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Os dilemas da evangelização: Nóbrega e as
políticas jesuíticas no Brasil do século XVI

Alfredo Cordiviola*

O impacto criado pelas realidades americanas muda, a partir do final
do século XV, o devir universal, e obriga o homem europeu a repensar sua
posição  na história e no mundo.  É esse o momento crucial do pensamento
moderno, em que, como escreveu Lévi-Strauss em Tristes Trópicos, 

“uma humanidade que se julgava completa e acabada recebia
de repente, como uma contra-revelação, a notícia de que não estava
só, era uma peça de um conjunto mais vasto, e que, para se
reconhecer, devia primeiro contemplar a sua imagem irreconhecível
nesse espelho que lançava seu primeiro e último reflexo” (1). 

A América, e as heterogêneas populações que a habitavam,
ofereceram ao europeu uma imagem irreconhecível de si, imagem que é
considerada ora como uma versão rudimentar e inocente (como no Diário e
na primeira carta de Colombo), ora como perversa e intrinsecamente
malvada (como nas gravuras que acompanhavam os relatos de Hans
Staden), quando não é simplesmente tida como uma expressão de outra
natureza, de outra condição.

Diante da rudeza e do atavismo, diante dos estranhos sons de línguas
incompreensíveis, para o europeu não parece suficiente definir o indígena
através da noção de “homem bárbaro”. Já desde os gregos, “bárbaro” era
todo aquele que falava uma outra língua. Esse conceito estava destinado a
assinalar menos uma essência que uma diferença: se o bárbaro é aquele que
não enuncia a palavra “bárbaro”, aquele que é sempre outro, está implícito
no conceito que esse outro é também um homem. Em geral, não se discute
a humanidade do bárbaro; pode ser considerado diferente e portanto
inferior, mas essa inferioridade não atinge contudo sua essência última, que
continua sendo humana.

As grandes viagens marítimas permitiram ao europeu conhecer
outros bárbaros. No Brasil, a questão da humanidade dos indígenas (ou, em
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outros termos, a existência ou não de alma no corpo dos indígenas) foi uma
das primeiras a serem debatidas no seio da igreja. Essa questão baseia-se na
pergunta pelos atributos que diferenciam o homem do animal, e remonta
aos autores clássicos. Quais seriam esses atributos que fundam a
humanidade, e portanto a superioridade, do homem? Para Platão (Timeo) é
o fato de ter postura ereta e poder alçar os olhos para o céu. Aristóteles (De
Anima) estabelece a teoria das três almas: homens, animais e vegetais
possuem alma nutritiva; homens e animais, alma sensível, mas só o homem
é dono de uma alma racional. Para Plínio, entretanto (Naturalis Historia), a
diferença entre homens e animais reside na anatomia: as partes intestinais
são mais sinuosas nos homens, o que permite reter o alimento por mais
tempo e se dedicar a outras especulações que não as originadas na barriga.
A possibilidade de dispor de uma linguagem articulada, a possibilidade de
escolher mediante o livre-arbítrio, a possibilidade de dominar, com a razão,
as paixões inferiores, foram outros tantos argumentos esgrimidos  para
sustentar a superioridade do homem sobre todas as coisas vivas.

Essas razões que enfatizam o contraste entre homem e não-homem
fornecem uma analogia para distinguir o europeu do indígena. No Brasil, os
indígenas não dispunham, para ouvidos europeus, de linguagem inteligível,
andavam nus, como os animais, tinham costumes considerados bestiais pela
doutrina cristã, como a poligamia e a antropofagia, e conviviam com uma
natureza poderosa e hostil. Essas evidências levaram os missionários a se
perguntarem pela humanidade dos nativos Pois, se apresentavam tais
características, seriam de fato homens? Disporiam de razão, ou seriam
apenas corpos-máquinas guiados pelos instintos mais básicos? Não seriam
em parte animais? Possuiriam consciência –quer dizer, seriam moralmente
inocentes, ou teriam feito uma opção racional pelo Demônio? (2) Enfim,
teriam alma imortal, ou seriam meras matérias indiferenciadas, sem
qualquer transcendência, sem bem-aventurança possível?  

O Diálogo para a conversão do gentio, escrito pelo jesuíta Manuel da
Nóbrega entre junho de 1556 e dezembro de 1557, postula, discute e
responde perguntas como essas (3). Nóbrega, o fundador da política
jesuítica no Brasil, chegara quase dez anos antes, em 1549 , na comitiva de
Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil.  Formada por mais
de mil integrantes, essa comitiva, que desembarca quase meio século
depois do achamento de Cabral,  afirma definitivamente a presença da
coroa portuguesa em território brasileiro, e garante o papel preponderante
que seria outorgado à Companhia de Jesus  na evangelização das
populações locais.

O Diálogo apresenta dois interlocutores, o Irmão Gonçalo Alvares,
“a quem Deus deu graça e talento para ser trombeta da sua palavra na
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Capitania do Spiritu Sancto”, e o Irmão Mateus Nogueira, “ferreiro de Jesu
Christo”. São personagens cuja existência consta na história: Nóbrega
tratou com Nogueira na Capitania de São Vicente de 1553 a 1556, e com
Alvares na de Espírito Santo em 1556. No textos ambos discutem as
possibilidades de sucesso da conversão dos indígenas. Alvares é céptico e
desconfia dos resultados finais da tarefa missionária, enquanto Nogueira
acredita na viabilidade do projeto. Exibindo argumentos opostos,  o
Diálogo todo pode ser lido como uma justificativa da ação missionária e
como uma exortação a realizá-la O texto formava parte da pedagogia
empregada nos colégios jesuíticos para a formação de futuros padres.

Na primeira parte do diálogo, os interlocutores expõem os aspectos
negativos do indígena, que dificultam ou impossibilitam a conversão. Tais
aspectos conformam todo o corpo de referências e costumes sociais,
políticos, psicológicos e religiosos divergentes da moral cristã, e são os
inimigos a serem vencidos com as armas da evangelização e da “sujeição
bem ordenada”, demônios menores que juntam suas forças para impedir o
avanço da Palavra. Assinalados por Serafim Leite no prefácio do Diálogo,
os aspectos negativos do índio são basicamente os mesmos que Nóbrega já
tinha identificado na sua Informação das terras do Brasil escrita em 1549:

- a animalidade (“porque vemos que são câis em se comerem e
matarem, e são porcos nos vícios e na maneira de se tratarem”):.

- A antropofagia (“são tão bestiais, que não lhes entra no
coração cousa de Deus; estão tão incarniçados em matar e comer que
nenhuma outra bem-aventurança sabem desejar)”.

- A nudez (“Esta terra tem mil léguas de costa toda povoada de
gente que anda nua assim as mulheres como os homens).

