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ANÁLISE DO DISCURSO NA PROPOSTA CIVILIZATÓRIA DO PADRE
JOÃO DANIEL, NA AMAZÔNIA DO SÉCULO XVIII
Amédis Germano dos Santos* (UNEC)

O PADRE JOÃO DANIEL
O português João Daniel nasceu em Travassos - diocese de Viseu, na
Província de Beira Alta - em 24 de julho de 1722. Aos 17 anos de idade ingressou na
Companhia de Jesus (17/12/1739), sendo despachado para o Maranhão e Grão-Pará
dois anos depois, onde completou sua formação no Colégio São Luís.
O padre João Daniel fixou residência na fazenda Ibirajuba, considerada
na época a melhor possessão dos jesuítas. Nessa região ele viveu dezesseis anos,
sendo seis deles em convívio com índios de várias aldeias. Em seus discursos sobre
a região do Pará, João Daniel fala da beleza e opulência da cidade de Belém, para o
qual ela era “... das maiores, e mais populosas da América Portuguesa; e talvez que
também das mais ricas, por acodirem a ela todas as riquezas de todo o Amazonas de
todo o distrito [...] e o ouro das minas do Mato Grosso...” (DANIEL, 2004, p. 25).
Sua partida deu-se em 1757, quando foi preso juntamente com outros
membros da Companhia, por ordem do Marquês de Pombal. Sua expulsão deu-se
no governo do Capitão General do Maranhão e Grão-Pará, o meio-irmão de Pombal,
Francisco Xavier de Mendonça Furtado1, cujo interesse no Amazonas era transformar
o índio em colono e introduzir a escravidão negra como mão-de-obra.
Chegado em Portugal ele ficou prisioneiro no Forte Almeida de 1758 a
1762 e, posteriormente, na Torre Julião, de 1762 a 19 de janeiro de 1776, data de seu
falecimento.
Na Companhia de Jesus João Daniel tornou-se um cronista ímpar, tendo produzido uma obra que abrange três temas centrais: terra, homem e cultura, os
quais foram tratados com minúcias inigualáveis. Sua obra foi tão preciosa que foi
enviada ao Rio de Janeiro em 1808 juntamente com a corte de D.João VI, para evitar
que caísse nas mãos das tropas de Napoleão Bonaparte no momento da invasão2 a
Portugal.
A COMPANHIA DE JESUS: CONTEXTO
A Companhia foi organizada com a aprovação do papa Paulo III, pela
bula Regimini Militantis Eclesiae, de 1540, e acabou por tornar-se um instrumento da
Contra Reforma. O pesquisador José Carlos Sebe a define com o uma “ordem atrelada aos princípios da burguesia expansionista, pois comprometida com a colonização
e missionarismo” (SEBE, 1982, p. 8). Para atingir os seus objetivos, ela adotou como
meios: a pregação, a confissão e o ensino (MONROE, 1988, p. 183). Ainda segundo
este autor, a sua função principal era a preparação de lideranças para a administração
pública, o único caminho de ascensão social e política para os filhos dos burgueses
(ARANHA, 1989, p. 100) e (NETO, 1988, p. 274). Se essa era sua função na Europa, o
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mesmo não pode ser dito em relação ao Brasil, uma vez que não havia uma Reforma
a ser combatida na colônia e nem escolas a serem recuperadas das mãos protestantes. O anti-reformismno católico assumiu um caráter mais militar que educativo nas
colônias. Segundo Fernando de Azevedo, a educação de um modo geral não era o
objetivo da metrópole lusitana no Brasil, tanto que ela recusou a equiparar o Colégio
da Bahia ao de Évora em 1675, da mesma forma que mandou destruir a nossa primeira gráfica em 1747 porque “A universidade e a circulação de livros impressos podiam
constituir ameaça à unidade de padrão cultural e um perigo para o despotismo lusitano” (AZEVEDO, 1996, p. 517).
A confirmar as informações supramencionadas, é certo que não havia
ensino público no Maranhão e Grão Pará. O ensino jesuítico era subvencionado pela
coroa através de um imposto denominado “Subsídio Literário”3, um tributo cobrado
sobre cada boi abatido nos açougues e sobre o açúcar, tendo como fim pagar os professores (DANIEL, 2004, p.20). Conforme informações de Niskier, a metrópole proibiu
a abertura de estabelecimentos e fixação de religiosos jesuítas e capuchinhos em
Minas Gerais - no Ribeirão das Mortes, Sabará e Ribeirão do Carmo - através de uma
Carta Régia de 16 de novembro de 1712 e uma Provisão de 14 de julho de 1714.
