas de Nóbrega e de Anchieta.” Pg. 63 

A autora destaca o colégio de São Paulo, um dos colégios mais importantes fundado 

por Nóbrega e Anchieta. 

“Em 1556 quando Nóbrega ordenou a transferência do colégio de São Vicente para 

Piratininga, Anchieta – cuja formação em Coimbra lhe permitia maiores conhecimentos 

de latim do que os de seus companheiros – foi designado para professor dessa 

disciplina. Devido à insegurança em São Paulo (ataque indígenas), em 1560, o colégio 

voltou a São Vicente, mas logo retornaria a Piratininga. Anchieta explica-nos os 

motivos desse retorno: „ (...) foi necessário que nós viéssemos a esta Piratininga, onde 

é a abundância maior‟. ” Pg. 64. 
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Aparece o importante papel de Anchieta como professor de latim, e a transferência do 

colégio de são Vicente que favorece aos moradores, pois: ocorre o contato com índios, 

que segundo a autora, são receptivos com os jesuítas; e a abundância de alimentos 

em Piratininga era maior. 

“O Colégio de São Paulo foi o grande centro de cultura no qual os paulistas se 

formaram ao longo do século XVII e XVIII, até que, em 1759, cerrou suas portas, 

devido à expulsão dos jesuítas do Brasil.” Pg. 65 

Na Colônia do Sacramento 

“Em 1680, os portugueses instalaram-se no rio da Prata, fundando a Colônia do 

Sacramento. (...). Mas as contínuas lutas entre portugueses e espanhóis pela posse 

do território impediram que qualquer outra ação fosse feita, além daquela de 

atendimento à população que ali se instalara. (...). A Carta Anua de 1728 comenta que 

os padres ali instalados dedicavam-se à catequese dos escravos ( negros da guiné) e 

dos índios. (...) O período de paz se estendeu-se de 1715 a 1735 e, nesse tempo, a 

colônia muito se desenvolveu, (...). (...). Os jesuítas portugueses permaneceram na 

Colônia até 1759, quando a expulsão dos mesmos do Império luso foi ordenada pelo 

Marquês de Pombal.” Pg. 66-67. 

Aqui a autora fala sobre a colônia do sacramento que, mesmo entre a luta dos 

espanhóis e portugueses, conseguiu sobreviver e os jesuítas fizeram trabalho 

missionário. 

No Estado do maranhão e Grão-Pará 

“O Colégio do Maranhão localizado em São Luiz, cidade conquistada aos franceses 

pelos portugueses, teve suas obras iniciadas em 1622, quando a ermida levantada 

pelos franceses foi entregue pelo capitão-mor Antonio Moniz Barreiros ao padre Luis 

Filgueira, S.J.” Pg. 67. 

“Em 23 de setembro de 1652, o soberano português informava que havia ordenado 

que os jesuítas fundassem, em Belém do Pará, „ as Igrejas necessárias com o intento 

de doutrinar encaminhar ao gentio a abraçar nossa Santa Fé, principal obrigação 

minha nas conquistas‟ (Leite, tomo III, p. 208). (...). Ambos foram fundados com o 

objetivo de realizar a catequese; somente mais tarde desenvolveram outras atividades. 

“Complementando a ação desenvolvida pelos colégios de Santo Alexandre e de Nossa 

senhora da Luz do Maranhão (São Luiz), suas outras casas jesuíticas foram 

importantes na região: o seminário de Nossa Senhora das Missões, iniciativa do padre 

Malagrida, que começou a funcionar em junho de 1749, (...), e a casa-colégio da mãe 

de deus, em Vigia/Pará, cuja licença foi outorgada por D. João V, em 11 de maio de 

1731.” Pg. 68-69. 

Influência educacional, colonizadora e evangelizadora dos colégios 
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“Em todos os colégios, quer no Estado do Brasil quer no Maranhão, a influência dos 

jesuítas na área da educação foi muito grande. (...). Quando os documentos do 

Cartório dos Jesuítas, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, são 

examinados, observa-se que, realmente, a Coroa, interessada na cristianização e 

civilização das populações nativas (...), não poupou esforços e recursos materiais para 

alcançar seus objetivos.” Pg. 69-70. 

“Na verdade, os jesuítas foram utilizados como elemento que muito contribuiu para a 

conquista e a efetivação da posse do território, bem como para o descimento dos 

índios para os aldeamentos próximos dos povoados portugueses, (...). (...). Os 

colégios foram, também, utilizados como instrumentos de manifestação de poder em 

frentes de conquista. Serviram para a consolidação da conquista.” Pg. 70 

Como exemplo o Colégio do Rio de Janeiro e da Bahia, instalados no litoral 

conquistado. 

“O caso do colégio de São Paulo parece-nos um pouco diferente, pois o modelo de 

colonização portuguesa privilegiava a fixação no litoral. A expansão para o interior, 

com a instalação do colégio em Piratininga, representava o abandono de uma 

preocupação, (...).” Pg. 71. 

“ (...) os colégios jesuíticos da América portuguesa divergem dos colégios do Paraguai. 

Estes, no Paraguai, foram instalados em cidades já fundadas , com a população 

urbana bem desenvolvida, que necessitava dos colégios para a educação de seus 

filhos. (...). (...), o que comprova a utilização dos jesuítas, tanto portugueses como 

espanhóis, e suas instituições, colégios, reduções ou aldeamentos como instrumentos 

dos interesses das Coroas, quer lusa, quer espanhola.” Pg. 71 

 

 

 

 

 

 

 


