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~O ENSINO DO TUPI E DO PORTUGUÊS NAS 
MISSõES DO BRASIL, SEGUNDO OS DOCUMENTOS 

JESUíTICOS E A PALAVRA DE POMBAL 

Muito já se tem escrito sôbre a função dos nossos jesuítas 
no magistério e perdura- em geral a impressão de que, se foram 
abnegados missionários, servindo a religião e a sua Ordem até 
ao sacr~ficio da própria vida, muito me:rior; quase nulo foi o seu 
esfôrço para incorporar o índio à sociedade colonial, fazendo 
dêle um cidadão. 

Há. quem vai mai~ longe, atribuindo aos jesuítas ,a tendên
cia manifesta e persistente de impedir apromiscuida:dé~clits duas 
raças, dificultando· aos· índios a aprendizagem do português-pélo 
~ultivo exclusivo da sua própria língua, ou, quando muito,_ da 
língua-geral brasilica. 

Esta última opinião é fruto evidente da p:ropaganda pom
balina e; como tal, inicialmente sm;;peita. Ela merece, portanto, 
uma ·análise desapaixonada, excltisivamente baseada ern do
cumentos anteriores à luta. 

É o que pretendemos tentar em resumidas notas. 

Na mal àisfarçada intenção de apertar· cada vez mais o cêrco 
aos. jesuítas, Pombal fez publicar por seu irmão, 'Francisco· Xa
vit~r de Mendonça Furtado, com data de 3 de maio de 1757, o 
célebre Diretório que se deve observar nas povoações dos índios 
do Pará e Maranhão, enquanto Sua Majestade não mandar o 
contrário. 

1!:sse Diretório procurou não apenas corrigir o inócuo ·alvara 
de 7 de junho de 1755, que entregara a juri~dição tempoJ;al aos 
próprios chefes indígenas, mas encaminhar visivelmente a ex
pulsão dos j esuitas, particularmente visados I1es8é dóéumeh to . 
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Confirmado o Diretório e conv~rtido em lei, pelo alvará àe· 
17 de agôsto de 1758, queremos dêle destacar nesta ocasião, para 
algumas considerações históricas, o parágrafo 6., que trata do 
ensino do português e tupi·. nas missões. 

Ei-lo: 
"§ 6· ~ Sempre foi máxima inalteràvelmente praticada em 

tôdas as nações, que conquistaram novos domínios~ 
introduzir logo nos povos conquistado~ o . seu pró
prio idioma, por ser indisputá vel que êste é· um dos 
meios mais eficazes para .. desterrar dos povos rústi
cos ·a barbaridade dos seus antigos costumes; e ter 
mostrado . a. experiência que . ao mesmo passo ,que se 
introduz nêles o uso da língua do príncipe que os 
conquistou, se lhes radi:ca também o afeto, a vene- ·· 
ração e a obediência ao mesmo príncipe.· 

Observando pois tôdas as nações polidas d.o 
mundo êste prudente e sólido sistema, nesta Con
quista se praticou tanto' pelo contrário,' que só cuida
ram os primeiros conquistadores estabelecer nela o 
uso da língua que chamam· geral, invenção ver...: 
dade,iramente abominável e diàbólica, para que, 
privados os índios de todos aquêles meios que os 
podiam civilizar, permanecessem na rústica e bá;r ... 

· bar a sujeição em . que até agora se conservaram. 
Para desterrar êste pernicioso abuso será úm 

dos principais cuidados dos diretores estabelecer. 
nas suas respectivas povoaÇões o usó da língua por
tuguês~. não consentindo por modo algum, que· os 
meninos e meninas que pertencem às escolas e to
dos aquêles índios que forem capazes de instrução 
nesta matéria usem a língua própria das ·suas na
ções, ou da chamada geral, mas unicamente a por-. 
tuguêsa, na forma que sua Majestade tem· recomen
dado em repetidas ordens, que até agora se não 
observaram, com total ruína .. espiritual-e temporal 
do Estado" (1) . 

.. Temos' neste trecho, oficializada, a gravissima imputação 
tendenciosa de inspiração pombalina e, veladamente ainda, feita 
aos jesuítas, os exímios, senão únicos cultorés 'do tupi (2

). ·de 

(1) Coleção de Legislação Portuguêsa·; ano de 1757. 
~- · . (2), 7""" Entendemos par tupi a ltngua'brasHica, unificada, tal como 
a registrar~m Anchieta, Figueira, Araújo e o ,Vlb' - · 
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subtraírem êles os índios à influência da civilização pela uin
venção" verdadeiramente abomináv-el e diabólica do uso da lín
gua-geral. 

Na Relação Abreviada a mesma acusação vem repetida 
(p. 13) e ainda ampliada à região guarani {p. 2). 

Antes do mais, chamemos a atenção dos estudiosos p~ra, o 
têrmo invenção) aí com o sentido muito claro de astúcia, ma
nha (3), mas que, tomado na acepção mais corrente, fez correr 
mundo a balela de ser a língua-geral um invento jesuítico, uma 
língua artificial. · 

As acusações propriamente ditas e o seu fundamento, con
siderada a perseguição ferrenha, que Pombal movia aos jesuítas; 
exigem detido exame histórico, em que falem, acima de tudo, 
os documentos anteriores à era pombalina e os escritos jesuítas 
a partir da sua chegada. ao Brasil. 

Para maior clareza e melhor apreensão de possíveis mudan
ças na prática dos jesuítas por motivos vários, convém, outros-

. sim, examinarmos separadamente: o primeiro séc·ulo da sua e~
tada no B.J;asil, as épocas posteriores e as suas atividades no 
antigo Estado do Mar~nhão e Grão-Pará, pois as condições do 
Norte divergiam sensivelmente das meridionais. 

Forçoso também será examinarmos eventuais. mudanças· de 
opinião na própria côrt~ de Lisboa~ a fim ·de não cairmos no êrro 
de certos historiadores, imputandoocomo crime de lesa-pátria o 
que na ocasião tinha chancela oficial, a exemplo do q~e fez 
Pombal mui de indústria, para justificar e facilitar as suas re
formas no ensino,. cujo mérito não nos cabe apreciar aqui. 

Três eram os tipos de ensino ministrado pelos jesuítas: 
Escolas de ler, escrever e contar, Colégios e Semrinários. ~ 

Dêsses estabelecimentos interessam-nos aqui principalmente 
as escolas primárias entre os índfos. 

A INSTRUÇÃO PRIMARIA NA ZONA LESTE 

As aulas de ler, escrever e contar começam, por assim di
zer, com a chegada dos jesuítas. Não havia decorrido um m·ês 

(3) - É a astúcia que seria abominável e diabólica, pois o in
. vento de uma língua é antes engenhoso e a sua introdução num povo 
seria fato único. 
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d.o seu d~sembarque e já o. irmão Vicente. Rijo (4) tinha aberto 
escola de ler e escrev~r ( 5) . . . 
. · pê.Stes primeiros alunos, possivelmente, foram os ·"dois me
J)inos da t_erra ~·.que Nóbrega prétenqia: mandar ·ao Reino pará 

·.continuarem l ali os seus estudos e com o tempo se ordenarem 
se não recebesse · ordem· contráda, como lemos. em uma carta' 
daitada delO de julho de 1552 (6) . · . 

1 
• ' 

Decorrido mais um ano ('i), Nóbrega está em São Vicente 
todo, absorvido na organização. da casa e procurando libertar o~ 
companheiros, tanto quanto possív~l, de preocupações materiais, 
a fim de reservar o máximo do tempo ao ensino e à catequese{s). 