- Ausência aparente de religião (“Esta gentilidade não adora a
nenhuma coisa nem conhece a Deus, só aos trovões chamam Tupana,
que é como quem diz coisa divina. E assim nós não temos outro
vocábulo mais conveniente para os trazer ao conhecimento de Deus que
chama-lhe Pai Tupana”.

- O atavismo (“nem sei se é bom chamar-lhe corvo, pois vemos
que os corvos, tomados nos ninhos, se crião e amanção e ensinão, e
estes, mais esquecidos da criação que os brutos animais, e mais ingratos
que os filhos das biboras que comem suas mãis, nenhum respecto tem
ao amor  e criação que nelles se faz” (4).

Perante este catálogo de dificuldades, como não ser céptico?: 
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“Por demais é trabalhar com estes; são tão bestiais que não
lhes entra no coração cousa de Deus”. “Que aproveita conversar que
não os entendo? Ainda que, segundo me parece delles, para este fim
de se converterem e serem christãos não há mister muita inteligentia,
porque as obras mostrão quão poucas mostras elles têm de o poder
vir  a ser” (5). 

Esse ceticismo só pode ser combatido mediante a afirmação da
humanidade do indígena. Sendo animais, nenhum esforço em favor da
conversão teria sentido; como poderia se estender e perdurar a fé no
interior de seres brutos? Sendo humanos –mesmo se tratando dos mais
perversos, dos mais selvagens, ou justamente por isso- a doutrinação surge,
para o jesuíta, como uma obrigação. Tratando-se de homens, a misericórdia
é possível. Deus tem aberto as portas da fé para todos os homens, para que
todos possam ser conduzidos por esse rumo. Nisso consiste o trabalho do
missionário: levar, mostrar o rumo, encaminhar firme e duradouramente. 

No Diálogo, é Nogueira quem postula e defende a humanidade dos
índios. Alvares, pelo contrário,  equipara indígenas e animais como se
fossem integrantes de um mesmo universo não humano: 

“Pois a pessoas mui avisadas ouvi eu dizer que estes não eram
próximos, e porfiã-no muito, nem tem para si que estes são homens
como nós”(6). 

Nogueira, por sua parte, para refutar esta presunção ampara-se na
tradição oposta, aquela que afirma a natureza humana dos gentios: 

“Se elles não são homens, não serão próximos, porque soos os
homens, e todos, maos e bons são próximos Todo o homem hé uma
mesma natureza, e todo pode conhecer a Deus e salvar sua alma, e
este ouvi eu dizer que era próximo”(7). 

“Todo o homem é uma mesma natureza” significa que o índio não
representa uma opacidade inexpugnável, nem constitui um impedimento
definitivo para a extensão da fé. Assim, o indígena não é uma alteridade
total, mas uma parte do Todo. Pregando aos índios o jesuíta reencontra-se,
como diz Baeta Neves, “com regiões de si que se teriam afastado física e
espiritualmente, partes de um mesmo mapa já há muito tempo desenhado
por uma só Mão” (8). O indígena é então a “ovelha perdida” (como é
chamado no Diálogo) que deve ser reconduzida ao seio do qual saiu uma
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vez. A história das criaturas humanas é única, porque todas elas emanam de
um único criador, que as fez á sua imagem e semelhança: 

“Estou eu imaginando todas as almas dos homens serem
humas e todas de hum metal, feitas à imagem e semelhança de Deus,
e todas capazes de glória e criadas para ella; e tanto vale diante de
Deus por naturaleza a alma do Papa como a alma de vosso escravo
Papanã”(9).

Como parte dessa história comum das criaturas humanas, os tupis
também possuem alma, alma idêntica a todas as outras, composta pelas
mesmas três potentias que distinguem os homens, o entendimento, a
memória e a vontade. O peso da história atingiu por igual portugueses,
castelhanos, tamoios e aimures. Todas as almas foram tornadas
“semelhantes a bestas" por terem sofrido as conseqüências do pecado
original. Assim como a misericórdia prometida, o pecado e a natureza
corrupta igualam a todas as criaturas humanas.

Todavia, e apesar de todas terem a mesma origem, a mesma história
e a mesma composição das almas, como seria possível incluir numa mesma
linhagem gerações humanas tão heterogêneas, tão diversas entre si  como,
por exemplo, a dos gregos e a dos gentios? É essa a pergunta que o
desconfiado Gonçalo Alvares formula: 

“Pois se assim hé, que todos temos huma alma e huma
bestialidade naturalmente, e sem graça todos somos huns, de que
veyo estes negros serem tão bestiais, e todas as outras gerações,
como os romanos e os gregos, e os judeus, serem tão discretos e
avisados? (10)

Nogueira procede a lhe responder traçando em linhas gerais a
história do erro humano: “Todas as geraçõis tiveram tãbem suas
bestialidades”, afirma. Os judeus, “gente de mais razão que no mundo
havia”, adoraram uma bezerra de metal Os mouros fizeram dos deleites da
carne e dos vícios uma religião. Os romanos, os gregos, e “todos os outros
gentios”, tiveram por deus a uma vaca, ou às rãs, ou galos,, ou “ratos e
outras inmundicias”. Esta história do Erro é também a história da cegueira
humana, e procede do  pai da mentira, o Mentiroso, aquele que João (8,44)
acusa de ser “homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade,
porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é
próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira”. Nogueira faz da história da
humanidade uma alegoria –alegoria, porque transforma o fenômeno em
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conceito, e o conceito em imagem, segundo a conhecida definição de
Goethe. Nesta espécie de magna alegoria, como não poderiam estar
presentes os indígenas? Como os romanos, os judeus e os árabes, os
indígenas viveram no mundo da ilusão, e à ilusão chamaram verdade.

Mas Alvares, amante da controvérsia, não se convence com
facilidade e teima na desconfiança. E pergunta: se todos aqueles que
viveram á margem da palavra de Cristo compartilhavam o Erro, como se
explica que alguns tenham inventado a filosofia e as ciências, enquanto
outros, como os indígenas brasileiros andem nus e desconheçam por
completo a leitura e a escrita? Por que o entendimento é tão desigual entre
os homens? Porque aqueles tiveram “melhor criação” e criaram-se “mais
politicamente”, responde Nogueira, resposta que pode ser interpretada
como o fundamento da política de sujeição dos indígenas: se
permaneceram na ignorância, se careceram de boas invenções, foi por não
haverem tido “mais policia”, isto é, por ter lhes faltado organização
racional, organização que só poderia ser estabelecida através de uma
autoridade que outorgasse uma linguagem comum, um léxico e uma
retórica nos quais pudessem se reconhecer, e através da divisão hierárquica
da sociedade, que evitasse a desordem e a  dissipação social. 

