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RESUMO 

 

Aprofundar a discussão acerca da prática jesuítica na Província do Brasil no final do século 

XVI e início do XVII é a preocupação primeira desta tese. Nesse caminho, resgatam-se, 

inicialmente, os fundamentos da chamada Contra-Reforma e os instrumentos de vigilância 

que ela pôs em cena, a fim de oferecer ao leitor as condicionantes históricas que perpassaram 

a atividade dos inacianos no período. Em seguida, recorre-se ao que chamo “fundamentos 

teológico-políticos do modo de proceder jesuítico”. Para tanto, destaca-se a trajetória de 

conversão do fundador da Ordem, Inácio de Loyola, a Bula de criação da Companhia de 

Jesus, o texto dos Exercícios espirituais e a fundamentação histórica da prática da produção 

da correspondência jesuítica. Assim, o presente trabalho situa em seu tempo a produção de 

tais documentos. Contudo, o cerne da tese apresenta-se a partir do Capítulo III, quando se 

discute a atividade jesuítica na Colônia por meio de uma documentação muito pouco 

explorada, pesquisada no Archivum Romanum Societatis Iesu em Roma, permitindo ao leitor 

conhecer a prática dos inacianos na Província do Brasil. Tal prática, a meu ver, foi permeada 

por conflitos e negociações que se estabeleceram entre os padres, os nativos, os colonos e a 

direção da Ordem em Roma. Portanto, para falar do lugar do jesuíta na sociedade colonial, 

torna-se necessário discutir tais conflitos e negociações. Por conseguinte, o trabalho destaca o 

lugar – bastante contestado por Roma e pela sociedade colonial – do jesuíta como 

administrador das aldeias. No meu entender, a origem dos conflitos está no envolvimento dos 

padres em “questões temporais”, sobretudo no trato com os nativos nas aldeias. A intenção 

aqui, entretanto, foi instigar o leitor a uma nova perspectiva com relação à atuação dos 

jesuítas na Colônia, fundamentalmente porque a fonte de que se faz uso nesta tese é, em 

grande parte, inédita e de difícil acesso para os pesquisadores brasileiros. Sem apresentar 

conclusões acabadas, o presente trabalho quis colocar um pouco mais de interrogações sobre 

quem eram e o que movia os “homens de preto” que viveram na “terra dos papagaios” no 

início da nossa colonização.  

Palavras-Chave: Jesuítas; Missão; Educação; Contra-Reforma. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Going deep into the discussion concerning the Jesuit practical in the Province of Brazil in the 

end of 16th century and beginning of the 17th is the main concern of this thesis. In this way, 

initially, the beddings of the named Counter-Reformation and the vigilance devices that it put 

in scene were rescued, in order to offer to the reader the historical conditionings that run 

through the activity of the ignatians in the period. After that, it is resorted the named 

“theological-political beddings of the Jesuit proceeding way”. In such a way,  it is pointed the 

conversion trajectory of the founder of the Order, Ignacio de Loyola, the foundation bull of 

the Society of Jesus, the text of the Spiritual Exercises and the historical fundamentation of 

the practices of Jesuit correspondence production. Thus, this research points out the 

production of such documents at their times. However, the axis of the thesis is presented from 

Chapter III, when the jesuit activity at the Colony is discussed through a little explored 

documentation, researched at the Archivum Romanum Societatis Iesu in Rome, allowing to 

the reader knowing the practical of the ignatians in the Province of Brazil. Such practice, in 

my opinion, was permeated by conflicts and negotiations that were established among the 

priests, the natives, the colonists and the direction of the Order in Rome. Therefore, speaking 

about the place of the Jesuit in the colonial society, it becomes necessary to discuss such 

conflicts and negotiations. Thus, the research detaches the place – so contested by Rome and 

the colonial society – of the Jesuit as administrator of the villages. In my opinion, the origin of 

the conflicts is in the involvement of the priests in “secular questions”, principally in the 

treatment with the natives in the villages. The intention here, however, was to instigate the 

reader to a new perspective related to the performance of the Jesuits in the Colony, basically 

because the source researched in this thesis is, to a great extent, unknown and of difficult 

access for the Brazilian researchers. Without presenting finished conclusions, the current 

research wanted to establish a few more questions about who was and what motivated the 

“men of black” who lived at the “land of the parrots” in the beginning of our settling.  

 

Key words: Jesuits; Mission; Education; Counter-Reformation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sempre receio que se queimem os que andam metidos no fogo. 

Henrique Gómez 

Quando fui aprovado na seleção para o doutorado, tinha algumas ideias e muitas 

interrogações sobre quem eram e o que movia os “homens de preto” que viveram na “terra 

dos papagaios” no início da nossa colonização. É claro que no mestrado, no qual tratei das 

“representações de escola, ensino e aluno nas cartas de Manuel da Nóbrega, José de Anchieta 

e Antonio Blázquez” (FARIA, 2005), havia respondido a algumas destas questões, mas, ao 

final daquela pesquisa, restavam ainda muitas interrogações e poucas respostas. Contudo, 

tinha curiosidade sobre os desdobramentos de alianças e negociações que haviam se iniciado 

naquele “período heroico” da catequese inicial. A primeira pergunta que eu me colocava era a 

seguinte: como os padres lidariam com o lugar de poder que eles estavam ocupando na 

sociedade colonial? Esse lugar, eu imaginava, certamente poderia gerar um conflito contra o 

que Roma pensava ser a “verdadeira missão” do padre: qual seja, estritamente o “cuidado 

espiritual” das suas “ovelhas”. 

Penso que onde há poder há também lutas, opressão, negociação, concessão, 

privilégios e afins. Por isso, antes de ter um problema claro de pesquisa, alguns indícios me 

faziam pensar em um período de crise entre os inacianos e na relação deles com Roma e com 

a sociedade colonial, depois de alguns anos de “experiência” em terras brasílicas. Foi nesse 

período inicial da pesquisa que encontrei o documento que trata da expulsão dos padres 

jesuítas da Capitania de São Paulo, em 1640. A leitura deste documento me provocou 

algumas questões sobre essa expulsão: o que a originou? Quais posturas a desencadearam? 

Que alianças a provocaram?  

Naquele momento, minha hipótese era a de que a própria experiência dos padres na 

Colônia havia feito que eles se ocupassem cada vez mais do poder temporal, sobretudo nas 

aldeias. Esta experiência os levava a abandonar determinadas práticas e adotar outras – nem 

sempre bem vistas por Roma –; sobretudo, a meu ver, a experiência ditava os meios possíveis 

de “sobrevivência” do padre na sociedade colonial, que passava por mudanças sociais e 

administrativas. Por isso, meu tema inicial tratava exatamente do que chamei de “via da 
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experiência”, em contraposição à “via amorosa” utilizada pelos padres no trato com os índios 

no início da empresa missionária, no chamado “período heroico” da catequese inicial1.  

Depois da qualificação, tive a oportunidade de ir a Roma e pesquisar no arquivo dos 

jesuítas. Ali encontrei cartas que confirmaram minha hipótese de que um período de conflitos 

se instalou na empresa missionária dos inacianos, principalmente a partir de 1580. Graças à 

organização daquele arquivo e à gentileza dos seus funcionários, em alguns meses consegui 

transcrever um número considerável de documentos para esta pesquisa. Contudo, o acesso aos 

documentos daquele arquivo me convenceu de que a expressão “via da experiência” não era 

exequível como tese. Apesar de não abandoná-la, percebi que não era simplesmente a 

“experiência” adquirida na Colônia que estava reorganizando ou modificando a prática 

jesuítica. O movimento era maior e tinha seus fundamentos nas disposições contra-reformistas 

e nas ordenações advindas do centro da Companhia de Jesus em Roma, sobretudo a partir dos 

anos 80 do século XVI. Nesse sentido, percebi que não poderia deixar de considerar o fato de 

que o padre que era enviado à Colônia pertencia a uma Ordem que estava, por assim dizer, em 

sintonia com as condicionantes históricas produzidas principalmente pela Contra-Reforma. 

Por isso, achei que a pesquisa precisava recorrer aos ordenamentos dispostos pela Igreja 

contra-reformista e às bases do que Inácio de Loyola chamou de “noster modus procedendi”, 

                                                 
1 Nesse sentido, de acordo com Pécora (1999), nas cartas de Pe. Manuel da Nóbrega (1517-70), o primeiro 
movimento proposto “esboça um método de conversão assentado basicamente numa via que chama amorosa” 
(PÉCORA, 1999, p. 395 – grifo do autor). Porém, sobretudo a partir das chamadas “guerras dos índios”, a 
posição de Nóbrega se afastou da via amorosa de conversão, de cuja eficácia tanto mais duvidava quanto mais se 
alongava sua experiência na Colônia. Assim, de acordo com Pécora, a via amorosa pareceu a Nóbrega menos 
eficaz em relação aos índios – “gente servil” – do que a que se fazia “por medo”: “assim que por experiência 
vemos que por amor é mui difficultosa a sua conversão, mas, como é gente servil, por medo fazem tudo” (apud 
PÉCORA, 1999, p. 400). Na minha dissertação (2005), aparece claramente essa mudança: a via amorosa adotada 
por Nóbrega nos primeiros anos de sua atuação junto aos nativos, principalmente quando estes se revelaram 
tolerantes a algumas práticas. Por exemplo, trabalhei com a carta que Nóbrega escreveu a Pe. Simão Rodrigues, 
em julho de 1552, na qual o missionário falava sobre o uso de meninos como intérpretes no sacramento da 
confissão. Essa atitude de Nóbrega explicitava a via amorosa e suscitou a ira do bispo de Salvador, Fernandes 
Sardinha. Mas Nóbrega fez questão de salientar que tal uso não prejudicava o sigilo sacramental (FARIA, 2005, 
p. 109). A partir de 1557, as cartas dos jesuítas apontavam que, com o passar dos anos, as dificuldades 
aumentavam e os faziam ficar “desconsolados” e questionar se valia a pena trabalhar com “gente servil”. Este 
“desconsolo” aparecia, sobretudo, em relação ao trabalho com adultos (classificados como “inconstantes”), na 
ocupação dos meninos com a pescaria, na dificuldade de levá-los à escola, na fuga das aldeias e no retorno aos 
velhos costumes, após anos de catequese, entre outros fatores (FARIA, 2005, pp. 111-2). Isto provocou um 
reposicionamento da prática jesuítica e certo desinteresse em investir na educação dos nativos. Tal 
reposicionamento dos padres é uma questão central nesta tese. No meu entender, houve um conflito, que se 
instalou principalmente na virada do século XVI para o XVII, no qual os missionários divergiam sobre uma 
questão fundamental: permanecer ou não na aldeia. O leitor perceberá que os padres que defendiam sua 
permanência nas aldeias saíram vitoriosos, mesmo que, para isso, tenham tido de “comprar briga” com Roma. E 
foi o que fizeram. Esse “conflito” é um tema importante para pensar no título desta tese: o lugar do jesuíta na 
sociedade colonial. Aproveito a nota para chamar a atenção do leitor e ressaltar que optei por colocar uma 
parte importante da discussão teórica desta tese nas notas de rodapé. 
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principalmente a partir da análise do texto dos Exercícios espirituais e de outros documentos 

fundantes da Companhia de Jesus.  

O que, no entanto, fundamentava minhas hipóteses naquele momento? Certamente, 

um dos fatores era a mudança que eu percebia entre a atividade dos primeiros jesuítas e as 

questões que se apresentavam na prática de novos atores com os quais estava lidando a partir 

da exploração dos documentos daquele arquivo. Nessa direção, penso que seja pertinente 

apresentar ao leitor um pouco da minha trajetória de pesquisa no período do mestrado. 

Naquele estudo pesquisei as cartas de alguns dos primeiros jesuítas que atuaram na América 

portuguesa, a fim de conhecer as representações de escola, ensino e aluno presentes naqueles 

documentos. Tal pesquisa se mostrou bastante instigante, pois, na medida em que eu 

explorava cada carta e analisava o que estava acontecendo ao “seu redor”, elementos novos se 

colocavam em pauta. Entretanto, o mais importante naquele trabalho foi descrever e analisar 

cada escola em sua especificidade. Assim, a escola de que falava Nóbrega em 1549 ou 1550, 

por exemplo, não era a mesma presente em suas cartas de 1560. A organização interna das 

Casas e o trato com o nativo mudaram substancialmente, transformações que puderam ser 

acompanhadas – e que foram descritas – nas cartas: divisão em classes, modificação no 

currículo escolar, distribuição das tarefas entre padres e irmãos, mantença da casa e questões 

afins. Como foi possível mostrar naquela pesquisa, tais mudanças foram provocadas 

principalmente pela chegada das Constituições jesuíticas à América portuguesa no ano de 

1556. Por isso, é necessário frisar que, se a organização do ensino e o trato com o nativo 

mudaram, isto se deve ao fato de que o jesuíta mudou. À medida que ensinava, o padre 

também aprendia e tomava novos caminhos em sua prática. Nesse sentido, os documentos 

escolhidos para aquela pesquisa informaram muito mais sobre os modos de pensar e agir do 

padre jesuíta do século XVI do que sobre o nativo ou sobre os colonos portugueses, por 

exemplo.  

Há, assim, que tomar em conta que, para aprofundar a história da prática jesuítica na 

Colônia – e, consequentemente, sua prática educativa – torna-se necessário situá-la em cada 

momento de sua existência, para não correr o risco de dizer, entre outras coisas, que as 

normas pedagógicas presentes no Ratio studiorum de 1599 retratavam a atividade de ensino 

jesuítico nos séculos XVI ou XVII. Antes, há que pesquisar cada escola, em cada tempo e nas 

condições em que foi gestada. Não há, pois, a escola ou o ensino jesuítico dos séculos XVI ou 

XVII considerados genericamente: há a escola de ler e escrever de Salvador, da carta de 

Nóbrega de 1549; o Colégio da Bahia, da carta de Anchieta de 1584; a Casa da Companhia da 

carta de Blázquez, na Bahia de 1556, e assim por diante.  
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Considerando as minhas perguntas e hipóteses, a minha trajetória de pesquisa no 

mestrado e os novos documentos com os quais estava lidando naquele momento, decidi, 

então, substituir a expressão “via da experiência” por “conflitos de uma missão”, por achar 

que retrataria melhor o que penso ser resultado de um embate entre o que pode se chamar de 

“pedagogia da vigilância” – evidenciada pela Igreja contra-reformista e pelas “Visitas” feitas 

à Província do Brasil – e a realidade dos que atuavam na missão, principalmente com os 

índios. Entendo as negociações e casuísmos que emergiram daí como a expressão de 

reivindicações dos que não abriam mão de suas convicções e que entraram em conflito com os 

que representam o poder da Igreja no período.  

Como principal expressão da Contra-Reforma, a leitura de alguns decretos do Concílio 

de Trento que encontrei na Biblioteca Nacional de Roma foi, também, fundamental para 

pensar no acirramento da vigilância neste período, principalmente porque o Concílio pôs em 

cena o modelo católico de civilização. A partir do momento em que esse “modelo” era 

regulamentado por meio de catecismos e decretos, a mudança das práticas individuais e 

sociais do período foi profunda. Esse modelo civilizatório atingiu a Colônia, principalmente 

por meio dos jesuítas.  

A partir dessa afirmação e dos documentos com os quais pude lidar, o “fio condutor” 

da pesquisa que me propus aprofundar encontra-se intrincado aos conflitos que se situavam na 

prática dos inacianos no final do século XVI e início do seguinte e caminhou nessa direção: 

qual seja, adentrar no embate entre a “ortodoxia”2 contra-reformista e as práticas individuais e 

sociais do período e expor as negociações conflituosas que se estabeleceram, especialmente 

entre os jesuítas, a partir de 1580. A meu ver, foi a “pedagogia da vigilância” imposta pela 

Igreja contra-reformista que fez que muitos conflitos – até então “adormecidos” – entre os 

missionários viessem à tona, sobretudo porque havia “lugares” nos quais os dogmas não 

                                                 
2 Gasbarro (2006) propôs, “como provocação metodológica que tem apenas o intuito de desconstruir um 
etnocentrismo enraizado”, utilizar a noção de “ortoprática”, com o objetivo de se “antepor e contrapor à de 
‘ortodoxia’ no estudo da religião-religiões”. Porque, “ao privilegiar as regras rituais e as ações inclusivas e 
performativas da vida social, ela pode dar conta também da construção histórica do sistema de crenças como 
lugar das compatibilidades simbólicas das diferenças culturais” (GASBARRO, 2006, p. 71). Contudo, neste 
trabalho, optei pelo conceito de “ortodoxia” – no sentido literal do termo, como “palavra correta” – ao me referir 
às determinações advindas do centro da Igreja Católica em Roma, no sentido de frisar a “palavra verdadeira” que 
emana da Igreja contra-reformista e que deve ser seguida por todos. A meu ver, foi esta “palavra correta”, ainda 
que passível de negociação, que orientou as práticas nesse período, e não o contrário, porque era a palavra do 
“mais forte”. Nesse sentido, penso que as crenças e práticas foram forçadas a se adaptar à “ortodoxia” advinda 
dos decretos romanos. Por fim, como pretendo ressaltar o “embate” entre a “palavra correta” e as reivindicações 
dos sujeitos que atuavam no “mundo social”, penso que a palavra “ortodoxia” é mais adequada para retratar as 
posições conflitantes e a incompatibilidade entre elas. Cuido, entretanto, para que esse conceito não seja usado 
como um “etnocentrismo enraizado”.  
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chegavam, e se chegavam não eram obedecidos. A vigilância evidenciava a “palavra correta” 

e o comportamento desejável, mas também expunha os “desvios” de conduta e de posturas.  

Na minha trajetória de pesquisa, pude constatar também que os estudos a respeito dos 

jesuítas no Brasil se concentram principalmente no chamado “período heroico” da catequese 

inicial, sobretudo destacando a atividade de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta3. São 

raros, portanto, os trabalhos que se concentram no período posterior à atuação de ambos4. As 

minhas perguntas iniciais e as minhas hipóteses me fizeram, pois, concentrar o trabalho de 

pesquisa sobre outros atores. Desta maneira, esta pesquisa, porém, concentrou-se na atuação 

dos jesuítas na Colônia, no período entre 1580 e 16405, tomando as cartas e os relatos de 

Visitas promovidas pela direção da Ordem à Província do Brasil como fonte principal de 

informações. Segundo me parece, é por este material produzido pelos inacianos6 que eu 

                                                 
3 Os autores que serão citados nessa introdução comprovam essa “concentração” sobre o “período heroico”. 
4 O principal trabalho é o de Castelnau-L’Estoile (2006), que se ocupou do período de 1580-1620. 
5 O recorte cronológico dessa tese não está determinado pelo período conhecido como União Ibérica, mas pelos 
fatos que aconteceram na Companhia de Jesus neste tempo. A intenção é explorar o generalato de Pe. Aquaviva 
(1581-1615), com as duas visitas que ele mandou fazer à Província do Brasil, e estender a pesquisa até os 
conflitos que se deram entre os colonos e os jesuítas no início do século XVII, sobretudo a expulsão dos padres 
da Capitania de São Paulo, em 1640. Porém, o leitor perceberá, no decorrer do texto, outras condicionantes que 
explicitam e justificam a razão deste recorte temporal, principalmente porque foi no período do generalato de 
Aquaviva que aconteceu um forte embate entre a Província do Brasil e a direção da Ordem em Roma. Por fim, 
esclareço que, não obstante o fato de a Companhia de Jesus ter se fixado no Maranhão e Grão-Pará da segunda 
década do século XVII, minha pesquisa tratou apenas da Província do Brasil, a fim de não ampliar 
demasiadamente o objeto de análise. 
6 Grande parte desse material é inédito no Brasil. Graças à bolsa-sanduíche concedida pela Capes, tive acesso a 
uma documentação manuscrita rara, presente no Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), em Roma. De 
acordo com Dainville (1978), “les archives romaines de la Compagnie de Jésus (Arch. rom. S. J.) sont 
extrêmement riches: outre les archives proprement centrales de l’ordre, comme la correspondance des généraux 
(Epist. Suivi du nom du general) ou les procès-verbaux des congrégations générales, elles comptent de nombreux 
documents émanant des établisements, classes géographiquement par province et par Assistance (...). Depuis 
1894, l’Institutum historicum Societatis Jesu s’emploie à publier les textes ayant valeur normative, conserves 
aux archives romaines, à commencer par les plus anciens. La collection s’intitule Monumenta historica 
Societatis Jesu (Mon. hist. S. J.), elle comporte aujourd’hui plus de cent volumes numérotés dans l’ordre 
chronologique de leur parution, bien que des sous-séries soient constituées, ce qui peut occasionner des 
confusions” (DAINVILLE, 1978, p. 535). O arquivo dos jesuítas em Roma é, de fato, rico e muito bem 
organizado. Segundo Cerello (2007), o ARSI “compõe-se de três partes: o Arquivo da Antiga Companhia (1540-
1773), o Arquivo da Nova Companhia (a partir de 1814) e o Fondo Gesuitico. Este último está constituído pelo 
arquivo do procurador-geral da Companhia, que ficava no Colégio Romano, e que foi sequestrado em 1870 pelo 
governo italiano e levado para o Arquivo do Estado. Sua devolução para a Companhia de Jesus ocorreu ao longo 
da década de 1920. Nele incluem-se muitos dos papéis sobre os Colégios pertencentes a Secretariados Gerais 
desde a fundação da Ordem, arquivos estes que haviam sido mantidos na Holanda desde 1893 por receio de que 
o governo italiano também os confiscasse. Este acervo incluía os papéis sobreviventes da antiga Assistência 
portuguesa – entre eles, os referentes à missão do Brasil. Os documentos encontrados nos arquivos dos jesuítas 
em Roma estão organizados segundo um critério territorial de localização de assistências, províncias e missões. 
As cartas estão ordenadas conforme sua procedência, divididas em: a) cartas enviadas a Roma e b) cartas 
enviadas de Roma para as províncias (entre estas, também as cartas destinadas às pessoas de fora da Ordem). A 
correspondência de cada província divide-se ainda em: a) cartas ao Geral; b) catálogos breves e trienais; c) 
história; d) ânuas; e) fundações; f) necrológios; g) outros (obras manuscritas de história dos Colégios, missões, 
províncias; tratados; cópias de documentos de outros arquivos, dentre outros). Essa organização foi adotada já no 
século XVI, no momento do estabelecimento do arquivo, e foi normatizada pelo secretário de Inácio de Loyola, 
padre Juan Alfonso de Polanco” (CERELLO, 2007, p. 16). 
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certamente posso entrar em contato com a “pedagogia da vigilância”, que teve sua 

“inspiração” na Contra-Reforma e que estava “traduzida” para a Província do Brasil neste 

mesmo material produzido pelos padres jesuítas.  

Cabe ressaltar também que os textos que pesquisei expunham dificuldades e 

estratégias diversas e, nesse sentido, possibilitaram-me mapear posições de negociação e 

circunscrever possíveis deslocamentos7 na prática jesuítica diante das circunstâncias 

específicas da Colônia no período proposto. 

Qual o sentido de tomar esses documentos como fonte principal? Bem, para Loyola e 

seus companheiros, a “instituição epistolar jesuítica” era a espinha dorsal da empresa 

missionária da Companhia de Jesus. Eisenberg (2000) reconhece tal importância. De acordo 

com ele, esse era o meio de comunicação institucional da Ordem, contendo relatos dos 

acontecimentos nas Casas jesuíticas e notícias gerais da Colônia. “Mesmo silêncios e 

omissões nas cartas contam algo a respeito da atividade jesuítica, aquilo que não deveria ser 

dito ou que precisava ser ocultado”8 (EISENBERG, 2000, p. 49).  

