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Apresentação

P

rosseguimos viagem, nova rota, seguindo, agora, pela linha do tempo. Vamos traçar
o percurso contextualizando a história e os aspectos históricos e sociais, no período
em que os princípios da educação jesuítica e os valores da ação educativa dominaram
a educação brasileira.
Esses serão alicerces importantes para melhor compreendermos o pensar e o fazer dos
educadores ao longo da história da educação.

Objetivos
Ao final desta aula, esperamos que você chegue ao porto com
condição de:

1
2

Conhecer, mesmo que de forma breve, o processo de
colonização do Brasil e como foi formada a educação
nesse cenário histórico;
Identificar a importância
educação brasileira.

dos
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Zarpando...
Venha! Você está animado/a? Temos muito que navegar até chegar ao próximo porto.
Muita coisa para conhecer. Vamos lá! As malas estão prontas? Essa nova rota se inicia nos
anos de 1500.

Brasil Colônia e Império (De 1500 até a
Independência em 1822)
No começo, antes da colonização, o nosso território era habitado por uma infinidade de
povos indígenas, que detinham uma cultura própria, um jeito de organização social, com um
processo educativo muito bem estruturado – não usavam castigos na educação das crianças,
transmitido de uma geração para outra, por meio de uma diversidade de manifestações
culturais: danças, linguagens, culinária, rituais religiosos.
Pero Vaz de
Caminha
Pero Vaz de Caminha,
escritor português, que
ficou conhecido no Brasil
na função de escrivão da
armada de Pedro Álvares
Cabral. A Carta, de Pero
Vaz de Caminha.
Disponível em: http://
www.cce.ufsc.br/~nupill/
literatura/carta.html,
Acesso em:
11 de julho/2007.



Leia a seguir, um recorte da carta de Pero Vaz de Caminha, que retrata essa
realidade:
Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de
maio de 1500.
“A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes,
bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou
deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande
inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro,
de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na
ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que lhes fica
entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado
de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber.
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Os cabelos deles são corredios. E andavam tosquiados, de tosquia alta antes do que
sobre-pente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia
por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte detrás, uma espécie de cabeleira, de
penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada,
que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena por pena,
com uma confeição branda como, de maneira tal que a cabeleira era mui redonda e mui
basta, e mui igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar”

Atividade 1
O texto nos transporta ao ano de 1500. Leia atentamente o recorte da carta de
Pero Vaz de Caminha, situe-o geograficamente e responda:

sua resposta

Quem eram os povos indígenas dos quais Caminha está falando e como
vivem hoje?
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Terminou sua atividade 01? Vamos continuar viajando. Com a “Descoberta do Brasil”
e a chegada dos colonizadores, nosso país foi organizado, inicialmente, pelo regime das
Capitanias Hereditárias. Só depois de quase cinqüenta anos tem “início” a “HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO NO BRASIL”, com a criação do Governo-geral por D. João III, administrado
por Tomé de Souza que, com ele, trouxe Manoel da Nóbrega, criador do primeiro “Plano de
Educação” - que tinha como tarefa primeira catequização dos índios. Mas o grande projeto
de colonização portuguesa, no Brasil, constituiu-se de duas frentes:
Sesmarias
Sistemática de concessão
de terras por doação
pela Coroa Portuguesa,
definidas de acordo com
o status social de quem
recebia. Funcionou, por
muito tempo, no Brasil, no
século XVI. As sesmarias
duraram até 1820 quando
foram extintas.

Latifúndio
Na Antigüidade, era o
grande domínio privado
da aristocracia; já no
sentido moderno, é um
regime de propriedade
agrária, caracterizada
pela concentração
desequilibrada de terras
pertencentes a poucos
proprietários com
escasso ou inexistente
aproveitamento físico
destas. Ou seja, os
latifúndios são extensas
propriedades rurais
onde existe uma grande
proporção de terras
não cultivadas, que são
exploradas com tecnologia
obsoleta e de baixa
produtividade.
Disponível em:
http://pt.wikipedia.org/
wiki/Latif%C3%BAndio
Acesso em:
12 de maio/2007.