Se neste ponto concordam os interlocutores, falta ainda desvendar
um detalhe: por que tiveram os indígenas “pior criação” que os outros?,
“como não lhes deu a natureza a mesma policia que deu aos outros?”(11).

A explicação está, outra vez, nas Escrituras, e Nogueira a verifica.
Gênese 9, 18-27: é o episódio dos filhos de Noé, e da desmesura de um
deles, Cam, que consiste em ter visto  a nudez do pai. Essa desmesura
instaura a culpa, e essa culpa estender-se-ia a toda sua descendência.
Enquanto os outros gentios provieram das linhagens de Sem ou de Jafet, os
indígenas americanos seriam descendentes de Cam. Isso supõe pelo menos
duas coisas: que eram homens e tinham alma; e que estavam destinados à
sujeição, como conseqüência da maldição ancestral de Noé. Nóbrega,
contudo, nas Novas Cartas jesuíticas (12), comenta e rejeita o sentido de
iure perpetuo da escravatura implícita na maldição. Defende que os
indígenas não seriam escravos das futuras gerações, e, para que não o
fossem, deviam ser sujeitos nesse momento, a fim de serem encaminhados
definitivamente na direção correta. Segundo o parecer de Nóbrega, o
trabalho do presente curaria os indígenas dos efeitos da desmesura do
antecessor, e os livraria assim das maldições do passado.

Mas se a própria genealogia dos índios legitima a sujeição, há ainda
um outro fator, que a estimula e a favorece: a “simplicidade” do indígena.
É o que postula Nogueira quase no final do Diálogo, quando contrapõe o
índio com o filósofo. Enquanto o saber e as sutilezas do pensamento podem



96

impossibilitar ou perturbam o acesso do filósofo à verdadeira religião –
prova disso seriam os hereges e os judeus- a própria ignorância dos
indígenas seria a garantia do sucesso da conversão:

“mais se perdeo por sobejos e soberbos entendimentos que não
por simplicidade e pouco saber. Mais fácil hé de converter hum
ignorante que hum malicioso e soberbo” (13).

O filósofo precisa de demonstrações racionais; ao ignorante basta a
fé:

“E está clara a razão porque como as cousas de nossa fee das
mais essenciais, como são da S. Trinidade e que Deus se fez homem
e os mistérios dos sacramentos, não se podem provar por razão
demonstrativa, antes muitas são sobre toda razão humana, claro está
que mais difícil será de crer a hum philosopho, que todo se funda em
subtilezas de razão, que não a hum que outras cousas muito mais
somenos cree” (14).

Os índios então são homens, mas homens simples. Homens que
devem ser purificados dos seus maus costumes e instruídos nos bons, que
ainda desconhecem. Nesse sentido, todos os indígenas são iguais, e é muito
claro o uso do coletivo para denominá-los: “gentios” ,  sinônimo de
bárbaro, selvagem, não civilizado, infiel, pagão, idólatra. Exprimem uma
indiferenciada massa de indivíduos, sob a qual são homogeneizadas e
apagadas as especificidades raciais e culturais. 

Mas, se todos os indígenas são iguais quanto a sua natural
simplicidade, todavia há entre eles alguns mais simples do que outros.
Esses são os meninos. Os meninos, as crianças, são os alunos prediletos dos
jesuítas. “Imagem”, como diz Baeta Neves (15), “do indígena que está na
infância da humanidade” que mora nos novos mundos que são a “infância
do mundo”. No método jesuítico, os meninos são transformados no meio
mais apto para atingir os adultos. Através da educação, os filhos passam a
ser os porta-vozes da doutrina ante seus pais. Como são mais jovens, não
apresentam tantas dificuldades para serem convertidos. Neles a conversão
perdura, e o processo evangelizador não e interrompido.

Crianças como modelo, como exemplo a ser imitado.
‘Principalmente”, escreve Nóbrega, “pretendemos ensinar bem os moços,
porque estes bem doutrinados e acostumados em virtude, serão firmes e
constantes os quais seus pais deixam ensinar e folgam com isso” (16). A
inconstância, que era uma das características que mais dificultavam a
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conversão do indígena, estaria ausente nos meninos. Eles são “firmes e
constantes”, porque estão “bem doutrinados e acostumados em virtude”,

Para “acostumar um menino em virtude” precisa-se de um método. O
próprio Nóbrega resume o método de catequese empregado na escola dos
meninos da Aldeia de São Paulo (Brotas) que era, basicamente, o mesmo
que se usava em todos os aldeamentos do Brasil:

“A ordem, que teve e tem em proceder aqui a Escola de
Meninos, que são para isso, cada dia uma só vez e porque têm o mar
longe e vão pelas manhãs pescar para si e para seus pais, que não se
mantêm doutra coisa, e ás tardes têm escola três ou quatro. Destes
há-i cento e vinte por rol, mas, continuos, sempre há de oitenta para
riba Estes sabem bem a doutrina e coisas de Fé lêem  e escrevem, já
cantam, e ajudam já alguns à missa. Estes são já todos baptizados
com todas as meninas da mesma idade e todos os inocentes e
lactantes. Depois da escola, há doutrina geral a toda gente, e acaba-se
com Salve cantada pelos meninos e as Ave Marias.

Depois, uma hora da noite, se tange o sino e os meninos têm
cuidado de ensinarem a doutrina a seus pais e mais velhos e velhas,
os quais não podem ir tantas vezes á Igreja, e é grande consolação
ouvir por todas as casas louvar-se Nosso Senhor e dar-se glória ao
nome de Jesus”(17).

A repetição do método garante o triunfo da catequese. Por um lado,
essa repetição favorece o ensino da doutrina (ensino que, por sua vez, é
repetição de outra repetição, pois se baseia no comentário e citação das
fórmulas e episódios bíblicos; ensino entendido como difusão de uma
Verdade anterior e definitiva, ensino que rediz –com essa leve alteração
que o trabalho de persuadir e a simplicidade do interlocutor impõem- o que
já foi dito antes). A virtude avança então de cópia em cópia formando uma
corrente de emissores e receptores, receptores que escutam ecos da doutrina
para, transformados em emissores, reproduzir outro eco desses ecos, e
assim, ad infinitum, em ressonância perpétua. Nessa corrente, a peça chave
são os meninos..

Pelo outro lado a repetição do método assegura a obediência.
Obediência que é regulamentada pela presença de dois tipos de autoridade:
a do meirinho (“índio manso”, já convertido), e a do governador
(representante da lei portuguesa).

