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DATA: 05 De Junho.
Conteúdo:
REFORMA CATÓLICA NO BRASIL COLÔNIA
OBJETIVOS DA AULA:
-Analisar os agentes da crise da Igreja Católica,
compreender as principais correntes do Cristianismo no
Protestantismo e suas implicações sociais e econômicas e
sociais.
Ao término da aula o aluno deverá ser capaz de entender
o que levou a reforma.
Compreender o desenvolvimento econômico antes e pós
reforma.

Recursos extras : Imagens e Vídeos.



A Inquisição no Brasil Colônia

passou a vigorar a partir da

década de 1590, quando o

Tribunal do Santo Ofício de

Portugal visitou os colonos pela

primeira vez.
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A Companhia de Jesus chegou ao Brasil em
1549 e iniciou oficialmente a história
religiosa na colônia. Além disso, os jesuítas
atuaram também na América hispânica e,
na América do Norte, divulgaram o
cristianismo entre nativos e colonos do
Canadá. Por toda parte, dedicavam-se à
catequização dos indígenas, combatendo as
tradições e os costumes que se chocavam
com o cristianismo.
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• Jesuítas no Brasil se dedicam a catequese e a
educação;

• Jesuítas constituíam a elite intelectual da colônia;

• Fundação de colégios e monopólio da educação até
1759;

• Educação religiosa e intelectual de filhos da elite;

• Catequese de indígenas, sobretudo de crianças em
missões jesuíticas;

• Sustento das missões por meio de doações e
impostos reais;
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• A atuação dos jesuítas possui diversos 
significados: 
• Ação evangelizadora e “civilizacional” destruiu

hábitos e crenças religiosas indígenas;

• processo violento de imposição cultural;

• ação jesuíta protegeu indígenas contra ataques de
colonizadores portugueses (bandeirantes);

• cuidado de órfãos e obras de caridade;
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• Padre José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol que atuou na
catequização de índios e evangelização no Brasil durante a segunda metade
do século XVI.
• Catequizou índios brasileiros no século XVI, na região da atual cidade de São Paulo.

• Foi um dos fundadores da cidade de São Paulo.

• Defendeu os índios brasileiros das tentativas de escravização por parte dos
colonizadores portugueses.

• Lutou ao lado dos portugueses contra os franceses estabelecidos na França Antártica.

• Dirigiu o Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1570 e 1573.

• Foi nomeado, em 1577, Provincial da Companhia de Jesus no Brasil.

• Morreu em 1597.
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• A Inquisição no Brasil teve início no período colonial. No momento em que o Brasil era
conquistado, o movimento acontecia - já desde o século XII - na França, na Itália e em
Portugal e na Espanha. Uma vez que era preciso combater a heresia (ameaça para a
doutrina cristã) o movimento atinge assim o nosso país entre os séculos XVI e XVIII.

• Não houve a instalação de um tribunal do Santo Ofício da Inquisição na colônia
portuguesa. Por meio das chamadas visitações do Santo Ofício, uma rede de
funcionários envolvia-se nos procedimentos e processos inquisitoriais nas vilas
coloniais e submetia-se ao Tribunal de Lisboa. Quando da abertura de processos, o
acusado seguia para Lisboa, onde ficava preso e era submetido a interrogatórios,
frequentemente acompanhados de sessões de tortura, para que confessasse seu
crime.
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VÍDEO: Os judeus e a Inquisição em Portugal e no Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=bIKTUtpDXU8
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https://www.youtube.com/watch?v=bIKTUtpDXU8


RESULTADOS: 

10



o Em 1591, quando se deu a primeira visita do Santo Ofício às terras
brasileiras, foram abertos diversos processos contra pessoas denunciadas
por desacatar santos, clérigos e sacramentos, cometer práticas sexuais
proibidas e realizar atos de feitiçaria.

o A Inquisição conclamava a população a denunciar os autores desses
crimes, e muitos acabaram sendo denunciados por vingança pessoal ou
por práticas da cultura indígena, como rituais de cura. Em tal quadro, tudo
podia ser visto pela Inquisição como pecaminoso ou criminoso. Os bens
dos condenados eram confiscados pela Igreja.
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 Expulsão dos Jesuítas – 1759;

 MOTIVOS:
 Enriquecimento dos Jesuítas no Brasil;
 Formação do “Império Temporal Cristão”;
 Educação Cristã voltado para a corte

portuguesa e não para os interesses do
Brasil. ‘Marquês de Pombal’, representante 

do despotismo esclarecido em Portugal 
no século XVIII, viveu num período da história 

marcado pelo iluminismo.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo


EXERCITANDO...

A Igreja Católica teve papel relevante no processo de colonização, que pode
ser constatado:

a) na Catequese que, promovendo a integração do índio aos padrões europeus e
cristãos, favoreceu a sua emancipação.

b) na Educação, através das Ordens Religiosas, a Igreja monopolizou as instituições de
ensino até o século XVIII.

c) nas Missões, que, ao reunirem os contingentes indígenas, facilitavam o
fornecimento de mão-de-obra para a lavoura.

d) na defesa das Fronteiras, sendo as missões a primeira defesa por onde penetraram
estrangeiros no Brasil.

e) na administração, ocupando o clero a maior parte dos cargos públicos que exigiam
melhor nível de instrução.
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Durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os
habitantes locais porque os:

a) colonos eram ateus belicosos, e os jesuítas, pacíficos católicos.

b) religiosos pretendiam escravizar tanto o negro como o índio e os colonos
lutavam para receber salários dos capitães donatários.

c) colonos desejavam escravizar o negro e os jesuítas se opunham.

d) religiosos preocupavam-se com a integração dos indígenas no mercado de
trabalho assalariado e os colonos queriam escravizá-los.

e) colonos pretendiam escravizar os indígenas e os padres eram contra, pois
queriam aldeá-los em missões.
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1. Quais foram as reações da Igreja Católica à
Reforma Protestante?

2. Como a Igreja reprimia as heresias na Idade
Média?

3. Como as reformas religiosas do século XVI
contestaram a autoridade da Igreja?