Uma, focada na criação e consolidação das Capitanias Hereditárias, nas sesmarias,
no latifúndio, na apropriação das riquezas naturais, na exploração da mão-de-obra escrava,
inicialmente, dos índios nativos e, posteriormente, dos negros.
A outra, que mantinha o foco na disseminação das idéias, de verdades que precisavam ser
assimiladas pelos colonizados e pelos trabalhadores que aqui já habitavam, valores morais e
éticos, comportamentos desejados para o convívio social e político que atendia aos interesses
do colonizado, que deveria garantir a ordem social e política aos moldes de Portugal.

Logo após o Descobrimento do Brasil (1500), a coroa portuguesa começou
a temer invasões estrangeiras no território brasileiro. Esse temor era real,
pois corsários e piratas ingleses, franceses e holandeses viviam saqueando
as riquezas da terra recém-descoberta. Era necessário colonizar o Brasil e
administrar de forma eficiente.
Entre os anos de 1534 e 1536, o rei de Portugal, D. João III, resolveu dividir a
terra brasileira em faixas, que partiam do litoral até a linha imaginária do Tratado
de Tordesilhas, conhecidas como Capitanias Hereditárias, foram doadas para
nobres e pessoas de confiança do rei que recebiam as terras, tinham a função
de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. Esses territórios
seriam transmitidos de forma hereditária, ou seja, passariam de pai para filho.
Disponível em: http://www.historiadobrasil.net/capitaniashereditarias/ Acesso em: 12 maio 2007.

Essas duas frentes tiveram que conviver com resistências profundas e grandes conflitos,
por isso muito sangue negro e índio foi derramado, tribos inteiras foram dizimadas, outras
resistiram e outras se aculturaram. Tomé de Souza, então governador geral, aliou-se aos
índios tupis e declarou guerra às outras etnias/povos, escravizando os vencidos.

Aula 05 Fundamentos Sócio-filosóficos da Educação

Atividade 2
Como estudamos na aula 04, a história da educação é conseqüência dos
diferentes acontecimentos, sejam eles políticos, econômicos, sociais e/ou
culturais. Dentro dessa perspectiva responda à questão abaixo:

sua resposta

Identifique, no texto e transcreva os diferentes fenômenos que possam ter tido
influência na educação brasileira, para que você possa aproveitar melhor a
continuação desse trecho de nossa viagem.

Mas, vamos continuar. A nossa história de educação formal, tal como conhecemos hoje,
oferecida nas escolas, começa no Brasil, com a chegada da “Companhia de Jesus” - padres
jesuítas que integravam a comitiva dos colonizadores e foram os responsáveis pelo lançamento
das bases de um vasto sistema educacional, que se desenvolveu progressivamente.
A ordem dos jesuítas nasceu da união de sonhos de seu fundador, Inácio de Loyola e
dos esforços aplicados no momento em que a Igreja Católica mais precisava. A possibilidade
de expansão do protestantismo acelerou o movimento de reação, exigindo atuação de Papas
reformistas e do Concílio de Trento.
Aula 05
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A atuação dos Jesuítas foi quase que exclusiva por dois séculos. Inicialmente, com o propósito
de formar novos padres, criaram as escolas de ordenação e, como ação secundária, ofereceram
formação a uns poucos filhos dos colonos e aos mestiços. Esse trabalho evoluiu muito e os
Jesuítas foram os precursores e mantiveram o monopólio na construção de seminários, colégios
e internatos no Brasil, onde continua a formação de novos padres, que também passam a oferecer
cursos para os filhos da burguesia: fazendeiros, senhores de engenhos, comerciantes.

Você já ouviu falar da Ratio Studiorum?
Quem é seu autor? Sabe o que ela quer dizer ?
Venha comigo! Vamos ler, juntos, o texto a seguir e descobrir a resposta para esses
questionamentos.
Ratio Studiorum
(ou ordem dos estudos)
Síntese da experiência
pedagógica dos Jesuítas,
apresentada através de
um conjunto de normas e
estratégias, que visavam
à formação integral do
homem cristão, de acordo
com a fé e a cultura
daquele tempo.