Aprendizagem e obediência conformam uma disciplina que, se difícil
de inculcar nos adultos, é aceita pelos meninos, que a praticam e a
divulgam. Os meninos são para os jesuítas não apenas o exemplo que os
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outros indígenas deveriam imitar. São a versão depurada do indígenas, são
o indígena por antonomásia. Da mesma forma, o indígena não é “como”
uma criança ; é uma criança. E, como criança que era não podia ser deixado
à mercê da natureza, e por isso teria que ficar sob os cuidados da
doutrinação constante. Com a doutrinação, os índios –que, para esta visão,
tinham algo de feras e muito da simplicidade atribuída à infância-
conseguiam dominar as paixões animais. A doutrinação os expurgava dos
seus costumes nefastos, aos que substituía por outros, decretados pela razão
e o “bom zelo” . Consequentemente, se o índio precisava desses cuidados,
como as crianças precisam da proteção dos seus maiores, a política de
sujeição do “gentio”  estava condicionada e legitimada pela própria
natureza infantil do indígena. Esta redução do nativo ao status da criança
que fundamentou a política dos aldeamentos e vigorou durante toda a
evangelização, seria confirmada no final do século XVIII, quando uma lei
portuguesa, em 1798, declarou oficialmente os  índios brasileiros em
“estado de minoridade”.

Assim, baseadas numa certa idéia de continuum, os jesuítas
apostaram na conversão dos indígenas. Continuum da terra, que é toda ela,
mesmo se tratando dos seus confins mais remotos, um espaço traçado por
Deus. Continuum do tempo que, como tempo divino, é uma linha reta que
leva à humanidade toda na mesma direção. Continuum da doutrinação, que
está destinada a se estender por todas as almas. Com esta idéia, os jesuítas
dominaram finalmente o mundo natural, pois se a natureza apresenta uma
aparência hostil, se os homens e as feras que nela convivem podem inspirar
desconfiança ou terror, se nela proliferam infinidade de perigos e sombras
desconhecidas, em definitivo trata-se de mais uma advertência  que informa
sobre o poderio de Deus. A natureza torna-se o alfabeto com o qual o
Criador nos fala da Ordem do mundo, já que, como naquele outro cosmos,
o Texto sagrado, nela tudo pode ser interpretado como signo da divindade,
como discurso –feito não de letras, mas de plantas, fenômenos e criaturas
estranhas- que Deus dirige ao homem desde o  início dos tempos.

Os instrumentos da conversão

Na prática, as políticas contidas no projeto jesuítico precisavam de
instrumentos para serem viabilizadas. Estes instrumentos são as armas que
o evangelizador utiliza no cumprimento da sua ação doutrinária, e podem
ser considerados basicamente sob dois aspectos. O primeiro, a criação de
um corpus de normativas, restrições e obrigações que fosse capaz de
substituir nos indígenas hábitos considerados maus ou bestiais por outros
compatíveis com a moral cristã. O segundo diz respeito ao exercício de
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sutis ou compulsórias técnicas de persuasão, prática na qual, pela
necessidade de catequizar ou pela própria formação, que não despreza nem
os labirintos retóricos nem as argumentações surpreendentes, os jesuítas
foram especialistas. Podemos considerar que a principal arma de persuasão
dos jesuítas, com a difusão da língua geral, código comum formado a partir
do tupi, foi ter sabido aplicar diversas estratégias, como a encenação de
peças teatrais e o exercício da música, que serviram de canais para
promover e gravar a doutrina. Assim, normativa e persuasão foram os
mecanismos que garantiram a consolidação das políticas de conversão
desenhadas por Nóbrega e pela Companhia.

Em carta escrita no dia 8 de maio de 1558, meses depois da chegada
á Bahia do novo governador, Mem de Sá, Nóbrega expõe seu plano de
evangelização. Mem de Sá, terceiro governador-geral e Nóbrega
emblematizam a aliança entre missionários e o poder público português.
Como conta Serafim Leite,

“Pouco depois de chegar (Mem de Sá), fez os Exercícios
Espirituais com o Provincial (Nóbrega) e sem dúvida em função do
seu cargo público conferiram entre si a situação geral do Brasil,
cimentando entre ambos um entendimento mútuo, pessoal, que nada
quebraria daí em diante. Perante a História, Mem de Sá é o chefe
civil e militar, Nóbrega um como secretário de estado: com o braço
de um e o conselho de outro, o Brasil perturbado e cortado ao meio
na baía de Guanabara se iria na verdade unir e praticamente
constituir em bases perduráveis”. (18)

O governador empreenderia sucessivas “guerras de pacificação”
contra tupinanquins e tamoios, e também tomaria o Forte Coligny,
construído no Rio pela armada francesa de Villegagnon. Para os índios, as
conseqüências dessas guerras foram o extermínio e a fuga obrigada para o
interior. Através dessa aliança, os jesuítas apostavam na perduração da sua
tarefa; pensaram que não haveria evangelização sem sujeição, segundo o
expressa Anchieta:

“Parece-nos agora que estão as portas mais abertas nesta
capitania para a Conversão dos Gentios, se Deus Nosso Senhor
quiser dar maneira com que sejam sujeitos e postos debaixo de jugo,
porque para este gênero de gente não há melhor pregação do que
espada e vara de ferro, na qual mais do que em nenhuma outra é
necessário que se cumpra o compelle eos intrare.” (19)
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De fato, a aliança acabou favorecendo, mesmo de maneira indireta,
outro tipo de sujeição. A aliança “produziu o efeito de possibilitar a criação
dos engenhos de açúcar, conseqüência direta das matanças dos indígenas e
da redução deles á escravidão” (20). Produziu também e deu impulso á
formulação de uma somatória de discursos sobre as interdições que regiam
as vidas dos indígenas e as metodologias de doutrinação que lhes foram
impostas. Foram esses os discursos que deram forma à política dos
aldeamentos, exposta já na mencionada Carta de 1558.

Esse texto constitui um lugar privilegiado para ler todo o conjunto de
interdições que regularam a vida nos aldeamentos. Na Carta, as interdições
adotam a forma de um verdadeiro código, cuja função consiste em
prescrever, com força de lei, certos imperativos básicos, como os que se
enumeram a seguir:

“1. Defender-lhes comer carne humana, e guerrear sem licença
do governador; 2. Fazer-lhes ter uma só mulher; 3. Vestirem-se, pois
têm muito algodão, ao menos depois de cristãos; 4. Tirar-lhes os
feiticeiros; 5. Mantê-los em justiça entre si e para com os cristãos; 6.
Fazê-los viver quietos, sem se mudarem para outra parte se não for
para entre os cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastem e com
estes Padres da Companhia para os doutrinar” (21).

Observe-se que o código atua em três sentidos: proíbe a
antropofagia, a poligamia e a nudez; substitui uma religião (falsa) por outra
(verdadeira) e determina a sujeição dos indígenas, ao delimitar um espaço,
o aldeamento, e impor o compromisso de acatar uma justiça inerente a esse
território.