As nossas primeiras escolas4 foram produtos das ações de seis jesuítas, tendo o Pe.Manuel da Nóbrega como superior. Historicamente identificam-se três
fases que caracterizaram a educação brasileira na fase colonial: a primeira fase ou
heróica, das escolas de Manuel da Nóbrega, vai da origem em 1549, com a chegada
dos jesuítas em nossas terras, até 1570; a segunda fase ou da consolidação da Ratio
Studiorum5, foi de 1570 a 17596 e, a terceira fase ou pombalina foi de 1759 a 1808,
período marcado pelas reformas implementadas pelo plenipotente Ministro de D. José
I, o Marquês de Pombal, indo até a instalação forçada da corte Real no Rio de Janeiro,
após a expulsão pelas tropas do Gal. francês Junot.
Independentemente das controvérsias a respeito da eficácia educacional jesuítica, ela foi caracterizada por ser cristã, e como tal, regida por uma disciplina
severa que teve a punição como um instrumento didático. Sendo cristã, ela primou-se
pelo ler e escrever. Pela leitura ela buscou os ensinamentos religiosos através das escrituras; pelo escrever ela separou os mestres voltados para os ofícios das profissões
artesanais, que preparavam os jovens das classes populares para a escrituração dos
registros mercantis (MANACORDA, 1989, p. 232).
Tanto na Europa quanto na América Latina a escola jesuítica pecou pelo
humanismo excessivo por razões próprias de sua gênese anti-reformista. Ao longo
dos anos, o humanismo jesuítico permaneceu na clausura da escolástica aristotélica,
o que impediu de acompanhar as revoluções técnicas, a experimentação e a análise
dos fatos. Enquanto isso o reformismo protestante foi mais aberto ao exame dos fatos,
podendo assim aceitar mais livremente as idéias inovadoras das ciências e perceber
as luzes das ciências em toda a Europa, exceto em Portugal e Espanha, por estarem
apegados ao dogma e à autoridade clássica. Esse fechamento7 não permitiu que filósofos como T.Hobbes, J. Locke, J-J. Rousseau, Voltaire e Spinoza fossem conhecidos
nem mesmo nas universidades até o século XVIII, devido às censuras: real, eclesiástica e inquisitorial8, impostas sobre a sociedade.
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Nas colônias sul-americanas os jesuítas desempenharam um papel excessivamente conservador e anticientífico ao ensinar somente as coisas do espírito. A
nossa ciência foi paralisada por “... uma onda e uma produção medíocre, estandardizada, de uma pobreza de estilo, de imaginação e de pensamento [...] nossa primeira
obra científica, a História Naturalis Brasilie, de Piso e Marcgrave [...] surgiu durante
a ocupação holandesa...” (AZEVEDO, 1996, p.518). Despida da investigação científica, à nossa educação restou tão somente direcionar os jovens da elite para três possíveis carreiras: o aprendizado para a herança da casa-grande - geralmente reservado
ao primogênito; o aprendizado das letras para a administração pública do estado e o
aprendizado eclesiástico para servir à igreja. Assim, os missionários estabeleceram
um excelente e eficaz canal de comunicação entre a igreja e a família, reforçando
ainda mais o patriarcalismo já existente em nossas terras.
Niskier revela um trecho interessante de um documento a respeito do
interesse da manutenção da ignorância do povo como forma de manipulá-lo. Nesse
documento dois professores do Rio de Janeiro queixam-se à Rainha D. Maria I do
desprezo dos eclesiásticos pelos estudos, afirmando que “... não se estude; e isso
com os dolosos fins de conservar o povo na infeliz ignorância e superstição, para desta sorte o terem sem a mínima resistência na sua obediência e interesses particulares”
(NISKIER, 1995. p. 62).