Durante a I,onga estada de Nóbrega em São Vicente, as cartas 
de j\r}çh~eta preeJ:lchem parte das lacunas, que se notam na cor
respondêi:téia de seu superior. Muitas das notícias contidas nes
sasm_i§sivas fqràm, sem dúvida, fornecidas por Nóbreg~, que se 
conservava em contato com as váf.t'ias casas· do litoral até Per
nambuco. Algumas são expressamente redigidas por sua ordem .. 

· · Assim sabemos por Anchieta," que, em 1554,. se ensinavam os 
rudimentos aos filhos dos portuguêses, moradores de Pôrto se
guro (9 ) ; ·que, na mesma época, o· ensino elementar florecia em 

. ( 4 ) - Passou a chamar-se Vicente Rodrigues; O seu irmão, pe. 
Jórge Rijo, foi professor de Anchieta, em Coimbr~ segundo Seratim 
Leite,_ na parte bibliográfica da sua História da Companhia. Compare 
tambem o vo1. I, p. 58. 

(5) --'- Nóbrega, Pe. Manuel da _,.; Opera ·omnia; p. 20. 
"O irmão Vicente Rijo· ensina a doutrina aos meninos cada dia 

e também tem escola de ler .e escrever; parece-me bom modo êste 
para trazer o.s . índios desta terra ... " · 

(6) ---:-Ibidem; p. 124. 
"Eu.- tinha . dois· meninos da terra para mandar a V. R. (pe. ·Si

mão Rodrigues) os quais serão muito. para a Companhia. Sabem ler e 
escrever 'e cantar e são cá pregadores e nãQ há cá _mais_ que aprender; 
e ma~dava-os para aprenderem lá virtudes . um ano e algum pouco 
de lati~; para -se ordenarem como tiverem idade". ~ 

A expressão meninos da ·terra não especifica se eram índios ou 
mestiços. · - ' 

( 7 ) - Carta de 15 de junho de 1553 ao pe. Luís/G<rnçalves da 
Câmara, Lisboa. · 

( s) - Op. cit . p. 173. " ... para que fiquemos livres de incon::.. 
venientes e sômente nos ocupemos no espiritual ensinando· e doutri
nando.· aos/ meninos assim aos de casa como a quantos querem apren
der, porque esta terra está tão estragada, que é. necessário levar ali-
··Cerces de novo". · · 

(9) - Anchieta, J. de.-; Cartas etc. p. 36. 
· . "~o irmão ~tônio Blasquez (segundo cremos) ·~e entregou a 
cloutrma dos menmos nos rudimentos da fé e o_ que diz respeito ao 
estudo dOS ,_elementos. e à escrita. Nenhum negócio têm .. êles com 
os índios ... " · · · 
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São Vicente, onde Nóbrega havia concentrado o maior número 
dos jesuítas do BraSil(10), enquanto na recém-fundada Pira:. 
tininga a catequese ócupava o primeiro plano(ll). Entretanto, 
também ali se ensinavam os rudimentos aos meninos índios, que 
outros não havia(12). 

Na Bahia, naquele ano de 1554, o ensino dos meninos estava 
confiado ao irmão João Gonçalves(18) .. . . . 

A dedicação dos padres aos índios aldeados em Piratininga 
foi, no início, plenamente correspondida .. Decorrido pouco mais 
d~ um ano, . Anchieta já menciona ·a existência de uma grande 
escola de meninos índios em pleno funcionamento(14). 

Para êssse progresso devia ter influído em grande parte a 
prática. do irmão Antônio Rodrigues, que mandava buscar os re
calcitrantes pelos condiscípulos, segundo nos conta Pero 
Correia ( 15) . · 

Depois da volta dé Nóbrega à Bahia, vemos das suas car..; 
tas, que, a despeito das dificuldades de tôda a casta, o . ensino 
elem~ntar se mantém ao lado de classes mais adiantadas(16). 
Nem pod~pa haver colégio sem cursos primários. 

Com a vinda de Mem de Sá o desenvolvimento das missões 
tomou novo alento e, =desde 1558, Nóbre~a pôde afirmar, q~ 
em .tôdas as aldeias havia escola(17) e ·que a. do Espírit<rSanto-

(10) - Iden"t, Ibidem; p. 38. -" ... residiam., com os portuguêses, 
em São Vicente, onde ajuntaram .. · .. muitos cios filhos dos índios e 
os instruíram otimamente ... no estudo dos elementos e no es
crever". · - ... 

( 11 ) - Id. Ibid. p. 39. "Nesta aldeia, cento e trinta de todo· 
sexo .e idade foram chamados pâra o catecismo, os quais_ são todos 
os dias instruídos na doutrina, repetindo as orações em português e 
na sua própria língua". 

(12) - id. Ibid. p. 43, "Já os meninos que freqüentam a escola .. ~ 
vemo,:s que se aplicam à lição". Foi o primeiro mestre-escola Antônio 
Rodrigues. Leite, S. -; Novas Páginas etc. pp. 147 ... 159. 

(13) - Id. Ibid~ p. 36: "Prega o mesmo irmão (João Gonçalves) 
e ocupa-se com o ensino dos meninós". · 

. ( 14) - Id. Ibid. p. 79: "Temos uma grande escola de meninos-
índios bem instruídos em leitura, escrita e em bons- costumes· ... ". 

(15) - Leite, Pe, Serafim -; Cartas dos Primeiro~ Jesuítas do 
Bra~il; vol. TI. p. 70: . ~ .y quando alguno es perezoso 'y no quiere 
venir a la escuela, el hermano ... lo manda buscar ·.por los otros;· 
los quales lo traen preso y lo toman· a cuestas eon .mucha alegria"~-

(16) - Idem. Ibidem; p. 398: "Ha ria mesma casa (da clda
d_e) ... escola de l_er a alguns meninos·- do gentio e com êles se en..:. 
smam outros da' cidade". · · 

(17) - Id. Ibid. vol. II. p. 471 e III. p. 87. 
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Cf3ahi~) era freqüentada por 150 moços(lS) . No mesmo ano ain
Çla o s~u nú,mero uitràpassaria duz;entos(19). 
. · Como· se trate . de aldeias, poderíamos julgar que 7 as- aulas 
~ram apenas de catecismo. Entretanto, uma carta de Mem 
de Sá dissipa ·qualquer dúvida, afirmando, que nas diversas 
mi~sõesem volta da Bahia havia, em 1560, ·esc-olas de 360 moços 
<rue já sabiam ler e escrever(20). Um ano depois haverá 30Ó 
alunos só na aldeia de São Paulo(21). 
·-·o pe. Nóbrega, além disso~ continuavanopropósito de' esti

D;lUlar ·os meninos mais. _dotados e de .encaminhar ao sacerdócio 
os que mc;>strassem inclinação no correr dos estudos(22). 

Mas não duraria :muito a ilusão de, com fugaz e simples 
. catequese, poder nivelar o abismo, que existia eilltre os 'filhos sem 
peia da natureza e a disciplina jesuítica do tempo. É de 1562 
uma ·carta em ·que Anchieta· começa a derramar a sua desilu
são; An~hieta, o amigo dos índios, que, em P.iratininga, viviam 
longe da in,fluência e do nefasto exemplo diá·rio dos portu-
guêses(23) . · 

O pe . Inácio de Azevedo consigna igual experiência feita 
na Bahia(24) e dela resultou a determin:ação de não se recebe
rem na Cop:1panhia, nem· índios, nem mestiços(25). ·catorze anos· 
apenas médeiam entre os arroubos de Nóbrega ainda inexpe
riente e a mesquinha_ realidade dos fatos, assoalhada por Iná
cio de Azevedo, em 156·6. 