Foram basicamente estas as regras que deram forma às aldeias de
doutrina. Aparecem expressas em textos especificamente normativos
(houve, por exemplo, um Tratado de Direito contra a antropofagia e contra
os cristãos, seculares e eclesiásticos, que a fomentam e a consentem escrito
por Nóbrega em 1558, e hoje perdido), e disseminadas em todo relato que
descrevesse o quotidiano das aldeias. Normativa e aldeamentos se
pressupõem mutuamente: enquanto a própria estrutura da aldeia impõe a
necessidade de um código que regule os comportamentos, a normativa
fornece essas pautas de conduta que instituem uma ordem cristã.

Todo o discurso jesuítico está baseado em noções como as de Lei,
Ordem, Medida. Estas supõem por sua vez toda uma série de pressupostos,
nem sempre explicitados, que fundam o repertório de contrastes entre o
europeu e o indígena. A normativa a ser aplicada aos indígenas é extraída
desses pressupostos. Assim, o indígena é obrigado a se adequar ou a imitar



101

os comportamentos europeus, considerados como os únicos moralmente
aceitáveis.  Se há um corpo culto, que oculta determinadas partes vestindo
determinadas roupas, haverá um corpo inculto, o indígena, que ostenta em
vez de cobrir as suas partes. Do pressuposto da existência de um corpo
culto surge para o indígena a interdição de exibir seu próprio corpo.

Por outro lado, se há uma vida econômica centrada na agricultura (o
que significa constância, fixação, previsão), aquela que em vez de acumular
se centra nos imprevisíveis e nômades métodos da caça e da pesca será
relegada a um segundo plano. Se a moral cristã impede que um homem
tenha mais de uma mulher, a poligamia será então vista como nociva e
pecaminosa. O mesmo pode ser dito em relação à antropofagia, ao incesto,
à oferta de mulher ao estrangeiro, ao culto aos feiticeiros ou pajés, ou à oca,
tipo de moradia que, por não ter divisões, favorece, segundo os jesuítas, a
promiscuidade. Todos esses comportamentos indígenas são considerados
extremamente prejudiciais para o processo de conversão e são portanto
combatidos pela força e pela repetição. Impondo novas condutas, a
normativa acaba definitivamente com os “desconhecimentos” em que
viviam os indígenas. Como sintetiza Baeta Neves em relação ao incesto, ao
canibalismo e à nudez:

“O incesto 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”
(22).

Se os desconhecimentos são sinônimo de animalidade e em todo
contrários às noções cristãs, a normativa vem reparar essa falta,
estabelecendo uma nova legalidade que imperaria em cada uma das aldeias
jesuíticas. Também fixaria os principais delitos a serem penalizados dentro
desse âmbito (embriaguez, roubo, adultério, ausência ao trabalho, à escola
ou ao culto), e os castigos a serem distribuídos conforme à pena (tronco,
açoites e, no último caso, mutilação, já que nos aldeamentos não se
aplicava nem o desterro nem o encarceramento).

A normativa constitui então o primeiro passo da evangelização,
expurgando os maus hábitos e preparando o caminho para o advento da
nova doutrina. O segundo passo consistia em colonizar o imaginário
indígena através de simulacros e representações. Música e teatro foram
algumas das chaves utilizadas para cumprir esse objetivo. Como afirma
Leite,
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“A atração do canto e da música sobre os povos naturais é uma
das observações de todos os etnólogos e missionários, e logo a viu
Nóbrega nos da Baía e a fomentou para bem da conversão” (23).

O padre Simão de Vasconcellos também escreve que

“Chegou a ser da opinião de Nóbrega que era um dos meios,
com que podia converter-se a gentilidade do Brasil, a doce harmonia
do canto; e por esta causa ordenou se lhe pusessem em solfa as
orações e documentos da nossa santa Fé; porque à volta da suavidade
do canto entrasse em suas almas a inteligência das cousas do Céu”
(24).

A música constitui então outra das faces do processo de tradução do
Texto sagrado. Aproveitando a “natural inclinação” dos indígenas pela
música, os jesuítas se valeram de sucessivas variações: as “orações e
documentos da nossa santa Fé” foram transformadas em canções de “doce
harmonia”. Traduzidas ao tupi e musicadas, as ‘cousas do Céu” iriam
substituir aquelas outras dissonâncias onde ecoava a voz do demônio.
Dessa luta entre o som (a “suavidade do canto”) e o ruído (usado pelos
poderes violentos como estrategema para tentar os gentios), luta entre “a
elevação ascética e a sedução pelo ouvido” (25), ficam os instrumentos, e
uma forma musical já colocada ao serviço da conversão. A música então,
como a dança, que costumavam favorecer a irrupção dos maus espíritos,
são assim reconquistadas pelos jesuítas. 

Por outra parte, já desde os gregos o ethos musical é pensado como
uma das bases para a formação do cidadão adequado á harmonia da polis.
Música é também sinônimo de civilização, e seu cultivo uma ferramenta
para se adentrar e vencer nas regiões tenebrosas. Por isso no século XIX o
historiador Varnhagem equipara Nóbrega a Orfeu:

“A música atraiu assim à civilização, do meio dos bosques,
muitos que se estavam criando para homens-feras; e Nóbrega foi
quase um segundo Orfeu em nosso país” (26).

Esclarecer as coisas do céu, resgatar o índio das trevas que dificultavam a
conversão, imitar, no meio de uma natureza estranha, a música das alturas,
foram os propósitos que animaram os jesuítas a privilegiar o papel da “doce
harmonia do canto” no decorrer da doutrinação. Souberam que, se a música
tem um poder agregador, centrípeto, de grande utilidade pedagógica, ao
mesmo tempo poderia ter um poder dissolvente, centrífugo, capaz de abalar
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a ordem social que a Companhia se esforçava em impor. Para conjurar esta
segunda possibilidade, Nóbrega funda a Escola de Canto e Música de São
Vicente, já na primeira metade de 1553.  Na “Relação da Missão de
Ibiapaba”, António Vieira escreveria depois que Nóbrega dizia que “com
música e harmonia se atrevia a trazer a si todos os gentios da América”
(27). O próprio Nóbrega, segundo relata a carta do Padre Francisco Pires de
5 de agosto de 1552, mandou pedir de Portugal instrumentos musicais para
serem distribuídos entre os meninos. Perante Nóbrega e seus meninos
músicos, pergunta Pires, “quem terá dúvida de que tremerão os demônios e
seus poderios como enevoados diante do sol?” (28). Dissolvendo os
demônios para instaurar a palavra de Deus, entre os meninos e os padres
progride a música: canto das sereias, que resgatando obnubila, ou canto de
Orfeu, que obnubilando resgata.