A EDUCAÇÃO EM JOÃO DANIEL
Para o jesuíta João Daniel a educação era “o meio mais proporcionado
para civilizar os índios” (DANIEL, 2004, p. 337). Entretanto, o que seria civilizar para
a mentalidade jesuítica? A primeira informação sobre este termo encontra-se no Segundo Concílio de Lima (1567-68), na voz do jesuíta Acosta, para o qual os bárbaros
deveriam primeiramente tornar-se homens para depois serem cristianizados (STEPHANOU, 2004, p. 110). Assim, o termo civilização pode ser entendido como uma
aculturação dos índios segundo os padrões culturais europeus, num processo levado
a cabo pela forma de educação ministrada pelos missionários. Por isso, fiel aos preceitos do Concílio de Lima, João Daniel afirmava que
Em todo o mundo são as escolas, e os estudos os meios comuns,
e universais para civilizar os povos, industriar os meninos, criar a
mocidade e cultivar as gentes; nem há reino, ou nação no mundo
por mais culta, e política que seja, que não usa destes meios
sob pena de virem a ser os seus filhos rústicos, ignorantes, e
intratáveis; e se este é o meio indispensável para aprender a ser
homens ainda nas gentes mais cultas, com maior rezão (sic) o
deve ser para nações bárbaras, rústicas, e ferinas, como são os
índios da América, os quais criados à lei da natureza, vivendo
como feras do mato, tendo por exemplos a rusticidade dos pais,
não têm outro meio para se fazerem gente, senão nas escolas,
em que com as letras aprendam a tratar com gente, e se façam
homens (DANIEL, 2004, p. 337. Vol. 2).

Os europeus entendiam por civilização a capacidade de transformação
que atuava nos indivíduos e nas suas produções materiais, podendo operar nos planos concretos e abstratos. No plano concreto, a civilização atuava no sentido de fazer
com que o sujeito fosse capaz de produzir segundo o modelo então vigente. Em relaDiscursos e Identidade Cultural
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ção ao índio isto implicava torná-lo produtor sedentário a serviço do senhor, que fosse
este o Estado, o nobre, o clero ou o colono. No plano abstrato, a civilização deveria
atuar no sentido da conversão dos valores étnicos doa autóctones em valores europeus. Conseqüentemente, isto implicava eliminar do índio a selvageria, a bravura, a
indolência, os mitos, os ritos etc., e incutir-lhes a civilização da doçura, do labor, do
cristianismo, das efemérides... Enfim, da submissão total do indivíduo aos interesses
mercantis da metrópole.
Para se referir à falta de civilidade por parte dos índios, um documento
chamado Diretório9 recorre aos termos rusticidade, ignorância, barbaridade, ociosidade, nações incultas etc. O padre João Daniel recomendava que, dependendo das
circunstâncias, seria de bom grado afastar-se dos índios porque além de bárbaros e
selvagens “são feras bravas, e como tais se devem acautelar”, mas contrariando o
Diretório ele escreveu que eles eram valentes, animosos e esforçados.
Mesmo considerando as diferentes formas de perceber a civilização, alguns europeus viam os índios num plano inferior. Colocando-se a si mesmos num
plano superior, justificavam o predomínio sobre a “raça inferiorizada”, mas passível de
civilizar-se, desde que absorvesse o caldo nutritivo da cultura européia. João Daniel
entendia como civilização à possibilidade da transformação os modus vivendi e operandi dos povos através de um denominador de comunicação comum entre eles: a
língua. Ao falar das diversidades lingüísticas dos índios da Amazônia, ele questionava
a eficácia da Língua Geral10 como mediadora na comunicação entre os índios e os
colonizadores.Segundo ele, das várias nações lingüísticas nem todas se entendiam
através da Língua Geral e, portanto, a Língua Portuguesa é que deveria cumprir este
papel, pois.
... bastaria se essa língua fosse geral a todas aquelas nações,
mas como para eles é a língua antiga tão estranha como a mesma
portuguesa, melhor lhes convém aprender a língua portuguesa,
que a geral; porque com a portuguesa eles se fazem hábeis
para tratar com os brancos, e com a geral só podem comunicar
com os índios antigos nas missões, que são só os que a sabem
(DANIEL, 2004, p. 335.Vol. 2).

Com este argumento, ele volta-se então para a questão da civilização
tendo a língua como instrumento mediador, alegando que “se o que se pretende nos
índios é civiliza-los, e faze-los gente, este fim só, ou mais depressa, e com mais facilidade se consegue com a língua portuguesa, do que com a linguagem dos índios”
(DANIEL, 2004, p. 335.Vol.2).
