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Introdução – O grupo de pesquisa e os seus objetivos.

O objetivo  deste  texto é  relatar  a  minha experiência  de  trabalho na  pesquisa  “A 

Companhia  de  Jesus  e  os  índios  na  Capitania  do  Rio  de  Janeiro.  Séculos  XVI,XVII  e 

XVIII” da professora Eunícia Barros Barcelos Fernandes.

Existente  desde  2008,  a  pesquisa  se  concentra  na  localização,  mapeamento, 

organização e análise dos materiais que tratam da atuação da Companhia de Jesus junto aos 

índios, especificamente, no espaço da capitania do Rio de Janeiro, entre os séculos XVI e 

XVIII, realizando  levantamentos documentais nos espaços dos arquivos públicos da cidade, 

em especial na Biblioteca Nacional.

Metodologia – a prática coletiva e a prática individual.

Conferindo ênfase  ao  estudo da  relação  entre  os  jesuítas  e  os  índios,  a  pesquisa 

privilegia a subdivisão temática tripartida, entre os espaços do Colégio, dos Aldeamentos e 

das Fazendas, entendidos como espaços que possuíam forte intercâmbio, seja de produtos, 

de  pessoas  ou  mesmo  de  ideias  e  determinações.  Sob  a  ótica  do  conceito  de  “região 

colonial”,  estudar  a  composição  territorial  e  administrativa  dessas  três  regiões  significa 

compreender a própria lógica do colonialismo português na América. É importante ressaltar 

que, em 2011, a orientadora da pesquisa criou ainda uma nova subdivisão temática, que 

confere  atenção  específica  ao  assunto  “Índios”,  surgindo  então  novos  levantamentos 

documentais referentes à temática. 

Os bolsistas trabalham, portanto, de acordo com as especificidades de seus temas, 

realizando tarefas relativas a diferentes questões. No caso de minha experiência, o campo 

temático é o que se refere aos Aldeamentos,  anteriormente explorado pela pesquisadora 

Lívia Uchôa. Aos estudos empreendidos e aos resultados produzidos por Lívia, cabe à mim 
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não apenas complementar o trabalho já começado por ela, mas sobretudo, realizar novas 

tarefas e desenvolver diferentes problemáticas.

É possível dizer então que o objetivo desta pesquisa é não apenas sistematizar um 

conjunto de informações acerca dos índios e jesuítas, mas sobretudo ampliar o campo de 

análises  acerca  da  atuação  da  Ordem  Inaciana  no  território  português  na  América, 

contribuindo  para  os  debates   inter-pesquisadores  do  tema  e  encorpando  o  espaço  da 

historiografia sobre o tema.

Conclusão – As contribuições dos estudos da pesquisa para a graduação. 

Inicialmente, tanto eu quanto as pesquisadoras que juntamente comigo ingressaram 

em 2011 ( Ana Paula Rodrigues, Jéssica Corrêa e Aline  Ribeiro (?), deveríamos nos situar 

na  temática  da  pesquisa  e  nos  seus  objetos  de  análise,  e   para  isso  realizamos  a 

leitura/fichamento e discussão da tese da orientadora, o que serviu para nos basearmos nos 

conceitos por ela trabalhados e desde já vislumbrarmos os objetivos por ela desejados com a 

pesquisa. Além da tese, lemos ainda um relevante texto de Umberto Eco acerca do trabalho 

de pesquisa e dos procedimentos de investigação dos documentos. Após essas discussões 

em grupo, pudemos reunir um cabedal-base para seguirmos em frente separadamente, por 

temáticas.

Assim, fiquei  incumbida da parte dos Aldeamentos, e passei então a, primeiramente, 

desenvolver  os  materiais  produzidos  pela  Lívia  Uchôa,  complementando-os  com tarefas 

novas e novas questões. Realizei a leitura de um artigo de Fernando Lodoño, acerca das 

cartas  jesuíticas,  além  de  entrar  em  contato  diretamente  com  elas,  pela  pesquisa  de 

documentos na sessão de manuscritos da Biblioteca Nacional, e também das publicações 

dos Anais da mesma. Deste trabalho de coleta de material, sairia mais tarde o documento 

para  o  artigo  que  escreverei  em breve.  Li  também  a  tese  de  Yara  Kassab,  acerca  das 

estratégias  de educação utilizadas  pelos  jesuítas  em sua relação com os  índios,  da  qual 

originou-se uma resenha. 

Desde que ingressei na pesquisa, portanto, desde as primeiras leituras acerca do tema, 

posso perceber claramente uma evolução,  tanto no que diz respeito à minha capacidade 

analítica e crítica dos documentos,  quanto à prática de coleta de informações, junto aos 

bancos de dados dos arquivos, ou mesmo  realizando levantamentos online. Além disso, 
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pelo que tenho observado, o trabalho na pesquisa tem me proporcionado, antes de mais 

nada, a possibilidade de “mergulhar” mais profundamente na História da Época Colonial no 

Brasil,  compreendendo,  pelos  documentos,  algumas  das  principais  dinâmicas  sociais  e 

relações  de  força,  poder  e  influência  que  permearam  a  vivência  na  América.  Através, 

sobretudo das cartas dos padres da Companhia, pude identificar uma série de características 

relevantes para a graduação, não apenas em relação à atuação prática desses homens, mas de 

suas correntes de pensamento e formação didático-filosófica.

Além disso, como já mencionei, farei brevemente um artigo, no qual tomarei como 

documento uma  Carta do capitão mor Martim de Sá dirigida ao Rei Filipe II, na qual se 

refere “à ordem que recebeu de fazer  descer  o  gentio  ao litoral  de Cabo Frio e fundar 

aldeias,  para defender a costa das capitanias do Rio de Janeiro, Santos e São Paulo” de 

investidas estrangeiras, através do qual poderei, sem dúvida, estabelecer maiores correlações 

com o tema de pesquisa e também com as disciplinas de graduação.
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