Assim como fez Castelnau-L’Estoile (2006), especifiquei as negociações que se 

estabeleceram na prática jesuítica no decorrer dos anos, destacando os casuísmos na atividade 

missionária dos padres que atuavam na Província do Brasil e as consequências das medidas 

tomadas a partir daí para a atividade do padre. Faço-o amparado pela análise de autores que 

tratam da questão a que o documento reporta. Nesse sentido, o livro de Castelnau-L’Estoile 

(2006) foi uma referência importante. Em sua tese de doutoramento, intitulada Operários de 

uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão dos índios no Brasil (1580-1620) a autora analisa 

os descaminhos da missão jesuítica no Brasil, fazendo uso dos textos das congregações 

provinciais, das cartas e das respostas advindas de Roma. A autora enfatiza, particularmente, 

a questão do lugar do jesuíta na Colônia e a turbulência desse período. A minha pesquisa se 

                                                 
7 Tais deslocamentos, a meu ver, dão-se, sobretudo, a partir de uma “longa experiência” adquirida com o passar 
dos anos nos quais o inaciano atuou na missão e de novas posturas que apareceram a partir daí. Por conseguinte, 
algumas práticas foram revistas e nem sempre o jesuíta que atuava na aldeia atendia às ordens de Roma. Mas 
essa experiência não é um conceito dado e, muito menos, um conceito isolado, que “nasceu” na Província do 
Brasil: foi construído a partir das negociações que se estabeleceram entre o jesuíta que atuava na missão e a 
direção da Ordem em Roma, que recebia informações contínuas dos acontecimentos das Províncias espalhadas 
pelo mundo. Por isso, para falar de uma “experiência” que provocou uma mudança nas práticas, há que recorrer 
às bases do “modo de proceder” jesuítico e aos relatos daqueles que atuavam diretamente no campo da missão. 
Isso será feito no decorrer deste texto. 
8 É na perspectiva do “que não deveria ser dito” que, no decorrer do texto, trabalhei com algumas cartas que 
considero “polêmicas”, porque atrapalham aquilo que os inacianos chamavam de “bom odor” da Companhia. 
Acredito que tais cartas revelam algo que ficou silenciado e demonstram o quão problemático e complexo era o 
mundo do padre, principalmente o que atuava nas aldeias. 
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inspirou nela, sobretudo, no cruzamento que fez entre os textos produzidos na Colônia e as 

determinações vindas de Roma.  

A autora, porém, não lidou com grande parte da documentação de que agora faço uso. 

Ela não aprofundou a questão das Visitas como se fez nesta pesquisa e nem analisou grande 

parte das cartas que agora se puseram em pauta. Mas é preciso esclarecer que o que me levou 

a privilegiar certas as cartas “polêmicas”, que expunham os conflitos e negociações nas quais 

o padre estava envolvido, foi o desejo de fazer um “mapa” da situação dos sacerdotes, 

principalmente dos que atuavam nas aldeias, e mostrar como as ordens de Roma eram, muitas 

vezes, inaplicáveis aí.  

Pelo que tenho avaliado desde o mestrado acerca dos estudos a respeito da Companhia 

de Jesus no Brasil, penso que o texto que agora o leitor conhecerá é uma tentativa de 

apresentar a situação turbulenta instaurada na Província do Brasil a partir de 1580, mas 

também de instigar o campo da história da educação na Colônia, descrevendo novas posturas 

dos padres como educadores no período, a partir de fontes ainda pouco conhecidas, sobretudo 

porque os estudos de história da educação que se concentram nesse mesmo recorte 

cronológico se interessam pelo Ratio studiorum e seus desdobramentos sobre a atividade do 

jesuíta como educador.  

Penso que é importante, ainda, trazer ao leitor algumas considerações sobre as 

“condições materiais” desta pesquisa. Para tanto, destaco que, no meu trabalho em Roma, 

lidei com cartas que ainda não haviam sido “editadas”9. Nesse sentido, o leitor perceberá que 

                                                 
9 De acordo com Cerello (2007), as emendas feitas às cartas dos padres jesuítas tinham várias correções 
ortográficas, normalmente relacionadas à mistura de português e castelhano em que se expressavam os ibéricos 
do século XVI, ou aos equívocos cometidos na escrita do latim. Porém, segundo a autora, o exemplo mais 
profundo do trabalho de edição dentro da Companhia de Jesus aparece na carta de José de Anchieta para os 
irmãos enfermos de Coimbra, de 20 de março de 1555. Na edição de Serafim Leite, a carta emendada tem 
exatamente cem linhas a menos que a dita original, ou seja, teve um terço de seu conteúdo eliminado. Os cortes 
incidem sobre as citações latinas, sobre as descrições pormenorizadas (especialmente de tratamentos médicos 
realizados antes de vir para a América ou das sangrias realizadas em índios de São Vicente); sobre as 
insinuações de que a fé diminui ao chegar ao Novo Mundo e de que há histórias ainda piores, que cala por 
decoro (CERELLO, 2007, pp. 56-62). No início da empresa missionária havia, assim, uma “organização” mais 
acentuada para a escrita do que no período de Aquaviva. Nesse sentido, de acordo com Cerello, na América 
Portuguesa, o jesuíta Antonio Blázquez era o encarregado de escrever as cartas em espanhol para Roma, assim 
como era José de Anchieta quem as escrevia em latim. Blázquez, em sua carta de 30 de abril de 1558, inseriu 
trechos da carta que Francisco Pires escrevera para Nóbrega em maio de 1557. Blázquez traduziu trechos para o 
espanhol e os inseriu, sem distinguir a “autoria” das partes. Serafim Leite informou que o Arquivo Romano da 
Companhia conta com uma versão em italiano, resumida, desta mesma carta de Blázquez, e ainda com as 
emendas de Polanco. Ou seja: Francisco Pires, no Espírito Santo, escreveu para Nóbrega, na Bahia; Blázquez 
traduziu sua carta para o espanhol, resumindo-a; um ano depois, em abril de 1558, Blázquez utilizou trechos 
desta mesma carta interpolados em uma carta sua para Roma. Além deste processo de emenda, tradução e edição 
ocorrido na Bahia, viu-se posteriormente um intenso trabalho de reescrita por parte de Polanco, em Roma. 
Polanco cortou, por exemplo, todo um parágrafo em que, queixando-se dos poucos frutos na Capitania do 
Espírito Santo, Francisco Pires chegou a dizer que o diabo venceu a batalha. Também eliminou o trecho em que 
este mesmo padre discutia os bens que um determinado índio, recém-batizado, havia deixado para a Companhia, 
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as missivas não estão organizadas por assunto, como no material publicado por Serafim Leite, 

por exemplo. Nesta tese, tentei organizar as fontes de acordo com uma sequência que fizesse 

sentido, mas tive um pouco de dificuldade para fazê-lo, por conta de as missivas estarem 

espalhadas por diversos volumes no ARSI e, assim, tive de ir “juntando as migalhas” que 

encontrava. Além disso, todas as fontes que pesquisei eram manuscritas e muitas delas 

misturavam latim, português e castelhano. E, como se não bastasse, os escritores do período 

usavam muitas abreviaturas. Mas, na medida em que fui tomando familiaridade com tais 

abreviaturas e com a grafia dos escritores, a pesquisa começou a deslanchar.  

A complexidade dos problemas trazidos para essa pesquisa foi grande, por 

conseguinte. No Capítulo IV, por exemplo, ao tratar das Visitas e de outras questões 

pertinentes à “reorganização do corpo disperso”, não deixei nenhuma carta de fora, pois 

minha intenção foi vasculhar o material destas Visitas e ouvir os padres “revoltados” das 

aldeias, que escreviam cartas nada “edificantes”. Isto, acredito, deixou o texto bastante 

complexo. Nesse sentido, em grande parte, o capítulo está construído como uma descrição 

das questões dispostas pelas fontes primárias de que faço uso. E, por ter encontrado um vasto 

material em Roma, não foi possível esgotar e analisar todos os problemas apontados no 

documento. Pretendo fazer isto futuramente, em forma de artigos, por exemplo. Agora, 

contudo, a intenção foi organizar a documentação a fim de oferecer ao leitor um “melhor 

mapa” da atividade jesuítica no período. Organizei, portanto, alguns excertos no decorrer do 

texto e outros documentos citados na íntegra nos Anexos, supondo ser úteis para outros que 

viessem a ocupar-se do assunto. 

Além da complexidade do texto, a meu ver, há ainda outra agravante (ou vantagem) 

que se me apresentou no desenrolar desta pesquisa: não há, nesse período, uma figura 

marcante, como no início da empresa missionária, no qual Loyola contava com um secretário 

bastante eficiente, Pe. Polanco, que organizava os papéis e os “editava” conforme os 

interesses da Companhia de Jesus, que buscava prestígio intelectual na Europa com as 

chamadas cartas “edificantes”. Nessa direção, de acordo com Cerello (2007), no período de 

Polanco, a supressão de trechos das cartas fazia-se especialmente com o intuito de eliminar as 

matérias pessoais equivocadamente tratadas nas cartas negociais e também para garantir a 

adequação do discurso aos preceitos teológico-políticos da Companhia de Jesus. Em suas 

                                                                                                                                                         

fazendo saber que o próprio padre havia feito o testamento do morto (CERELLO, 2007, p. 63). As cartas com as 
quais trabalhei nesta pesquisa não passaram por essa “edição” pormenorizada descrita acima. Elas sofreram 
“cortes” em Roma, mas, ao menos, não foram censuradas por Serafim Leite e, nesse sentido, foi possível lidar 
com documentos que ainda não sofreram grande manipulação.  
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emendas, Polanco deixava na matéria das cartas apenas os trechos que traziam exemplos 

edificantes e expurgava, por exemplo, todas as lamúrias dos padres e as descrições do dia-a-

dia da Ordem na Colônia. Mantinha, portanto, os exemplos edificantes e excluía referências 

ao desânimo com a falta de êxito na catequese dos índios, com a perseverança dos cristãos nos 

pecados e o fechamento de igrejas e esvaziamento de vilas. “Elimina a confissão por 

intérpretes e mantém a história de uma índia que se manteve virgem. O que Polanco não 

corrigiu no século XVI, corrigiu-o Serafim Leite” (CERELLO, 2007, p. 60).  

Em algumas cartas que serão trabalhadas nesta pesquisa há também esses cortes. No 

entanto, Aquaviva pareceu centralizar este trabalho em suas mãos. Mas, apesar de tais cortes, 

não dá para dizer que as cartas com as quais lido agora estejam sistematizadas e separadas 

entre “cartas edificantes” e não edificantes: no ARSI elas estão somente agrupadas por 

províncias e as matérias tratadas nelas são muito diversificadas10. Além do fato de não serem 

todas edificantes, muitas destas cartas apresentam posições contrárias aos ordenamentos que 

partiam de Roma.  

É necessário ressaltar, por fim, que grande parte do material que nessa pesquisa 

organizo ainda não foi reunida e confrontada. Outra não foi sequer estudada. E, como já disse 

Michel de Certeau, em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar 

em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira (1982, p. 81). 

É preciso, contudo, ter em vista que o trabalho do historiador é, sobretudo, interrogar, 

porque não é pautado por certezas. Thompson (1981) afirma: “sinto decepcionar aqueles 

praticantes que supõem que tudo o que é necessário saber sobre a história pode ser construído 

a partir de um aparelho mecânico conceptual. Podemos apenas retornar, ao fim dessas 

explorações, com melhores métodos e um melhor mapa...”11. Mas 

Nas margens do mapa, encontraremos sempre as fronteiras do desconhecido. O que 
resta fazer é interrogar os silêncios reais, através do diálogo do conhecimento. E, à 
medida que esses silêncios são penetrados, não cosemos apenas um conceito novo 
ao pano velho, mas vemos ser necessário reordenar todo o conjunto de conceitos 
(THOMPSON, 1981, pp. 183-5). 

                                                 
10 Por conta dessa questão, acho importante esclarecer que, embora o presente estudo tenha como escopo tratar 
da história da educação no período, o leitor perceberá que o conjunto de documentos de que faço uso não está 
sistematizado por assunto e que as questões estritamente ligadas à organização das escolas estão espalhadas entre 
outros problemas, que são também pertinentes, mas que não se referem diretamente à organização dos Colégios 
e escolas dos inacianos. Contudo, é pertinente ressaltar que todas essas questões fazem parte do modelo 
civilizatório e educacional imposto pelos padres na sociedade colonial.  
11 Acho importante destacar a pertinência das afirmações do autor. Nessa mesma direção, o texto que se segue é 
uma tentativa de chegar ao fim da “exploração” com um “melhor mapa” da atividade jesuítica na Colônia na 
virada do século XVI para o XVII e, quem sabe, “reordenar” algumas representações respeitantes à prática dos 
inacianos no Brasil colonial. Mas a pesquisa não pretende “fechar” a discussão. Penso que o presente estudo, por 
fazer uso de uma documentação pouco estudada ou inédita, apresentará mais interrogações do que respostas. 
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 Para Certeau, quando se é historiador, que fazer senão desafiar o acaso, propor razões, 

compreender? Mas compreender não é fugir para a ideologia, nem dar um pseudônimo ao que 

permanece oculto. É encontrar na própria informação histórica o que a tornará pensável 

(CERTEAU, 1982, p. 123). Assim, para o autor, a religião é progressivamente dirigida, 

durante o decorrer do século XVII, para o terreno da prática. Entre os jesuítas, a religião visa 

a introduzir o cristão nas leis da moralidade pública. “O lugar decisivo, doravante são os 

costumes mais do que a fé”, portanto. Outro fenômeno é a nova função que o saber adquire na 

instauração de uma ordem, servida – e ao mesmo tempo justificada – pela cruzada pedagógica 

da Igreja. De acordo com o autor, as grandes campanhas escolares e missionárias da Igreja, 

durante o século XVII, são bem conhecidas: visam especialmente às “regiões” geográficas, 

sociais ou culturais deixadas sem cultivo até então. “Uma unidade nacional é então promovida 

e delimitada pela aquisição, inicialmente catequética, do conhecimento. O ‘resto’ será 

rejeitado para o folclore ou eliminado” (CERTEAU, 1982, pp. 135-6). Por conseguinte, a 

descoberta do Novo Mundo, o fracionamento da cristandade, as clivagens sociais que 

acompanham o nascimento de uma nova política engendram um funcionamento da escrita e 

da palavra. Torna-se o instrumento de um duplo trabalho que se refere, por um lado, à relação 

com o homem “selvagem”, por outro, à relação com a autoridade religiosa. “Serve para 

classificar os problemas que o sol nascente do ‘Novo Mundo’ e o crepúsculo da cristandade 

‘medieval’ abrem à intelligentsia” (CERTEAU, 1982, p. 213).  

Nesse sentido, para o autor,  

O selvagem se torna a palavra insensata que encanta o discurso ocidental, mas que, 
por causa disto mesmo, faz escrever indefinidamente a ciência produtora de sentido 
e de objetos. O lugar do outro que ele representa é, pois, duplamente “fábula”: a 
título de um corte metafórico (fari, o ato de falar que não tem sujeito nomeável) e a 
título de um objeto a compreender (a ficção a traduzir em termos de saber). Um 
dizer para o dito – ele é rasura do escrito –, e obrigado a estender nele a produção – 
ele faz escrever (CERTEAU, 1982, pp. 235-6).  

A fim de oferecer ao leitor algumas interpretações de autores que se ocuparam da 

mesma temática deste estudo, cabe, contudo, perguntar: como eles lidam com a documentação 

produzida pelos jesuítas? Quais as interpretações que fazem dela? Dentre os especialistas que 

mencionarei nesta Introdução, pude verificar uma ausência de estudos específicos sobre o 

material de que faço uso, focalizando o tema e o período que proponho. Existem, entretanto, 

explanações e análises anacrônicas – donde a importância de citar interpretações consensuais, 

mas, sobretudo, as polêmicas. Nesse sentido, de acordo com Carvalho e Hansen (1996), no 

Brasil 
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disseminou-se uma representação do ensino jesuítico no período colonial como 
ensino dissociado da realidade porque centrado no estudo de disciplinas, como o 
latim e a retórica, que não teriam nenhuma “utilidade social”. Com esse gênero de 
avaliação anacrônica, que projeta retrospectivamente valores iluministas no 
passado, deixa-se de questionar a possível eficácia de tal ensino na modelização 
das práticas do “letrado” e de sua representação como “homem de qualidade”, 
hierarquicamente posicionado na sociedade colonial (CARVALHO; HANSEN, 
1996, p. 18). 

De acordo com este alerta contra o anacronismo, passarei, em seguida, pela 

evidenciação do pensamento de alguns intérpretes da ação da Companhia de Jesus no século 

XVI. Citá-los aqui tem por objetivo constatar o uso que fazem da documentação jesuítica e a 

direção que tal uso assume. O critério usado para a escolha desses autores foi o fato de 

utilizarem as fontes jesuíticas em suas pesquisas e a diversidade tanto de perspectiva 

(historiadores, antropólogos, críticos da literatura) quanto da época e das condições em cada 

um deles produziu seus trabalhos. Repare-se que grande parte dos autores lida somente com 

as cartas de Nóbrega e Anchieta. Esta pesquisa, como tenho insistido, concentra-se sobre um 

período, atores e material distintos. 

Começo, pois, com as afirmações de Fernando de Azevedo, em seu clássico A cultura 

brasileira, de 1958. Segundo o autor, a vinda dos padres jesuítas, em 1549, marcou o início da 

história da educação no Brasil. Azevedo destacou que a congregação dos jesuítas era nova e 

nascera numa época sombria, de paixões e lutas religiosas. Nesse sentido, o compromisso 

essencial do jesuíta com a Igreja, na defesa e propagação da fé, criara desde sua chegada uma 

situação clara e definida de “espantosa” atividade missionária, política e educadora, que se 

apresentava inteiramente subordinada às exigências ecumênicas da Igreja e aos supremos 

interesses da religião. “Os jesuítas assentam, logo ao desembarcarem, os seus arraiais; fundam 

as suas residências ou conventos, a que chamam ‘Colégios’”. A ideia era abrir sempre uma 

escola onde quer que se erigisse uma igreja. O autor ressalta, ainda, que “a alma portuguesa” 

encontrou nos jesuítas “uma das vias mais seguras de penetração da cultura europeia nas 

culturas dos povos conquistados, mas rebeldes, das terras descobertas” (AZEVEDO, 1958, 

pp. 10-1). 

A fim de adentrar o posicionamento político e ideológico do autor, para que a análise 

do seu texto ganhe em criticidade, cabe, no entanto, apontar aqui o que diz Carvalho (1998). 

Para ela,  

posicionando-se como intelectual interessado na legitimação da política 
educacional do Estado Novo, Azevedo apresenta-se como coroamento de anseios 
de modernização e homogeneização sociocultural que foram amplamente 
partilhados no movimento de renovação educacional iniciado nos anos 20 
(CARVALHO, 1998, p. 332). 
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De acordo com a autora, foi como iniciativa dessa política do Estado Novo que A 

cultura brasileira foi publicado pela Imprensa Nacional, em 1943, como volume introdutório 

da Série Nacional que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) editava para 

trazer a público os resultados do Recenseamento Geral de 194012 (cf. CARVALHO, 1998, p. 

332). A cultura brasileira foi publicado, pois, fora do âmbito acadêmico, como introdução ao 

Censo de 1940, sob o Estado Novo e em condições de extremo patriotismo. 

 A leitura do texto de Azevedo aponta para a periodização da história da educação. 

Para tanto, o autor inseriu a obra educacional dos jesuítas no quadro do entusiasmo vivido 

pela Congregação, graças ao qual “esse movimento envolvente que se estende na direção do 

Sul, de Salvador ao Porto Seguro, ao Espírito Santo e a São Vicente, onde desde fins de 1549 

funda Leonardo Nunes um seminário-escola (escola média)” (AZEVEDO, 1958, p. 11). Foi 

nesse ambiente de entusiasmo que Azevedo, recorrendo às informações das cartas, citava a 

criação dos primeiros Colégios, juntamente com a fundação de novas cidades. O autor tratava 

os textos mencionados como documentos de uma “infância” nacional. Nessa direção, 

Azevedo se preocupou em afirmar que o Brasil era uma nação e tinha uma cultura, a qual só 

se caracterizou como tal quando da chegada dos jesuítas. Assim, 

atraindo os meninos índios às suas Casas ou indo-lhes ao encontro nas aldeias; 
associando, na mesma comunidade escolar, filhos de nativos e reinóis – brancos, 
índios e mestiços, e procurando na educação dos filhos, conquistar e reeducar os 
pais, os jesuítas não estavam servindo apenas à obra de catequese, mas lançavam as 
bases da educação popular e, espalhando nas novas gerações a mesma fé, a mesma 
língua e os mesmos costumes, começavam a forjar, na unidade espiritual, a unidade 
política de uma nova pátria (AZEVEDO, 1958, p. 15).  

Será que é pertinente usar esses conceitos ao se referir ao século XVI? Noções como 

pátria e unidade nacional, em referência ao período, são totalmente discutíveis, pois não havia 

nenhuma nação-Brasil no século XVI. 

Azevedo, contudo, apontava o início da unidade nacional nas escolas jesuíticas de ler e 

escrever, usando as informações das cartas. Nesse sentido, é interessante observar o quanto 

estas missivas podem ser manipuladas sob várias formas, dependendo do posicionamento 

político de quem as usa. Veja-se o que dizia o autor sobre as escolas de ler e escrever dos 

jesuítas: “com elas é que se inaugurou, no Brasil ao mesmo tempo em que na Europa, essa 

                                                 
12 De acordo com Toledo, “O Censo de 1940 seria arma fundamental do Estado para o estabelecimento de uma 
nova ordem, com o mínimo de erros, conduzindo sua ação a partir de informações objetivas, controlando um 
grande espectro de informações sobre o País. O Censo nasce como uma grande obra que deveria açambarcar 
todos os problemas da nação, daí a importância de estudos monográficos que deveriam ser realizados naqueles 
pontos onde os números não alcançassem a realidade e ainda utilizassem os números nas interpretações que 
revelassem sua importância para além do que até então se fazia” (TOLEDO, 1995, p. 101). 
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educação literária popular, de fundo religioso, organizada em consequência e sob os influxos 

das lutas da Reforma e da Contra-Reforma, para a propagação da fé” (AZEVEDO, 1958, p. 

16). Assim, foi por essas escolas e pelas aulas de gramática que o idioma português se tornou 

língua geral. Nesse sentido, segundo Azevedo, os missionários, universalistas, realizavam 

evidentemente uma obra de assimilação e de uniformização que teve várias consequências 

para a vida nacional, cuja unidade começava a plasmar-se e pela qual se pode apreciar o valor 

enorme da catequese na formação do Brasil (AZEVEDO, 1958, pp. 17-8). 

Para Azevedo, portanto, a ação dos jesuítas marcou o início da cultura brasileira e da 

unidade nacional. Ao preocupar-se em afirmar que o Brasil era uma nação e que tinha uma 

cultura, Azevedo trabalhava a ideia da importação, ou seja, a Companhia de Jesus era uma 

Congregação importada e constituiu um canal de infiltração da cultura portuguesa na cultura 

do Brasil (cf. AZEVEDO, 1958, p. 11). Note-se como a interpretação é idealista: a tradição 

positivista, sob o lema “ordem e progresso”, via a obra de assimilação e uniformização que a 

catequese realizou com apreço, falando de unidade nacional a partir da interferência europeia, 

protótipo da ordem e do progresso. Segundo a interpretação positivista de Azevedo, era 

preciso importar uma tradição para que a unidade nacional se formasse. 

Por sua vez, em sua obra O combate dos soldados de Cristo na terra dos papagaios 

Luiz Felipe Baeta Neves (1978) discutia o processo do colonialismo e a repressão cultural, 

ressaltando os desdobramentos da ação dos jesuítas em terras brasílicas. Já na “Introdução” B. 

Neves inseriu a instituição pedagógica naquilo que designava “jogos de poder”. Nesse 

sentido, o autor destacou sua intenção de “desvendar um pouco das relações de poder, das 

determinações entre saber e poder, das articulações menos visíveis (mais capilares) entre Fé e 

Império” (BAETA NEVES, 1978, p. 19). E, como antropólogo, o autor salientou que “a 

antropologia não é um discurso metafísico que fala ‘de fora’ sobre temas estranhos. É um 

discurso e uma prática históricos que não podem negar seus compromissos” (BAETA 

NEVES, 1978, p. 20). 