Dessa desilusão e da decorrente falta de refôrço vocacional 
indígena deve promanar a ordem do- mesmo· visitador, queres
tringe o ensino do canto e latim e submete à licença préVia a 
abertura de novas aulas ( 2·6) . · · · 

{18) - Id. Ibid. vol. III. p. 60. 
(19) -· Id. Ibid. p. 126. 
( 120) - Id. Ibid. p. 170. Essa carta de· Mem de Sá também foi 

:publicada nos Anais da Biblioteca Nacional ·do Rio,· vol. 27, p. 227 ~ 
(21) --" Id. Ibid. p. 408. 
(22) -. Id. Ibid. vol. III: pp. 115-16, 132-33 e 362-:§3. 

; (21;') ~ Id. Ibid •. p. 454: "Con los brasiles. nue8trôS antigos dis-
Clpulos, que con tanto afán y trabajo anduvimos criando,· no· tenemos 
c~~ntaalg'una, y digo ,no tenemos, porque ellos se ]ian echo indtspues
tos para todo bien ... ; mas Nuestro Sefi.or no dexa de castigarias 
con dolencias y muertes ... " · 

(24) ~Id. Ibid. vol. IV. pp. 369-70. · 
. (25) -Jd_. Ibid .. p .. 368; ''ay mucha falta de sqietos en esta tierra, 

pÇ)i'que los'ilaturales índiõs, por averiguado- se tiene acá; que no ·son 
p·ara ser admitidos . a la· Compafíia, ru ~los mesti~os'~. 

· • (26) -lã. Ibid. p~ 484-85. ".A13 escolws de ler e 'escrever ....... se 
podem co11,tinuar~· não se ensinando canto nem latim etc. . ....... ; 
e, de novo não.· se comecem a ensinar em ,parte nenhuma, sem es
pecial licenÇ_p. · do provincial". 
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Por outro lado, era preciso aumentar o número de noviços 
:por elementos reinó!s ou nascidos de pais portugúêses no Bra
sil, facilitando-lhes o estudo da língua brasílica. E não ape~ 
nas isso. Havia opiniões a favor da ordenação de noviços _bop.s 
tupinistas, ·ainda que ignorantes em· latim! Predomina, portanto; 
entre os jesuítas, pelo ménos ocasionalmente, o senso prático, 
mesmo em se tratando de velhos cânones, que julgaríamos into.,. 
cáveis(2'7) . 

Mas, a falta de disposição dos índios para a disciplina e a 
vida religiosa não quer dizer, que os jesuítas restringissem o 
ensino aos filhos dos colonos, como alguns poderiam co'ncluir 
de um trecho de Anchieta, na sua Informação do Brasil e das 
suas Capitanias, de 1584, onde, depois de referir-se às classes pri
márias dos colégios, fala nas residências outras dos jesuítas e 
arremata: "Em tôdas esta~ casas ha sempre escola de ler, es
crever e algarismo para os. moços de fora" ( 2'8) . 

t:sse trecho, que parece excluir as. aldeias indígenas da ins-
. trução primária e pode, assim, causar impressão errônea, vem 

devidamente esclarecido pela Narr_ativa Epistolar de Fernão Car
dim (29)' por onde se conclui, que o ensino era geralmente dado
em tupi· aos índios-~ em português aos filhos dos colonos(30). 

Entretanto, havi~ pelo menos .exceções .. Ém Pernambuco 
(Recife), onde ao tempo de Cár4im os índios, Já eram 
poucos(31), o filho do morubixaba Mitaguaia não apenas--sabia 
ler~ mas falava português(SZ). 

Nas ·três aldeias baianas de Espírito SaD:to, São João e Santo 
Antônio não só havia escola, mas os meriinos índios falavam 
português (~ls) . 

O ensino do _português e, mais tarde, o do espànhol é cor
roborado pelos recitativos e pelas peças teatrais ttilihgües ··de' 
que ainda nos 'fala Gardim(34) e que encontramos nas obraspoé-" 
ticas de Anchieta e possíveis colaboradores(35). 

Os dados que possuímos do século dezesséte são ,relativa.;. 
mente escassos, por serem muito fragmentarias as informàções 

(27) - Id. Ibid. pp. 380, 467, 479, 487. 
(28) - Anchie.ta, Pe. J. de -.; Cartas etc. p. 326. 
(29) __..., Tratados da Terra e Gente do Brasil; lUo, J925; pp. 281-372,. 
(30) - Ibidem; pp. 323. e 335. · 
(31) - lbid. p. 334. 
_(32) . - Il>id. p .. 331. .Encontramo-. lo .. ~om Ale~andre .de 1'1,1;g;qra, no 

Mar~nhão. Veja Bettendorff---, Crônica,; P.; 43; /{.'li 
(33) - Ibid. p. 315: "ÊStes menínos falam português" e mais 

al:>aiXo: . ". . . ensinam as orações em portuguêS e na língu~". 
(34) _.... Ibid. p~ 303. ·. 
(35) -- ·Anchiétct, Pe. J. de -; Poesias; Edição· de· M. de L. de 

Paula Martins .. São Paulo; 1954. 
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· j_~súítas publi.cadas até hoje~ Mesmo o pe .. Serafim Leite, que 
PÇS,Sui elelll.entos de. pesquisa 4e grande eficiência, notando a 
exigüidade ·.das ·referências à instrução prilnária dos índios e 
portug'!lêses, procur~ explicá-la com diversos arguméntos(36). 

.Ai.nda assim, encontramos algumas inçlicações esparsas, co
nto as refentes a Camamu, de 1658, e a Reritiba, de 166.7. Elas 
mostram, que o sistema inicial continuava mantido entre os 
tupis do litoral(37). 

Eiltl'etanto, a população. não mestiçada da costa desapare
cia a olhos. vistos, seja por incorporação gradativa à sociedade 
colonial, .seja ·pela. extraordinária mortali<:lade. Na Guanabara, 
grande já· fõra· o número dos tupinambás exterminàdos nas 
lutas ·.contra ·• os franceses, dos quais eram . aliados . Por outro 
lado,··não. devem .ter sido menores ·as levas dos retirantes .para 
o sertão, na ânsia de se subtraírem às represálias dos portu
guêses. As\ cartas jesuítas das.· primeiras décadas ··estão reple
tas de notícias sôbre mortandades em epidemias e lutas· na re
gião do Recôncavo Baiano, onde se estendia avassalante a 
Ia voura. cana vi eira. 

Cardim informa, que, por 1585, já eram poucos os índios 
sobreviventes em volta de Pernambuco; enquanto para 2. 000 
vizinhos havia perto . de 2 . 000 escravos africanos (as) . 

Alguns anos· depois surgirian1 novos aldeamentos, no in
terior e mais ao norte de Pernambuco, de diversas tribos poti
guaras e cariris, que viriam a constituir os núcleos iniciais 
da P<?pulaç~o nordestina. 

