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A COMPANHIA DE JESUS E OS ÍNDIOS NA CAPITANIA DO RIO DE JANEIRO 

SÉCULOS XVI XVII E XVIII 

 

Aluna: Cynthia Passos Brandão 

Orientadora: Eunícia B. Barcelos Fernandes 

 

Introdução 

 O projeto de pesquisa A Companhia de Jesus e os índios na Capitania do Rio de 

Janeiro, no qual me tornei bolsista PIBIC a partir de agosto de 2010, teve início em 2008 e 

tem como objetivo ampliar as reflexões historiográficas sobre a atuação da Companhia de 

Jesus junto aos índios na Capitania do Rio de Janeiro. 

 

Objetivo 

 A pesquisa tem como principal objetivo gerar uma visibilidade sobre a atuação da 

Companhia de Jesus junto aos índios na Capitania do Rio de Janeiro, promovendo um 

levantamento de fontes nos acervos da cidade do Rio de Janeiro e bibliografias sobre a 

Companhia de Jesus entre o momento da criação da Capitania no século XVI até a sua 

expulsão no XVIII.É também propósito inventariar as tradicionais estruturas de ocupação 

da Companhia de Jesus na região como o colégio de São Sebastião, os aldeamentos e as 

fazendas. 

 

Metodologia  

 O trabalho de pesquisa foi dividido em sub-temas a partir das estruturas 

ocupacionais – colégio, aldeamento e fazenda – e sendo uma pesquisa coletiva, cada 

pesquisadora da Iniciação Científica ficou responsável por um sub-tema: as alunas Maria 

José e Débora Meira se dedicaram a fazenda e ao aldeamento respectivamente, e eu me 

dediquei ao sub-tema referente ao colégio (tema já iniciado, pois foi herdado do trabalho de 

outros alunos). Desde agosto de 2010 venho dando continuação ao trabalho já realizado 

sobre o tema, sempre fazendo um levantamento e um “desmembramento” de documentos 

históricos na Biblioteca Nacional sobre os jesuítas e o colégio na Capitania no Rio de 

Janeiro, e pensando no papel que os colégios tiveram na colonização. No início da minha 

participação na pesquisa, o grupo se reuniu com uma doutoranda e um mestrando de 

História que possuíam temas em comum para discutir o papel dos índios e dos jesuítas, mas, 

não se restringido apenas a Capitania do Rio de Janeiro e não se restringindo também ao 

período em que a pesquisa foca (de meados século XVI a meados do século XVIII), houve 
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discussões e debates sobre textos produzidos por tais pós-graduandos e outros que a 

orientadora passava para o grupo, textos que sempre ampliavam o nosso conhecimento 

acerca dos jesuítas e dos índios. Houve também uma discussão sobre a tese de doutorado 

Futuros Outros, onde eu pude ver os atores e a sua articulação nos aldeamentos. Fiz e 

apresentei dois fichamentos: (1) Educação na colônia e os Jesuítas: discutindo alguns mitos 

de LC. Villalta e (2) Jesuítas e medicinas no Brasil colonial de Daniela Calainho. E 

também produzi mais duas resenhas referentes ao meu sub-tema, que foram: (1) Os jesuítas 

no Brasil dos Felipes: Encontros e desencontros de uma ordem plural de Breno Santos e 

(2) As estratégias lúcidas nas ações jesuíticas, nas terras brasílicas (1549-1597), “para a 

maior glória de Deus” de Yara Kassab. Fiz também, um levantamento de todos os reitores 

do Colégio do Rio de Janeiro, junto com seu Geral Superior e seus Provinciais vinculados à 

América portuguesa.  Para finalizar, estou em um processo de escolha de um documento da 

Biblioteca Nacional para produzir um artigo referente ao colégio da Capitania do Rio de 

Janeiro. 

 

Conclusão 

 Com um quase um ano de pesquisa, as leituras, as discussões e o levantamento na 

Biblioteca Nacional – com a leitura de documentos históricos – tem contribuído para a 

minha formação de historiadora. E com a finalização de um artigo referente ao documento, 

vai haver uma possibilidade maior de desenvolvimento na minha formação, e também vai 

contribuir posteriormente com a monografia. 
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