Baeta Neves ressaltava que as fontes essenciais que usou nesta sua obra, eram as 

cartas de Nóbrega e Anchieta (1978, p. 21). A partir das cartas, o autor discute a questão da 

semelhança e da dessemelhança13. Para B. Neves, a “descoberta” de novas terras não seria o 

                                                 
13 Baeta Neves se baseou no Foucault de As palavras e as coisas, especialmente no capítulo “A prosa do 
mundo”, no qual o pensador francês destacava que, “até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um 
papel construtor no saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a interpretação 
dos textos: foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, 
guiou a arte de representá-las. O mundo enrolava-se sobre si mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos mirando-
se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao homem. A pintura imitava o 
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achamento de uma Alteridade Total, de um Outro, e sim um reencontro com regiões de Si de 

que se teriam afastado física e espiritualmente. A “descoberta” era um conhecimento das 

partes até então ocultas, de um mesmo mapa já havia muito desenhado por uma só mão 

(BAETA NEVES, 1978, p. 32). Deus espargira os sinais de sua presença, que agora estão em 

terras novas. Daí que  

A Companhia de Jesus foi fundada para difundir a Palavra especialmente a povos 
que não A conheciam – e por meio de uma socialização prolongada. Dirigem-se a 
homens que não são, portanto, iguais a si – e quer transformá-los para incorporá-
los à cristandade. Duas diferenças primeiras: não são padres e não são cristãos. 
Uma semelhança: são homens. É esta semelhança somada àquelas diferenças que 
dão a possibilidade e o sentido do plano catequético. A catequese é, então, um 
esforço racionalmente feito para conquistar homens; é um esforço para acentuar a 
semelhança e apagar as diferenças (pelo menos a segunda delas) (BAETA NEVES, 
1978, p. 45). 

E como eram grandes essas diferenças! Para B. Neves, o gentio não tinha nada que ver 

com qualquer elemento cultural que povoasse mesmo os pesadelos já familiares aos europeus. 

O gentio não podia ser comparado, nem por sua “aparência exterior” nem pelos “feitos” de 

sua alma, aos padrões já conhecidos pela cristandade europeia. “Não reconhecendo caracteres 

nem culturais nem corporais, mas suposto que são homens e semelhantes, a ideologia da 

catequese procura um ponto do qual se aproxime o gentio” (BAETA NEVES, 1978, p. 50). 

 Para o europeu, o repúdio ao indígena – à sua animalidade – centralizava-se em três 

formas de comportamento comuns a todos os “nativos”: o incesto, o canibalismo e a nudez. 

Nesse sentido, segundo B. Neves, a proximidade com a animalidade ou com a desordem fazia 

que não houvesse uma permanente unanimidade de opinião quanto à possibilidade da 

conversão. Seria o indígena capaz de compreender a mensagem cristã? Seria homem? Assim, 

para o autor,  

o partido dos defensores da catequese se apoia nas seguintes linhas de força: 1) os 
índios são nossos próximos; 2) são homens; 3) têm uma alma também criada por 
Deus; 4) a natureza é igual em todos os homens, apesar da diversidade de criação e 
meio ambiente; 5) os índios são mais fáceis de serem convertidos do que os 
hereges (BAETA NEVES, 1978, p. 59).  

A semelhança, a natureza humana comum, a mesma origem em Deus eram, portanto, 

apresentadas como uma espécie de dado a priori sobre o qual era preciso trabalhar, 

transformando esta singular “inércia” em algo “atuantemente” cristão (BAETA NEVES, 

1978, p. 59). 

                                                                                                                                                         

espaço. E a representação – fosse ele festa ou saber – se dava como repetição: teatro da vida ou espelho do 
mundo, tal era o título de toda linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito de falar” 
(FOUCAULT, 2002, p. 23). 
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O autor citava, ainda, a criação dos aldeamentos – pelos quais os índios deixaram suas 

“ocas” para habitar em casas, “o lugar da família, da unidade social” – e via a aldeia como 

“uma racionalização da vida do gentio”, porquanto ali existia organização econômica e social: 

o trabalho, a racional ocupação do tempo, a substituição da caça e da pesca pela agricultura – 

esta, vista por ele como “uma forma de controle da natureza” (BAETA NEVES, 1978, pp. 

109-41).  

Não poderia concluir a explanação do texto de B. Neves sem me referir à questão da 

pedagogia institucional posta por ele no final de sua obra. Para o autor, “a ação pedagógico-

institucional jesuítica teve seu ponto mais importante nos Colégios da Companhia, que eram 

três, nos fins do século XVI: Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco” (BAETA NEVES, 1978, 

p. 142). Tais Colégios, após o ensino elementar, tinham o curso chamado de letras humanas, 

que compreendia gramática, retórica, poesia e história. A língua estudada era o latim. Nesses 

Colégios, “Parece que a rigidez da escola, do currículo escolar quer preservar a regra da 

repetição, fixar uma palavra que se sacraliza no ato de se repetir”, “parece que a escola é o 

lugar da Tradição, o local de respeito ao saber constituído cujas normas têm de ser 

respeitadas” (BAETA NEVES, 1978, pp. 142-6). Nesse sentido, via uma rigidez da instituição 

e do seu currículo. 

 Para o autor, a crítica que se faz à pedagogia jesuítica peca, geralmente, por alguns 

equívocos graves. “O primeiro é o do anacronismo que julga até hilariante que se estudasse 

‘latim’ nas selvas brasileiras”; isto porque, para ele, o latim não era “a língua morta dos 

escolásticos”, mas a língua dos “grandes cientistas do Renascimento e da redescoberta da 

cultura greco-romana”. “O segundo é o que confunde ‘socialização’ com ‘instituição’ e só 

consegue ver a socialização reificada na arquitetura de um Colégio”. Para Neves, portanto, do 

ponto de vista de instalação de uma dominação cultural, as formas não institucionais do saber 

foram muito mais eficazes do que o que se passava nos Colégios. “O terceiro equívoco é o 

que supervaloriza o papel da educação em uma dada formação econômico-social e faz dos 

jesuítas os ‘fundadores do Brasil’”14 (BAETA NEVES, 1978, pp. 148-9). 

Quando Baeta Neves ressaltou, no início de seu texto, que sua intenção era a de 

“desvendar um pouco das relações de poder, das determinações entre saber e poder”, ele 

falava, portanto, de algo que se construiria perfeitamente dentro de seu texto, ao analisar o 

processo de colonialismo e a repressão cultural (BAETA NEVES, 1978, p. 19). Os elementos 

postos acima a respeito de seu texto me aproximaram mais da “terra dos papagaios”, na qual 

                                                 
14 Recorde-se que Azevedo dizia algo parecido com isso. 
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se deu a ação dos “soldados de Cristo”: eis a razão (além da especificidade de seu ponto de 

vista de antropólogo) pela qual quis citá-lo nessa introdução. 

Prosseguindo a exposição, menciono, agora, um trabalho de Laerte Ramos de 

Carvalho (1981), cuja leitura me pareceu produtiva, pelo fato de o autor destacar 

particularmente a questão da educação. Sob o título Ação missionária e educação, o texto 

destaca elementos novos em suas linhas, sobretudo relacionando a obra educacional jesuítica 

aos interesses da Coroa portuguesa. Para o autor, 

A implantação das escolas jesuíticas em nosso meio decorreu, de um lado, dos 
propósitos missionários da Companhia de Jesus, e, de outro, da política 
colonizadora inaugurada por D. João III. Nos regimentos entregues por D. João III 
a Tomé de Sousa, em fevereiro de 1549, recomendava-se expressamente a 
conversão dos indígenas à fé católica pela catequese e pela instrução: “Porque a 
principal causa que me moveo a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para 
que a jemte dela se convertesse á nossa santa fee católica...”. Identificados com 
esta política colonizadora, iniciaram os jesuítas o seu trabalho de catequese e de 
ensino. Apenas chegado à Bahia, em 1549, Pe. Manuel da Nóbrega tomava as 
primeiras providências para a organização de uma escola (CARVALHO, 1981, p. 
138)15.  

Veja-se a preocupação do autor em inserir sua análise na política portuguesa do século 

XVI. Esta preocupação se dava, fundamentalmente, no sentido de oferecer um exame situado 

no tempo em que foram produzidos os textos com os quais trabalhava. 

O autor também se valeu de informações de cartas de Nóbrega e Anchieta para 

descrever uma escola e para falar do processo de conversão que se iniciou no espaço 

planaltino (CARVALHO, 1981, p. 139). Citava, ainda, as proibições originadas pelos cânones 

jesuíticos (Constituições de 1556), de acordo com as quais a Companhia de Jesus não deveria 

mais aceitar o encargo das instituições de órfãos (CARVALHO, 1981, p. 140). Abordou uma 

questão interessante, ao se referir às Constituições jesuíticas, quando afirmou: 

de acordo com os textos das Constituições, os membros da Companhia deveriam 
fazer um voto de pobreza, segundo o qual ninguém poderia ter renda alguma para o 
seu sustento ou por outra coisa. E mais do que isto: nenhuma igreja ou casa da 
Companhia, a não ser os Colégios e os estabelecimentos de noviciado, e estes 
mesmos para o sustento dos escolares, poderia ter renda própria (CARVALHO, 
1981, p. 140). 

O autor introduzia, assim, a discussão da questão financeira e da manutenção das 

obras jesuíticas. Mencionava uma carta de Nóbrega (dirigida a Santo Inácio) na qual se 

relatavam as condições de pobreza dos cristãos da América portuguesa e as dificuldades que 

acarretavam. Interessante que o autor visse nessas dificuldades “o mérito de forçar a criação 

canônica dos Colégios e, ao mesmo tempo, de dar razões para justificar uma identificação 
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mais íntima dos interesses da Companhia de Jesus com os interesses colonizadores da Coroa 

lusitana” (CARVALHO, 1981, p. 141). 

Aprofundando um pouco mais o problema dos meios de sustentação da Ordem, 

Carvalho citava a questão da redízima, uma esmola estabelecida pela Coroa para a 

sustentação do Colégio da Bahia. Assim, amparados financeiramente pelo auxílio real, 

cresceram e se multiplicaram as Casas da Companhia de Jesus (CARVALHO, 1981, pp. 141-

2). 

Carvalho fez uso das cartas, portanto, para falar de escola, de conversão e de 

proibições tanto quanto para discutir a questão financeira e a manutenção das obras da 

Congregação. O que destaco, porém, é o fato de seu texto não fazer uso de conceitos 

anacrônicos ao se referir à atuação dos jesuítas. O autor se valeu das cartas para entender 

como se deu a relação da Companhia com a Coroa e inseriu aí a discussão da mantença dos 

Colégios. Também nesse sentido suas afirmações vêm ao encontro da proposta deste trabalho.  

Outro autor que cabe aludir nessa Introdução é José Maria de Paiva (1982; 2001), que 

produz seu texto no âmbito acadêmico (de pesquisa de pós-graduação) e está inserido nas 

regras “neoliberais” dessa produção, perspectiva a partir da qual deve ser citado. Note-se, 

nesse sentido, por exemplo, o recorte temporal a que ele procedeu, já marcado pelas 

características de um trabalho elaborado no ambiente referido. 

No livro Colonização e catequese, ele ressaltou que a conversão cristã se fez 

conversão dos costumes e que o processo de colonização estava ligado à expansão do 

capitalismo. A obra estuda o período de 1549 a 1600 e se limita à catequese dos índios: “quis 

refletir a receptividade que entre eles teve a mensagem evangélica pregada à sombra da cruz 

portuguesa” (PAIVA, 1982, pp. 18-9). Para o autor, a conversão se fez pela sujeição, pois a 

ação do jesuíta se regia pela visão do orbis christianus, que era uma imagem cristã medieval 

do mundo segundo a qual “o mundo é de Deus” e seu representante na Terra era a Igreja 

Católica. “Este Deus, por ser verdadeiro, exigia que todos o reconhecessem e Lhe prestassem 

culto” (PAIVA, 1982, pp. 21-2). Aqui, o autor fazia referência a uma tradição medieval para 

que se pudesse entender a ação jesuítica. Este dado é importante para o meu trabalho, pois 

também inicio o texto discutindo as condicionantes históricas que perpassaram a atividade dos 

inacianos que vieram para a Província do Brasil. 

 Paiva destaca o valor do batismo, “confissão pública do abandono dos costumes 

antigos e aceitação dos costumes novos”. Para ele, por meio da catequização “o índio se 

                                                                                                                                                         
15 Quando lido com documentos não manuscritos, respeito a grafia original das publicações de que me valho. 
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domesticava e começava a agir como cristão”. O autor ressaltou, ainda, a importância do 

aldeamento e das transformações dos costumes a que foram submetidos os índios, para isto 

empregando constantemente as cartas. Concluía ressaltando que a catequização cumpriu um 

papel colonial: o trabalho dos padres se identificou com o do governador e o dos colonos16 e 

a conversão cristã se fez conversão de costumes (PAIVA, 1982, pp. 92-7). 

Em apontamentos feitos no ensaio intitulado Educação jesuítica no Brasil colonial, 

Paiva também fez uso das cartas jesuíticas e introduziu uma nova questão – que reputo, 

relevante: alertou acerca da importância de ressaltar a situação social antes de abordar o 

currículo ou o desenvolvimento dos Colégios. Assim, assumia a escola jesuítica em seu 

contexto colonial e tentava enxergá-la como instituição, isto é, como forma de relações 

sociais, e entendê-la nos seus efeitos (PAIVA, 2001, p. 43). 

Paiva destacou que os jesuítas estabeleceram escolas e começaram a ensinar a ler, a 

escrever e contar e cantar desde que chegaram à América portuguesa. A esta altura do 

raciocínio, referiu-se à primeira carta de Nóbrega na América portuguesa: “O Irmão Vicente 

Rijo ensina a doutrina aos meninos cada dia e também tem escola de ler e escrever” (apud 

PAIVA, 2001, p. 43). 

São interessantes os questionamentos feitos pelo autor em pauta no início de seu texto: 

O que representava a alfabetização para os jesuítas a ponto de quererem, desde o 
início, alfabetizar os índios, quando nem em Portugal o povo era alfabetizado? 
Mais do que o resultado dessa intenção, interessante é observar a mentalidade. As 
letras deviam significar adesão plena à cultura portuguesa. Quem fez as letras 
nessa sociedade? A quem pertencem? Pertencem à Corte, como eixo social 
(PAIVA, 2001, p. 43). 

Por estar escrevendo numa perspectiva da história da educação, o autor se preocupou 

principalmente em tirar das cartas as informações pertencentes ao processo de alfabetização e 

o seu significado na sociedade colonial. Via o processo de alfabetização dentro dos 

condicionamentos de uma monarquia católica, para a qual era fundamental a adesão plena às 

suas determinações. Assim, de acordo com o autor, 

a sociedade portuguesa tinha uma estrutura rígida, centrada na hierarquia, fundada 
na religião. Hierarquia e religião eram princípios inadiáveis em qualquer situação. 
O serviço de Deus e o serviço d’El-Rei eram os parâmetros das ações sociais e 
obrigavam a manutenção das letras, como eram entendidas à época (PAIVA, 2001, 
p. 44). 

                                                 
16 Não sei se é possível dizer, com Paiva, que o trabalho dos padres se identificou com o dos colonos. O leitor 
perceberá que, em alguns momentos, como no episódio em que os missionários foram expulsos da Capitania de 
São Paulo, o jogo de interesses sobre a mão-de-obra indígena os distanciou e os fez inimigos. 
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Paiva sublinhou, ainda, o estado de guerra em que os portugueses viviam. “Por 

precisarem das terras e por precisarem do braço indígena, puseram-se em guerra contra os 

nativos” (PAIVA, 2001, p. 45). A vida cotidiana se fazia, assim, de ataque e defesa. Ressaltou 

o mesmo autor, porém: “a vida do Colégio parecia continuar, impávida, como se não estivesse 

envolvida pelo mesmo ambiente colonial”, com todos falando latim, recitando poesias e 

textos clássicos. O mundo dentro do Colégio funcionava com perfeição (PAIVA, 2001, p. 47). 

Observe-se o quanto Paiva fazia questão de destacar sua posição atenta ao papel social da 

instituição-Colégio na sociedade colonial. 

 Segundo Paiva, a sociedade era formal, de um formalismo decorrente dos próprios 

princípios da cultura – o Colégio constituindo-se apenas em um instrumento mais refinado: 

“O Colégio era a adesão à cultura portuguesa. Lendo a gramática do Colégio, entenderemos a 

gramática da cultura” (PAIVA, 2001, p. 49)17. É interessante notar que, ao falar de todas as 

transformações da cultura acarretadas pelo mercantilismo, o autor em discussão fez questão 

de destacar, na última frase de seu texto: “E o Colégio jesuítico continuava formando 

letrados” (PAIVA, 2001, pp. 55-6). 

Para o autor era, portanto, fundamental salientar a situação social em que se deu a 

atuação dos jesuítas. Nesse sentido, parece-me, o fio condutor da obra de Paiva se estruturou 

quando ele assumiu a escola jesuítica em seu contexto colonial e tentou entendê-la como 

forma de relações sociais (cf. PAIVA, 2001, p. 43). Assim, quando estudou as cartas, ele quis 

entender a escola jesuítica como instituição social, e é nessa perspectiva que analisou os seus 

efeitos. Paiva deixou clara a sua posição de historiador da educação e valorizou fortemente o 

papel do Colégio e da alfabetização na sociedade colonial. 

E os historiadores, qual é a perspectiva que têm ao tratar dos jesuítas? Laura de Mello 

e Souza (1986) apresentou interessantes apontamentos em sua análise. A autora, como não 

poderia deixar de ser, recorreu à contextualização histórica para proceder às suas afirmações. 

Nessa direção, ela ressaltou que era generalizada, sobretudo entre eclesiásticos, a ideia de que 

o descobrimento da América portuguesa fora ação divina; de que, dentre os povos, Deus 

escolhera os portugueses; e de que estes, uma vez senhores da nova Colônia, tinham por dever 

                                                 
17 Em que sentido a sociedade era formal? Parece-me que Paiva não esclarece essa questão que, a meu ver, deve 
ser criticada; penso que não é possível afirmar descuidosamente que a sociedade era “formal” neste período. 
Penso que a documentação jesuítica oferece-nos, isso sim, o retrato de uma sociedade repleta de conflitos pelo 
poder e pela posse de terra e de gente. Tais conflitos provocavam posturas “apaixonadas” por parte dos que 
estavam neles envolvidos e não dá para dizer que pela “gramática” do Colégio entende-se a “gramática da 
cultura”. 
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nela produzir riquezas materiais – explorando a natureza – e espirituais – resgatando almas 

para o patrimônio divino (MELLO E SOUZA, 1986, p. 35). 

Em suas assertivas, a autora empregou constantemente as cartas de Nóbrega e 

Anchieta. Ela citou, por exemplo, a missiva de Nóbrega, de 8 de maio de 1558, na qual, 

segundo ela, “tem-se uma espécie de resumo das ideias do jesuíta acerca dos indígenas”: 

desde o Descobrimento, os índios tinham prejudicado muitos cristãos, tomando-lhes navios e 

fazendas, maltratando indistintamente os que eram cruéis com eles e os que eram bondosos. 

“E são tão cruéis e bestiais, que assim matam aos que nunca lhes fizeram mal, clérigos, 

frades, mulheres de tal parecer, que os brutos animais se contentariam delas e lhes não fariam 

mal”. A brava gente portuguesa, prosseguiu a autora, a mais temida entre todas as nações, era 

nesta Colônia vilipendiada pelo índio, sofria e sujeitava-se “ao mais vil e triste gentio do 

mundo” (apud MELLO E SOUZA, 1986, p. 65). Havia, pois, que enquadrar os índios numa 

ordem política de estrutura autoritária, na qual cabia até a escravidão. 

Penso, no entanto, que a autora considerou somente o período posterior a alguns 

desacertos na missão para expor sua interpretação e generalizá-la, como se o jesuíta agisse 

sempre assim. Nesse sentido, vejo que, de acordo com o que tenho pesquisado, sobretudo na 

dissertação do mestrado, a referida missiva de 8 de maio de 1558 não é “uma espécie de 

resumo” das ideias de Nóbrega, como quis a autora: ela era a expressão do reposicionamento 

do jesuíta após os anos de experiência de trabalho junto aos nativos. Mas, no início da 

empresa missionária, a posição de Nóbrega era a da via amorosa de conversão. A afirmação 

da autora desconsiderava, portanto, essa mudança fundamental. 

Mello e Souza, contudo, remeteu grande destaque ao Colégio dos jesuítas. Para ela, o 

Novo Mundo era inferno – sobretudo, por sua humanidade diferente, animalesca, demoníaca –

, mas também era purgatório, fundamentalmente por sua condição colonial. A ele opunha-se a 

Europa: metrópole, lugar da cultura, terra de cristãos. “Na Europa, pois, o Céu era mais 

próximo, mais clara e inteligível a palavra divina”. Portanto, cabia à Europa-metrópole 

resgatar os americanos do mundo de perdição e pecado em que viviam, corrigindo-o18. Assim, 

A catequese era o veículo da função salvacionista metropolitana, mas, caso se 
mostrasse insuficiente, os naturais da terra deveriam ser afastados do espaço 
pecaminoso em que estavam submersos: a Colônia era sempre um perigo, e, 
encravado nela, o Colégio jesuítico aparecia como oásis de salvação (MELLO E 
SOUZA, 1986, p. 77). 

                                                 
18 Parece-me que a autora não considerou, aqui, que os índios também acreditavam em Deus. O Novo Mundo 
não era o Outro, mas o Mesmo, supondo-se que Deus era a causa primeira de toda a criação. Na Europa também 
havia inferno. E Deus era tão presente na América quanto na Europa. A América era, inclusive, pelas tentações, 
um lugar de prova mais “interessante” que a Europa. 
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Para a autora, Nóbrega foi o formulador genial desta posição, conclusão a que chegou 

a partir de textos como o que se segue (uma carta ao padre-geral, Diogo Laínez, de 

12/6/1561): 

Nesta terra, Padre, temos por diante muito número de gentios, e grande falta de 
operários. Devem-se abraçar todos os modos possíveis de os buscar, e perpetuar a 
Companhia nestas partes, para remediar tanta perdição de almas. E se aqui é 
perigoso criá-los, porque têm mais ocasiões, para não guardar a castidade, depois 
que se fazem grandes, mandem-se antes deste tempo à Europa, assim dos mestiços, 
como dos filhos dos gentios, e de lá nos enviem quantos estudantes moços puderem 
para cá estudar em nossos Colégios, porque nestes não há tanto perigo (apud 
MELLO E SOUZA, 1986, p. 77). 

Daí minha afirmação sobre a autora usar constantemente as cartas para fazer suas 

asseverações. Sua análise caminhou em uma direção peculiar: destacou o Colégio jesuítico 

como “oásis de salvação” e, em contraposição, o imaginário de inferno que constituía a 

representação do Novo Mundo para o europeu.  

Outro historiador que destaco é Ronald Raminelli, especialmente sua obra Imagens da 

colonização (a representação do índio de Caminha a Vieira) (1996), para o qual as imagens 

dos povos indígenas construídas pelos europeus nos primeiros séculos da colonização 

constituíam um tema fascinante e quase inexplorado. Segundo o autor, os colonizadores 

denominavam os nativos de bárbaros, seres incapazes de receber a conversão, para reforçar a 

necessidade de escravizá-los, enquanto os sacerdotes procuravam representá-los como 

gentios, cristãos em potencial – do contrário, a catequese estaria ameaçada. Porém, nos 

dizeres do autor, os vários significados das imagens somente podem ser compreendidos por 

intermédio do conhecimento da teologia e da filosofia ocidental. 

Para ele, os religiosos comprovaram o pendor dos catecúmenos para a cristianização. 

Para tanto, deram aos índios e aos europeus a mesma origem. Os americanos, os sacerdotes e 

colonos possuiriam a mesma disposição para receber os ensinamentos divinos. A semente da 

“verdadeira religião” já residiria nos corações dos naturais da terra. Bastaria, por conseguinte, 

a intervenção dos padres para o florescimento do grão plantado por Deus. Assim, para os 

inacianos, a imagem do bárbaro possuía um novo significado: não respaldava a escravidão, 

mas valorizava a catequese e ressaltava a missão heroica dos enviados da Igreja. Com a 

interferência divina, as “bestas humanas” transformavam-se em cristãos devotos 

(RAMINELLI, 1996, pp. 16-7). 

Para o autor em pauta,  

As coleções de viagens, as cartas jesuíticas, as gravuras e as pinturas procuraram 
apresentar aos europeus ilustrados o cotidiano do Novo Mundo. As representações 
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do índio provenientes dos textos e das imagens pictóricas foram concebidas por 
intermédio de estereótipos (RAMINELLI, 1996, p. 165). 