. Também na Bahia, existindo poucos índios na ·faixa lito
rânea, principalmente após a expulsão dos holandeses, os je
suítas começaram a . dedicar· atenção maior às populações. in di
genas do interior. Larga faixa do sertão mais próximo ao mar, 
entre a Bahia e o Maranhão, era então ocupada, com intermi
tência.g, por numerosas tribos da família .cariri. Os jesuítas al
de.aram aJgumas delas em Natuba, na Canabrava e no. Saco 
dos Morcegos, estendendo depois as suas ·atividade$ __ a 011tras 
ribeirinhas do São Francisco. · / 

Não é fácil admitir qu.e os jesuítas tenham levado muito 
34~ante a instrução entre. os cariris. No agreste ·é árdua a luta 

. Pela vida, que exige ·deslocamentos populacionais freqüentei;. 

(36). ~Veja, .por exemplo, na- sua Htstória, vol. VII. p, 145: "Ein 
geral élisqute,t;n:se m'l,liW_ certas_ insuficiências . jesuíticas, sem tomar 
. em consideraÇão a total apsência de outras. ordens". 

(37) - Leite, P.e. Serajim -; História; voL VIL p. 145. 
(SS) - Car,dim, Pe·; Fernão -; Tratad()s etc~· pp. 333-:-~4 .• 

Se a isso acrescentarmos a falta de m1ss1onarws capazes, é 
difícil supormos, que, além dos . rudimentos religiosos, ensinas
sem regularmente a ler e escrever, a falar tupi ou portugu~s a 
índios no estádio cultural dos cariris. Mes:g1o assim, o catecis
mo bilingüe de Mamiani era, nessa direção, uma porta aberta 
sôbre o futuro(39) . 

Os cariris e outros· índios do interior eram então ainda re
lativamente numerosos. Mesmo assim, em 1690, época em que 
avalia os escravos negros do recôncavo em 25.000, Antônio 
Vieira afirmava, que na Bahia era "muito maior, sem compa-:: 
ração,· o número dos negros qtie o dos índios( 40 ) ".Referia-se na.;. 
turalmente aos índios aldeados. · 

o capuchinho Antônio Zucchelli, que por duas vêzes esteve 
na Bahia, mais de três meses, em 1698,, e seis meses, em 1703, 
viu poucos índios entre a população da Cidade do Salvador, 
composta, segundo a sua 'estimativa, na proporção de três ne
gros e pardos por um branco(41). 

.Finalmente, o engenheiro José Antônio Caldas(42), em 1759, 
avalia a população indígena aldeada no atual território baiano 
em cêrcà de 12.000 ~almas, que mal seriam seis por cento da 
população total. _ . 

Dêsses índios, somente uns 4.000, ou 2 por cento da popu1a.ção~
eram tupis, repartidos em oito aldeias, das quais um.a Ú!Ili-ca, a 
de Ipi-tanga com 49 casais, era situ~da compa.rativa,m.ente perto 
da capital. ~ ·. · 

Dos dados que precedem, suscetíveis de serem fàcilmente re: 
forçados, defluem claramente duas,_ deduções importa:ntes: 

Não atingiam essa. região do leste central, as. ~nvectivas i;n~ . 
diretas\le Pombal, porque, além .de injustas, seriâl!l ext~mporâ
neas. A lingua tupi estava aí desaparecendo -com o povo,_ que 
no-la legara, ·intimamente identificada com a terra, cuja int.e-: 
gridade ainda ajudou a defender decisivamente contra os in
vasores. 

(39) - Mamiani · Pe. Luís Vicêncio -;·Catecismo da Doutrina 
Cristãa na Língua Brasílica da Nação Kiriri, Lisboa, 16~8 . 

.E;m cariri e .. português. É interessante. notar, que. também, traz 
o texto em cariri e português o catecismo do capuchinho ·· franeês 
frei Bernardo de Nantes. O seu dialeto cariri é, porém, diferente. 

(40) - Cartas; voL III. p. 604.. -·-·- . 
(41) - Relazioni-del Viaggicj e Missione di Congo~~ .. Rezação Qu.inta_ •. _ 

. (42) .- Notícia Geral desta Capit~nia da Bab;ia:;: p.· ·ao. ·Edição 
Fae.-similar .. · · .- · · 
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Por outro lado, sobressai. o enorme exagêro geralmente co-
metido na estimativa da popUlação indígena existente na faixa 
m~ítima, de São Vicente à Paraíba, em princípios do século de~ 
zoito;- Como_ corolário, .ainda mesmo tomando na devida conta 
a· PI'edOminância do mestiço, deve ser relegado ao domínio da 
fantasia a tão repetida afirmativa de que, 

"-~té._ o comêço do século dezoito, a proporção entre as duas 
línguas faladas na colônia, era mais ou menos de três para 
um, do tupi para o português" ( 43) . 

Além ·da população muito reduzida dos índios tupis aldea
dos ou dissenlinados, quem haveria de falar tupi, da Bahia a 
Pernambuco, por exemplo, na segunda metade do século dezes
_sete? 1 

A imigração reino! crescera de ano para ano e muito mais 
a sua_ descendência branca e _ pàrda. Mas, . nestes últimos, os 
marneluc.os eram muito menos numerosos do que os mulatos e 
naqueles era ponderável o sangue ·.cariri, principalmente nas 
regiões algo ma-is afastadas dó litoral e no São Francisco. · 

Evidentemente, não é um quadro, que, para a época, favo
rece a persistência da língua tupi na população colonial das 
regiões centrais da nossa costa. 

A favor da rápida extinção do tupi nessa ·faixa, no correr 
do século dezessete, também fala o fato de não· ter surgido 
nenhuma nova publicação tupi, promovida por padres nela re
sidentes. Os próprios catecismos, tanto a segunda edição do 
mais extenso, coordenado pelo pe. Antônio de Araújo( 44), como 
o resumido, ·composto a instâncias_ do pe. Antônio Vieira(45), 
r oram ambos impressos por diligência e sob a direção do pe. 
Bettendorff, missionário dó Maranhão e Parâ. 

Na Amazônia, a área tupi tinha- profundidade muito, maior 
e, devido· a morosidade do pOvoamento colonizador por fatô
res vários, a sua população indígenaresistiria muito mais tempo 
ao aniquilamento e à absorção.· 

É o ensino jesuíta ·dessa parte que passaremos._.a-examinar, 
tanto mais, quanto as invectivas de Pombal, a julgar pelo signa
tário do Diretório, visam mais particularmente o Norte. 

· (43) ·,.,_ Sampaio, Teodoro -,· O Xupi na _Geografia Nacional.; 
3. ed. p. 3. 

(44) - Catecismo na Língua Brasílica; Lisboa, 1686. 
. (45) - B.ettendortt, João Filipe-; Cornpênd1o da Doutrina Cristã 

. nci.Língu.a Por-tuguêsa .e Brasílica; Lisboa, 1687. 
Compare: Antônio Vieira -......,._ Cartas; vol. IlL. pp. 70&--09, _ onde 

dâ'· as· razões dá ediÇão abreviada, aliás impressa muito mais_ tarde. 
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O ENSINO J.ESUíTA DO TUPI E PORTUGUÊS NO MARANHAO 
E PARA 

A praxe adotada pelos jesuítas no Maranhão e Grão-Pará 
para o ensino não destoou inicialmente da seguida no Sul. 

Por volta de 1626, o pe. Luís 1 Figueira já havia pôsto em 
funcionamento a primeira escola do Maranhão, naturalmente 
destinada aos filhos dos portuguêses( 46). Fechada com a_ reti- _ 
rada dos padres, em 1649, temos notícia da sua reabertura por 
uma carta de Antônio Vieira; de 1653(47 ), onde gaba. a emulação 
dos· alunos, em número superior a setenta, que assistem à liçãó 
cte catecismo, tanto em tupí como em português, por saberem 
êles ambas as línguas. 