O que ele chama de “fazer gente” pode ser traduzido pela capacidade
de educar e transformar o ser através da leitura e da escrita, passando pela escola,
pois ele afirma que
... não tem outro meio para se fazerem gente, senão as escolas,
em que com as letras aprendam a tratar com gente, e se façam
homens. [...] porque com o estudo aprendem as letras, com a
comunicação o trato, com o ensino as costumes, a cultura, a
urbanidade e polícia. [...] Devem pois introduzir nas missões dos
índios as escolas de ler, e escrever como meio único, e mais
proporcionado de os civilizar... (DANIEL, 2004, p. 337. vol. 2).
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Vejamos alguns enunciados de João Daniel:
- são as escolas, e os estudos os meios comuns, e universais para civilizar os povos,
- não têm outro meio para se fazerem gente, senão nas escolas,
co, e
os civilizar.

- com a língua portuguesa eles se fazem hábeis para tratar com o bran- escolas de ler e escrever como meio único, e mais proporcionado de

Estes enunciados agiram como discursos fundadores de uma possível
sociedade letrada, segundo os interesses da Companhia de Jesus, que como visto
anteriormente estava interessada na formação de mão-de-obra a serviço da burguesia européia e não na fundamentação do uma provável conscientização do índio como
um cidadão igualitário com capacidade de usufruir os mesmos direitos dos gentios da
metrópole.
Escola e estudos como meios universais para civilizar foi um discurso
que serviu para demarcar os espaços de controle sobre o dessemelhante, o diferente,
o outro porque para o semelhante existiam outros mecanismos de controle já internalizados pela manifestação dos poderes seculares: nobreza, religião e polícia. Não
foi por menos que João Daniel insistia na necessidade de escolas, pois com o ensino
aprendiam “costumes, a cultura, as urbanidade e polícia”. Este foi um discurso de
assujeitamento do outro para torna-lo dócil, maleável, domesticável etc. Assujeitar o
selvagem “é o índio pôr-se sob a cruz junto aos cristãos, mas é também pôr-se sob o
jugo temporal, dos governantes. Assim como a ´aldeia` tem o sentido de agrupar, mas
também de vigiar, [...] controlar, assujeitar a Deus e ao Rei” (ORLANDI, 2003, p.19).
Segundo esta autora os discursos da conversão têm vários sentidos, mas o principal
deles traduz-se pela necessidade de governar através do poder do Rei e da Lei de
Deus.
João Daniel atribuía aos nossos índios algumas qualidades que seriam
necessário ser eliminadas pelo processo educativo: rústicos, ignorantes, intratáveis,
bárbaros, ferinos etc. Estas qualidades se fossem vistas pela ótica sul-americana,
poderiam ser interpretadas como “resistência; não seriam vícios, mas um modo de
não responder ao poder exercido pelo colonizador para submeter” (ORLANDI, 2003,
p.21). Entretanto, estas possíveis virtudes tupiniquins permanecem consolidadas em
nossa memória segundo a visão eurocêntrica de caráter dominante e pseudomoralista, para nos julgar como indolentes, preguiçosos, irresponsáveis, ociosos etc.
Nos atos de várias tentativas de apagar a potencialidade de nossas primeiras línguas: a tupi, a guarani, a geral etc., pagaram também a nossa própria história para construir a história da metrópole usurpadora. João Daniel tem todos os méritos pelo seu extenso trabalho, minucioso, científico, político etc., mas não podemos
esquecer que ao analisa-lo temos que levar em consideração o princípio discursivo
de que as idéias não têm lugares absolutos. Assim, temos de definir de que lado nós
estamos.
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NOTAS EXPLICATIVAS
1- Francisco Xavier de Mendonça Furtado escreveu uma carta Thomé Joaquim da Costa Corte Real,
em 23 de maio de 1757, explicando a expulsão dos jesuítas ao mesmo tempo em que os acusava de
argutos, negociantes, industriais, criadores, exploradores e monopolistas do âmbar, tartaruga e baunilha.
2- Considere-se que os textos jesuíticos eram verdadeiros relatórios científicos e, como tais, eram de
caráter confidencial, o que justifica o seu retorno ao Brasil juntamente com a corte Real.
3- O “Subsídio Literário”, na Europa, incidia ainda sobre os vinhos e “bebidas espirituosas”. Segundo
Niskier, esse subsídio só entrou em vigor no Brasil a partir de 1773 (NISKIER, 1995, p. 61). Para Fernando de Azevedo este subsídio foi instituído em 10 de novembro de 1772 (AZEVEDO, 1996, p.50).
4- A primeira escola foi o orfanato denominado Colégio dos Meninos de Jesus, fundado na Bahia em
1550, seguido do Colégio dos Meninos de Jesus de São Vicente em 1553 (NETO, 1988, p. 273).
