
ATIVIDADE I ANALISE OS FRAGMENTOS A SEGUIR:  
FRAGMENTO A                                                     Diálogos (Sobre os indígenas terem alma e de poderem ser catequizados) 

Gonçalo Alves: - Pois a pessoas muito avisadas ouvi [..] dizer,[...] nem têm para si, que estes são homens como nós.  
Nogueira: - Bem, se eles não são homens, não serão próximos; porque só os homens, são próximos; [...] e todo pode 
conhecer a Deus, e salvar sua alma,[...] 
Gonçalo Alves: - Estes têm almas como nós.   
Nogueira: - Isso está claro, pois a alma tem três potências, entendimento, memória e vontade, que todos têm.  
(NÓBREGA, Manuel. Cartas do Brasil (1549-1560). Rio de Janeiro: Officina Industrial Graphica, 1931, p. 233 a 238).  
 

FRAGMENTO B               Carta de Manuel Nóbrega ao padre Miguel Torres a 8 de maio de 1558 

Primeiramente o gentio se deve sujeitar e fazê-lo viver como criaturas que são racionais, fazendo-lhe guardar a lei 
natural, [...] E são tão crueis e bestiais,[...] e nenhum benefício os inclina nem abstém de seus maus costumes,[...], que 
se ensoberbecem e fazem piores com afagos e bom tratamento. Este gentio é de qualidade que não se quer por bem, 
senão por temor e sujeição, [...] e por isso se S.A. os quer ver todos convertidos mande-os sujeitar e deve fazer  
[...] repartir-lhes o serviço dos Índios àqueles que os ajudarem a conquistar e senhorear, como se faz em outras 
partes de terras novas, e não sei como se sofre a geração portuguesa, [...] sujeitando-se ao mais vil e triste gentio do 
mundo. [...] Depois desta Baía senhoreada, será fácil cousa sujeitar as outras Capitanias porque somente os 
estrondos que lá fez a guerra passada os fez muito medrosos e aos cristãos deu grande ânimo [...] Desta maneira 
cessará a boca infernal de comer a tantos cristãos quantos se perdem em barcos e navios por toda a costa; os quais 
todos são comidos dos Índios [...] ( in LEITE, S. Monumenta Brasiliae. Vol. II -1553-1558. Roma: Monumenta Historica Societatis Iesu, 1957)  

   
 
 

Reflita e debata com a turma, registrando a resposta em seu caderno: 
1 - No fragmento A, segundo Nogueira, o permite que os indígenas sejam catequizados? 
2 - No fragmento B, por quê segundo Manuel da Nóbrega os indígenas precisariam ser submetidos? 
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