Do comêço do ensino primário no Pará possuímos referên
cias do pe. Bettendorff, que também nos fala do funcionamento 
inicial do colég.io e da sua interrupção( 48 ) até 1695, quando se 
.reabriram os cursos. O ensino na cidade do Pará destinava-se, 
como no Maranhão, àos filhos dos portuguêses. Ocasionalmente 
também ali admitiam algum filho de chefe índio, como o jovem 
da .tribo dos iruris, que, ao que refere Bettendorff, foi levado a 
Belém para, no colégio, aprender a língua-geral( 49), provàvel
mente com as matérias rudimentares comuns e quiçá um pouco· 
de português. ~ 

Ao lado dêstes dois colégios, Serafim Leite cita "alguns pe
quenos senlinários", que aqui não nos interessam(50). 

De escolas entre os índios temos a primeira notíc~a aÜ.1da 
por Antônio Vieira, ao mencionar êle os tobajaras da serra 
de Ibiapaba(51). _ ' _ 

"Amam aos padres, dão-lhes todos seus filhos para os. en- -
sinarem, como ensinam, a ·ler, ecr~:ver, contar e a .tQda a 
polícia que nêles cabe ......... "(52). 
o trecho refere-se à entrada feita por dois padres, em 1656. 

Essas aulas seriam dadas_ em tupi, pois os índios ch~mados 'toQa
j aras eram de língua-geral. 

(46) - Leite, Pe. Serajim -; História da Companhia,; vol. IV. 
p. 262. - Idem; -Luís Fig.ueir:a,~ p; 54. 

'(47) _;_ Cartas; Edição Lúcio d'Azevedo, vol. I. pp· .. 351-52 e- 405. 
(48) - Bettendortt, Pe. João Filipe - ,· Crôni~a etc. p. 280. · 

Veja tambêrii' Setàjim Leite - História; vol. IV. ·pp.· 271-72. 
(49) _ Witte:rf}; p. 354. 
/(ãO) -:--- HistáHa etc. vol. 'IV. p. 263 . 
(51) - Tobajara, que alguns autores escrevem tabajara, é alcunha . 

Compare o nosso Tupis -e Guaranis; p. 12 e S. Leite-- História; vol., 
III. p. 38. . 

(52) - Vieira, Pe. Antônio --; Cartas; vol. I, p. 478. 

, 27 



Também nàsua "Visità'' o pe. Vié1ra dedica algumas obser
vações à instrução dos índios. 

"§ 15 __, (Escola). Acabada esta doutrina (da manhã) irão, 
podendo ser, todos os nossos(53) para a escola, que 
estará da nossa portaria ·para dentro,· aortde os, 
mais hábeis se ensinarão a ler e escrever . ~ .. ''(54) 

Pori~o depois da chegada do pe. Bettendorff · ao Maranhão, 
em 1661, ep:contramo~lo en~inando o a-bê-cê a· índios grandes e 
pequenos da aldeia· de Mortigura, uma· das missões de "água sal
gada;', .o:ú ''do salgado", isto é, da costa do mar, em contraposi
Ção às missões "de água doce'', à margem dos rios, no interior. 
Mórtigura foi·. a primeira aldeia a serviço do colégio do Pará (55') . 

Eis, como Bettendorff r ela ta essa sua fase inicial de mís-
sionário: 

" ... (o su,bprior) mandando ficar-me a mim por companhei
ro do-pe. Francisco.da Veiga para aprender· a língua (o tu
pi), .ensinando o ABC_ aos menino~, voltou~se para o Pará". 
"Dei-me belamente com o pe. Francisco da Veiga, tomando 
-à minha conta a doutrina de cada dia e a classe dos me-
ninos· para ensiná-los a ler e- escrever. Juntaram-se muitos 
qiscípulos e entre êles o ·Capitão Jacaré~. E são êstes meus 
discípulos, hoje, (em 1697) os mais autorizados: e velhos da 
aldeia; e por que, por falta de livros, tinta e papelnão dei
xassem de aprender' lhes mandei fazer tinta de carvão e 
sumo de algumas ervas e com ela escre:viam em as fôlhas 
grandes de pacobeiras(56); e para lhes faclitar tudo, lhes 
pus um pauzinho na mão por pena e os ensinei a ·formar ,e 
con~ecer as letras, assim grandes como pequenas, no pó e· 
na areia das praias, com quegostartam tanto, queenchiam a 
aldeia e as praias de.letras'-'(rí7). 

'(53) -:- "Todos. os nossos" compreende todos os índios das aldeias 
a serviço dos colégios, com exclusão daS do· serviço real e das de re
partição, que formam as três classes d-e aldeias., segundo--a--legislação 
da época. Compare: .Serajim Leite -- História,' vol. IV. pp. 97 -
lO~. . . 

(54) - Leite, Pe. Serajim -; História; etc. vol. IV. p. 112 . 
.. As diretrizes_da ''Visita~'. comQ pondera. o.padre. S. Leite, devem 

ter sido elaboradas.depois de 1658 e antes de 1661. isto é, durante o 
período em que-. Vieira foi "visitador" no Maranhão. 

· . (55) -O ensino aos menih.os dessa aldeia obedecia, como vimos, 
à regulamentação da "Visita'' do pe. Antônio Vieira de acôrdo com 
o·~·~ 15 acima transcrito. . ' 

(56}~ Hibridismo formado do tupi pacoba ~banana e do sufixo 
português eira - bananeira. 

: (57) - Crônica; p. i:56. 
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São êsses três passos referidos as alusões mais diretas à al
fabetização dos . índios maranhenses pelos jesuítas. Prescrita na 
"Visita" do pe. Vieira para as aldeias a serviço dos colé
gios, como Mortigura por algum tempo, as .aulas de ler, escrever 
e contar não eram exclusividade delas, como vimos rio caso dos 
tobajaras da serra de Ibiapaba. Etitre~anto, a instrução primária 
nunca atingiu nas missões'jesuítas do Norte o desenvolvimento 
que lhe vimos no Sul. -

É que, no território do Maranhão antigo, as condições eram· 
muito diferentes. As aldeias eram numerosas, as distâncias enor~ 
mes, as comunicações dificeis a· despeito dos cursos d'água, e~ 

dás tribos populosas apenas uma parte era tupi. Por outro lado, 
os padres eram poucos: cêrca de 20, em Üi55; uns 30, quátro 
anos depois; em 1690 não passariam de 60, entre padres e le.igos, 
como se conclui das listas de chegadas da Companhia, deduzidos 
os que haviam sucumbido pela idade e as vítimas da fadiga, do 
clima e das dQenças(5S).--

. Ouçamos ainda o pe. Vieira, que nos entremostra a situação 
inicial, em 1659, fadada a perdurar por muito tempo: 

" ,'"F'izeram-se êsteo ano três missões, (tôdas forçadas e ne
nhm:ria voluntá:riat(59); a que fomos os três professas, e é 
tanto o número dás almas, assiln tlescidas do sertã_o· como 
convertidas à fé e vassalagem de el.:.rei, na vizinhanÇ~a deSte-·· 
Pará, que só· uma partida delas passa de quarenta mil(!) 
....................•........... " ......... ~- .. , ....... , .. ·o pe. 
Francisco Gonçalves enfêrmo com uma febre .lenta,. que nos 
dá grande cuidado. O pe. Man~el Nunes está quase cego e 
já não escreve ...............• •· . ;. os demais são .. poucos e 
pouco velhos, pôs to que todos trabalham muito e po:r. mui...; · 
tos. Dos irmãos .levou Deus· para si o irmão Francisco Lopes, 
e, em número tão limitado tudo faz falta". ~ 