5- O Ratio Studiorum (ou Plano de Estudos) foi publicado pelo padre Geral Cláudio Aquaviva e aprovado em 1559 após anos de experimentos, caracterizando-se pela pedagogia tradicional. Por este plano
os colégios foram divididos em Inferiores, para tratar da educação secundária de cinco a seis anos de
estudos, constando do latim, grego, gramática e matemáticas; e Superiores, para tratar da educação
teológica e universitária, com duração de três anos, com estudos de teologia, filosofia e ciências. O
Ratio era um misto de Código, Programa e Lei Orgânica (STEPHANOU, 2004, p. 60). Segundo Stephanou o Ratio era de caráter universalista e elitista. Universalista porque se constituiu num plano genérico
implantado em todos os lugares sem a mínima possibilidade de adaptação; e elitista porque foi instituído para atender aos interesses dos filhos da burguesia, originando assim num plano etnocêntrico e
excludente já que não comportava o negro, o índio, o alter.
6- Os colégios jesuítas foram fechados no Brasil pelo Alvará de 28 de julho de 1759.No momento
do fechamento a Companhia contava com 25 residências, 36 missões e 17 colégios e secundários
(NISKIER, 1995, p. 58) e (AZEVEDO, 1996, P. 524), além de 22.000 membros, sendo sua maioria na
educação. Em 1773 ela sofreu a dissolução geral por ordem do papa Clemente XIV.
7- Dentre tantos fatores que corroboraram para a explicação da origem de uma ordem fechada sobre
si, de uma fé cega, podem ser enumerados: a Guerra dos Cem Anos, A Peste Negra, a fome, o Cisma
do Ocidente, a Guerra das Duas Rosas, a ameaça turca etc., o que acabou levando o homem à busca
da salvação a qualquer custo. (SEBE, 1982, p. 11).
8- Lembramos que a Inquisição abateu-se sobre Portugal a partir de 1536.
9- O Diretório ou “Directorio, que se deve observar nas povoaçoens dos Índios do Pará, e Maranhão
em quanto Sua Magestade não mandar o contrario”, foi um documento instituído por força do Alvará
de sete de junho de 1755, e confirmado por outro Alvará de 17 de agosto de 1758, em que aboliu a
administração temporal dos missionários sobre os índios. Por este documento, a língua portuguesa
tornou-se obrigatória nos aldeamentos além de condenar os ritos e práticas de crenças indígenas por
considera-los condenáveis juntamente com a bigamia e casamentos mistos. Esta reforma introduzida
pelo Marquês de Pombal visava principalmente a transformação das comunidades indígenas em trabalhadores da metrópole. Segundo Vainfas, “Com a implementação dessas diretrizes, acelerou-se o
processo de perda de identidade cultural e de população” indígenas. Por ter fracassado em todos os
seus objetivos explícitos, o Diretório foi abolido em 1798.(VAINFAS, 2000, p.186).
10- Entende-se por Língua Geral a estruturação e codificação de uma língua generalizada em substituição às centenas de línguas existentes no Brasil. Esta Língua Geral servia de comunicação entres índios e os missionários, além de servir aos propósitos da evangelização no seio dos nativos. O trabalho
da Língua Geral começou pelo padre Anchieta com o título de Arte da gramática da língua mais usada
na costa do Brasil, vulgarizada como língua geral, mas foi o padre Aspilcueta Navarro o primeiro jesuíta
a ter aprendido a língua indígena. Posteriormente, o padre Leonardo do Vale escreveu o Vocabulário
da língua brasílica e o padre Luís de Figueira escreveu A arte da língua brasílica. Segundo Vainfas, “...
a língua geral passou a ser também a língua das alianças entre portugueses e chefes nativos, a língua
dos escambos e da aquisição de escravos, a língua do ´descimento` de índios para os engenhos do
litoral. Foram os mamelucos os intérpretes por excelência (ou línguas, como então se dizia) na sociedade colonial do século XVI, substituindo pouco a pouco os náufragos e degredados” (VAINFAS, 2000,
p. 348). Segundo Fernando de Azevedo “já em 1727, por uma provisão datada deste ano, o governo da
Metrópole, alarmado com o abandono do português pelos próprios portugueses, proscrevera expressamente o tupi, proibindo o uso da língua brasileira...” (AZEVEDO, 1996, p. 48).
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