Aldeamentos
Os Recolhimentos
eram lugares onde os
jesuítas arrebanhavam e
limitavam vários povos
indígenas que haviam
sido capturados, para a
catequese, a evangelização
e para o trabalho escravo.

O Pe. Manoel da Nóbrega, através da “Companhia de Jesus”, propôs o Ratio Studiorum,ou
seja, um plano de ensino, constituído de duas etapas:
Na etapa I – ensinavam-se português, doutrina cristã e a escola de “ler e escrever”.
Na etapa II – ensinavam-se música instrumental e o canto orfeônico. Nesse plano,
era possível progredir nos estudos, ou para a formação técnica ou para a continuidade dos
estudos de gramática que, depois, para os filhos dos que detinham poder econômico seriam
finalizados na Europa. Não havia oportunidade para todos, ao contrário, apenas para uma
pequena parcela: os filhos das elites.
Nesse sistema, a educação era rígida, caracterizada por um professor que sabia tudo
– dono de um saber inquestionável -, a preocupação era ensinar para uma aprendizagem por
memorização e os conteúdos, descontextualizados da realidade dos alunos.
Os jesuítas exerceram forte influência em nossa educação, sobre a sociedade,
especialmente na burguesia, que foi formada em suas escolas. Eles introduziram, no período
colonial, uma concepção de educação que contribuiu para o fortalecimento das estruturas de
poder hierarquizadas e de privilégios para um pequeno grupo. Incutiram a idéia de exploração
de uma classe sobre a outra e a escravidão, como caminho normal e necessário para o
desenvolvimento. Enfim, a educação tinha o papel de ajudar a perpetuar as desigualdades
sociais e de classe.
Os jesuítas criaram também os aldeamentos e os recolhimentos destinados à
catequese, à evangelização e à preparação de mão-de-obra, “civilizando” as tribos
indígenas para que colaborassem na exploração das riquezas da terra. Por ordem da
Coroa Portuguesa, os jesuítas celebravam os rituais religiosos nas aldeias, batizavam
os nativos, ensinavam a estes a língua portuguesa, os bons costumes e o catecismo,
além de forçá-los ao trabalho (BRETAS, 1991).

Com a difusão das idéias do Iluminismo na Europa, o Marquês de Pombal (ou Conde
de Oieras), simpatizante das mesmas, e com o poder de ministro de estado em Portugal,
resolveu expulsar em 1759, a Companhia de Jesus de Portugal e de suas colônias.
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Mas, isso é assunto para nosso próximo trecho.

Iluminismo ou
����������������������������������������������������������
esclarecimento foi um movimento e uma revolta ao mesmo
tempo intelectual, surgido na segunda metade do século XVIII, conhecido como
“século das luzes”, que enfatizava a razão e a ciência como formas de explicar o
universo. Foi um dos movimentos impulsionadores do capitalismo e da sociedade
moderna. O nome se explica porque os filósofos da época acreditavam estar
iluminando as mentes das pessoas. Os iluministas acreditavam que a Razão
seria a explicação para todas as coisas no universo, e se contrapunham à fé.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo. A���������
cesso em: 12 maio 2007.

Atividade 3
1

Você leu a Carta de Caminha, pesquisou sobre os povos indígenas. Agora,
veja o filme a Missão - uma outra linguagem que lhe vai permitir aprofundar
a realidade que nós vínhamos estudando. Procure assistir ao filme com
outros cursistas. Discuta com seus tutores e colegas.

A MISSÃO (The Mission, ING 1986)
Direção: Roland Joffé
Elenco: Robert de Niro, Jeremy Irons, Lian Neeson.
Duração 121 min., Flashstar
Sinopse: No século XVIII, na América do Sul, um violento
mercador de escravos indígenas, arrependido pelo
assassinato de seu irmão, realiza uma auto-penitência e
acaba se convertendo como missionário jesuíta em Sete
Povos das Missões, região da América do Sul reivindicada
por portugueses e espanhóis, e que será palco das
“Guerras Guaraníticas.
Palma de Ouro em Cannes e Oscar de fotografia.
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2

Após o diálogo, articule as diferentes informações e faça uma síntese do que
você entendeu sempre verificando o que tudo isso tem a ver com a educação.