Todavia, se a música tenta representar a harmonia das esferas
celestes, o protótipo da representação é dado pelos Autos e pelas diversas
peças teatrais que os jesuítas, e em especial Anchieta, compuseram com
fins eminentemente didáticos. O teatro jesuítico está atravessado por um
dualismo ontológico. Para converter o indígena, para persuadi-lo mais de
forma mais contundente, os jesuítas voltaram a encenar essa que
acreditavam ser a única luta que desde o início dos tempos vinha sendo
travada, a do Bem contra o Mal.

Este mundo maniqueísta é o mundo da alegoria. Alegórico porque
anula os fenômenos concretos em proveito de forças abstratas, ou porque
considera que apenas o abstração é a única concretude. Alegórico porque a
representação é entendida como reprodução de um original, mesmo que a
perfeição desse Original obrigue o homem, ao reproduzi-lo, a se contentar
com simulacros mais ou menos fidedignos, mais ou menos verossímeis.
Alegórico porque interpreta os eventos (bíblicos ou não) como signos, e o
mundo como território de prefigurações e, ele mesmo, Figura e Espelho.
Proveniente de uma longa tradição medieval, a alegoria, como escreve
Bosi, “foi o primeiro instrumento de uma arte para massas criada pelos
intelectuais orgânicos da aculturação” (29). Nessa linha podemos também
entender o recurso da multiplicação das imagens, característico da devoção
popular ibérica. Relíquias,  medalhas, escapulários e santinhos constituíam,
e constituem, mediações tangíveis e visíveis entre o homem e os mundos
superiores, tornando-se marcas que a divindade deixara na terra para
consolar as almas e consolidar a fé.

Com o teatro alegórico-didático, o jesuíta se infiltra no imaginário
indígena para semear as matrizes cristãs, e para edificar as almas na
doutrina. Para criar essas matrizes o jesuíta deve não só traduzir, mas
também adequar ás categorias nativas os conceitos e as figuras cristãs. Essa
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necessidade provocou às vezes algumas soluções estranhas, como no caso
da noção de “anjo”, “Karaibebê” (=profetas que voam) na língua geral, já
que “karai” é o homem branco e também a santidade que vai de tribo em
tribo anunciando a Terra sem mal. Mas, em que pensariam os índios
acoplando “karai” à idéia de vôo expressa em “bebê”? Como Bosi
pergunta, seria “nos seus próprios xamãs nômades e videntes, mas agora
dotados de asas? Ou então em portugueses alados?” (30).

Nunca conseguiremos reproduzir as imagens que o indígena
descobria cada vez que ouvia essa palavra. Mas é inquestionável que, pela
irrupção desse imaginário alheio, o mundo sagrado do indígena perde a sua
unidade, e, como continua Bosi, 

‘reparte-se em zonas opostas e inconciliáveis. De um lado o
Mal, o reino de Anhanga., que assume o estatuto de um ameaçador
anti-Deus, tal qual o Demônio hipertrofiado das fantasias medievais.
De outro lado, o reino de Bem, onde Tupã  se investe de virtudes
criadoras e salvíficas, em aberta contradição com o mito original que
lhe atribuía precisamente os poderes aniquiladores do raio” (31).

E, como Anhanga está fora, rondando, e pode atacar a qualquer
momento, a disciplina social deve preencher todo vazio, para impedir seu
acesso e fortificar as defesas da alma. Uma das conseqüências mais
poderosas da implantação desse dualismo básico, nas figuras de Tupã-Deus
e Anhanga-Demônio, foi então, como afirma Bosi, a de “vincular o ethos
da tribo a poderes exteriores à vontade do índio” (32). 

Com o teatro, os jesuítas instruíram os indígenas nas imagens da
doutrina, para motivá-los a imitar as virtudes e a experimentar horror diante
dos pecados. Por outro lado, através do teatro, os missionários conseguiram
objetivas sua própria situação no cenário brasileiro. Se o verdadeiro
protagonista dos Autos e das peças era a Alma –palco de combate entre
potências malévolas e benéficas, a alma de todos os homens em geral, a
alma do indígena em particular- a alegoria deixa transparecer ainda outro
sentido, segundo o qual é outra a luta que se trava. Não apenas a de Deus
contra o Diabo, mas também a dos jesuítas contra todos seus inimigos.
Inimigos abstratos, embora precisos e distinguíveis, como a rudeza e a
inconstância do indígena, e inimigos concretos, como os colonos que
questionavam a finalidade e a existência da missões. No espelho da
representação, os jesuítas viram seu rosto, e simbolicamente conjuraram,
durante dois séculos, as ameaças e perigos que os cercavam.
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A perduração do esclarecimento

Mas o Diálogo sobre a conversão do gentio também pode ser lido
como expressão de uma hesitação. Se, como já vimos, sua estrutura é
aparentemente dialógica, já que os dois interlocutores, ao discutir a
humanidade do indígena, defendem posições conflitantes, outra leitura
poderia considerar que na verdade o texto articula um monólogo do jesuíta
consigo mesmo, monólogo que tenta determinar qual seria o sentido, e a
finalidade, do trabalho missionário. Para que trabalhar?, parece ser a
pergunta que percorre o Diálogo; para que, quando a tarefa é obstaculizada
por tantas dificuldades: a condição do indígena, a ambição e impiedade dos
colonos, uma natureza sempre disposta a derrubar o que foi construído no
dia anterior. Essa pergunta oculta outras: valerá finalmente a pena doutrinar
os gentios, ou será esse um esforço vão, que já nasce condenado a
fracassar? Será possível manter as esperanças de convertê-los, ou a própria
falta de entendimento do indígena seria a barreira que impossibilita todo
sucesso? No final das contas, será que Deus deseja essa conversão?

Uma das características principais do gênero diálogo –já nas figuras
míticas, já na casuística moral- consiste em dramatizar o esquema da
encruzilhada de caminhos: se duas vias se apresentam, qual escolher? E por
que escolher essa e não outra? Cada um dos interlocutores representa uma
postura determinada, e o diálogo tende a resolver, mediante argumentação
persuasiva, a questão, postulando a conveniência de adotar uma posição e a
inviabilidade da(s) outra(s).

O texto de Nóbrega cumpre com estas condições, instaurando não
um, mas dois debates, cada um com encruzilhadas a resolver. O primeiro,
particular, que discute a humanidade dos indígenas e o fato de terem ou não
alma. O segundo, geral e que abrange o anterior, acerca da necessidade ou
não de trabalhar na conversão. Seria possível até distinguir dois tipos de
público que cada um destes debates pretende atingir: o primeiro parece
estar dirigido ás hierarquias superiores da Companhia –que posteriormente
discutiriam, nos tribunais de Lisboa como a Mesa de Consciência e Ordens,
o tema da liberdade dos índios. O segundo, entretanto, parece ter como alvo
principal os quadros jesuítas que se formavam nos colégios para se dedicar
á evangelização. Quiçá esta distinção de públicos seja arbitrária, já que
tanto a hierarquia quanto os alunos leram por igual o Diálogo, mas serve
para apontar a coexistência, dentro do texto, de diferentes níveis de
compreensão.
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Dentro dessa controvérsia em torno do sentido da doutrinação, o
Diálogo evolui do ceticismo inicial à confirmação da necessidade de
instruir os nativos na fé cristã: 

“Por demais hé trabalhar com estes; são tão bestiais, que não
lhes entra no coração cousa de Deus; estão tão incarniçados em
matar e comer que nenhuma outra bem-aventurança sabem desejar:
pregar a estes hé pregar em deserto há pedras” (33). 

