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HISTÓRIA – AS MISSÕES JESUÍTICAS  

 Como vimos nas atividades anteriores, as capitanias hereditárias não foram 
bem-sucedidas. Somente duas, São Vicente e Pernambuco, conseguiram se 
desenvolver. As outras não conseguiram superar as muitas dificuldades para criar a 
infraestrutura necessária e principalmente evitar os ataques dos indígenas, ou nem 
chegaram a ser ocupadas pelos donatários. O rei de Portugal decidiu então adotar 
outra estratégia. Em 1549, instituiu na Colônia o governo-geral, uma estrutura política 
e administrativa com a qual pretendia manter o controle e a defesa do território.  
 

Comente e explique o principal fato ocorrido em 1549. 
 

 
 Junto com a comitiva do primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, chegaram 
os primeiros missionários da Companhia de Jesus, os jesuítas que eram liderados por 
Manoel da Nóbrega. Eles tinham a missão principal de catequizar os indígenas, ou 
seja, de convertê-los à religião católica.  
 
Quem foram os jesuítas? 
 
Qual era a missão deles? 

 
A catequização dos indígenas  
 A religião era um importante instrumento de controle e submissão dos 
indígenas no projeto da colonização. Os missionários entravam sertão adentro para 
fazer contato com diferentes comunidades indígenas e realizar o trabalho de 
conversão das populações à fé católica.  

Para que a catequização fosse realizada, era necessário que os indígenas 
aprendessem a língua portuguesa para a leitura de trechos bíblicos e o ensino da 
prática religiosa. 

Inicialmente, foi necessário criar uma comunicação com os nativos, uma vez 
que esses falavam tupi e os jesuítas falavam português. Assim, o padre José de 
Anchieta desenvolveu um manual que auxiliava na comunicação dos jesuítas com os 
nativos. Nesse período da história brasileira, o idioma mais comum existente aqui era 
a Língua Geral, que mesclava elementos do português com idiomas nativos. 

 

Explique com as próprias palavras as línguas faladas pelos indígenas e jesuítas e 
como aconteceu a comunicação entre eles.  
 
 

http://brasilescola.uol.com.br/biografia/padre-anchieta.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biografia/padre-anchieta.htm


  

 
 A catequização tinha início com a educação das crianças e dos jovens indígenas. 
Para isso, os jesuítas fundaram colégios em Salvador, São Vicente e São Paulo. Alguns 
desses colégios foram embriões de novas vilas ou cidades.  
 Os jesuítas também aprenderam as línguas dos nativos para se comunicar com 
eles e transmitir-lhes a doutrina católica.  

Em 1553, quatro anos após os primeiros jesuítas desembarcarem no Brasil, um 
dos nomes mais conhecidos  e atuantes no processo de evangelização que chegaram 
até nós foi o padre José de Anchieta: colonizador, bandeirante, educador, poeta e 
missionário. 

Entre os principais padres jesuítas missionários que vieram ao Brasil neste 
período, podemos citar: Padre José de Anchieta e Padre Manoel da Nobrega. 

 

Cite os principais jesuítas que atuaram na evangelização dos indígenas.  
 

 
 Este é um trecho de documento escrito em 1556 por José de Anchieta, um dos 
jesuítas que chegaram com Tomé de Sousa.  
 

   
 (...) expliquei suficientemente na carta anterior como se faz a doutrina dos 
meninos:  quase todos vêm duas vezes por dia à escola, sobretudo de manhã; pois 
à tarde todos se dão à pesca ou à caça para procurarem o sustento; se não 
trabalham, não comem. Mas o principal cuidado que temos deles está em lhes 
declararmos os rudimentos da fé, sem descuidar o ensino das letras; estimam-no 
tanto que, se não fosse esta atração, talvez nem os pudéssemos levar a mais nada.  
 

Disponível em: www.inep.gov.br/download/cibec/2000/rbep/rbep199_005.pdf.  
 

   
a. Qual o nome do jesuíta que escreveu o documento? 

 
b. Segundo o texto, o que mais atrai os meninos indígenas à escola?  

 
c. Qual o principal objetivo dos jesuítas? 
 

http://www.inep.gov.br/download/cibec/2000/rbep/rbep199_005.pdf

