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Projeto Pedagógico 

O projeto foi idealizado a partir do documento Historia dos Collegios do Brasil, 

dando ênfase principalmente a segunda parte do documento que é intitulada de Historia 

delCollegiodel Rio de Henero y sus residências. As minhas questões/reflexões com 

relação ao material foram as seguintes: a escrita da Historia do Colégio do Rio de 

Janeiro e do Colégio da Bahia (que é o assunto de que fala a primeira parte do escrito) 

serviria, a meu ver, a dois objetivos: a construção de uma imagem da atuação da 

Companhia de Jesus na Capitania do Rio de Janeiro, e desta mesma maneira, a 

construção de uma memória da Ordem jesuítica; e o aumento dos “ânimos”, da fé para a 

continuidade da ação missionária. Diante disso, como pensar em trabalhar este assunto 

em uma turma de alunos do sexto ano, por exemplo? A maneira como tornar este saber 

um saber escolar foi pensada por etapas e estas serão apresentadas da seguinte maneira 

ao longo do texto: primeiramente, os objetivos a que se propõe o projeto; o 

desenvolvimento; e, por último, as estratégias utilizadas para a realização do projeto. 

OBJETIVOS 

*Trabalhar a colonização portuguesa na América a partir da apresentação do 

documento, quer dizer, o intuito é mostrar qual o papel da Ordem jesuítica na 

colonização, a aliança com a Coroa, etc.  

*Trabalhar junto aos alunos, como eram realizadas as comunicações no contexto do 

século XVI, isto pensando na questão da valorização da escrita para a época; 

*Trabalhar a autonomia e a capacidade de interpretação do aluno (é ele quem responde, 

não há uma resposta pronta); 

*Trabalhar as questões a partir do que os alunos vivenciam (aproximar o saber da 

academia/escolar do saber (ou saberes) cotidiano); 

*Trabalhar a questão da memória, a construção de uma representação. 

DESENVOLVIMENTO 

1ª etapa: Primeiramente, a ideia é que sejam lançadas questões para a turma (que não 

precisam ser respondidas por escrito, é apenas uma primeira conversa), no intuito de 

fazer uma primeira aproximação e uma reflexão entre o saber acadêmico/escolar e o 

cotidiano: Por que escrevo? Para que escrevo? Para quem escrevo? Quando escrevo 

sobre mim, qual a impressão que desejo que as pessoas tenham a meu respeito? Se faço 

parte de um grupo (dos skatistas, dos roqueiros, das meninas que andam na moda, dos 

que gostam muito de estudar, etc.), como escreveria sobre ele? Falaria tudo ou 
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selecionaria algumas coisas para serem escritas? Da seleção, escolheria qualidades ou 

defeitos?  

Esta primeira etapa é para que seja realizado o exercício da questão da escrita e da 

memória (escrevo algo para que seja esquecido ou lembrado?), é uma introdução para a 

segunda etapa, que é quando se inicia o assunto sobre a colonização portuguesa, para 

que, desta forma, os alunos já obtenham um maior esforço de reflexão e interpretação. 

 

2ª etapa: A partir das respostas dos alunos, apresentar o título do documento do artigo 

para os alunos, Historia del Collegio del Rio de Henero y sus residências e, assim, 

lançar a questão: Por que ou para que vocês acham que alguém escreveu uma História 

do Colégio da Companhia de Jesus? 

ESTRATÉGIAS 

Para ser respondida a questão da segunda etapa, algumas estratégias serão tomadas: 

*A estratégia utilizada para iniciar o assunto sobre colonização será através da leitura e 

interpretação de um trecho do documento. As palavras e frases sublinhadas são 

exemplos deste assunto que irá ser trabalhado em sala de aula. A partir dos trechos em 

destaque, o intuito é demonstrar a associação entre Coroa e Companhia assim como o 

projeto evangelizador jesuítico, que ao mesmo tempo era colonizador e modificador do 

espaço, tornando-o uma região colonial: os Aldeamentos, colégios e outros 

instrumentos de ação da Companhia. 

“O padre Manuel da Nóbrega “torno a acabar su visita y los padres quedaron 

exercitando os ministerios assi com los índios como com los blancos padeciendo 

muchos trabajos, miserias, hambre desnudez estando em continuo peligro de las vidas 

assi com las muchas traiciones y saltos que hazian los Indios Tamoyos como de 

francezes que algunas vezes fueron a combeter aquella ciudad y de los unos y de los 

otros fueron muchas vezes librados milagrosamente assi ellos como la ciudad dando 

Dios sempre Victoria contra los Indios y francezes. Despues desto se hizieron pazes 

com los Tamoyos y salian algunas vezes el Padre Luis de grana com otros padres a 

visitar algunas aldeãs que estavã iunto do cabo frio enseñado a todos las cosas de su 

sanacion com mucho peligro de sus vidas porque como estos índios acostumbran a ser 

traidores em cada aldeã se temian dellos, mas Dios N. S. los libro” (pp. 128)  

Fonte: Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Historia dos Collegios do 

Brasil. Volume XIX, 1897. 