Com esta afirmação taxativa, Gonçalo Alvares inaugura sua
participação no diálogo. É este a hipótese a ser refutada no transcurso do
debate. Para isto, o texto se vale de um recurso já presente na tradição do
gênero: o menos douto -neste caso o ferreiro Nogueira, cujo ofício consiste
em “fazer” com a “forija” por instrumento- refuta e ensina ao supostamente
mais esclarecido padre Alvares, cujo ofício é falar, com o instrumento da
“língoa”. Nesse jogo dialético, quem refuta chega a tomar como próprio o
argumento a ser invalidado (“Ainda que, segundo me parece delles, para
este fim de se converterem  e serem christãos não há mister muita
inteligentia, porque as obras mostrão quão poucas mostras elles têm de o
poder vir a ser” (34), diz Nogueira), mas essa é apenas uma estratagema
para poder refutar ainda mais enfaticamente.

Este duplo processo –refutar primeiro para esclarecer depois-
reconhece seus antecedentes nos diálogos platônicos. Expressão da razão
helênica, ‘basicamente argumentativa e persuasiva, retórica e política” (35),
o método socrático consta, como é sabido, destas duas etapas. A refutação
do interlocutor –sem impor nem obrigando-o a aceitar idéias contrárias á
sua- mediante a multiplicação de perguntas persuasivas, permite que este
descubra as verdades que já trazia em si previamente, e que, por falta de
explicação ou de entendimento, não se lhe haviam tornado ainda evidentes.
Este pôr em evidência as verdades é a maiêutica (de “maie”, parteira, arte
de partejar”), na qual o demiurgo ajuda com a sua persuasão a trazer à luz
as reminiscências do saber que estavam ocultas nas profundezas da alma.
Para Platão, portanto, o conhecimento dá-se como reminiscência; a
maiêutica procura fazer relembrar aquilo que as almas, antes de ingressar
aos corpos,  tinham esquecido.

Utilizando esta mesma estrutura dialética, Nóbrega reforça a idéia de
que os gentios estão predestinados a serem convertidos: “(Dizem que)
porque estes gentios não têm rezõis  e são muito viciosos, têm a porta
serrada para a fee naturalmente, se Deus por sua misericórdia não lha
abrisse” (36), expressa Nogueira, e a seguir: 



107

“E a mi sempre me pareceo este (ser christão) muito bem e
milhor caminho, se Deus assi fizesse, que outros. Não falemos em
seus segredos e potentia e sabedoria que não há mister conselheiros,
mas humanamente como homens assi falando, este parece o milhor e
o mais certo caminho” (37).

Nesses duas proposições condicionais (“se Deus não lha abrisse”, “se
Deus assi fizesse”) está contido o desejo do missionário, e as provas de que
esse desejo tem seu correspondente na realidade, pois está sustentado pela
“misericórdia de Deus”. Não importa quantos impedimentos houver: Deus
já decidira incluir o indígena (“ovelha perdida”) no seu rebanho e,
naturalmente, os jesuítas devem ser os pastores que se encarregarão de
cumprir essa decisão.

Desse modo, postula-se que o trabalho missionário  não é
conseqüência de uma decisão humana (decisão que, como todas as eleições
humanas poderia ser errônea) , mas que responde a uma determinação
divina, anterior. Como tal, deve ser necessariamente levada a cabo, porque,
além do mais, está destinada a render frutos:

“Nogueira: (...) já que avemos de trabalhar com esta gente,
seja com muito fervor, o que a todos nos convêm muito, pois
segundo a charidade com que trabalharmos na vinha do Senhor, nos
pagará quando chamar à tarde os obreiros para lhes pagar seus
jornaes, os quais já ouvireis que só derão, não conforme ao trabalho e
tempo, senão ao fervor, amor e diligentia que se puser na obra” (38).

Destes comentários infere-se a relevância, dentro do imaginário
jesuítico, da imitatio Christi. Se os jesuítas foram os escolhidos para a
pregação, imitar em tudo a Cristo significa antes de tudo continuar sendo
merecedores de tal escolha divina:

“Sabereis como o offício de converter almas hé o mais grande
de quantos há na terra e por isso requere mais alto estado de
perfeição que nenhum outro” (39).

Contudo, e mesmo indicado e protegido por Deus, esse ofício estava longe
de ser simples. Se esclarecer era tarefa designada pela divindade, fazer com
que esse esclarecimento perdurasse dependia unicamente da astúcia
jesuítica e das políticas a ser implementadas. Por isso é imperioso
fundamentar tais políticas numa idéia como a de sujeição. Mas se a
sujeição, como vimos em Anchieta, assegurava a permanência do indígena
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em loci pré-estabelecidos –as aldeias de doutrina- por outro lado também
implicava necessariamente na interferência do sistema colonial e dos
interesses colonizadores, e portanto atrelava a sorte do projeto jesuítico à
dependência desse sistema. Cedo notaram os jesuítas que essa interferência
podia ser  negativa e que, em definitivo, sendo opostos os interesses (para
os jesuítas, catequizar os nativos; para os colonos, explorá-los como mão-
de-obra das lavouras), caberia  apenas o confronto entre a Companhia e a
jurisdição colonial. Para os jesuítas, então, o colono passa de aliado a ser o
principal inimigo da catequese:

“O que mais espanta os índios e os faz fugir dos Portugueses e
por conseqüência das igrejas, são as tiranias que com eles usam
obrigando-os a servir toda sua vida como escravos, apartando
mulheres de maridos, pais de filhos, ferrando-os, vendendo-os, etc.
(...) estas injustiças e sem razões foram a causa da destruição das
igrejas que estavam congregadas e o são agora de muita perdição dos
que estão em seu poder” (40).