Nesse sentido, além de classificar, os estereótipos determinaram as ações dos europeus 

em relação aos ameríndios, porque, segundo Raminelli, a colonização pautava-se no 

pressuposto de que os nativos eram seres imersos nas trevas e necessitados da intervenção 

europeia para alcançar o estádio de “evolução” humana atingido pelos cristãos (RAMINELLI, 

1996, p. 165).  

O autor privilegiou, pois, a representação do índio como “besta humana”, num sentido 

predeterminado, com interesses bem definidos por parte dos colonizadores. No que toca aos 

jesuítas, a obra da catequese estaria ameaçada se não se considerasse o nativo próximo, porém 

passível de uma heroica intervenção catequética. A partir dessa representação é que se 

justificavam, pois, na visão do historiador, a escravidão e a sujeição do nativo. Eu penso que a 

perspectiva do autor é fundamental. É por considerarem o nativo próximo, como aparece no 

Diálogo de Nóbrega, por exemplo, que os jesuítas acreditavam que estavam sendo úteis à 

Igreja, “arriscando-se” no trabalho com os índios. A meu ver, esse é um elemento importante 

para se pensar na defesa intransigente da permanência do padre na aldeia, por parte de alguns 

inacianos, como se verá no decorrer desta tese. Para muitos padres, abandonar as aldeias era o 

mesmo que perder a verdadeira “identidade” da missão na Província do Brasil. Muitos dirão, 

como será possível ver adiante: “foi para isso [atuar junto aos índios] que o papa nos enviou 

ao Brasil”. Nesse sentido, eu penso que a defesa intransigente da aldeia por alguns padres não 

pode ser vista somente como interesse deles na mão-de-obra indígena. Acho que a perspectiva 

histórica faz que também consideremos essa “motivação missionária”. 

Cabe citar, ainda, o historiador Paulo de Assunção (2004), em especial sua obra 

Negócios jesuíticos, na qual também fez uso das cartas para apontar uma situação distinta. O 

autor se propôs a utilizar as cartas para desvendar a resposta à pergunta: “Quais eram os 

negócios jesuíticos?” Para ele, “as cartas revelam que a Companhia de Jesus interagiu com o 

universo produtivo colonial e se valeu do sistema para a produção de gêneros ou a criação de 

animais para o consumo das residências e Colégios” (ASSUNÇÃO, 2004, p. 25). 

O autor destacou a amplitude da correspondência jesuítica e, acima de tudo, o fato de 

estar inserida na prática administrativa dos bens temporais das Casas da Companhia. Para ele, 

Os jesuítas, em várias missivas, cartas ânuas, relatórios e outros documentos 
dirigidos aos padres superiores, procuradores, prefeitos e reitores, nos Colégios de 
Lisboa, Porto, Coimbra e demais localidades espalhadas pelo território português, 
registraram a forma como eram administradas as diversas propriedades da Ordem, 
ao mesmo tempo em que destacavam a necessidade e a importância da manutenção 
das propriedades produtivas para o bom funcionamento da Instituição. Esta farta 
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correspondência permite reconstituir e compreender o pano de fundo do contexto 
social em que os religiosos atuaram. Os documentos revelam um complexo jogo 
político e econômico que envolvia jesuítas, nobreza, monarca, funcionários da 
coroa, mercadores e escravos em relações nem sempre amistosas e tranquilas 
(ASSUNÇÃO, 2004, pp. 24-5). 

Para o autor, as cartas revelam que a manutenção dos bens dos Colégios configurou-se 

de forma a revelar que os interesses temporais eram colocados num plano tão importante 

quanto o espiritual. 

Ao tratar da missão jesuítica na América portuguesa, o autor destacou que o 

favorecimento dos missionários nas terras brasileiras começou logo após a instalação do 

Governo-Geral por Tomé de Sousa, em 1549. A carência de alimentos fez que os religiosos 

reivindicassem e obtivessem terras para se manter, tendo alcançado, posteriormente, outros 

privilégios. Nesse sentido, as ponderações de Assunção apontam pontos importantes da 

relação da Companhia com a Coroa portuguesa, o que é fundamental para o meu trabalho. 

Segundo o autor, 

Os inacianos aprenderam na interação com o temporal muito mais do que praticar 
as obras de misericórdia espiritual: dar bom conselho; ensinar os ignorantes; 
corrigir os que erram; consolar os aflitos; perdoar as injúrias; sofrer com paciência 
as fraquezas do próximo; rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Com trabalho e 
esforço constituíram um Colégio autossuficiente e com rendas invejáveis. 
Enquanto administradores e gestores de bens temporais, deram ensejo à construção 
de uma empresa com recursos consideráveis e cobiçados por muitos (ASSUNÇÃO, 
2004, p. 105). 

Assunção destacou, com muita clareza, o papel fundamental das cartas na empresa 

missionária. Na sua opinião, elas foram instrumentos fundamentais na construção deste 

empreendimento invejável, pois fizeram parte de um sistema de comunicação interna da 

Ordem Jesuítica, “com interesses diversos e abrangentes, sendo reguladas por uma sequência 

de procedimentos administrativos rígidos que atendiam a uma multiplicidade de funções da 

ação jesuítica no seu contexto europeu e nos outros continentes onde estava presente”. 

Registravam o dia-a-dia das experiências missionárias, as graças conquistadas e os êxitos da 

conversão, bem como informações sobre a forma e o contexto cultural em que estavam 

atuando. Os relatos edificantes dos primeiros tempos, por exemplo, “funcionavam como 

modelo na formação dos novos membros da Ordem, assim como revelavam ao público a 

conduta moral elevada e a abnegação dos missionários”. No entanto, o autor ressalvava que as 

cartas jesuíticas não se limitaram a retratar o cotidiano da conquista espiritual da Ordem 

durante os dois séculos durante os quais os religiosos permaneceram na terra dos brasis. De 

acordo com ele,  
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as cartas de negócios, pouco mencionadas por estudiosos ou pelas diversas 
compilações de documentos relativas à atuação da Companhia de Jesus, revelam a 
faceta temporal da Instituição que, por vezes, comprometeu o discurso inaciano 
que afirmava dar mais de si, antes mesmo de pensar em si próprio (ASSUNÇÃO, 
2004, pp. 227-8). 

Para Assunção, portanto, as cartas assumiram uma característica peculiar, qual seja, a 

de informar sobre “o cotidiano da administração dos bens divinos”. Elas revelavam um 

complexo jogo político e econômico no qual estavam inseridos os jesuítas em sua prática 

missionária. O autor mostrava, dessa forma, que a administração dos bens temporais assumiu 

importância fundamental dentro da Companhia, a ponto de ser equiparado à atuação espiritual 

dos missionários. Assim, os “homens de preto” revelaram-se mais do que simples “soldados 

de Cristo sob a bandeira da Cruz”: eram também funcionários de uma grande empresa, sobre 

a qual tinham autoridade e de que angariavam prestígio junto à Coroa portuguesa. 

Para terminar essa revisão bibliográfica, destaco alguns autores que me propiciaram 

apontamentos fundamentais para o objetivo deste trabalho, no sentido de uma análise não 

anacrônica a respeito da atuação jesuítica na América portuguesa. Ressalto, pois, os textos de 

João Adolfo Hansen (2001a; 2002a), que apontou a importância da contextualização histórica 

necessária para que se tenha uma exata compreensão da educação jesuítica; Andréa Daher 

(2002), que destacou a relevância da abordagem historiográfica de textos anchietianos; e Alcir 

Pécora (1992), que dividiu sua pesquisa sobre Padre Vieira em tópicos históricos e 

contextualizou o religioso na missão portuguesa no mundo. 

 No Dicionário de educadores no Brasil (2002a) Hansen citou vários autores, 

inclusive Paiva e Baeta Neves, a fim de mostrar as posições polêmicas entre os comentaristas 

da atuação jesuítica no Novo Mundo. Nesse sentido, observou que desde o século XVI as 

interpretações das relações da Província Brasileira da Companhia de Jesus com Roma, com a 

Coroa portuguesa e com a sociedade colonial subordinaram-se aos posicionamentos acerca do 

papel da Igreja na Colônia. Existiam, por conseguinte, perspectivas apologéticas e críticas. 

Segundo Hansen, “os primeiros biógrafos de Nóbrega, como Pe. José de Anchieta, são 

obviamente apologéticos (...). Gabriel Soares de Sousa, no final do século XVI, ataca a 

catequese jesuítica, defendendo os interesses escravistas dos colonos” (HANSEN, 2002a, p. 

766).  

A polêmica se estendeu pelos séculos XIX e XX. Segundo Hansen, autores do século 

XIX – como Capistrano de Abreu, Joaquim Nabuco e Eduardo Prado – eram apologéticos. No 

século passado, também era apologética a perspectiva de religiosos e historiadores católicos 
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do clero, principalmente padre Serafim Leite19, editor das obras dos jesuítas do século XVI. 

Outros, sempre de acordo com Hansen, criticaram a catequese, mas mantinham intocado o 

pressuposto da universalidade cristã, como é o caso de Gambini e Paiva. A partir da década de 

1930, alguns autores tornaram relativo o pressuposto da universalidade cristã (mencionava 

Lévi-Strauss, Baeta Neves, Perrone-Moisés). Por fim, ressaltava Hansen, os “intelectuais 

marxistas estabelecem nexo direto entre ação jesuítica e colonialismo”, citando nominalmente 

Prado Jr. e Fernandes (HANSEN, 2002a, p. 766). Veja-se o quanto a perspectiva ideológica 

ou política do autor é fundamental para entender o que eles dizem e como dizem. 

 Cabe ressaltar, contudo, a perspectiva do próprio Hansen e explicitar algumas 

questões postas em seus artigos, que estimularam partes importantes desta pesquisa. O autor  

fez um alerta quando tratou da questão dos “anacronismos”, dizendo que 

os estudos brasileiros de educação costumam generalizar transistoricamente o valor 
de categorias iluministas, como “elite”, “liberdade”, “igualdade”, “direito”, quando 
se ocupam do ensino jesuítico, também universalizando as concepções 
contemporâneas de “psicologia”, “indivíduo”, “autoria”, “público”, “educação”, 
“ciência”, “arte” etc. Ao fazê-lo, produzem anacronismos, como a afirmação de 
que, passada a fase “heroica” da catequese, no século XVI, o ensino jesuítico teria 
ficado mais e mais elitista e livresco, divorciando-se da realidade como origem de 
uma tradição bacharelesca20 (HANSEN, 2001a, p. 14 – nota).  

Para o autor, portanto, “as críticas devem ser situadas no contexto de sua produção 

para se explicar historicamente sua particularidade” (HANSEN, 2001a, p. 14 – nota)21.  

Hansen também se valeu das cartas para falar de Manuel da Nóbrega no Dicionário de 

educadores no Brasil (2002a). Ao se referir ao teor desta documentação, disse que eram do 

“gênero familiar e negocial”. Na primeira carta, de março de 1549, Nóbrega declarava: “esta 

terra é nossa empresa”. Segundo Hansen, “é fundamental determinar historicamente o sentido 

                                                 
19 O historiador jesuíta Serafim Leite organizou e sistematizou grande parte da documentação jesuítica no Brasil. 
Dentre elas está a História da Companhia de Jesus no Brasil (HCJB), organizada em dez volumes, e as Cartas 
dos primeiros jesuítas no Brasil. Neste trabalho faço uso de tais publicações, sobretudo da HCJB. Contudo, 
tenho ciência de que os comentários do autor são, obviamente, apologéticos, como destacou Hansen, e a própria 
publicação das cartas feita por ele era restrita, deixando de fora cartas “polêmicas”, a algumas das quais tive 
acesso na minha pesquisa no ARSI. No entanto, não há trabalhos que tenham organizado exaustivamente a 
documentação jesuítica no Brasil como o de Serafim Leite. Os comentários do autor precisam ser criticados, mas 
a documentação que ele organizou é consistente, apesar de nem sempre o documento ser integralmente citado.  
20 O autor citou, a respeito, MATTOS, Luiz Alves de. Primórdios da Educação no Brasil. Rio de Janeiro: 
Aurora, 1958; AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. Introdução ao estudo da cultura no Brasil. Rio de 
Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Comissão Censitária Nacional, 1943. 
21 Trabalhos de outros estudiosos, contudo, também me pareceram anacrônicos: por exemplo, Bom-Meihy 
(1975), ao falar da catequese dos índios afirmou que “para assimilá-los seria preciso mudar-lhes a estrutura 
psicológica” (BOM-MEIHY, 1975, p. 115). Sobre “o fiel brasileiro”, o autor dizia que “A originalidade do fiel 
brasileiro exigiu também um padre de comportamento original” (p. 165). Os jesuítas “tiveram consciência do 
problema” (da originalidade do fiel) e, por conseguinte, seu grupo “aceitou a Colônia e se conformou com os 
possíveis coloniais” (p. 166). Ao que me parece, os jesuítas não aceitaram a Colônia e, muito menos, 
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dado ao termo ‘educação’ quando se trata de Nóbrega. Deve ser lembrado que a missão 

jesuítica brasileira inclui-se na devotio moderna contra-reformista”. Nessa direção, a 

catequese, “como uma tecnologia de disciplina do corpo, substitui os padrões culturais 

indígenas pela memória cristã da culpa original, destribalizando o índio para integrá-lo como 

subordinado à civilização portuguesa”. Neste sentido, Hansen vê a ação dos jesuítas 

intimamente ligada à Coroa portuguesa22 (2002a, pp. 764-7). 

Outra autora que trouxe uma perspectiva importante para a minha pesquisa, ao tratar 

de José de Anchieta no Dicionário de educadores no Brasil, foi Andréa Daher (2002), que 

valorizou as fontes primárias (dentre elas, as cartas) como documentos indispensáveis para 

uma análise da atuação dos jesuítas na América portuguesa. Nesse sentido, ressaltou que uma 

abordagem historiográfica da produção textual de Anchieta “parece ser, hoje, indissociável de 

uma reflexão sobre as práticas letradas no Brasil do século XVI”. Para ela, “a universalização 

da recepção das letras pelo índio corresponde, sem dúvida, à projeção no índio pelo padre de 

critérios culturais greco-romanos para a definição de pessoa”. De acordo com Daher, dessa 

projeção originou-se toda sorte de equívocos – por exemplo, a representação do índio 

inconstante que, uma vez convertido, retornava “ao vômito dos antigos costumes” (DAHER, 

2002, pp. 595-8). No problema da inconstância do índio a autora viu um dispositivo 

disciplinar, previsto na instrução cotidiana, como se percebe na carta de Anchieta a Inácio de 

Loyola, de 1554. Daher ressaltou também a importância da noção de conversão, entendida 

como tradição estabelecida e procedimento geral na América (DAHER, 2002, pp. 595-8). 

Percebe-se que a perspectiva da autora também caminha numa direção crítica. Isso se 

dá, principalmente, quando ela discorre sobre os critérios jesuíticos para a definição de 

pessoa, geradores de inúmeras confusões no tocante à representação do índio. Tal ideia é 

também fundamental para a minha pesquisa, pois, como já ressaltei, antes de informar sobre o 

nativo, as cartas cientificam mais sobre o padre e o ideal de pessoa humana que ele tinha em 

mente. Assim, por exemplo, ao classificar o índio como inconstante, os padres 

universalizavam a concepção católica de alma. 

Por sua vez, os apontamentos de Alcir Pécora (1992) também se revelaram contribuintes 

para a minha pesquisa. Em texto intitulado Vieira, o índio e o corpo místico, ele destacou “o 

emaranhado de equívocos que alguma fortuna crítica acumulou sobre ele [Vieira]”. “O 

                                                                                                                                                         

conformam–se com os coloniais. O presente trabalho rejeita afirmações desse tipo, classificando-as como 
generalizações equivocadas e anacrônicas.  
22 É nesse sentido que questões como o Padroado e o consequente apoio da Coroa às obras dos padres serão 
tratadas no decorrer desse estudo. 
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primeiro equívoco é do tipo que quer ver em Vieira um ‘progressista’”. O segundo, de acordo 

com o autor, errava em sentido inverso: o progressismo de Vieira seria a face mais falsa de 

um projeto autoritário e ideológico, “em que a oratória das boas intenções não passa de ornato 

nocivo, a serviço da destruição das nações e valores indígenas promovida pela gente da 

Colônia, Metrópole e Igreja” (PÉCORA, 1992, pp. 423-4). 

Pécora ofereceu apontamentos relevantes para uma pesquisa não-anacrônica a respeito 

da atuação de Vieira. Daí que eu tenha feito questão de incluir seu texto nesta Introdução 

justamente acerca deste ponto. Repare-se, pois, quais são os caminhos apontados pelo autor: 

segundo ele, “Vieira precisa ser relido à luz da energia de seu estilo no campo de força das 

crenças de seu tempo: retirá-lo daí é, instantaneamente, renunciar a um retrato crível de sua 

pregação” (PÉCORA, 1992, p. 424). Continuando, ele fez a seguinte pergunta: como acercar-

se direitamente dele? O próprio Pécora a respondeu, dizendo que um caminho prudente seria 

delimitar o período a ser estudado, ao longo do quase século da vida do sacerdote, e o corte 

seria feito usando os sermões e cartas de um determinado período da existência de Vieira. A 

via proposta por Pécora evidencia que, “De um ponto de vista historicamente mais razoável, 

as condições reais da Colônia, se não se retira o sentido cultural e fictício constitutivo deste 

real, são o lugar próprio e insubstituível em que Vieira dá forma às suas ideias sobre a 

Colônia” (PÉCORA, 1992, p. 441). Veja-se a importância que o autor dava ao recorte 

temporal preciso e coerente e a atenção às “condições reais da Colônia”23.  

Cabe destacar, ainda, o alerta feito pelo autor em discussão, ao ressaltar que  

compreender a perspectiva em que se deu a conversão católica no Novo Mundo 
implica, de um lado, reconhecer a conversão não só possível como necessária, 
sendo o gentio apto para receber a revelação divina, e, em seguimento, a bem-
aventurança, que apenas lhe é negada pela circunstância da ignorância de Deus e 
do seu estado atual de separação do corpo da Igreja; de outro lado, implica 
entender que esta salvação ao alcance do índio existe justamente em virtude de sua 
integração ao corpo místico de Cristo, franqueada, exemplarmente, pelas práticas 
do sacerdote (PÉCORA, 1992, p. 428). 

Assim, fora da Igreja não haveria salvação para o gentio, ressaltou Pécora – 

perspectiva a partir da qual se deve analisar a atuação dos jesuítas no século XVI.  

A partir da discussão feita, portanto, vê-se que delimitar o período e o material a serem 

pesquisados e situá-lo em seu tempo são atitudes fundamentais para uma análise que se 

                                                 
23 É nesse sentido que também tentarei situar em seu tempo os documentos dos quais fiz uso neste texto. Assim, 
os dois primeiros capítulos desta tese pretendem oferecer ao leitor alguns condicionantes históricos que 
certamente irão ajudar na interpretação dos fatos que serão descritos e discutidos nos últimos capítulos. De fato, 
o primeiro capítulo deste trabalho trata da ambiência religiosa do século XVI, e o segundo, dos condicionantes 
históricos do nascimento da Companhia de Jesus.  
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pretenda não anacrônica e, assim sendo, os alertas feitos pelos estudiosos acima mencionados 

são importantes para este trabalho.  

Concluindo, pois, a revisão da bibliografia, ressalto que, ao expor os apontamentos dos 

autores citados, quis destacar algumas questões importantes levantadas por eles. Ambicionei, 

também, mostrar como cada um analisa a atuação dos jesuítas na América portuguesa e como 

as perspectivas são diferentes e até discordantes. E é justamente nas diferenças e 

discordâncias que percebo as brechas a serem exploradas, além de que as fontes primárias de 

que faço uso nesta pesquisa se referem a um período e atores distintos dos que são tratados 

pela maioria dos autores citados. É, portanto, na especificidade desse tempo, com as 

condições materiais que ele apresenta, e nas questões dispostas pelo material produzido pelos 

jesuítas desse período que estão colocadas minhas questões e minha contribuição à pesquisa 

histórica que se debruça sobre o mesmo tema. Mas é, sobretudo, por fazer uso abundante de 

fontes primárias de difícil acesso para os pesquisadores brasileiros que este trabalho pode 

oferecer suas maiores contribuições. 

Para instigar algumas questões que pretendo responder neste estudo, as perguntas 

centrais que indicam meu problema de pesquisa são: como as determinações da Contra-

Reforma incidem sobre os indivíduos e as relações sociais neste período? É possível dizer que 

o acirramento da “vigilância” disposto pela Contra-Reforma evidencia os conflitos entre 

indivíduo e religião neste período? É possível dizer que o envolvimento dos padres em 

“questões temporais” engendra uma crise no interior da Companhia de Jesus na Província do 

Brasil? Quais são as consequências disto sobre o lugar que o inaciano ocupa na sociedade 

colonial? Como aparece na documentação jesuítica a representação da prática dos padres 

como educadores no período?  

A fim de responder a essas questões, optei pela sequência de capítulos apresentados a 

seguir. Para justificar essa sequência e a escolha dos temas tratados, acho pertinente afirmar, 

junto com Dominique Julia (1995), que “a história que se forma nunca é independente do 

tempo que a fez nascer” (JULIA, 1995, p. 121). O período que estudo é marcado por certa 

turbulência provocada por vários fatores, dentre eles a Reforma Protestante e a reação de 

ordenamento das práticas por parte da Igreja Católica, principalmente por meio da chamada 

Contra-Reforma.  

O Capítulo I da tese trata, assim, dos modos de vigilância dispostos pela religião nos 

séculos XVI e XVII. A intenção, aqui, é mapear a ambiência de uma “história que se forma” 

sob os ordenamentos da religião. Chamo a atenção, neste capítulo, para a necessidade de 

adentrar nos ordenamentos e na “pedagogia da vigilância” dispostos pela Contra-Reforma 
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para entender melhor a “organização do corpo disperso” promovida pelo centro da Ordem 

jesuítica a partir de 1580.  

Já o Capítulo II trata dos fundamentos teológico-políticos da prática jesuítica no 

período. Para tanto, falo do processo de conversão do fundador da Companhia e de seus 

primeiros companheiros. Uso algumas cartas de Loyola, trabalho os Exercícios espirituais, 

alguns decretos do Concílio de Trento e a Bula da criação da Ordem inaciana. Especifico, 

ainda, alguns condicionantes que determinavam a prática da escrita entre os padres. 

Os Capítulos III e IV constituem, contudo, o cerne das questões emblemáticas desta 

pesquisa, sobretudo porque neles lido diretamente com as fontes que pesquisei em Roma. Tais 

fontes expõem uma realidade turbulenta no interior da Província do Brasil neste período. 

Assim, nos mencionados capítulos faço uso de documentos que explicitam o envolvimento do 

missionário inaciano em questões que não eram bem vistas por Roma. Vários fatores 

contribuíam para tornar turbulento este período: o envolvimento dos padres na administração 

secular das aldeias, a presença de novas ordens religiosas – como os franciscanos, nem 

sempre afins aos jesuítas –, o crescimento da Ordem, a crise financeira e outros. Nesse 

sentido, as determinações vindas de Roma em relação ao modo de proceder do jesuíta na 

Colônia, sobretudo as ordens vindas do geral, Pe. Cláudio Aquaviva24, e as respostas dos 

padres a essas ordens são fundamentais para mapear posições, situar o problema do 

envolvimento dos sacerdotes na administração temporal das aldeias e as consequências delas 

em relação ao o lugar do jesuíta no interior da sociedade colonial. No decorrer destes 

capítulos ressalto, portanto, o esforço de uniformização das práticas jesuíticas por parte de 

Roma – dentre eles, as Visitas ao Brasil promovidas pela Ordem – e, em contrapartida, a 

reação dos padres da Província do Brasil às determinações trazidas pelos visitadores, a 

promulgação de leis indígenas (que me pareceram contrárias às determinações de Roma) e a 

reação dos colonos ao poder que essas leis remetiam aos jesuítas.  