"Para pormos um só padre com as quarenta mil almas 
que digo, será necessário que volte eu logo do Maranhão para 
suprir o lugar de quem houver de deixar outras almàs para 
acudir a estas. Padres há nesta missão que têm à sua contaí 

(58) - Compare: Seràjim Leite; História; vol._ IV. pp. 101, 133, 
333-359 etc. cujas informações parecem conflitar com ás .. que citamos 
abaixo, referentes à nota 70. · · 

(G9J - Trata-se eviãentemente de . índios descidos pâra serem 
aldeados maisperto do Pará, a fim de servirem nalavoura dos-caio
nos. F.sses descimentos pelas· autoridades locais foram lima das gran.:. 
des dores de cabeça· dos jesuítas. 
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êles sós, mais almas de índios, do que são tôdas as que te-
mos à nossa contaem todo· o Brasil"! (60) · 
Um· ano depois, a situação pouco havia mudado e, Vieira, 

Como para justificar as visitas muito espaçadas às ~issões~ es-
'ereve'ao ··próvineial .. do ·Brasil: 

" .................. é. que na casa do Maranfião e Paro não re-
side ordinàriamente mais que um· sacerdote. Todos os mais 
estão dividi~os pelas residências, onde· cada um tem três e 
quatro aldeias à sua conta, e algum há que tem o.f!.z.e"! (61 ) 

.Já nofim da sua multifár.ia vida, Vieira recorda ufano as 
realizaçiJ;es na época· da sua estada no. Maranhão e Grão-Pará, 
onde, con1Ó. miSsionário e superior, em nove anos e 

' ,·: •• < • ' • • • • 

"e:rn qistâncias. de quatrocentas léguas levantou . dezásseis -
igrej~, fa?iendo catecismos .~m sete línguas. diferentes" (62

). 

As· ~ndanças penosas, a grande variedade das: línguas e a 
falta de missionários conhecedores delas foram os grandes· obs
táculos à catequese apontados por Vieira, que, apoiado na pró
pria experiência e na dos seus antecessores, durante tôda a 
vida defendeu a tese d.e que só na língua dêles, se leva o índi-o 
e o negro. à conversão, incorporando-os lentamente à sociedade. 

Vejamos com que argumentos,. ainda poucos an<;>s antes da 
sua morte, êle insiste nesse porito, não apenas. no que tange ao 
Maranhão, mas à Colônia inteira: 

· '' ........•... sendo muito maior, sem comparação ( !) o nú
me~o de negros ·que o dos índios (isto é na Bahia de 1690), 
assim como os índios são catequizados e doutrinados nas 
suas próprias línguas, assim os negros o são na sua, d.e que 
neste colégio da Bahia · temos quatro opertádos" muito prá
ticos, como também outros no Rio de Janeiro e Pernam
buco. E, porque ·sem a ciência das línguas tudo o mais que 
em outras missões .se ensina não P.assa dos :partuguêses, tan
tas são as escolas das mesmas línguas que temos instituído 
nesta provínCia, quanta a variedade delas,. dâs- quais não 

(60) -Cartas; vol. III. pp. 726-27. É uma das informações mais 
expressivas para· a compreensão das peculiaridades amazonenses. 
Haveria então, espalhados nas missões do Maranhão, ou s·eja do Ceará 
ao Alnazonas, uns trinta jesuitas! -

· (61) __:.:. Ibidem; p. 731. __,.. somariàm então, entre padres, estu-
dantés ·.e ·leigos uns.- sessenta residentes. ·· 

· · (62) - Ibidem; pp.' 666~67. - seria isso de 1652 a 1661, ano 
em que foi expulso com os companheiros -e· nunca- mais retornou. 
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podem passar a outros estudos os nossos religiosos moços, 
sem primeiro serem examinados e aprovados" ( o.a) . 
Não. menos ressalta a necessidade de saber o missionário a 

-·1íngua dos seus catecúmenos de certa referência .do pe. Betten
dorff(64), na descrição de uma ·viagem de inspeção do governa
dor Antônio de Albuquerque Coelho e comitiva: 

"Daí foi visitar os reverendos padres Piedosos, de Gurupa:.. 
tiba, que tinham sücedido em nossa igreja e casa(65); e es
tavam sem saber duas palavras da língua daqueles índios, 
falando-lhes por intérpretes ou em português, que debalde 
pretendiam traduzir, sem nunca os acharem capazes de 
aprendê-lo, salvo na cidade ............ servindo anos .e 
anos aos brancos". 
Êsse final aponta a longa convivência· como único meio de 

se fam~liarizar o índio com a língua portuguêsa. A . observação 
tem' sido confirmada por quantos lidam com o nosso indígena. 

Para os próprios padres a tarefa inicial de aprender línguas 
incultas tão só pelo trato direto em meio à faina diária, era mui
to árdua, mesmo quando ·moços, por terem poucos êsse pendor 
inat·o. A morte de um lingua PO:dia raiar pela calamidade, prin
cipalmente nos mundos perdidos da Amazônia(66). Por isso, re
petidas vêzes, se colhe- em suas cartas a impressão de· querer 
Vieira como queixar-se do Céu, por arr~batar_ dêste mundo =YL!l-~ _ 
tos companheiros exímios, na flor da idade, ou pelo menos ca .. 
pazes de ainda prestar bons serViços no preparo de sucessores: 

" ......... nas terras do Cabo do Norte permitiu (Deus) 
que matassem ou martirizassem os bárbaros o maior sujeito 
que lá tínhamos ............ Nesta província .. _ ...... ·--· .. 
permit.iu Deus ......... , que em menos de doiS meses se-
pultássemos, neste colégio da Bahia;' oito de tôdas as idades, -
e dois dêles, um em exer·cício de mais de vinte anos, e outro 
em iguais esperanças, os mais insignes missionários,~ e de 
maior· ciência e prática nas línguas dos bárbaros "(67~ • 

Consola-se, porém, Vieira com as realizações humana:.. 
mente possíveis: "Só afirlllO ...... sem paixão nem afeto 
próprio, que os meios de salvar as almas, principalmente 
dêste gênero, em nenhuma Religião estão mais bem orde• 

(63) -Ibidem; p. 604. -'- Muito poucos ousariam noje contestar 
essa opinião de Vieira. · 

(64) -- Crônica; pp. 617-18. 
(65) -Alude à grande repartição das missões do Pará e à d~limi

tação das respectivas áreas, em 1693. 
(66) -Cartas; vol. m. p. 604. Compare também p. 608. 
(67) - Ibidem; pp. 618-19. 
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· -~ · nados e estabelecidos que na Companhia,- pelo fundamento 
das lín'guas; não. infusas pelo Espírito Santo, m·as aprendidas 

1 co:m imenso trabalho". (68) 

São as distâncias e ~ falta. de missionârios capªzes que vêm 
a dar. origem a concentrações, em determinadas áreas, de vátrias 
aldeias da mesma.· fª:mília lingüísticª, principalmente depois do 
decréscimo · da população indígena pelas epidemias. São fre
qüentes as referê]lcias a êsses agrupamentos populacionais na 

· Crônica de Bettendorff. 
Mais tarde, outra medida d.e grande alcance civilizadora 

foi posta em p(rática, como se vê dos Aditamentos do pe. E·ckart: 
"Ao tempo em que me achava na missão dos Abacaxis, com
pús com grande trabalho pequenos catecismos nas línguas 
de duas nações: os ariquenas e os barés, para poder prepa
rar para o batismo doentes e velhos, que já não estavam 
em CÇ>ndição de. aprender ·a·língua-gerctl" (!) 