Resumo
Nesta nossa sétima aula, você estudou sobre o nosso processo de colonização,
que ocorreu através de duas frentes: uma focada na consolidação das
Capitanias Hereditárias e a outra na disseminação das idéias dos valores dos
colonizadores. Vimos que os jesuítas introduziram, no período colonial, uma
concepção de educação que contribuiu para o fortalecimento das estruturas de
poder hierarquizadas e de privilégios para um pequeno grupo. Com a difusão
das idéias do Iluminismo na Europa, o Marquês de Pombal , simpatizante das
mesmas, resolveu expulsar em 1759, a Companhia de Jesus de Portugal e de
suas colônias. No entanto, a presença da Companhia de Jesus foi importante
para a constituição das bases da educação no Brasil e que essas bases têm
influenciado nossa ação pedagógica até os dias atuais.
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Auto-avaliação
Essa é a hora da reflexão, da construção do seu DIÁRIO DE BORDO. Você fez a viagem,
leu os textos, respondeu às atividades, visitou os sites, assistiu aos filmes, mas, com certeza,
foi mais além.
Para saber se você atingiu os objetivos propostos responda a questão que se segue.
Se tiver dúvidas, procure tirá-las voltando ao texto e buscando ajuda do tutor e/ou de
colegas cursistas.
Faça uma síntese sobre o processo de colonização do Brasil e como foi
formada a educação nesse cenário histórico. Não esqueça de destacar o
que você aprendeu sobre a Companhia de Jesus e sua importância para à
educação brasileira.

Aula 05
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Leituras complementares
Sites interessantes
Os Jesuítas no Brasil - http://www.jesuitas.com.br/Historia/brasil.htm
Este site apresenta um panorama geral sobre os jesuítas no Brasil e no mundo, são
textos que vão ajudar na compreensão desta aula, além de aumentar seus conhecimentos
sobre a temática estudada.

Vídeos
Vídeo sobre a Independência do Brasil
A mais importante Cena do filme “Independência ou
Morte” de 1972, onde D.Pedro I interpretado por Tarcisio
Meira, proclama a Independência do Brasil às margens
do Rio Ipiranga. Vale a pena rever este clássico brasileiro
tão pouco comentado na história de nosso cinema.
http://br.youtube.com/watch?v=2HuSZMs1MNY. Acesso em: 20 jun. 2007.

Anexos
1. Trecho da Carta, de Pero Vaz de Caminha.
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Temos aqui um outro recorte da carta de Caminha, para seu aprofundamento.

Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até
à outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista,
será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas de costa. Traz
ao longo do mar em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas, e
outras brancas; e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos.
De ponta a ponta é toda praia... muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos
pareceu, vista do mar, muito grande; porque a estender olhos, não podíamos
ver senão terra e arvoredos -- terra que nos parecia muito extensa.
Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de
metal, ou ferro; nem lha vimos. Contudo a terra em si é de muito bons ares
frescos e temperados como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo
d’agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas; infinitas. Em tal
maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa
das águas que tem!
Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta
gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa
navegação de Calicute bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e
fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé!
E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta Vossa terra vi. E
se a um pouco alonguei, Ela me perdoe. Porque o desejo que tinha de Vos tudo
dizer, mo fez pôr assim pelo miúdo.
E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra
qualquer coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim
muito bem servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir
da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro -- o que d’Ela receberei em
muita mercê.
Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro
dia de maio de 1500.
Pero Vaz de Caminha
LITERATURA BRASILEIRA
Textos literários em meio eletrônico
A Carta, de Pero Vaz de Caminha.
Disponível em: http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/carta.html.
Acesso em: 11 jul. 2007.
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