Ainda nesses mesmos capítulos, destaco que os embates que se travaram naquele 

tempo produziram uma série de consequências sobre a atuação dos jesuítas como missionários 

                                                 
24 De acordo com Assunção (2004), Pe. Cláudio Aquaviva foi eleito Geral da Ordem em primeiro escrutínio no 
ano de 1581. Contava nessa época com apenas 37 anos de idade. Permaneceu no cargo até 1615. Imbuído de um 
forte desejo de tornar a Companhia adequada aos seus recursos, regulou os Colégios para que tivessem mestres 
suficientes, evitando abrir novos Colégios. Com atenção voltada para o corpo de missionários, redigiu diversas 
exortações, instruções e cartas, salientando a importância do progresso da Companhia e a necessidade de 
continuar trilhando os caminhos da perfeição e da renovação do espírito. No entanto, durante o seu longo 
generalato, enfrentou muitos problemas internos (ASSUNÇÃO, 2004, pp. 49-50). As determinações de 
Aquaviva me pareceram fundamentais para pensar o lugar do jesuíta na Colônia. Tais determinações se ligam, 
sobretudo, a uma tentativa de “unir o corpo disperso” por meio da “pedagogia da vigilância” e da observância 
estrita dos princípios reguladores da Companhia de Jesus. 
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e educadores. A questão que me parece fundamental se situa no âmbito dos conflitos que se 

deram no interior da Ordem jesuítica. Uma boa parte dos jesuítas se questionava se valia a 

pena continuar se aplicando à catequese dos nativos, e outra parte defendia a permanência dos 

padres nas aldeias. Havia, ainda, outra agravante importante: Roma recebeu notícias de que 

vários padres estavam se perdendo no trabalho com os nativos e começou a considerar a 

aldeia um “lugar perigoso” para a vocação do missionário. Por isso, a documentação do 

período fazia referências a certo desinteresse de alguns jesuítas pelo empreendimento 

educativo junto aos nativos. Esta questão, no meu modo de entender, estava imbricada por 

vários fatores, dentre os quais a questão financeira, já que as Casas da Companhia situadas 

nas aldeias não eram sustentadas pela Coroa25. A certa altura, os jesuítas consideraram a 

catequese indígena desnecessária26. Por outro lado, foi justamente no trato com os índios que 

se deu o embate dos jesuítas contra as ordens de Roma e alguns missionários tomaram 

decididamente o governo secular dos nativos em suas mãos. Em relação ao trabalho com os 

indígenas, alguns jesuítas da Província do Brasil estavam, portanto, contra a ordem de Roma e 

contra o que queriam os colonos. Já nos Colégios, outros padres se dedicavam à educação dos 

principais27. Assim, dentro da própria Companhia havia divergências: para alguns padres, 

dedicar-se ao trabalho junto aos índios era sinônimo de, como diziam, “estar mal empregado”. 

Na visão destes padres, a preparação intelectual recebida no tempo de formação não seria 

                                                 
25 Nóbrega já registrava tal problema após alguns anos de experiência junto aos nativos. O jesuíta não queria ter 
a responsabilidade de sustentar os meninos índios, certamente porque também necessitava pôr em prática a 
determinação das Constituições a este respeito. Mas, também, porque a casa de meninos não recebia os dízimos 
da Coroa. Nos Colégios, ao contrário, a presença de clérigos residentes forçava o recurso ao Direito do 
Padroado, pelo qual a Coroa sustentava a empresa missionária. Veja-se a carta de Nóbrega: “si nos convém que 
aquella casa de Piratinin seja de meninos; a nós cá parecia-nos que não, e que é melhor andal-os doutrinando 
por suas povoações, a Paes e a filhos; e, si todavia El-Rei quizesse casa delles, e os quizesse manter, nós não 
termos mais que a superintendencia espiritual sobre elles; e já que El-Rei os não queira manter, nem nos 
convenha tel-os, si será bom fazermos daquella casa collegio da Companhia; e nisto o nosso voto é que, si Sua 
Alteza quizesse dar áquella casa alguns dizimos de arroz e miunças, já que alli hão de estar Padres e Irmãos, 
applivando áquella casa para sempre, e tirar de nós toda a esmola que cá nos dão, que era muito bem fazer-se 
collegio e se serviria muito Nosso Senhor delle, e á Sua Alteza custaria menos dos que lhe custa o que nos agora 
dá, e podia dar-nos alguns moios de arrôz do dizimo, e o dizimo da mandioqua da villa de S. André, que creio 
que tudo é menos do que nos cá dão; e a nós escusar-nos-ia de mandarmos fazer mantimentos, nem termos 
necessidade de ter escravos, e com isto e com o mais que a casa tem, seria collegio fixo, porque já tem casas e 
egrejas e cerca em muito bom sitio, posto o melhor da terra, de toda abastança, que na terra póde haver(...); 
assim também ensina-se já alli grammatica e alguns estudantes nossos, e lição de casos a todos: e, sendo 
collegio, alargando-se de todo o cuidado dos meninos da terra, será necessário haver trespassação do Núncio ou 
de quem o poder fazer, para aquellas vaccas, que são dos meninos, ficarem ao collegio nosso, no qual não haverá 
escândalo nenhum” (Carta de Pe. Manuel da Nóbrega a Pe. Inácio de Loyola – Piratininga, 1556 – grifos meus). 
26 Essa é a constatação de Paiva (2001), para quem, “a certa altura da catequese dos índios, os próprios jesuítas 
vão julgá-la desnecessária. E os Colégios, estes sobretudo, se voltam para os filhos dos principais” (PAIVA, 
2001, pp. 43-4).  
27 A expressão é comum à época. Foi usada por Fernão Cardim falando dos estudantes de humanidades 
(CARDIM, [1585] 1978, p. 163). De acordo com Leite (HCJB, I), em 1589 havia 55 filhos dos principais no 
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necessária se fosse para trabalhar junto aos índios. Muitos preferiam, pois, serem 

“pregadores” para os portugueses a viverem nas aldeias. 

Acredito que ao trabalhar essa sequência de capítulos será possível circunscrever a prática 

jesuítica na Colônia e especificar as negociações e possíveis deslocamentos que ocorreram 

com o passar dos anos e com a experiência adquirida no trato com os nativos. A abordagem 

dar-se-á, como já foi destacado, a partir da análise das fontes produzidas pelos padres e das 

contribuições de autores que apresentam uma perspectiva crítica28 ao tratarem da atuação 

jesuítica no Brasil. 

Finalmente, penso que é pertinente ressaltar que neste trabalho adota-se a perspectiva 

de que “a evidência histórica existe, em sua forma primária, não para revelar seu próprio 

significado, mas para ser interrogada por mentes treinadas numa disciplina de desconfiança 

atenta” (THOMPSON, 1981, p. 38).  

Assim,  

os fatos não revelarão nada por si mesmos, o historiador terá que trabalhar 
arduamente para permitir que eles encontrem “suas próprias vozes”. Mas atenção: 
não a voz do historiador, e sim a sua (dos fatos) própria voz, mesmo que aquilo 
que podem “dizer” e parte de seu vocabulário seja determinado pelas perguntas 
feitas pelo historiador. Os fatos não podem “falar” enquanto não tiverem sido 
interrogados (THOMPSON, 1981, p. 40). 

Ao adentrar, portanto, a complexidade do mundo colonial e tentar obter dados de 

análise e de novas descobertas, talvez as interrogações sejam mais importantes que as 

respostas. O que se segue é, pois, uma tentativa de apontar indícios de deslocamentos, de 

conflitos, de negociações e casuísmos que engendram a realidade vivida pelos padres na 

“Terra de Santa Cruz”. 

 

                                                                                                                                                         

Colégio da Bahia. Eram alunos externos (HCJB, I, p. 82). Tais alunos eram filhos dos portugueses e dos donos 
de engenho, por exemplo. 
28 Como tenho insistido, chamo de perspectiva crítica aquela que, sobretudo, não comete anacronismos e 
generalizações equivocadas ao tratar de um objeto histórico e de práticas anteriores aos conceitos com os quais 
estamos hoje familiarizados – com os conceitos iluministas, por exemplo. Vejo que é fundamental considerar, 
nesse sentido, as condicionantes históricas que determinam o proceder dos atores envolvidos nas práticas em 
discussão. Ressalto, também, outros autores que trazem uma perspectiva crítica e que, ao se referirem à 
organização social e política dos índios, consideram-na uma articulação “carregada” de sentido, impondo-se 
como fundamentais neste estudo. Porque, como se sabe, a historiografia comumente remete aos índios um papel 
de vítima passiva nas “negociações” nas quais estavam envolvidos. Esse trabalho, contudo, apesar de não se 
ocupar da história dos índios como objeto central, pretende não cometer este erro de interpretação. 
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I – SOBRE OS MODOS DE VIGILÂNCIA DISPOSTOS PELA RELIGIÃO 

NOS SÉCULOS XVI E XVII: DISCIPLINAMENTO E ORDEM 

 

O recorte cronológico desta pesquisa é marcado pela presença de vários instrumentos 

de “ordenação” usados pela Igreja Católica para “colocar tudo em ordem”29. Dentre estes 

instrumentos estava o fortalecimento da “pedagogia da vigilância” que a Contra-Reforma 

evidenciou, principalmente por meio dos decretos do Concílio de Trento. Penso que tratar 

dessa vigilância que a Igreja Católica pôs em cena é fundamental para trazer ao leitor a crise 

que se instalou na relação entre religião, poder e relações sociais neste período. Por isso, nesse 

primeiro capítulo, discuto algumas questões que, penso, são importantes para compreender as 

ordenações dispostas pela “pedagogia da vigilância” católica sobre as práticas dos “atores” 

envolvidos nas questões que serão tratadas no decorrer desta tese. Assim, no primeiro item, 

procuro destacar o controle da religião sobre o corpo. Escolho este tema por duas razões: 

primeiro, por pensar que ele é fundamental em uma discussão que tem como escopo a 

educação e, segundo, por enxergar nele uma possibilidade de trazer ao leitor uma ideia do que 

apresento como “fio condutor” do capítulo, qual seja: os modos que a Igreja contra- 

reformista usou para “vigiar” e “disciplinar” o indivíduo e suas relações sociais. Já no 

segundo item apresento o que chamo “campanha pedagógica contra-reformista”. A intenção é 

aproximar o leitor do movimento de alfabetização que se originou a partir dos decretos 

tridentinos. Por fim, no terceiro item, trato do “conhecimento proibido” e do ordenamento das 

festas no período. Objetivo apresentar ao leitor as formas utilizadas pela Contra-Reforma para 

corrigir ou dissipar as manifestações consideradas não ortodoxas e não convenientes para o 

povo cristão do período.  

Inicialmente, por isso, acho pertinente destacar que, para falar do século XVI, há que 

adentrar nas determinações e práticas religiosas do período. Referindo-se aos homens desse 

século, Febvre (1978) destacou que, mesmo não querendo, mesmo não entendendo 

claramente, todos, desde o nascimento, encontravam-se imersos num banho de cristianismo, 

do qual não se escaparia nem na hora da morte: já que esta morte era necessariamente, 

socialmente, cristã, devido aos ritos a que ninguém podia subtrair-se, ainda que estivesse 

revoltado em face da morte, ainda que tivesse feito gracejos e se mostrasse brincalhão nos 

últimos momentos (FEBVRE, 1978, p. 38).  

                                                 
29 Para Hansen, “ordem” é um conceito teológico-político que regula virtude e vício (2004, p. 26). Este conceito 
deve ser tomado aqui nesse sentido. 
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A “cultura do povo”, porém, nem sempre é de acordo com o que determina Igreja, 

como salienta Febvre. Assim, segundo Gélis (2008), entre cultura eclesiástica e cultura do 

povo existe uma fluidez, uma multiplicidade de passagens. Mas essas passagens, longe de 

serem pacíficas, inscrevem-se no quadro de um confronto secular. Entre as populações rurais 

cristianizadas dos séculos modernos subsiste, de fato, uma concepção de vida que, embora 

muitas vezes enterrada, continua, no entanto, viva. Ela se exprime por palavras e gestos que a 

Igreja, para desacreditá-los, qualifica de “supersticiosos”. Na verdade, as “superstições” de 

que fala o clero, mas também os médicos, são simplesmente manifestações de um antigo 

fundo cultural que se mostra tanto mais difícil de erradicar justamente porque corresponde a 

uma maneira original de ser no mundo. Religião da salvação pessoal, o cristianismo valorizou 

o indivíduo e contribuiu, assim, para dissociar os antigos laços com o parentesco mais amplo, 

o dos vivos e aquele, tão pregnante, dos ancestrais mortos (GÉLIS, 2008, p. 123). Confira-se, 

portanto, como se deu esse embate entre as rígidas determinações eclesiásticas e as práticas do 

povo no período estudado. 

 

1.1 Sobre a “tecnologia católica de controle do corpo”30 nos 

séculos XVI e XVII 

Como se dava a vigilância e o controle sobre a “vida privada” e sobre a sociabilidade 

na Idade Moderna? De acordo com Vigarello (2008), havia um intenso trabalho da 

modernidade sobre as fronteiras do si mesmo, sobre as pulsões e os desejos: controle da 

polidez e da sociabilidade, polimento das violências, autovigilância dos gestos no universo do 

íntimo. A compostura cotidiana, as maneiras, a sexualidade, os jogos, o espaço próximo, tudo 

isto se transformou (VIGARELLO, 2008, p. 17). 

Gélis (2008) concordou com essa tese, destacando que a Igreja da Contra-Reforma 

reforçou a desconfiança que o magistério já havia manifestado nos séculos medievais a 

respeito do corpo, “esta abominável veste da alma”. Corpo depreciado do ser humano 

pecador, pois se ouvia incessantemente dizer que era pelo corpo que ele corria o risco de 

perder-se. O pecado e o medo, o medo do corpo, principalmente o medo do corpo da 

mulher31, retornaram como uma ladainha sob forma de precauções ou de condenações 

(GÉLIS, 2008, p. 20). 

                                                 
30 Expressão tomada de Hansen (2004, p. 25). 
31 Na documentação jesuítica desse período, aparecia constantemente a postura de vigilância, por parte dos 
superiores, em relação à convivência do padre com “o corpo nu” da índia nas aldeias. A ordem dada, por 
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Eu penso que um exemplo interessante para pensar a questão do corpo – e, ainda mais, 

aquilo que chamei de “fio condutor” desse capítulo –, é a postura da Igreja da Contra-

Reforma com relação às relíquias. Compreendo que tratar deste tema é fundamental para 

construir uma concepção católica do corpo, em contraposição à concepção protestante. Ou 

seja, qual a relação que o catolicismo deste período tinha para com o corpo do santo? Por 

outro lado, qual a relação que as doutrinas evidenciadas pela Contra-Reforma propunham para 

com o “corpo pecador” dos que ainda “peregrinavam” neste mundo? Percebendo-se esta 

dualidade, certamente compreendem-se melhor as determinações disciplinares presentes nas 

doutrinas e decretos que orientavam as práticas dos sujeitos que faziam a história deste 

período.  

Assim, de acordo com Gélis (2008), as Visitas episcopais dos séculos XVI e XVII 

provavam a importância das transferências de relíquias. Por exemplo, a Visita de François 

d’Estaing, bispo de Rodez, em 1524, em sua diocese, comprovou a preocupação do prelado 

em avaliar a qualidade das relíquias possuídas. Nos 288 lugares de culto visitados por ele em 

seis meses, foram enumerados 167 relicários; no total, eram 628 relíquias recenseadas, ou 

seja, três a quatro por local. Leprosários e mosteiros possuíam o maior número delas, o que 

mostra a importância que se dava a seu valor terapêutico. Mas de que relíquias se tratava? 

Pode-se afirmar que 90% delas eram relíquias do corpo. A maioria dessas relíquias era 

dividida em parcelas. Em geral, só os santuários que abrigavam peregrinações conservavam 

corpos inteiros. Na verdade, a fragmentação do corpo santo não perturbava a consciência 

religiosa. Esmigalhar o corpo multiplicava, até, os benefícios da relíquia, pois cada parcela 

conservaria a carga sacral primitiva: aqui, a parte valia pelo todo. O culto das relíquias se 

baseia, de fato, na possível transferência da sacralidade do corpo santo para o devoto. Como o 

fermento faz crescer a massa que dará o pão que nutre, a parcela de relíquia vem fecundar as 

comunidades e as pessoas, curá-las e salvá-las. Do século XII ao século XVI, as relíquias 

pouco espetaculares foram magnificadas pelo trabalho dos ourives, muitas vezes elevadas à 

categoria de jóias (GÉLIS, 2008, pp. 96-9)32. 

                                                                                                                                                         

conseguinte, era de que se afastasse da “tentação” que isto representava. Para que o padre se aproximasse das 
índias, solicitava-se o “olhar vigilante” do outro, conforme veremos no Capítulo IV deste estudo. 
32 Sobre a questão das relíquias, conferir Huizinga (1978). A título de ilustração do quanto a relíquia ocupou um 
lugar fundamental na “devoção” cristã desde muito, veja-se o que relatou o autor: “por volta do ano 1000 
pretenderam matar S. Romualdo, o eremita, a fim de se assenhorearem dos seus ossos preciosos; (...) os monges 
de Fossanova (...), depois da morte de S. Tomás de Aquino no seu mosteiro, não hesitaram em decapitá-lo, 
cozinhá-lo e pôr-lhe o corpo em conserva, com receio de perderem as relíquias. Em 1231, enquanto Santa Isabel 
da Hungria não foi enterrada, uma multidão de devotos cortou e rasgou o pano de linho que lhe cobria a face; 
cortaram-lhe o cabelo, as unhas e até os bicos dos peitos” (HUIZINGA, 1978, p. 154). 
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Por ocasião da abertura dos túmulos, do traslado ou elevação das relíquias do santo ao 

altar, a Igreja organizava grandes cerimônias cheias de solenidade. O traslado das relíquias era 

uma prerrogativa episcopal, amplamente usada pelos prelados no curso dos séculos XVI e 

XVII. Constituía, de fato, um argumento de peso na obra de reconquista das populações em 

face da heresia. Naturalmente, dá-se a este evento um caráter teatral, com a pompa necessária 

para reunir a multidão. Assim,  

Se a Contra-Reforma sabe de fato utilizar essas vastas aglomerações, destinadas a 
manter as populações na verdadeira fé, uma grande mudança intervém na relação 
que existia antes entre o fiel e as relíquias de santos locais. Até então, essa relação 
era quase carnal. Para garantir-se a proteção ou a cura, a pessoa tocava e beijava as 
relíquias, ou até as levava consigo em certas circunstâncias. Depois de um acidente 
que fazia temer pela vida, os preciosos restos eram colocados sobre o corpo 
daquela ou daquele que esperava a recuperação de sua saúde (GÉLIS, 2008, p. 
100). 

As relíquias privadas não eram, portanto, raras e circulavam entre a população. Como 

era comum que as pessoas as levassem sobre seu corpo, a Reforma católica achou que devia 

restringir este corpo-a-corpo suspeito, “esta perigosa confusão entre práticas mágicas e ritos 

sagrados”. Assim, a Contra-Reforma afastou as relíquias da gente comum e elas deixaram de 

ser “jóias nas mãos do povo”. De lícita, a prática de conservar relíquias em casas particulares 

tornou-se condenável e foi preciso, então, dissimulá-la. Nos locais públicos de culto, as 

relíquias foram, daí em diante, encerradas em relicários fechados. Não foi mais possível ter 

contato direto com elas: as pessoas deviam contentar-se em vê-las a distância, através do 

vidro que as protegia dos gestos audaciosos dos fiéis33. Aliás, para evitar os furta sacra, tão 

frequentes na Idade Média, os relicários dos santos foram suspensos a uma boa altura, donde 

só eram descidos, depois de “retirados os parafusos” que os fixavam, nas grandes ocasiões ou 

quando uma catástrofe atingia a comunidade. Só os grandes personagens podiam ainda 

aproximar-se dos restos venerados dos santos, às vezes tocá-los e, excepcionalmente, aplicá-

los sobre o corpo. Esse privilégio cabia, por exemplo, às rainhas, que usavam as relíquias no 

momento do parto, colocando-as sobre o ventre.  

No final do século XV, o culto eucarístico ainda estava intimamente ligado à devoção 

às relíquias: colocava-se a hóstia da festa de Corpus Christi com os outros corpos santos. Mas 

surgiu logo uma mudança que a Contra-Reforma veio acelerar: a hóstia passou a ser encerrada 

numa peça de ourivesaria, na qual foi instalada uma lúnula de vidro, a “custódia eucarística”. 

Nela estaria presente o corpo de Cristo, agora solenizado e isolado das relíquias dos corpos 
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santos; e, naquele tempo de ostentação, os fiéis se contentavam em devorá-lo com os olhos 

(GÉLIS, 2008, pp. 101-3). 

O princípio da justificação só pela fé, como era formulado na Confissão de 

Augsburgo, levava os reformados a denunciar o culto dos santos. Trento, ao contrário, evocou 

a antiga doutrina que foi desenvolvida pelos padres da Igreja: os corpos dos santos, por terem 

sido “membros vivos de Cristo e templo do Espírito Santo”, deviam ser naturalmente 

venerados pelos fiéis. Assim, nos concílios provinciais de Milão, Carlos Borromeu fez 

abordar desde 1565 a questão das relíquias. Elas deviam ser expostas “em lugares decentes e 

iluminados”, e todo espírito de lucro devia ser banido. Mas foi só em 1576 que foram tomadas 

as medidas definitivas sobre os corpos santos. Na verdade, estas decisões intervieram um 

pouco tarde, bem depois que Lutero descobriu em São Paulo que “o homem se justifica pela 

fé sem as obras da lei” e comunicou seu ponto de vista por meio das famosas teses afixadas 

em 1517 na porta da capela do castelo de Wittenberg, na véspera de uma Visita indulgenciada 

das relíquias. Depois, em 1543, Calvino publicou seu Tratado das relíquias, que classificava 

esse culto de idolatria e de sacrilégio, mas queria ser, antes de tudo, uma crítica às falsas 

relíquias, cuja eliminação ele exigia. Se o Tratado não era dirigido contra as relíquias, 

acabava, no entanto, por desacreditar o uso delas e colocar as bases de uma concepção 

protestante do corpo (GÉLIS, 2008, pp. 106-7).  

A fim de ampliar a discussão a respeito da concepção católica do corpo, contudo, é 

necessário frisar que o Corpo de Cristo está no centro da mensagem cristã e o cristianismo é a 

religião na qual Deus se inscreveu na história tomando forma humana: a religião do Deus 

encarnado. Discutindo essa questão, Certeau (1987) afirmou que a pergunta “o que é o 

corpo?” atormenta o discurso místico desde o fim da Idade Média. De acordo com o autor, o 

cristianismo foi instituído sob a “perda de um corpo, o corpo de Jesus”. E a pergunta feita por 

Maria Madalena diante do túmulo vazio – “onde o colocaram?” – organizava o discurso 

apostólico, de modo que os que criam continuavam perguntando: “onde estás?” – e, de século 

em século, perguntavam à história que passava: “onde o colocaram?”34 (CERTEAU, 1987, 

pp. 125-8).  

                                                                                                                                                         
33 Nas visitas feitas à Província do Brasil, constantemente se fazia referência à distribuição de relíquias que eram 
trazidas pelo visitador. Elas eram colocadas, conforme se verá, em relicários caprichosamente construídos para 
abrigá-las. 
34 Confira-se o excerto do texto de Certeau: “Questo ‘corpo mistico’ ritagliato dalla dottrina, soprattutto, 
richiama subito l’attenzione sull’andare in cerca di cui è lo scopo: la ricerca di um corpo. Indica l’obbiettivo di 
un cammino che, come ogni pellegrinaggio, muove verso un sito segnato da una scomparsa. Un discorso c’è (un 
Logos, una teologia, ecc.), ma gli manca un corpo – sociale e/o individuale (...). Questo andare in cerca riguarda 
una questione sempre in sospeso, malgrado l’ingannevole evidenza delle nostre risposte: che cos’è il corpo? 
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Para Certeau, nos séculos XVI e XVII, a oposição entre o corpo “político” e o corpo 

“místico” da Igreja, já perceptível ao fim da Idade Média, reforçou-se. A oposição atravessou 

também os ambientes católicos, marcados pela apologética antiprotestante – que ora 

privilegiava o caráter externo e visível da Igreja, ora procurava no “espiritualismo” um 

contraponto à politização do Estado ou do mundo. Assim, no século XVII, a “venerável 

palavra” “contemplativi” ou “spirituali” aparece sempre em numerosos títulos:  

Jardim des Contemplatifs (1605), Philosophie des Contemplatifs (1618), De 
contemplatione divina (1620), Vie della contemplazione (1626), Tratado de vida 
contemplativa (1627), Sospiri profundi dell’anima contemplativa (1651), Les 
Contemplations (1654), Tractatus brevis de vita contemplativa (1663), ecc 
(CERTEAU, 1987, p. 142). 