E pouco mais à baixo: 
"Como as missões do Pará se compunham geralment.e 

de tribos diferentes, os indios, ainda que falassem com o 
padre· na língua~geral, em casa todos falavam a sua pró
pria"(69) . 

Temos aí, também para o Maranhão e o Pará, àlguns teste
munhos jesmtas concernerltes ao uso do tupi e português. Dêles 
se colhe a certeza de que o ensino 4o português não era praxe 
fora dos colégios das _cidades. Nem-para ísso haveria tempo du
rante o p:rimeiro século da ocupação territorial· do norte do País, 
por causa do reduzido número de missioná!Iios para atenderem 
aos variadíssimos problemas das necessidades materiaís de ma-
neira tal, que ainda sobrasse o tempo considerado indispensá
vel à direção espiritual, pois os jesuítas, acima de tudo, eram 
missionários. 

Dois documentos de 1692, talvez algo suspeitos, atestam a 
presença de apenas oito padres nas missões indígenas do Pará 
e Maranhão(7°), naturalmente excluídos os ocup-ª'dos· nos co
'légios, os leigos e seminaristas. ;Foi essa carêncià de jesuítas o 
argumento de pêso de todos .que,· por aquela época, pediram a.o 

(68).- Ibidem; p. 619. -Vieira nÚnca cessa de :encarecer a ne
cessidade __ absOluta do conhecimento .. das:línguas e a suá experiência 
não, permite duvidarmos da sua sincerJ.dade. 

'(69) - zusiitze zu Pedro Cudena (aliás Cadena>; p. 562. " 
(70) - Kiemen; frei· Mathias ~; The Indian Poliey ot Portugal;" 

P. 173. - Compare acima a nossa nota 58 e o texto a que se refere .. 
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rei a repartição das m1ssoes amazon1cas por . diversas ordens 
religiosas, e, entre êles, figurava o próprio pe. Bettendorff(71)! 

A despeito dessa distribuição, o número de missionários es
tava longe de corresponder às necessidades e, em tais · circuns
tâncias, não deve surpreender, que os jesuítas mant.ivessem a 
prática antiga e ainda hoje a única viável: a de aprender o 
missionário, que é um e tem preparo, a língua da tr.ibo a ser 
convertida, por ser aJ tribo composta de muitos, de tôdas as ida
des. e cujas condições de aprender são precaríssimas . 

'A essa primeira etapa de aproximação seguia-se, na região 
amazônica, a da concentração de váll"ias aldeias. Seriam elas, a 
princípio, de preferência da mesma família lingüística. Êsses 
agrupamentos sucessivos foram sugeridos por três fatôres: o 
fortalecimento contra os ataques, o decréscimo da população· in
dígena pelas epidemias e certa racionalização da agricultura e 
de outros meros de subsistência pelos dirigentes jesuítas. 

Uma, vez conquistada· a confiança do índio e vencida, pelo 
menos· parcialment.e, a natural aversão' entre indivíduos ·de lín
guas difelrentes, os jesuítas costumavam dar mais um passo im
portant,e. Como no Maranhão e na margem direita do Amazonas, 
nas missões a êles a~ribuídas, predominavam os tupis, foram 
agregando a diversas algeias dêstes, de acôrdo com o seu sistema, 
certo número de famílias indígenas de -ou,tras línguas e assim, 
pela predominância dos tupis e pela convivêtrcia, o tupi -acã:'b'ou--
sehdo falado por todos os aldeados das missões jesuítas, ·como 
informa Eckart(72). A essa táti.ca altamente incorporadora .dos 
jesuítas nãose deu até hoje o devido destaqúe. Foi a nosso ver 
o passo mais erfi·ciente para redução dos índios não tupis, o comê
ço da sua aproximação à sociedade brasileira pela língua brasi
lica, falada, ou pelo. menos entendida por grande parte dos co
lonos. 

No Amazonas, mais do que em qualquer outra região do 
Brasil, o tupi tornou-se de fato a língua-geral,. na ·catequese e 
no intercâmbio. lVIais do que qualquer outro meio, o tupi abriu 
o Amazonas à penetração. 

Mas também, por outro lado, foi na bôca dos íngios tapuias 
e mestiços que o tupi acabou por abastardar-se no nheengatu 
moderno ( 73 ) . 

.\ 
(71) -Idem; ibidem; p. 173, nota 115. -Veja também: Serajim 

Le.tte; História; vol. IV. pp. 133 ·e seguintes; Bettendorff,- Crônica; 
p. 495. 

(72) - Zusiitze -etc. p. 562. · 
(73) - Nheengatú -língua boa, em tupi, apenas traduz a__.faci

lidade proporcionada ao recíproco entendimento,. pela sua grande 
difusão. o nheengatu quase nada conserva da estrutura do tupi an
tigo e nunca foi falado por qualquer tribo tupi não aculturada ~ 
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--" Não há dúvida que a propagação da língua tupi tenha sido 
tática muito ponderadà dos jesuítas, a tática por etapas, tão efi
ciente nas aculturações. 

Nas outras ordens religiosas êsse sistema inaciano parece 
ter sido olhado ·com certa a versão difí.cil de explicar em verda
deiros missionários . Só os franciscanos, ao ·que nos consta, cons
tituíram exceção, a julgarmos pelos vocabulários e. compêndios 
didáticos · maranhénses por êles compilados no início do Sete
centos(74) ; 

Âo contrário\do que muitos julgam ainda hoje, êsse método 
jesuítico estava devidamente amparado. Tempos houve em. ~ue 
o próprio govêrno português reconhecera as vantagens da lm-

. gua tupí e favorecia a sua propagação. Em 20 de abril de 16·88, 
a côrte passou instruções aos jesuítas do Pará, ordenando-lhes 
o ensino da língua.:. geral também .. aos filhos dos portuguêses; 
mas como, por qualquer motivo, não dessem execução imediata 
à ordem, o Senado da Câmara de .Belém queixou~se ao sobe
rano, por ofício de 30 de novembro de 1689(75

). 

Essa ordem régia, apoiada pelos colonos, equivale ao reco
nhecimento, por todos, do acêrto dosjesuítas na sua tendência, 
não de abolirem as línguas de outras famílias, mas de conse
guirem a generalização . da língua daquela família que predo: 
minava, tanto pelo seu número como pela ~rea ocupada: do. t~p1, 
estudado e falado inicialmente- ao longo da costa ·do Bras1l In
_teiro. 

, Entretanto, os tempos mudam e mudam os homens e as 
idéias. Decorridos escassos quarenta anos, percebem-se os pri
meiros sinais daquele movimento renovador, que atingiria a 
sua culminância durante· a era pombalina. 

Em 12 de setembro de 1727, uma carta régia já não recla
ma o ensino do tupí aos filhos dos portuguêses, mas o ensino 
do português aos índios, uma exigência evidentemente extempo
rânea a que voltaremos abaixo( 76). 