Toda a presença jesuítica no Brasil colonial está pontuada por estes
conflitos com os colonos, relacionados sempre com o problema da tutela do
índio. Tratava-se de dois projetos diferentes que, se conciliaram-se
temporariamente, estiveram desde o início animados por intenções
divergentes ou, em matéria de índios, opostas. Esses projetos geraram,
como distingue Bosi dois tipos de discurso que atravessam a escrita dos
tempos coloniais. Um discurso orgânico, relacionado com as ações da
empresa colonizadora, no qual “manifesta-se cândida e lisamente o
propósito de explorar, organizar e mandar, não sendo critério pertinente
para uma divisão de águas a condição de leigo ou de religioso de quem
escreve” (41), discurso que nasce com a carta de Caminha e passa por
Gabriel Soares de Souza e por Antonil. O outro discurso, “de fundo ético
pré-capitalista, resiste nas dobras do mesmo sistema mercantil e, embora
viva de seus excedentes na pena de altos burocratas, nobres e religiosos,
não se mostra muito grato à fonte que lhe paga o ócio e lhe poupa os
cuidados do negócio, preferindo verberar nos colonos a sede de lucro e a
falta de desapego cristão”(42). Esse discurso, que encontramos  nos
sermões que António Vieira proferiria no século seguinte, surge de fato na
Carta que Nóbrega  escreve a Tomé de Souza em 1559.

Escrita a 5 de julho desse ano, a carta, dirigida ao primeiro
governador, abrange um decênio de atividades. Nóbrega analisa o
acontecido desde sua chegada, ocorrida exatamente dez anos antes. Se na
origem do Diálogo encontramos uma hesitação, nesta carta há muito desse
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ar resignado que invade os homens que escrutam o passado para fazer
balanços da própria gestão. A carta tem caráter retrospectivo, mas prefigura
também as mudanças de rumo do projeto jesuítico que se concretizariam no
Maranhão e no Paraguai durante o século XVII. 

Nóbrega assinala os dois principais fatores que conspiram contra a
perduração dos aldeamentos. O primeiro é o mau exemplo da outra clerezia
(não jesuíta), que absolve e aprova os colonos que escravizam o gentio.
Clérigos que, como destaca Leite, “começaram a dispensar os sacramentos
e (em conseqüência) generalizaram-se os pecados mortais em matéria de
honestidade pública e não só nessa matéria” (43). O segundo dos fatores é
o ódio dos colonos para com o gentio. Colonos que aprovam que “é serviço
de Deus fazer que os gentios se travem e se comam uns aos outros”, “maus
cristãos que desinquietam as coisas, tomando terras dos índios”, e que
“murmuram dos Padres e do Governador” (44). A Câmara pedira que o
governador repartisse os índios entre os moradores, segundo era prática
comum e consagrada na América espanhola pelo sistema de encomienda.
Mas, como o pedido fora negado, “todos começam a aborrecer Mem de Sá
por cortar abusos e principalmente por defender os índios” . São esses
“portugueses que dão-se pouco com a salvação dos escravos, porque só
lhes interessa o seu serviço”, e praticam “as tiranias contra os índios” sem
olhar que “a intenção do Rei de Portugal não foi tanto o interesse temporal
como a exaltação da fé e conversão das almas” (45).

Além destes inimigos da doutrinação, também há guerras (Ilhéus,
Porto Seguro), opiniões luteranas contra as quais é preciso disputar (os
franceses de Villegagnon na Baía de Guanabara) e a ameaça constante dos
“índios brabos” não convertidos ainda e contrários a aceitar a
evangelização. Todos estes obstáculos poderiam apagar ‘a faísca  da fé que
começa no coração do gentio”. A Carta a Tomé de Souza especifica todas
estas dificuldades para melhor advertir  sobre os riscos que o trabalho
missionário estava padecendo, riscos que o cercavam e que poderiam
acabar com ele. É essa a mesma advertência que formula Anchieta quando,
falando dos maus cristãos chefiados por João Ramalho, diz:

“ nos perseguiam com o maior ódio, esforçando-se em fazer-
nos mal por todos os meios e modos, ameaçando-nos também com a
morte, mas especialmente trabalhando para tornar nula a doutrina
com que instruímos e doutrinamos os índios e movendo contra nós o
ódio deles. E assim, se não se extinguir de todo este tão pernicioso
contágio, não só não progredirá a conversão dos infiéis, como
enfraquecerá, e de dia em dia, necessariamente desfalecerá” (46).
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Não deixar apagar a faísca da fé, não deixar desfalecer o projeto
jesuítico. Separados por três anos de diferença, e escritos quando já os
aldeamentos estavam em pleno funcionamento, o Diálogo e a Carta a Tomé
de Souza determinam as condições da perduração do esclarecimento.

É curioso, e parecerá contraditório, que textos temporalmente tão
próximos possam favorecer interpretações opostas, mas isso faz parte do
dinamismo próprio de textos como estes, urgidos pela História e redigidos
sob a pressão de questões práticas a serem resolvidas. Por um lado, o
Diálogo, em 1556, postula como vimos a conveniência da sujeição dos
gentios, ou seja, a dependência do sistema colonial. Por outro a Carta, em
1559, acusa a inconveniência da proximidade entre o indígena e o colono.
A primeira dessas interpretações volta-se ao presente do Diálogo e à
legitimação da aliança com Mem de Sá, que, como vimos, ia se consolidar
a partir de 1558. A segunda dirige-se ao futuro da Carta, e assume as
formas de uma suspeita: a proximidade com o colono acabará sendo fatal
para o indígena. Não é a idéia de sujeição a que muda, mas qual deveria ser
o agente mais apropriado para levá-la a cabo. A jurisdição leiga tem as
armas, mas o interesse colonial não é sujeitar para salvar, mas sujeitar para
escravizar. Como conseqüência, a autonomia é a condição para preservar os
aldeamentos. Não estamos dizendo que, nesses três anos , mudou a opinião
de Nóbrega , mas sim que é possível ler esses textos pelo que afirmam e
propõem, sob a luz do momento em que foram escritos, como também sob
a luz dos sucessos que sobreviriam, pelo que prefiguram e anunciam.
Assim, enquanto o Diálogo reforça a necessidade da evangelização e
confirma que apenas os jesuítas deviam ser os encarregados de cumprir
essa missão, a Carta assinala as contradições e dilemas do projeto, e acaba
postulando que não seria possível progredir na conversão se o “contágio”
entre colonos e indígenas não acabasse. Durando essa proximidade –
perniciosa para a liberdade dos índios, mas também para a salvação
espiritual dos próprios cristãos- o trabalho jesuítico estaria, como o de
Sísifo, condenado a recomeçar uma e outra vez. Entregues os indígenas,
pelo contrário, á tutela exclusiva dos jesuítas, não haveria impedimentos
para convertê-los e encaminhá-los definitivamente. Tecendo o sonho de
construir a cidade de Deus, custodiada unicamente pelos irmãos da
Companhia, Nóbrega, como o dominicano Bartolomé de Las Casas na
América Central, dá formas á utopia de uma humanidade naturaliter
christiana, e prepara o caminho para as experiências dos aldeamentos que,
na Amazônia e no Paraguai, outros jesuítas iriam desenvolver um século
mais tarde.
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