A persistência do “espiritual”, que reportava a São Paulo, era, então, ainda mais 

fortemente manifesta (CERTEAU, 1987, p. 142). 

Juntamente com essa prevalência do espiritual, o cristocentrismo que apareceu na 

Idade Média foi acentuado pelos padres conciliares reunidos em Trento, quando colocaram 

Cristo no centro da pastoral da salvação, conferindo a cada etapa de sua vida na Terra, 

principalmente à sua paixão, uma dimensão cultual essencial. Assim, muito se escreveu nos 

séculos XVI e XVII sobre os instrumentos da paixão. Mas o tema era igualmente muito 

ilustrado, pois o objetivo era colocar em cheio aos olhos dos fiéis as imagens de uma devoção 

orientada para o culto do corpo sofredor: no caminho, mas também em casa ou no santuário, a 

lembrança dos sofrimentos de Cristo estava por toda a parte: a coroa de espinhos que foi 

enterrada no crânio, os pregos que furaram a carne das palmas das mãos e dos pés... Essa 

multiplicação exacerbada dos sinais da paixão talvez tenha sido uma das mais belas vitórias 

da Contra-Reforma, uma vez que nada escapou de sua representação e de sua simbólica 

(GÉLIS, 2008, pp. 23-28 – grifos meus). 

Junto ao tema da paixão de Cristo, a aspiração ao martírio continuava muito forte entre 

os cristãos no tempo da Contra-Reforma. Para todos aqueles que procuravam assemelhar-se 

ao Cristo das dores para partilhar seus tormentos, o corpo era, ao mesmo tempo, o maior 

                                                                                                                                                         

L’interrogativo tormenta il discorso mistico. Ciò che esso tratta, è la questione del corpo (...). In effetti el 
cristianesimo si è istituito sul a perdita di un corpo – perdita del corpo di Gesú (...). Nella tradizione cristiana, 
una iniziale privazione di corpo suscita incessantemente istituzioni e discorsi che sono gli effetti e i sostituti di 
tale assenza: corpi ecclesiastici, corpi dottrinali, ecc. Come ‘fare corpo’ a partire dalla parola? La questione 
riporta a quella, indimenticabile, di un lutto impossibile: ‘Dove sei?’ Entrambe mobilitano i mistici. E sono già 
de casa nei cominciamenti evangelici. Davanti alla tomba vuota, viene Maria di Magdala, la figura eponima dei 
mistici moderno: ‘Non so dove l’hanno messo’. Interroga il passante: ‘Se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai 
messo’ (Jo 20, 13 e 15). Questa domanda, articolata da tutta la comunità primitiva, non se limita a una 
circostanza. Essa organizza il discorso apostólico. (...) I credenti, in seguito, continuano a interrogarsi – ‘Dove 
sei?’ – e, di secolo in secolo, domandano alla storia che passa: ‘Dove l’hai messo?’” (CERTEAU, 1987, pp. 125-
8). 
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obstáculo, o maior inimigo e o meio de acompanhar o Redentor: “o corpo que é preciso 

vencer”. Na verdade, para todos aqueles que sonham aviltar sua carcaça humana, o corpo não 

passava de um “oceano de miséria”: o corpo imundo, receptáculo dos vícios. “Eu não sou 

mais do que um estrume; devo pedir a Nosso Senhor que na minha morte meu corpo seja 

jogado no lixão para que seja devorado pelas aves e cães. (...) Não é isso que devo desejar 

como castigo dos meus pecados?”, clamava Inácio de Loyola. A imagem, tão espalhada no 

século XVII, do “homem de bem, Jô”, coberto de chagas infectas e fedorentas, humilhado em 

seu monturo, traduz bem tudo o que este “saco de imundícies” que era o corpo podia inspirar 

aos místicos. Uma atitude como esta em relação ao corpo ia de par com a condenação das 

doçuras e prazeres da vida. Aliás, esta atitude não era outra coisa senão uma morte camuflada. 

A morte já estava na vida (GÉLIS, 2008, pp. 53-5). 

Para o autor, aqueles que aspiram pelo martírio35 fazem frequentemente referência aos 

grandes modelos medievais do ascetismo: São Jerônimo, Santo Antão ou São Nicolau de 

Tolentino. A reedição de suas vidas, o grande número de imagens consagradas a eles, sua 

lembrança conservada pelas ordens religiosas tornam onipresente seu corpo desencarnado, 

habituado a receber a disciplina. As religiosas tomam naturalmente como modelos figuras de 

mulheres que têm a reputação de ter castigado seu corpo. Durante muito tempo foi Catarina 

de Sena, mas a partir do século XVI, Teresa d’Ávila impôs-se a todas.  

Porque ela permite adquirir virtudes sólidas e supõe a meditação dos episódios da 
paixão, a ascese é cada vez mais considerada, a partir do final do século XVI, como 
uma preparação para a recepção de graças insignes. Ela vai permitir ao místico 
assemelhar-se a Cristo, pela fusão de seu corpo no corpo dele. Esta vontade de 
incorporação leva a dois comportamentos extremos: o jejum e as macerações; e a 
uma esperança: a de ver inscrever-se no próprio corpo os símbolos da paixão 
(GÉLIS, 2008, p. 56). 

O corpo deveria, portanto, ser constantemente vigiado e disciplinado. Dormir no chão 

duro da cela, “como verdadeiro penitente”, vestir uma roupa de tecido grosseiro, rugosa e 

remendada, acrescentar a ela um ou dois cilícios que corroem a carne, levantar-se de noite 

para aplicar-se a disciplina com chibata ou com açoite são vias ordinárias pelas quais eles 

pretendiam superar os desvios do corpo (GÉLIS, 2008, p. 60-1 – grifos meus). Estas práticas 

estavam, por assim dizer, bastante próximas ao que Inácio aplicava ao seu próprio corpo e ao 

que se praticava nas Casas jesuíticas espalhadas pelo mundo neste período.  

                                                 
35 Penso que, pela relação que o catolicismo desse período tinha com o corpo santo, é possível entender o desejo 
da morte heroica – preferencialmente se for para morrer como mártir – presente nos relatos dos jesuítas, por 
exemplo.  
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Para castigar o corpo que ardia, extinguir o fogo da concupiscência, vencer a carne que 

se abrasava, muitas vezes não havia outro recurso senão a imersão na água fria; só ela podia 

extinguir o incêndio que ameaçava destruir a pessoa. Por ocasião de sua estada em Paris, em 

meados do século XVI, Inácio de Loyola mergulhou numa água gelada com a intenção de 

mortificar não a sua própria carne, mas a de um devasso com o qual havia cruzado no 

caminho. E proclamou em alto e bom som que ficaria lá até que este pecador impenitente 

renunciasse à sua paixão criminosa (GÉLIS, 2008, p. 62). 

Tudo na conduta do santo deveria, pois, levar à imitatio Christi: cada intenção, cada 

comportamento, tudo era calcado num episódio da morte redentora do Filho de Deus. Assim, 

Rita de Cássia definiu em sua cela sete lugares que correspondiam às sete grandes etapas da 

Paixão, para reviver mais de perto o que Jesus viveu. Duas constantes eram perceptíveis 

nesses comportamentos vividos como o cumprimento extremo da escatologia da salvação. 

Primeiramente, a ideia de que estamos na Terra para sofrer e que é preciso fazer o sofrimento 

entrar na nossa “regra de vida”. No entanto, este sofrimento constantemente aguilhoado 

deveria igualmente trazer testemunho: ele não interessava a não ser que se falasse dele, a não 

ser que outro qualquer falasse dele, seja durante a vida do santo, seja depois de sua morte. O 

martírio dos tempos modernos desenrolava-se sob o olhar do outro e, aqui, o papel deste outro 

era essencial, pois ele garantia a transmissão dos fatos e lhes dava sentido. Era esta relação 

que fazia o corpo martirizado do místico tornar-se “imagem sensível” do corpo de Cristo. 

Tomando sua parte nos sofrimentos de Cristo, encarnando assim o corpo sofredor 
da Igreja, os santos pensam menos em sua própria salvação do que na salvação dos 
outros. É pelos outros que eles aceitam o inaceitável e suportam o insuportável; e, 
imitando a Cristo, eles se veem por sua vez redentores. Esta encarnação da Igreja 
universal manifesta-se particularmente nos momentos de crise que a Instituição 
atravessa (GÉLIS, 2008, p. 85). 

Juntamente com esse espírito dos que “suportam o insuportável” e essas tentativas de 

ordenamento das práticas religiosas e de disciplina do corpo, os anseios religiosos do século 

XVI conviveram com o reforço da “Devotio moderna”36 que se encontrava dentro de um 

amplo movimento de Reforma entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Este 

movimento impulsionaria o surgimento de novas ordens e congregações (como os jesuítas). A 

“Devotio” pode ser encarada como uma reação ao pessimismo que acompanhou o século XIV 

(Peste Negra e Cisma do Ocidente). Com ênfase na espiritualidade prática, numa liturgia sem 

                                                 
36 “A chamada ‘Devotio moderna’ tem as raízes mais profundas na região flamenga, especialmente entre os 
chamados ‘irmãos de vida comum’, aprovados como congregação em 1395. Deste grupo saiu Tomás de Kempis, 
possivelmente o autor da obra básica desta postura, Imitação de Cristo” (KARNAL, 1998, p. 46 – nota). 
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fausto e na volta às fontes cristãs, a “Devotio” era o mais influente movimento espiritual na 

Igreja do final da Idade Média (KARNAL, 1998, p. 46). 

A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis37, era um dos textos preferidos de Loyola 

e uma das fontes fundamentais para a Devotio moderna, inspiradora dos jesuítas. A Imitação 

de Cristo enfatizava a vida prática. O texto da Imitação destacava que “certamente, no dia do 

juízo não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos; nem quão bem temos falado, 

mas quão honestamente temos vivido” (KEMPIS, 2003, p. 16). O texto aconselhava a que se 

evitasse a “excessiva familiaridade” com outras pessoas: “Julgamos, às vezes, agradar aos 

outros com a nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão 

descobrindo” (KEMPIS, 2003, p. 20). Para o autor da Imitação, “grande coisa é viver na 

obediência, sob a direção de um superior e não dispor da própria vontade” (KEMPIS, 2003, p. 

20).  

No trecho a seguir, do texto da Imitação, parece-me clara a fonte de inspiração de 

Loyola, ao se ver, conforme se discutirá no próximo capítulo, como “soldado de Cristo” e ao 

imprimir esta característica à Companhia de Jesus. Confira-se: 

Se nos esforçássemos por ficar firmes no combate, como soldados valentes, por 
certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus. Porque pronto está Ele a 
socorrer aos que pelejam e em sua graça confiam; pois Ele mesmo nos proporciona 
ocasiões de combate, para que alcancemos a vitória (KEMPIS, 2003, p. 22). 

Era, ainda, preciso resistir às tentações, porque “enquanto vivemos neste mundo, não 

podemos estar sem trabalho e tentações” (KEMPIS, 2003, p. 23).  

Para reforçar sua tese, o autor da Imitação buscava inspiração em Ovídio. Veja-se:  

A causa de todas as tentações perigosas é a inconstância e a falta de confiança em 
Deus; assim como o navio sem leme é joguete das ondas, assim o homem remisso e 
pouco firme nos seus propósitos é agitado por toda sorte de tentações. O ferro é 
provado pelo fogo, e o justo, pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que valemos 
e a tentação faz-nos ver o que somos. Todavia, devemos vigiar, principalmente no 
princípio da tentação; porque mais fácil nos será vencer o inimigo, quando não o 
deixamos entrar na alma, enfrentando-o logo que bater no limiar. Por isso disse 
alguém: “Atalha no princípio; tarde chega o remédio se o mal, por longo tempo, 
fundas raízes lançou” (Ovídio, De Remediis 2, 91) (KEMPIS, 2003, p. 24). 

Um pouco mais adiante, o autor deixava ainda mais clara a radicalidade e o aspecto 

prático de sua orientação religiosa. Para ele, “convém fazer-te louco por amor de Cristo, se 

quiseres seguir a vida religiosa”. Por conseguinte, segundo o autor, “de pouca monta são o 

                                                 
37 Tomás de Kempis nasceu em 1380, na Alemanha. Foi monge agostiniano e viveu no Mosteiro de Santa Ana, 
tendo recebido as ordens sacras em 1412. Foi mestre de noviços, e dessa experiência nasceu a obra Imitação de 
Cristo. Morreu em 1471, aos 91 anos de idade. 



52 

 

 

hábito e a tonsura: são a mudança dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que 

fazem o verdadeiro religioso” (KEMPIS, 2003, p. 28).  

A meu ver, essa inspiração prática, no sentido de ser útil à Igreja, disposta pela 

Devotio, orientou a vida do missionário jesuíta nessa época da história da Igreja, na qual 

dogmas eram confrontados e a Igreja reafirmava seu papel repressor a práticas não-canônicas. 

Assim, a Igreja realizava a campanha contra-reformista de conversão e outorgava-se o papel 

de guardiã da “verdadeira fé”. É possível ver aqui um dos pontos que inspiraram a 

organização da Companhia nesse período38. Assim como um “corpo” funcionando em 

harmonia, os membros da Ordem também necessitavam se enquadrar na hierarquia, na qual 

cada um fazia a sua parte e obedecia ao seu superior. 

Por fim, o que foi discutido a respeito da postura da Igreja da Contra-Reforma com 

relação ao corpo e às práticas pessoais ou sociais dos indivíduos neste período é fundamental 

para se pensar o processo “civilizador” que o catolicismo pôs em cena nos séculos XVI e 

XVII por meio de uma “pedagogia da vigilância”. Tal processo, conforme se verá, 

determinava o “modo de proceder” jesuítico, principalmente quando este “modo” se 

encontrava com uma “humanidade” diferente, como foi o caso dos índios do Brasil.  

Bem, depois de feitas essas considerações, penso que é possível discutir agora as 

seguintes questões: qual é a formação dos padres enviados para o Brasil nesse período? Em 

que ambiente se definiu o cânone do período? Para responder a estas perguntas, há que 

recorrer às determinações da Igreja da Contra-Reforma, principalmente quando ela se 

ocupava das práticas e posturas não-canônicas e não-ortodoxas, sobretudo pela aplicação dos 

decretos tridentinos às letras e à “pedagogia” do período.   

 

1.2. A campanha pedagógica contra-reformista 

 

A Contra-Reforma se propôs a regulamentar as práticas pedagógicas por meio de 

vários artifícios. Dentre eles, certamente estavam a proibição de livros considerados 

“indecentes” e a sistematização da doutrina pela composição de catecismos. O texto que se 

segue pretende, pois, fundamentar e explicitar os elementos que constituíam a chamada 

“campanha pedagógica contra-reformista”. 

                                                 
38 Recordo aqui o já citado trecho no qual Certeau destacou que a religião foi progressivamente dirigida, durante 
o decorrer do século XVII, para o terreno da prática. Assim, entre os jesuítas, a religião visava a introduzir o 
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1.2.1 O Concílio de Trento e a educação jesuítica 

Duas causas tornavam necessária a reunião de um Concílio geral: o conflito declarado 

pelos protestantes contra a Igreja e os abusos que corrompiam a disciplina e os costumes. 

Convocado pelo papa Paulo III e aberto em 1545 em Trento, cidade do Tirol, sob a 

presidência de três cardeais legados, o Concílio só seria encerrado em 1563. Com 25 sessões e 

18 anos de duração, duas vezes foram suspensos os trabalhos em virtude de circunstâncias 

políticas. Nesse sentido, pode-se dividir o Concílio em três períodos: o primeiro, no 

pontificado de Paulo III, com dez sessões (13 dez. 1545 – 11 mar. 1547); o segundo, no 

pontificado de Júlio III, com seis sessões (1551 – 1552); o terceiro, no pontificado de Pio IV, 

com nove sessões (18 jan. 1561 – 4 dez. 1563) (OLIVEIRA, 1952, p. 207). 

Para os prelados católicos, a necessidade de convocar o Concílio era urgente, pois o 

protestantismo atacava a doutrina católica em suas bases. Com o protestantismo, de acordo 

com Barboza Filho (2000), o mundo, o cosmos e a vida se tornaram desesperadamente 

ininteligíveis para os homens. Lutero e Calvino retomaram a premissa agostiniana do homem 

caído, exagerando-a até o ponto da completa malignidade e indignidade humanas.  

Marcados pelo pecado, os homens não desfrutariam da capacidade de compreensão 
dos desígnios divinos e de autonomia para buscar, livremente, a salvação e a 
redenção. Pecadores, só lhes restaria enfrentar a incerteza radical sobre o destino 
eterno como se estivessem eleitos por Deus, sem a menor ilusão a respeito das 
possibilidades de alterar a vontade eterna divina (BARBOZA FILHO, 2000, p. 
210).  

Posta diante dos problemas mais amplos da salvação, por conseguinte, a razão humana 

nada tinha a dizer, não tinha como perscrutar os desígnios de Deus e nem o direito de 

interpretar possíveis sinais de Sua vontade. Deus era Deus Absconditus, inacessível à razão 

humana e aos seus recursos. Mas era também o Deus da Palavra, que revelava Suas leis nas 

Sagradas escrituras. A teologia dispensava o auxílio sistemático da razão e sua norma de 

verdade deslocava-se inteiramente para o Livro sagrado. Não seria o intelecto humano nem a 

tradição da Igreja, construída pelo orgulho de homens caídos, que poderia oferecer ao mundo 

o acesso à verdade, mas a própria palavra de Deus registrada nas Escrituras. Para Lutero e 

Calvino, os homens não eram capazes de justificação diante de Deus e não tinham o poder de 

se tornar merecedores da salvação. A indignidade humana seria tão profunda que nenhuma 

obra ou ação seria capaz de apagá-la, tornando os homens dignos da redenção – esta dependia 

única e exclusivamente de Deus. O homem era impotente para redimir-se e, se alguém fosse 

                                                                                                                                                         

cristão nas leis da moralidade pública. Para o autor, “o lugar decisivo, doravante são os costumes mais do que a 
fé” (CERTEAU, 1982, p. 135). 
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remido, só o seria pela vontade divina. As boas obras, a caridade – nada disto guardaria a 

virtualidade de mudar um destino traçado desde a origem pela presciência de Deus, a 

predestinação de cada homem. Lutero se desesperou temporariamente com esta cruel 

percepção. A dramaticidade da postulação do Deus Absconditus atingiu o seu ápice na certeza 

de que nada podemos saber a respeito de nosso destino. A solução encontrada por Lutero foi a 

doutrina da sola fidei, da justificação humana pela fé (BARBOZA FILHO, 2000, pp. 210-1). 

As premissas do Deus Absconditus, do Deus da Palavra, da predestinação, da sola fidei 

e da boa-nova trazida por Cristo redefiniram a Igreja como congregatio fidelium. Por 

conseguinte, negava-se a distinção entre sacerdotes e leigos e a legitimidade da hierarquia 

eclesiástica. Enquanto congregatio fidelium, a Igreja real existiria invisivelmente nos corações 

dos fiéis, unidos em nome de Deus. Todos deveriam e poderiam exercer o sacerdócio, pois 

desfrutariam da mesma capacidade para a fé. Nesse sentido, há que ressaltar que, “enquanto a 

Igreja romana afirma-se como corpo místico no qual cada homem encontra seu lugar numa 

hierarquia, a Reforma visualiza a Igreja como a comunhão de fiéis individualmente 

considerados e iguais” (BARBOZA FILHO, 2000, p. 212). 

Por outro lado, diante de tantas refutações à doutrina católica, o Concílio de Trento 

preocupou-se, sobretudo, em definir a teologia católica sobre os pontos centrais atacados pela 

Reforma Protestante. Sobre as fontes da revelação, fixou a lista dos livros inspirados do 

Antigo e Novo Testamentos e declarou que a tradição era fonte de fé, como a Sagrada 

escritura, e que esta devia interpretar-se no sentido que lhe dá a Igreja, contra a tese luterana 

de que a última e única regra de fé era a Sagrada escritura (sola scriptura) (Sessão IV). 

(MARTINA, 1995, p. 241). 

De acordo com Julia (2002), foi nessa quarta sessão (1546) que os bispos reunidos 

estabeleceram uma lista dos livros da Bíblia definidos dali em diante como canônicos e 

reconheceram a Vulgata latina como única versão autêntica da Escritura. Estabeleceu-se, a 

partir daí, um controle rigoroso dos livros “que tratam das coisas sagradas”: os impressores e 

livreiros deveriam submetê-los previamente ao exame e aprovação da autoridade eclesiástica 

local. Assim, consagrava-se o sistema do índex, cuja primeira edição, promulgada por Paulo 

IV, foi publicada em 1558, em Roma. Em 1566 foi publicado o Catechismus ex Decreto 

Concilii Tridentini, dirigido explicitamente aos párocos (ad parochos) e não diretamente aos 

fiéis: os primeiros deviam, contudo, explicitá-lo oralmente aos segundos, “a fim de que o 

povo fiel se aproxime dos sacramentos com mais respeito e mais devoção”. Reuniam-se, 

assim, as quatro partes tradicionais do ensino catequético: o Símbolo dos Apóstolos, os 

Sacramentos, o Decálogo e o Pater (JULIA, 2002, pp. 80-1). Para Julia, por conseguinte,  
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Com esses “lugares-comuns da Sagrada Escritura”, o cristão não necessitava de 
quase mais nada para conhecer o que ele pode querer saber. Por seu próprio 
objetivo, o catecismo tridentino é também o único texto do qual o  
Concílio prescreveu expressamente uma tradução em língua vulgar39, em cuja 
fidelidade os bispos são instados a prestar uma atenção especial (JULIA, 2002, p. 
81). 

Foi, porém, sobretudo na sua quinta sessão, de 17 de junho de 1546, que o Concílio 

tridentino, ao se ocupar do “pecado original”, estabeleceu critérios fundamentais para o que 

estou chamando de “campanha pedagógica contra-reformista”. Penso que conhecer o decreto 

respeitante a este tema é fundamental para pensar as práticas educacionais do período40. 

Veja-se que, logo no início desse decreto, os padres conciliares ressaltavam o perigo das 

falsas doutrinas. Confira-se o fragmento: 

Para que nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus, purificada dos 
erros, permaneça íntegra e ilibada em sua sinceridade, e para que o povo cristão 
não seja levado por qualquer vento de doutrina, uma vez que a antiga serpente, 
inimigo perpétuo do gênero humano, entre os muitos males que perturbam a Igreja 
de Deus nestes nossos tempos, tem provocado não só novas mas também velhas 
divisões a respeito do pecado original e de seu remédio: o sacrossanto sínodo 
ecumênico e geral de Trento, legitimamente congregado no Espírito Santo, 
presidido pelos mesmos três legados da Sé Apostólica, acedendo em revocar os 
errantes e fortalecer os indecisos, seguindo os testemunhos das sagradas escrituras, 
dos santos padres e dos mais aprovados concílios, bem como o juízo e o consenso 
da própria Igreja, estabelece, diz e declara o seguinte sobre o próprio pecado 
original (CT, Tomo 5, 1911, p. 238 – grifos do original).  