Houve, entretanto, de fato, um hiato no e~ino primário 
dos jesuítas por aquela época. Os motivos da iüterrupç.ão e o 

(74) _ Dêles ·o mais conhecido é o Vocabulário Português-,B_ra
sílico !e o Dicionário Português e Brasiliano com o seu reverso leg1t1mo 
reproduzido pelo autor da Poranduba Maranhense, frei Francisco de 
N. · s. dos Prazeres. Nêles, principalmente no segundo, já se percebe 
claramente a transição para o nheengatu. 

(75) --·Arquivo Histórico Ultramarino - Secção Pará; Papéis 
Avulsos,· 30 de no'\ilembro de 1689. - Apud; Frei Kiemen- The In
di"ari Policy etc. p. 170. 

(76) .:_Idem; ibidem; p. 1'7'0; nota 100. 

tempo que durou não foram revelados; sabemos apenas que a 
suspensão dos cursos se deu sem anuência da direção geral da 
Companhia, pois, em 1730, o superior exigiu o seu restabeleci
mento, "por serem as escolas de ler e escrever mais úteis e ne
cessárias do q-ue as classes de latim(77). 

Dessa época em diante o afluxo de jesuítas ao Maranhão e 
Pará experimentou sensíveis melhoras, subindo de 102 mem
bros para 155, entre 1730 e 1759, quando sobreveio a expulsão(78), 

numa época em que a Companhia, depois de quase um século e 
meio de lutas e vicissitudes, havia finalmente atingido um grau 
de desenvolvimento, que fazia prever apreciá·vel e rápido pro
gresso na obra_ da civilização dos índios . 

Mas, quererá isto dizer que os jesuítas conseguiriam incu
tir o português aos índios das suas aldeias, como exigia Pom::. 
bal' no seu Diretório? 1 

: 

Seria fato· virgem entre povos de vida rudimentar como a 
dos nossos indígenas. A sua luta pela sobrevivência era e con
tinua árdua e mínimo é o seu pendor para tudo que exige um 
esfôrço adicional, principalmente metódico e assíduo. 

Se, por outro lado, Pombal afirma, que "nas conquistas sem
pre se costumou introdcuzir a língua dos conquistadores", fal
seia a verdade para determinados fins. Em qJlalquer terra sub----
metida, o vencedor só consegue impor a sua língua ·a povos 
incultos pela superioridade numérica dos seus colonos, que pode. 
ser local a princípio, regional a seguir e finalmente geral. No 
Maranhão e Pará, de população branca reduzidíssima, essas con-. 
diçÇ>es não existiam e não existiriam, ainda durante-muito tempo. 

O que ali houve, desde o início, foram algumas missões 
jesuitas florescentes de índios tUJpis, utilizados pelos padres como 
agentes a .. culturativos para índios de outras \famílias lirig\iísti
cas, com impor-lhes, pela convivência, principalmente a sua 
língua. Na faina civilizadora do Norte, a língua-geral foi o ,me
lhor atalho trilhado, após madura reflexão, pelos j esuitas e, ain
da um ·século depois da sua expulsão, por seus sucessores escla
recidos, a despeito da crescente população branca e do uso pro
gressivo da língua portuguêsa. 

Em 1851, por decreto de 10 de outubro, foi criada, no semi
nário episcopal do Pará, a Cadeira de ·Língua Inãígena Ge
ral(79), que já não era o tupi dos primeiros tempos, fixado pelos 

(77) - Le.ite, Pe. serajim -; História; vol. IV. pp. 262-63~ 
(78) - Idem; ibidem; pp. 221-22 e 363-368. 
(79) -compare a dedicatória do Vocabulário composto pelo pa• 

dre M. J. Seixas, primeiro regente da Cadeira. --- Pará · ,1853 ~ 
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jesuítas, mas uma língua-geral remanejada, de estrutura com
pletamente deturpada, que lhe havia tomado o lugar no inter
câmbio pelo Rio;.;.mar, o nheengatu, cujo conhecimento era en
tão quasetão indispensáJvel quanto anteriormente o fõra o tupí, 
em muitos trechos do. seu vale. E, ainda e_m .1909, D. Frederico 
Costa, bispo do Amazonas, editava pequeno compêndio de ru
dimentos do mesmo nheengatu, pelo 

''desejo' de· auxiliar os sacerdotes que t-iverem de exercer o 
ministério nesta parte importantíssima do Amazonas"(SO), 
que. é a· .. bacia do Rio Negro. 

Entretanto, por sua vez, a área do nheengatu foi minguan
do,com.o avanço da dvilização. Mesmo assim, ainda nos. dias de 
hpj_e. é de utilidade ein alguns rincões perdidos da Amazônia . · 

Entrementes, e muito em tempo, a língua portuguêsa pene
trou nos últimos confins em sua trajectória natural, sem impo
siç()es ou arrogância. Mui to ao contrário. Silenciosamente vai 
preenchendo os claros deixados pelos falares nativos, recolhendo 
no ·càminho. ~centenas .de têrmos prestimosos e pitorescos, in
dispensá v eis mesmo, no ambiente. que· lhe é novo~ 

Em breves anos, o último dialeto terá desaparecido com o 
derradeiro índio, mas não sem deixar .. impresso, na língua dos 
seus· sucessores, profundos e eloqüentes vestígios da ·sua pre-
cedência. 

CONCLUSõES 

As premissas do.§ 6 do DIRETóRIO não correspondem à ver-
dade histórica. · · 

1.0 Em· colônia alguma os conquistadores conseguiram impor a 
sua língua aos povos de baixa cultura, senão" mui vaga
rosamente e apenas em núcleos onde os colo;nos ·chegaram a 
forniár contingente apreciável comparado à população in-
dígena. ' 

2.0 Nos, primeiros séculos, a Vngua tupí foi muito mais impor
portante na ocupação da terra do que a portuguêsa. As fa
cilidades que o tupí proporciona v a, em tõda a extensão da 
costa, se deve em grande parte a integridade territorial da 
nossa Pátria. 

(SO) ·- 'Carta Pastoral; p. 155. 
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3 ° Não foram os conquistadores lusos que estabeleceram o uso 
do tupí. Muito ao contrário; serviram-se do tupi ónipre

presente, ou mais exatamente, da língua-geral, pelas vanta.-
gens que lhes proporcionava. ~ · 

4.0 Ressalta ela nossa exposição, que as próprias autoridades 
coloniais e. reinóis favoreciam o tupi e insistiam na ·sua 
aprendizagem ainda no fim do século dezessete. 

5.0 Quanto à instrução nas missões, de Pernambuco ao sul mi
nistrava-se regularmente o ensino prim~rio do tempo, em 
tupi, e há indícios da aprendizagem do português pelos ín-
dios ~Ideados . 

6.0 No Maranhão e Pará, o ensino resttringia-se às aldeias a 
''serviço,. ·dos padres e aos colégios. Sõment~e nestes últi
mos ensinava-se o português. 

7.0 "A total ruína espiritual e temporal" do Estado do Mara
nhão, atritiuída no>final-do Diretório ao uso da língua-ge;.. 
ral, é pura invencionice. Muito ao revés, a total ruína das 
missões foi um dos efeitos. deletérios da reforma pombalina 
veriftcada e irretorquivelmente assoalhada na Viagem Fi~ 
losójica, de Alexandre Rodrigues Ferreira. 

8.0 Não temos elementos para investigar, se nas düas últimas 
décadas antes da sua expUlsão~ do território nacional os 
jesuítas dedicaram à instrução primâria do Norte. Ós culda-..: . 
dos cr~scentes, que o aumento do seu número autoriza a 
exigir, segundo a praxe seguida mais, ao sul. 
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