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Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=20&profile=d
efault&search=ru%C3%ADnas+s%C3%A3o+miguel&advancedSearch-current={%22namespaces%
22:[6,12,14,100,106,0]}#/media/File:Ru%C3%ADnas_de_S%C3%A3o_Miguel_-_St._Michael_of_the_
Missions_-_Rio_Grande_do_Sul_-_Brazil_12.jpg . Acesso em: 15 de março de 2019. 
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Anchieta e Nóbrega na cabana de Pindobuçu. Benedito Calixto (1927).  
Acervo do Museu do Ipiranga.  Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Benedito_Calixto_-_Anchieta_e_N%C3%B
3brega_na_cabana_de_Pindobu%C3%A7u.jpg . Acesso em: 15/3/2019. 
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Texto referente à imagem 2 
  
A Ordem dos Jesuítas (Companhia de Jesus) foi criada em 1540, para 

conter o avanço do protestantismo na Europa e expandir a influência da Igreja 
Católica, por meio da ação missionária. 

A educação foi um dos principais instrumentos de pregação dos jesuítas, 
que fundavam  escolas pelas terras por onde passavam. No caso da América, 
isso ocorreu a partir de 1549, quando os religiosos chegaram a Bahia, na mesma 
viagem em que veio o primeiro governador-geral instituído por Portugal, Tomé 
de Souza. Em 1568 passaram a atuar nas colônias espanholas (Vice Reino do 
Peru).   

  
  
  
Trecho de texto sobre os aldeamentos jesuítas 
  
“Consistiram em reduções de povos inteiros em uma área determinada 

pela Coroa e geralmente regulamentada por meio da concessão de uma 
sesmaria. No interior desta área, os índios permaneciam sob a tutela de 
religiosos, com o intuito de aproximá-los dos valores europeus através de sua 
civilização e catequese religiosa.” 

  
Fonte: MACHADO, Marina Monteiro. A trajetória da destruição: Índios e terras no Império do 
Brasil. 2006. Tese de doutorado. Dissertação de Mestrado). Niterói: UFF. p. 23. Disponível em: 
http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2007_MACHADO_Marina_Monteiro-S.pdf .  
Acesso em: 15/3/2019. 
 

 
Glossário: 

  
Reduções: Aldeamentos indígenas organizados e administrados por jesuítas. 
Concessão: Ato ou efeito de dar ou ceder algo. 
Sesmaria: Lote de terras cedido pelo rei de Portugal a novos povoadores. 
Tutela: Proteção exercida em relação a alguém considerado mais frágil. 
Catequese: Doutrinação, ensinamento da fé. 
  
Fonte: Michaelis. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/ Acesso em: 15/3/2019.   
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