 Para os padres conciliares, apesar do pecado, restava ainda a confiança nos 

“renascidos” pela graça do batismo. Portanto, reafirmava-se a confiança na salvação do 

homem decaído, que não poderia levantar-se sozinho, mas somente pela força do sacramento, 

do qual a Igreja era detentora. Observe-se o excerto do decreto: 

Se alguém nega que a culpa do pecado original é remida pela graça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que é conferida no batismo, ou então afirma que não é tirado 
tudo aquilo que tem verdadeira e própria natureza de pecado, mas diz que é apenas 
raspado, ou que não é imputado: seja anátema. Com efeito, Deus nada odeia nos 
renascidos, porque não existe nenhuma condenação para aqueles que foram 
verdadeiramente sepultados junto com Cristo pelo batismo na morte, os quais não 
andam segundo a carne, mas, despindo-se do homem velho e vestindo o novo, que 
foi criado segundo Deus, foram feitos inocentes, imaculados, puros, inofensivos e 
filhos diletos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, de tal forma que 
nada absolutamente os impede de entrar no céu. Entretanto este santo sínodo 
reconhece e pensa que permanece nos batizados a concupiscência ou cobiça; esta, 

                                                 
39 Em 1640, o inquisidor Sotomayor definiu aquilo que entendia por língua vulgar e língua não-vulgar: “Não são 
língua vulgar as línguas hebraica, grega, latina, caldéia, siríaca, etiópica, persa e árabe. Entenda-se que essas são 
línguas originais, que não se empregam hoje comumente na conversação familiar, para que o leitor entenda que 
todas as outras línguas, que não essas, são vulgares” (apud JULIA, 2002, p. 85).  
40 É no sentido de conhecer esse decreto que o cito na íntegra, no Anexo A deste trabalho. Penso que o texto 
sobre o pecado original, promulgado na quinta sessão do Concílio de Trento, é fundamental para a discussão a 
respeito da “campanha pedagógica” contra-reformista.  
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como foi deixada para o combate, não pode prejudicar aos que não consentem e 
virilmente combatem pela graça de Jesus Cristo. Ainda mais, quem combater 
legitimamente será coroado. Esta concupiscência, que às vezes o Apóstolo chama 
de pecado, o santo sínodo declara que a Igreja Católica nunca entendeu que seja 
chamada de pecado porque verdadeira e propriamente nos renascidos exista 
pecado, mas porque ela vem do pecado e inclina ao pecado. Se alguém, contudo, 
pensar o contrário: seja anátema (CT, Tomo 5, § 5, 1911, pp. 239-240 – grifos do 
original).  

Ainda em sua quinta sessão, o Concílio se ocupou da “leitura e pregação”. Para tanto, 

o decreto sobre este tema, feito logo em seguida ao do “pecado original”, falava da 

importância de se ter um mestre que ensinasse gramática, para que depois se pudesse chegar 

aos estudos da Bíblia. Esta é uma das maiores expressões da Contra-Reforma, preocupada, 

certamente, com a livre leitura da Bíblia, defendida pelos protestantes. Observe-se o 

fragmento do decreto: 

As igrejas, porém, cujos proventos anuais forem parcos, ou onde o número do clero 
e do povo é tão exíguo que entre eles a leitura da teologia não pode realizar-se 
convenientemente, pelo menos tenham um mestre, a ser eleito pelo bispo com <a 
deliberação do capítulo>, que gratuitamente ensine gramática aos clérigos e 
estudantes pobres, de modo que depois possam passar aos próprios estudos da 
sagrada escritura (se Deus permitir). E por isso sejam atribuídos àquele mestre os 
proventos de gramático ou de algum benefício simples, os quais ele receba durante 
o tempo em que permanecer ensinando, <contanto que ele não renuncie ao próprio 
benefício por sua devida obediência>, ou lhe seja pago da mesa capitular ou 
episcopal algum salário condigno, ou então o próprio bispo estabeleça alguma 
norma conveniente à sua igreja e diocese, para que esta piedosa, útil e frutuosa 
provisão não seja negligenciada por qualquer pretexto que se encontre (CT, Tomo 
5, § 3, 1911, pp. 241-2 – grifos meus).  

 Nesse mesmo decreto, o Concílio estabeleceu que o ofício de ler a Sagrada escritura 

era privilégio de poucos, concedido somente após terem sido “examinados e aprovados”. 

Portanto, a leitura não era permitida a todos. Confira-se: 

E para que não se dissemine a impiedade sob a aparência de piedade, o mesmo 
santo sínodo estabeleceu que ninguém deve ser admitido ao ofício desta leitura, 
tanto em público quanto em privado, sem antes ter sido examinado e aprovado 
pelo bispo do lugar, com respeito à vida, costumes e conhecimento. Entretanto não 
se entenda isto quanto aos leitores nos claustros dos monges (CT, Tomo 5, § 7, 
1911, p. 242 – grifos meus).  

Os decretos de Trento foram rigorosamente observados pelos católicos no período do 

qual se ocupa este estudo. Como o Concílio terminou em 1563, acredito que seus decretos 

começaram, de fato, a ser aplicados somente nos anos seguintes, que coincidem com o 

período do qual me ocupo agora. Os jesuítas, como não poderia deixar de ser, assumiram os 

decretos tridentinos como base em sua prática. Referindo-se aos decretos conciliares e sua 

relação com a prática jesuítica, Hansen (2001b) ressalta que 



57 

 

 

depois do Concílio de Trento se afirmou em todo o mundo católico que o pecado 
não corrompe totalmente a natureza humana e que a luz natural da Graça inata deve 
ser universalmente apregoada como o critério definidor da legitimidade dos 
códigos legais positivos inventados pelas comunidades humanas para governar. 
Nos séculos XVI e XVII, nas missões jesuíticas do Brasil – no Maranhão e no 
Grão-Pará –, a iniciativa de fazer da pregação oral o instrumento privilegiado de 
divulgação da Palavra Divina pressupunha que a luz natural da Graça inata ilumina 
a mente dos gentios, objeto da catequese, tornando-os predispostos à conversão 
(HANSEN, 2001b, p. 21).  

É necessário lembrar, contudo, que a educação jesuítica era também permeada pelos 

ensinamentos advindos da escolástica e que foram redefinidos por Trento. Assim, de acordo 

com Hansen, nos textos medievais, a oposição justiça/tirania  

é o principal critério regulador da educação ético-política das três faculdades que 
então constituem e definem neoescolasticamente a unidade da alma da pessoa 
humana, a memória, a vontade e a inteligência, dando forma e identidade social a 
grupos, sexos e indivíduos por meio da sua instrução e formação diferenciadas. As 
três faculdades fundamentam o saber/querer/poder das práticas cortesãs dos 
“melhores” ou “discretos” que então são propostas em vários dispositivos como 
modelos da excelência (HANSEN, 2002b, p. 66 – grifos meus). 

 Para Hansen, a educação jesuítica deveria dar conta dessas três faculdades, ensinando, 

antes de tudo, o autocontrole, que visava ao meio-termo dos apetites e à amizade com o 

restante do corpo político do Estado. Assim, a educação deveria “tornar mais homem”, lema 

do Ratio studiorum de janeiro de 1599. Por conseguinte, esta educação prescrevia que era 

“mais homem” quem aprendia a agir segundo a reta razão das coisas agíveis e a reta razão das 

coisas factíveis, visando à concórdia e à paz do “bem comum” (HANSEN, 2002b, p. 66). 

Contra a tese luterana da lex peccati, que abolia a autoridade espiritual do papa, o 

Concílio de Trento constituiu, como demonstrado, o dogma segundo o qual o pecado original 

não corrompia totalmente a natureza humana, pois, apesar dele, a luz natural da graça 

continuaria aconselhando o livre-arbítrio. Segundo Hansen,  

a defesa intransigente do dogma implicou retomar a ideia aristotélica de que as 
artes corrigem a natureza, ou seja, a ideia de que a alma humana pode ser 
melhorada pela instrução das humanae litterae, as humanidades, e pela formação 
de costumes (mores) e hábitos cristãos (Hansen, 2002b, p. 75). 

 Pelo lado dos reformadores protestantes, de acordo com Mancia (1992), João Calvino 

e Teodoro de Beza elaboraram as normas da Academia de Genebra, fundada em 1559, sob 

princípios parcialmente afins àqueles do Colégio Romano: o “modus parisiensis”, a divisão e 

o ordenamento progressivo em sete classes, o ensinamento das línguas grega, latina e 

hebraica. Diferenciava-se do Colégio Romano, contudo, na composição do corpo doutrinal 

em teologia e filosofia e nas fontes da autoridade doutrinal. Os artigos centrais desta nova 
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doutrina se baseavam na rejeição da autoridade papal, na doutrina da predestinação e na 

justificação pela fé (MANCIA, 1992, p. 23).  

Considerar a doutrina protestante aqui é pertinente, sobretudo porque foi “neste tempo 

de instabilidade” que os jesuítas atuaram e promulgaram seus documentos fundantes 

respeitantes à educação, alguns deles como reação ao protestantismo ou como reafirmação 

dos dogmas católicos. Assim, em 1565, as questões levantadas pelos reformadores 

protestantes passaram a ser objeto de preocupação dos inacianos no decreto “De opinionibus 

in philosophia et theologia tenendis”, do Geral Pe. Francisco Borgia41. De acordo com 

Mancia, é possível dizer que Aristóteles e São Tomás passaram a ser os autores preferidos dos 

jesuítas porque “garantiam certeza em tempos de instabilidade”. É com base na filosofia deles 

que se tem o conteúdo da doutrina sobre Deus, os anjos, a alma, a substância, o bem e o mal e 

a predestinação (MANCIA, 1992, p. 26). 

O aristotelismo era estreitamente associado à teologia tomista, que a Companhia 

considerava a sua própria. A lógica e a metafísica aristotélicas eram duas vias e duas 

estruturas do pensamento humano a gerar e garantir a certeza, das quais se sentia grande 

necessidade em um tempo de dúvida e de incerteza, sobretudo no campo da busca pela via da 

salvação (MANCIA, 1992, p. 43).  

Os “antigos”, sobretudo Aristóteles e Tomás, eram, por conseguinte, de fato, tomados 

como autoridades a serem imitadas. Assim, nas regras do ensino ministrado pela Companhia 

de Jesus em seus Colégios antes da edição do Ratio studiorum, em 1599, que os sistematizou 

e incluiu, prescrevia-se que a criança deveria ser ensinada a falar de modo justo, pois as retas 

palavras demonstrariam externamente a presença da luz divina na consciência, como a 

                                                 
41 De acordo com Mancia, “la centralità del ‘Decreto’ proposto dal P. F. Bogia, dietro sollecitazione e 
consultazione con il P. Ledesma, è legata, insieme, con la formazione della ‘dottrina’ in genere e con el rapporto 
fra questa e le nuove opinioni in particolare. (...) Esso raccomanda che non si defenda alcuna opinione in 
assoluto contro quella comune, senza consultare il superiore; che non si introduca alcuna nuova opinione in 
filosofia od in teologia senza il parere del superiore. Queste due norme, strettissime, vietano che tanto la difesa 
delle opinioni in genere, quanto l’introduzione di novità, siano lasciate all’arbitrio dei singoli. Per quanto 
riguarda la parte positiva, il contenuto della ‘dottrina’ in filosofia ed in teologia, esso si articola in sei sezioni, 
distribuite in sedici paragrafi: Dio, gli angeli, l’anima, la sostanza, il bene ed il male, la predestinazione. Per 
quanto attiene Dio, si deve insegnare che Egli è libero agente, secondo la vera filosofia; che ha la provvidenza di 
tutti gli esseri e conosce tutto. Gli angeli appartengono ai predicamenti; l’anima è ‘forma informans’, secondo 
Aristotele, ed è immortale; la sostanza è composta di materia e forma; l’essenza divina non ha una sola 
sussistenza comune in tre persone, ma soltanto tre sussistenze personali; il peccato ed il male sono ‘formaliter’ 
una privazione, non una realtà positiva; da parte nostra non si dà causa della predestinazione. Questo ed altri 
catologhi simili, benché assai più complessi, che caratterizzeranno lo ‘Ratio studiorum’ della Compagnia fra il 
1572 ed il 1591, sono segni dei tempi. Essi mirano al controllo integrale della ‘dottrina’ filosofica e teologica in 
ragione dell’unità della fede, messa in gravíssimo pericolo dai ‘novatores’, giusta il dettato delle Costituzioni, 
interpretato assai rigorosamente” (MANCIA, 1992, pp. 26-7).  
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centelha que aconselharia o bem nos atos livres. Nesse sentido, afirmava-se que a educação 

católica do período,  

propondo sempre que a justiça é a síntese de todas as virtudes e que o príncipe 
antes de tudo deve ser justo, o modelo de educação exposto nos espelhos 
pressupõe, como foi dito, a ideia aristotélica da correção da natureza pela arte, 
adaptando-a, porém, aos fins da “razão do Estado” contra-reformada. Os espelhos 
pressupõem catolicamente, no caso, que a natureza humana é perfectível porque é 
mortal: é do ponto de vista da morte e dos fins últimos da alma que se domestica a 
besta (HANSEN, 2002b, p. 77). 

De acordo com Hansen, todos os espelhos de príncipe propunham como central na 

educação do infante real o conceito de virtus tratado por Cícero no De officiis e reciclado no 

século XV pelos florentinos da Academia de Careggi. Segundo o conceito, seria possível 

obter a excelência por meio de uma educação adequada de retórica e filosofia antigas. Em tal 

educação, eram modelos o costume e a autoridade dos exemplos a serem imitados, segundo o 

tópos renascentista de que a excelência universal poderia ser atingida por meio de letras e 

armas. 

Para o autor, nos espelhos de príncipe o infante era como o cavalo de raça de Vives, 

cuja natureza superior necessitaria dos melhores treinadores-mestres. Quem eram esses 

mestres do infante?, perguntou Hansen. De modo geral, homens “limpos de sangue”, sem 

traço das “raças infectas de judeus, mouros, mulatos” e que tais. “Obviamente letrados, muitas 

vezes padres, ou seja, filhos não-primogênitos de famílias nobres. Eruditos, devem falar e ler 

latim e línguas vulgares, sendo muito recomendável o grego...”.  

Deveriam ser virtuosos, piedosos, devotos, mas não beatos ou supersticiosos. Exigia-

se que tivessem bom porte, pois homens pequenos ou baixos não impunham suficiente 

respeito e grandalhões eram desajeitados. Nem muito jovens nem muito velhos, mas maduros, 

também deveriam ser joviais, sem excessos, demonstrando experiência. Não deveriam ser 

servis, mas súditos fiéis. E não deveriam repreender ou castigar o infante quando este fosse 

indócil ou duro de desasnar (HANSEN, 2002b, pp. 87-8). 

 As exigências para ser mestre de infante demonstram, portanto, o perfil dos 

“melhores”, moldado pela educação do período. 

 

1.2.2 A vigilância sobre os livros e o controle do letramento 

A partir de 1592, para dar combate ao poderio das redes de livrarias protestantes, o 

papado preocupou-se em assegurar uma difusão rápida e segura dos textos doravante oficiais. 

Assim, de acordo com Julia, os textos conciliares foram imediatamente adotados nos 
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territórios dominados pela Coroa espanhola (JULIA, 2002, p. 82). Em 1612, o índex 

publicado pelo inquisidor Sandoval proibiu “a Bíblia e todas as suas partes impressas ou 

manuscritas em qualquer língua vulgar que seja”, mas também “os sumários e compendia, 

mesmo quando forem de ordem histórica, da Bíblia ou dos livros da Escritura sagrada, 

escritos em qualquer idioma ou língua vulgar” (apud JULIA, 2002, p. 84).  

Assim, segundo Julia, a leitura dos textos não era autorizada a todos. Em 1651, 

Nicolas Le Maire publicou O santuário inacessível aos profanos ou A Bíblia proibida ao 

vulgo. Nesse livro, afirmava que “uma das práticas mais importantes da Igreja (...) consiste 

em ocultar os mistérios aos indignos e distanciar os profanos do santuário”. Para o autor, o 

“vulgar” não era somente “a borra do povo que se arrasta sob os pés dos outros”; compreendia 

também “os soberbos, os impuros, os ignorantes, os fracos e curiosos, os indiscretos, os 

imundos”. A leitura não era nem “para os artesãos e as mulheres” nem “para toda espécie de 

pessoas de qualquer condição”. Nicolas Le Maire salientava ser necessária humildade de não 

ler “sem mestre nem intérprete”. Portanto, a leitura não era “necessária e nem mesmo útil a 

todos” (apud JULIA, 2002, pp. 86-7). Tinha-se, portanto, a circulação de um padrão culto de 

leitura no século XVII: o tipo do discreto42, a que se opõe o tipo constituído como vulgar. 

Jean Hébrard (2000b) observou que a Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, 

deu à escola e às instituições escolares, fundadas pelas novas congregações docentes, um 

impulso tal que era impossível reconstruir uma história da cultura escrita sem encarar as 

                                                 
42 Hansen (2001a; 2002b) se reportou à obra El discreto, de 1646, do jesuíta espanhol Baltasar Gracián, que foi 
padre da Contra-Reforma, na qual se tratou da vida sob o ponto de vista da morte e dos fins últimos, 
prescrevendo que a educação era uma arte que preparava o discreto para morrer bem. “Etimologicamente, o 
substantivo discreto, como em ‘o discreto’, vem do particípio passado do ‘discernir’. O termo significa a 
qualidade intelectual do juízo capaz de penetrar no mais intrincado dos assuntos, com perspicuidade ou 
perspicácia, para distinguir o verdadeiro do falso e estabelecer o meio-termo justo que é próprio da prudência. A 
discrição relacionava-se intimamente ao talento intelectual da invenção, o engenho, definido nesse tempo como 
um talento natural onde convergem retórica e dialética, ou seja, capacidade lógico-analítica da avaliação dos 
assuntos, como juízo dialético, que se acompanha de formas sintéticas ou agudas de expressão. Como uma 
categoria central dos Exercícios espirituais, de Inácio de Loyola, no mundo católico dos séculos XVI e XVII a 
discretio significava a capacidade lógica e ética de discernimento do juízo aconselhado pela luz natural da Graça 
inata” (HANSEN, 2002b, pp. 64-65 – nota). Segundo o autor, o discreto, “enquanto não morre, aprende a 
controlar as paixões, integrando-se virtuosamente no ‘corpo místico’ da monarquia absoluta orientada pela 
‘razão de Estado’. Nela, a liberdade individual é a ‘servidão livre’, doutrinada por Suárez, ou submissão à 
hierarquia, na qual a posição se deduz da forma de representação verossímil e decorosa aplicada às várias 
ocasiões. É a educação que fornece tal conhecimento e suas pragmáticas. O discreto segue a progressão dos 
estudos do Ratio studiorum...”. Desde menino, o discreto se prepararia para entrar no mundo da Corte, 
dedicando-se inicialmente ao estudo de línguas, com as quais se formaria e informaria. “Aprende ‘duas 
universais’, o latim e o espanhol, e outras, ‘singulares’, grego, italiano, francês, inglês e alemão. Depois, dedica-
se à história, definida ciceroniamente como magistra vitae, mestra da vida”. A memória do discreto era definida 
como uma parte da prudência; esta, por sua vez, seria virtude própria de príncipes e repartida com muita avareza 
pela natureza. “Se a muitos deu grandes engenhos, a poucos conferiu grande prudência. Assim, a educação 
jesuítica ordenada pelo Ratio studiorum ensina a adquiri-la no exercício dos atos de uma educação de letras, 
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modalidades da sua escolarização. Assim, “a alfabetização universal dos cristãos43 foi 

considerada necessária após o Concílio de Trento para transmitir a ciência da salvação” 

(HÉBRARD, 2000b, p. 37). A partir do século XVI, num mundo onde as igrejas estavam 

divididas e os dogmas eram objeto de guerras sem piedade, não bastava mais, para formar um 

cristão, batizá-lo no seu nascimento, na comunidade religiosa à qual pertencia. Por isso, de 

acordo com o autor, desenvolveu-se um modelo de relação com a escrita nas pequenas 

escolas. Era preciso formar o cristão, quer dizer, instruí-lo nas verdades da sua religião. Para 

isso, era necessário fixar a “letra” da doutrina e fazê-lo memorizar exatamente, de maneira 

que não se considerassem verdadeiras as proposições heréticas ou sacrílegas (HÉBRARD, 

2000b, p. 43). Ou seja, para o autor, ao considerar esses dados, a universalização da escrita 

ganha um fundo religioso, pois “o sermão ou a catequese oral dominical não são mais 

suficientes para assegurar a formação cristã” (HÉBRARD, 2002, p. 21).  

Para fixar a “ciência da salvação” em fórmulas que todos poderiam “confessar”, os 

grandes reformadores protestantes, e depois os bispos católicos, escreveram catecismos44. 

Esses manuais eram primeiramente guias para os que ensinavam, nos quais as 
orações e os principais elementos da doutrina eram apresentados sob a forma de 
perguntas e respostas alternadas. Esse ensino oral (escutar/memorizar/recitar) era 
uma primeira iniciativa à cultura escrita, porque o pastor devia fazer decorar “letra 
por letra” um texto escrito, impresso, estável. Um século depois, o catecismo não 
era mais o “livro do mestre”, mas um livro do aluno (HÉBRARD, 2000b, p. 44).  

Para Hébrard, no entanto, a Igreja não fez da alfabetização um valor em si. “Saber ler 

ou, sobretudo, reler um corpus limitado de textos, pronunciados muitas vezes nos rituais, 

parecia um bom meio de imprimir nas consciências das crianças uma marca tão mais 

indelével quanto mais precoce” (HÉBRARD, 2000b, pp. 44-5). Assim, no século XVII, vários 

modos heterogêneos de relação com a escrita coexistiram nas cidades, enquanto no campo o 

analfabetismo permanecia geral. 

Para Hébrard (1990), com as Reformas (protestante e católica), os dispositivos de 

transmissão dos saberes elementares da cultura escrita pareceram se deslocar para as camadas 

                                                                                                                                                         

artes e teologia a ser complementada pelo exercício das armas”. Tal educação reeditava um mito heroico e fazia 
da vida uma obra de arte (por exemplo, com os Exercícios espirituais, de Loyola) (HANSEN, 2001a, pp. 36-40). 
43 Pareceu-me que aqui também devem ser incluídos os padres, pois, de acordo com Burke (1997), com base nos 
registros das visitas episcopais nas áreas rurais da Toscana e Lombardia, nos séculos XV e XVI, existem 
evidências de que alguns padres eram “illiterate”, enquanto, sobre outros, comentava-se que “nada sabiam”. 
Outros não possuíam breviários, e lhes era dado um mês para que os adquirissem, e a um padre analfabeto foi 
ordenado que aprendesse essas habilidades básicas até a Páscoa e que fosse suspenso de suas funções até que o 
fizesse (BURKE, 1997, p. 27). 
44 Podem-se acrescentar os catecismos escritos por jesuítas. Destaco o de Anchieta, usado já no século XVI 
como instrumento fundamental da catequese indígena. A respeito desse tema, conferir o instigante estudo de 
Agnolin (2007). 
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sociais que até aí não os utilizavam nem tentavam adquiri-los. No contexto violento das 

conquistas e reconquistas religiosas, nas quais as camadas mais populares do corpo social 

tornavam-se progressivamente o alvo, a escola era agora uma arma. Nesse sentido, o Concílio 

de Trento está na origem de uma reflexão sobre as formas que deve assumir a catequese e 

sobre sua articulação com a escolarização (HÉBRARD, 1990, p. 69). Quis-se ver, assim, na 

Reforma católica, a origem de um modelo de escolarização centrado sobre o “apenas ler”, em 

oposição ao esforço de alfabetização mais completa dos protestantes. Por outro lado, “a 

formação cristã tal qual a pensa Lutero não organiza nem a alfabetização, nem a fortiori a 

escolarização das crianças. Mas ela implica uma familiaridade preliminar com a escrita...” 

(HÉBRARD, 1990, p. 86).  

Para os padres conciliares, o caminho, no entanto, foi diverso: para eles, era urgente 

melhorar o recrutamento e a formação dos clérigos. Nessa perspectiva foram feitos os 

primeiros esforços de aperfeiçoamento da catequese católica: quando o concílio tridentino 

decretou a redação de um catecismo oficial – o Catecismo romano –, foi a língua latina a 

escolhida e o leitor visado continuava sendo o vigário em sua paróquia45.  

Carlos Borromeu assumiu, entre 1562 e 1566, o empreendimento do Catecismo 

romano. No entanto, antes dele, outros catecismos católicos tinham já aparecido, destinados 

aos fiéis e crianças. Por exemplo, o de Pedro Canísio, destinado aos alunos dos Colégios 

jesuítas. Porém, em relação aos fiéis, a Igreja Católica permaneceu particularmente reservada 

quanto à utilidade e eficácia de uma catequese que utilizasse o suporte livro. Duas razões 

principais explicavam esta reticência. Uma delas era propriamente teológica (“a fé vem do 

ouvido”) e implicava que o pregador fosse um intermediário obrigatório entre a Escritura e os 

fiéis. A outra era mais conjuntural: o mal protestante estava completamente ligado à difusão 

da imprensa. Para os padres conciliares a catequese continuava presa aos modelos antigos, nos 

quais prevalecia a transmissão oral dos saberes. Ela não era concebida imediatamente como 

devendo se articular com a aprendizagem da leitura ou com a escolarização (HÉBRARD, 

1990, pp. 92-4). 

                                                 
45 Diferentemente dos protestantes: o calvinismo, por exemplo, em 1533 na cidade de Genebra, por meio de 
Olivétan, um primo de Calvino, fez imprimir um opúsculo de 152 páginas que poderia ser o primeiro manual 
escolar protestante. Escrito em francês, ele o intitulou “L’instruction dês enfants contenant la manière de 
prononcer & escrire em françoys. Lês dix commandemens. Lês articles de la Foy. L’oraison de Iesus Christ. La 
salutation angelique. Avec la declaration d’iceux. Faicte em manière de recueils, dês seulles sentences de 
l’escriture saincte... Já se encontram aí as características da catequese reformada e sua maneira bem específica 
de relacionar o saber doutrinal e a Escritura – é o objeto de ‘declarações’. Observa-se aí também o deslocamento 
da língua religiosa e, por consequência, da alfabetização no latim para a francesa” (HÉBRARD, 1990, p. 91). 
Pois “o francês era a língua oral e escrita da vida social, ao contrário do latim da Igreja” (HÉBRARD, 2000b, p. 
46). 
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De acordo com o modelo de catequese proposto por Borromeu, por exemplo, a lição 

“do objetivo cristão” compunha-se de algumas perguntas: Por que conhecer a Deus? Por que 

amar a Deus? Por que servir a Deus? Em que estado devemos servir a Deus? A questão “por 

que conhecer a Deus” exigia três respostas: Deus é um ser eterno, é todo-poderoso, é pai e 

juiz. Cada uma dessas respostas era desenvolvida em um longo comentário. Uma lição durava 

cerca de uma hora. As crianças eram interrogadas sobre as questões e deveriam memorizar as 

respostas (HÉBRARD, 1990, p. 96).  

Roma tinha, pois, várias estratégias de controle e uniformização das práticas católicas 

pelo mundo. Destaco, por fim, um aspecto que penso ser fundamental para a história da 

educação: a fundação de seminários e a formação do clero. De acordo com os apontamentos 

de Julia (2002), o Concílio de Trento havia convidado cada bispo a instituir em sua diocese 

um seminário encarregado de recolher e educar os futuros candidatos às ordens sagradas. Para 

o autor, o imenso esforço pedagógico da Contra-Reforma visava a fazer dos membros do 

clero paroquial homens de estudo e de livros (JULIA, 2002, p. 91).  

Outra maneira que Roma usou para uniformizar as práticas – e, consequentemente, 

vigiá-las – eram as conferências eclesiásticas46. Essas objetivavam fomentar, no seio do clero, 

um trabalho intelectual comum e a produzir um discurso e uma prática comuns. Tratava-se de 

reuniões periódicas nas quais eram tratados assuntos dogmáticos, a Sagrada escritura e 

matérias relativas ao exercício do ministério sacerdotal47. À medida que os seminários eram 

implantados, elaborava-se toda uma literatura religiosa. Redigida pelos próprios padres 

(jesuítas, oratorianos e outros), esta literatura cresceu porque, nas dioceses e províncias, os 

bispos dispunham de um privilégio geral para mandar imprimir os livros usados por sua 

diocese. Assim, de acordo com Julia, a Bíblia e o Novo testamento em latim, a Suma, de São 

Tomás, as Vidas dos santos, a Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, eram encontrados em 

diferentes impressões, tamanhos e preços (JULIA, 2002, pp. 92-4). 

Para o autor, restava, ainda, perguntar: 

O que fazem os párocos e vigários de suas leituras? Para retomar a excelente 
fórmula de Michel de Certeau, poderíamos dizer que a maioria deles “fabrica” uma 
Igreja, organizando as práticas ortodoxas e eliminando as superstições populares. 
Educadores, eles tornaram-se pouco a pouco os “burocratas de uma ideologia 
religiosa” (JULIA, 2002, p. 97).  

                                                 
46 Na Companhia de Jesus, essas Conferências recebiam o nome de Congregações Provinciais. 
47 No Brasil, no entanto, especificamente com relação aos jesuítas, parece-me que, a partir da leitura que fiz das 
atas de suas congregações, o efeito foi contrário: ou seja, eram exatamente nessas reuniões que os padres 
apresentavam suas posições, nem sempre de acordo com as de Roma. No decorrer do texto, ver-se-á como isto se 
deu. 
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Bem, mas como a campanha pedagógica contra-reformista foi recebida na Colônia? 

De acordo com Hansen (1999), “a história literária não é mais uma evidência”. Por 

conseguinte, no século XVII luso-brasileiro, “não funciona necessariamente a oposição de 

alfabeto/analfabeto, que costumamos generalizar para todas as épocas como uma história 

natural da constituição do sentido” (HANSEN, 1999, p. 169). Assim, no caso de Portugal e 

sua Colônia, fatores como a opção católica pela transmissão oral da traditio canônica, a 

difusão dos padrões cortesãos da agudeza e da discrição, a interpretação providencialista dos 

eventos históricos e das coisas da natureza etc. “deveriam bastar para nos impedir de 

generalizar a concepção de alfabetismo pela qual as representações são sempre apropriáveis 

segundo o modelo do texto escrito ou do livro” (HANSEN, 1999, p. 170).  

Nesse sentido, para os jesuítas que atuavam na Província do Brasil, por exemplo, o 

processo educativo se dava por meio de vários recursos: as representações teatrais, as 

procissões, a pregação, as aulas, as Visitas pastorais etc. No decorrer desta tese, em vários 

momentos se ressaltará essa questão. Por isso, vejo que é fundamental pensar do que se está 

tratando quando se fala em educação nesse período. Assim, mesmo quando, neste texto, por 

meio dos documentos de que faço uso, não trato diretamente de conceitos como escola ou 

práticas escolares, ou ainda de uma educação formal como estamos hoje acostumados, ao me 

referir, por exemplo, às Visitas feitas à Província do Brasil, trato de questões, por assim dizer, 

educativas, porque estão inseridas num programa civilizatório, no qual a visão do padre é 

marcada por uma maneira correta de viver: cristã, católica, europeia, civilizada etc. Isto 

porque, da mesma forma que não se pode separar religião e política no período, também não 

se pode fazer aqui um trabalho de história da educação separado desse modelo civilizatório.  

Da mesma maneira, de acordo com Hansen,  

os discursos que hoje lemos como literatura, segundo critérios de autoria, 
autonomia estética, originalidade, unidade e coesão estilística, não eram literários 
nem necessariamente legíveis. É o caso da oratória sacra e da poesia satírica, 
produzidas para fins utilitários e polêmicos e inicialmente dirigidos à audição 
(HANSEN, 1999, p. 170 – grifos do autor). 

 Cabe apontar, ainda, que, na medida em que se estabeleceu um cânone, o que estava 

fora dele era considerado errôneo ou periférico ou, ainda, no caso desta pesquisa, pecaminoso 

e diabólico. Por isso, é relevante destacar que, não obstante a “modelização” sutil e educativa 

da “pedagogia” da Contra-Reforma, há que considerar também as consequências das 

determinações contra-reformistas em terras brasílicas e, nessa direção, o papel repressor 

desempenhado pelos jesuítas em relação aos costumes e crenças não-católicas na sociedade 
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colonial. Esse papel repressor dos jesuítas foi uma importante fonte de conflitos entre estes e 

os indígenas, por exemplo48.  

É necessário frisar, contudo, que, para O’Malley (2004), o século XVI marca a grande 

mudança na catequese que lhe tinha sido atribuída durante longo tempo. Os jesuítas 

apareceram justamente quando esta mudança estava ocorrendo. Para o autor, a mudança da 

catequese no século XVI foi essencialmente dupla: 

Primeiro, o que fora anteriormente apenas a preocupação de poucos indivíduos e 
dos círculos da elite explodiu em agitação e ação, que eventualmente tocaram todas 
as camadas da sociedade. O ensino do catecismo tornou-se um empreendimento 
organizado mais sofisticadamente do que jamais o fora em épocas anteriores. 
Mudou-se do íntimo do coração para o espaço público. A máquina de impressão e 
a nova fé na educação, que caracterizaram aquela época, inflamaram a mudança e 
deram-lhe muito de seu caráter. O entusiasmo para a catequese fazia parte da 
“guerra contra a ignorância e a superstição” que ambos, protestantes e católicos, 
combatiam tão implacavelmente (O’MALLEY, 2004, p. 185). 

Nesse sentido, o autor lembrou que a catequese na Companhia de Jesus teve 

importância fundamental. Assim, por exemplo, as Constituições determinavam aos 

plenamente professos, como parte de seu voto de obediência, que dessem “cuidado especial à 

instrução das crianças”. A primeira Congregação Geral da Companhia aprovou obrigar os 

professos a ensinar o catecismo e sustentou a posição lembrando que Loyola uma vez os 

obrigara a ensinar por um período contínuo de 40 dias (O’MALLEY, 2004, p. 185).  

De acordo com Agnolin (2001), nos seus catecismos tupis, os jesuítas produziam 

discursos dirigidos aos índios (aldeados): eles operavam com conceitos e categorias 

gramaticais, retóricas, teológico-políticas e metafísicas que não existiam nas línguas das 

culturas indígenas (brasileiras), as quais eles utilizavam para catequizar. De fato, para realizar 

esta difícil tarefa, produziram uma “língua geral da costa” que tinha a função de se tornar um 

ágil instrumento de tradução, por meio de dois aparatos externos à cultura que utilizavam: a 

estrutura gramatical latina e os modelos de discurso usados nos catecismos ibéricos 

(AGNOLIN, 2001, p. 59).  

Cabe perguntar, entretanto: de onde vinha o interesse tão acurado da Igreja pela 

alfabetização? Destacando esta questão, Burke, ressalta que, “do ponto de vista da Igreja, o 

                                                 
48 Esse trabalho faz uso de fontes que revelam o caráter repressor da ação do padre nas aldeias, por exemplo, no 
modo como eram aplicados os “castigos” aos índios. Tais fontes não são “ortodoxas” e muito menos publicáveis 
a um grande público, no sentido de que as negociações e casuísmos que aparecem nelas são censuradas no 
próprio documento, escondendo-se o nome do sujeito “pecador”, por exemplo. Mas penso que estes papéis 
revelam muito mais do que os documentos e decretos oficiais do período poderiam revelar. O leitor perceberá, 
nesse sentido, que a pesquisa não discute com profundidade o Ratio studiorum, porque não apareceram 
referências a este documento nas fontes que pesquisei e, acima de tudo, porque o presente trabalho se interessa 
pela realidade da Colônia, com suas práticas e negociações, bastante distantes da ortodoxia romana.  
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analfabetismo incentivava a superstição” (BURKE, 1997, p. 29). Por outro lado, de acordo 

com o autor, os leigos alfabetizados também eram um problema aos olhos da Igreja. Havia 

uma preocupação de que se entregassem à heresia em consequência de terem lido os livros 

errados. Por volta do ano de 1530, um padre chegou a declarar que “todas as pessoas 

alfabetizadas são heréticos” (tutti i literati siano heretici). Dessa forma, a Igreja estava presa a 

um dilema: teria um problema se incentivasse a difusão da alfabetização, e outro, se não o 

fizesse. Seus líderes parecem, no geral, ter optado pela difusão da alfabetização, mas de forma 

controlada. Exemplo disso foi o já citado Carlos Borromeu, arcebispo de Milão no final do 

século XVI, que incentivou as “escolas de doutrina cristã” (BURKE, 1997, p. 29). 

Por isso, de acordo com Burke, tendo optado pelo incentivo à alfabetização, a Igreja 

sabia da necessidade de controlar os instrumentos de comunicação, em especial por meio da 

investigação de mestres-escolas, a quem era pedido que assinassem profissões de ortodoxia 

religiosa. A fim de supervisionar e controlar as crenças, a Igreja instituiu vários mecanismos. 

Dentre eles, Burke citou os “atestados de comunhão”. Veja-se: 

A confissão e a comunhão anuais eram um dever dos leigos. Durante a confissão, a 
pessoa recebia um atestado com seu nome, que deveria ser devolvido durante a 
comunhão. Os nomes poderiam ser verificados em relação a um registro dos 
habitantes da paróquia, de forma a identificar os negligentes e os heréticos. Até 
mesmo os viajantes poderiam ser pegos nessa rede. Alguns ingleses deixaram 
Roma apressadamente na Páscoa de 1593 porque “os padres vieram saber nossos 
nomes na estalagem onde estávamos” para verificá-los junto ao controle de 
comunhões anuais (BURKE, 1997, p. 30). 

Outro uso da alfabetização para fins de controle é revelado pelas cartas de denúncia de 

heréticos, blasfemos e outros pecadores. Assim, para o autor, “a alfabetização não estava 

necessariamente ao lado dos heterodoxos” (BURKE, 1997, p. 30).  

O significado da alfabetização dos índios pode ser visto sob essa perspectiva. Na 

Colônia, como se verá pelos textos com os quais trabalhei, tais mecanismos de controle 

também existiram. Os inacianos controlavam a prática religiosa dos índios por meio das 

Visitas feitas às aldeias, da frequência dos nativos às aulas de “ler e escrever” e às Missas, do 

número de batizados e casamentos etc. Por outro lado, como tenho insistido, o próprio jesuíta 

também era controlado e proibido de ficar sozinho com as mulheres índias, por exemplo. Tal 

proibição apareceu após a Visita de Cristóvão de Gouveia às terras brasílicas em 1583, como 

se verá no quarto capítulo deste trabalho. 

É possível afirmar, portanto, que a “campanha pedagógica contra-reformista” colocou 

em cena a “pedagogia da vigilância” por meio de um rígido controle sobre as letras e as 

práticas de instrução neste período. Creio que, quando se instituiu um controle rigoroso sobre 
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os livros e a instrução, a partir do Concílio de Trento, o que aconteceu foi um enrijecimento 

dos modos de prescrever o que se deveria conhecer, a forma como deveriam ser repassados os 

conteúdos e quem deveriam ser os sujeitos considerados “capazes” de aprender o que era 

“digno” de conhecimento. 

 

 

1.3 Sobre o “conhecimento proibido” e o ordenamento das 

“festas” nos séculos XVI e XVII 

 

A fim de aprofundar e conhecer um pouco mais dos ordenamentos dispostos pela 

“pedagogia da vigilância” contra-reformista, expor-se-ão agora as restrições referentes ao 

conhecimento e às “festas” no período em estudo. Ginzburg (2003) discute “o tema do 

conhecimento proibido nos séculos XVI e XVII”. Para o autor, pela má interpretação de um 

texto bíblico (Epístola de Paulo aos Romanos 11,20), a condenação da soberba moral 

pronunciada pelo Apóstolo tornou-se uma censura contra a curiosidade intelectual 

(GINZBURG, 2003, p. 95). 

Assim, por exemplo, de acordo com o autor, no famoso e pequeno tratado De 

imitatione Christi de Tomás de Kempis lê-se a seguinte passagem: “Não te orgulhes nas artes 

ou nas ciências, mas teme o que te foi dito”. E o texto prossegue: “Noli altum sapere, mas 

confessa a tua ignorância”. Para ele, ficou claro até que ponto essa passagem revelava toda 

uma concepção de mundo (GINZBURG, 2003, pp. 99-100).  

Por outro lado, o autor ressaltou que o século XVII também foi caracterizado por uma 

postura nova. Para tanto, citou como exemplo Costantino Sacardino, um bufão profissional, 

enforcado como ateu em Bolonha, em 1619. Para Sacardino, a atitude da gente comum 

mudara. Eles não mais olhavam passivamente os gestos dos reis e políticos no palco do teatro 

do mundo: haviam começado a penetrar nos segredos do poder, descobrindo o mais oculto de 

todos – o uso político da religião (GINZBURG, 2003, pp. 105-6). Por conseguinte, de acordo 

com o autor,  

As próprias noções de “risco” e “novidade” eram agora vistas como valores 
positivos – apropriados, de fato, a uma sociedade cada vez mais amplamente 
fundada no comércio. Estava surgindo uma nova cultura, baseada na afirmação de 
novos valores sociais (GINZBURG, 2003, p. 111). 

De acordo com a análise de Ginzburg, portanto, o que aconteceu foi uma espécie de 

equilíbrio instável entre o “alto” e o “baixo”, no sentido de que “é perigoso conhecer aquilo 
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que está no alto”, mas “ousa conhecer”. Porque, nesse período, os letrados e eruditos europeus 

sentiam-se cada vez mais integrantes de uma cosmopolítica respublica literatorum. Nesse 

ambiente, a solidariedade com os outros letrados importava mais do que os respectivos 

compromissos de caráter religioso ou político. “Poderíamos dizer que a pesquisa da verdade 

vinha se tornando uma espécie de religião, um compromisso político em si mesmo” 

(GINZBURG, 2003, p. 114). 

Não obstante essa emergência de uma “respublica literatorum”, no entanto, penso que 

é importante destacar também o outro lado da cultura, qual seja, o da cultura da gente comum. 

Talvez aqui esteja um objeto fundamental a ser tratado nesse período, pois as manifestações 

do povo foram objeto da intransigência da Igreja contra-reformista. Porém, como situá-las? A 

partir de que vestígios podemos percebê-las? Se a história que nos chegou é a dos vencedores, 

certamente tratar da cultura dos vencidos exige do historiador a postura de quem “interroga 

os silêncios”, como já foi destacado na Introdução deste texto. No entanto, há autores que se 

dedicaram ao estudo deste tema e ofereceram apontamentos muito interessantes.  

Um deles é Mikhail Bakhtin (1987), que estudou a obra de François Rabelais. De 

acordo com ele, para falar do Renascimento, não se poderia perder de vista questões de 

“caráter não-oficial”, nas quais não há dogmatismo e nem autoridade49. Para o autor, as 

imagens rabelaisianas eram decididamente hostis a toda perfeição definitiva. Assim, as festas 

públicas carnavalescas, os ritos e cultos cômicos especiais, os bufões e tolos, gigantes, anões e 

monstros, os palhaços, a literatura paródica constituíam parcelas da cultura popular, 

principalmente da cultura carnavalesca (BAKHTIN, 1987, pp. 2-4). 

Especialmente na Idade Média, além dos festejos do Carnaval, que eram 

acompanhados de atos e procissões, celebravam-se também a “festa dos tolos” (festa 

stultorum) e a “festa do asno”; existia também um “riso pascal” (risus paschalis) muito 

especial e livre, consagrado pela tradição. De acordo com Bakhtin, nenhuma festa se realizava 

sem a intervenção dos elementos de uma organização cômica, como a eleição de rainhas e reis 

“para rir” para o período da festividade. Estas festas organizadas à maneira cômica 

apresentavam uma diferença notável em relação às formas do culto e às cerimônias oficiais 

sérias da Igreja ou do Estado; pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial, um segundo 

mundo nos quais os homens da Idade Média viviam em ocasiões determinadas. Isto criava 

                                                 
49 O leitor perceberá o quanto são instigantes as cartas dos padres “revoltados” que viviam nas aldeias e que 
registraram coisas nada “edificantes”, e muito menos dogmáticas, em suas falas. Mas é interessante ouvi-los, 
sobretudo porque eles afrontavam e zombavam da autoridade e escancaravam as feridas de uma organização que 
primava pelo desejo de transmitir sempre o “bom odor” por onde passava, como é o caso dos inacianos.  
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uma espécie de dualidade do mundo, e sem levá-la em consideração não se poderia 

compreender nem a especificidade cultural da Idade Média nem a civilização renascentista 

(BAKHTIN, 1987, pp. 4-5).  

Nessa mesma direção, o autor citou o Carnaval. Para ele, enquanto durava, não se 

conhecia outra vida senão aquela. A ideia do Carnaval era concebida como uma fuga 

provisória dos moldes da vida ordinária. Durante esta festa, era a própria vida que 

representava, e por certo tempo o jogo se transformava em vida real. O Carnaval era a 

segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. Era a sua vida festiva e a festa era a 

propriedade fundamental de todas as formas de ritos e espetáculos cômicos da Idade Média. 

As festividades são uma forma primordial e marcante da civilização e sempre tiveram um 

conteúdo essencial, um sentido profundo, exprimiram sempre uma concepção do mundo 

(BAKHTIN, 1987, pp. 6-7). 

Nesse sentido, o autor distinguiu as festas populares das oficiais. Para ele, sob o 

regime feudal existente na Idade Média, o caráter de festa, isto é, a sua relação com os fins 

superiores da existência humana, a ressurreição e a renovação, só podia alcançar sua plenitude 

e sua pureza no Carnaval e em outras festas populares e públicas. Nessa circunstância, a festa 

convertia-se na forma de que se revestia a segunda vida do povo, o qual penetrava 

temporariamente no reino do utópico, da universalidade, liberdade, igualdade e abundância. 

Por outro lado, as festas oficiais da Idade Média não arrancavam o povo à ordem existente, 

não criavam esta segunda vida. Pelo contrário, apenas contribuíam para consagrar, sancionar 

o regime em vigor, para fortificá-lo. Para Bakhtin,  

A festa oficial, às vezes mesmo contra as suas intenções, tendia a consagrar a 
estabilidade, a imutabilidade e a perenidade das regras que regiam o mundo: 
hierarquias, valores, normas e tabus religiosos, políticos e morais correntes. A festa 
era o triunfo da verdade prefabricada, vitoriosa, dominante, que assumia a 
aparência de uma verdade eterna, imutável e peremptória. Por isso o tom da festa 
oficial só podia ser o da seriedade sem falha, e o princípio cômico lhe era estranho. 
Assim, a festa oficial traía a verdadeira natureza da festa humana e desfigurava-a 
(BAKHTIN, 1987, p. 8). 

De acordo com o autor, assim, a segunda vida, o segundo mundo da cultura construía-

se como paródia da vida ordinária, como um “mundo ao revés”. Para o a autor, não só a 

literatura, mas também as utopias do Renascimento e a sua própria concepção do mundo 

estavam profundamente impregnadas pela percepção carnavalesca e adotavam suas formas e 

símbolos (BAKHTIN, 1987, p. 10). Portanto, para Bakhtin, “a visão carnavalesca do mundo é 

a base profunda da literatura do Renascimento” (BAKHTIN, 1987, p. 21). 
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Mas – e a Colônia? Como situar a cultura e a festa na sociedade colonial? É claro que 

as práticas individuais e coletivas na sociedade colonial se situavam em uma “ambiência” 

diversa daquela tratada por Bakhtin. Porém, na Colônia havia também as “festas oficiais” 

promovidas pelos jesuítas e pelas autoridades locais, quando faziam suas “procissões 

festivas”, por exemplo. Por outro lado, havia também a postura dos que se rebelavam, 

fundavam “igrejas”, zombavam da autoridade etc. Por isso, penso que as provocações de 

Bakhtin são pertinentes para se pensar na organização das “festas oficiais” da Colônia e na 

postura daqueles padres que, como será possível constatar adiante, zombavam da autoridade 

e, por exemplo, na ausência do reitor, “faziam uma dança” para provocar e zombar da 

“ortodoxia” disposta pela “pedagogia da vigilância” presente nas casas da Companhia. Alguns 

padres diziam, ainda, que estranhavam o “cativeiro” da religião e ridicularizavam os 

superiores da Província do Brasil, chamando-os de “escória da Companhia” e de outras coisas 

mais. 

Contudo, Hansen apontou alguns cuidados que se há de ter ao tratar da questão das 

manifestações festivas na sociedade colonial. Para o autor,  

é fundamental definir a própria categoria representação, para especificar a 
particularidade histórica da forma mentis figurada nas festas coloniais e evitar as 
carnavalizações anacrônicas, os anacronismos carnavalizados e o positivismo, que 
seguem ignorando a mediação da representação nos festejos dos relatos coloniais 
(HANSEN, 2001c, p. 737 – grifos do autor).  

O autor destacou, por conseguinte, que a representação é uma mediação, uma 

estrutura, uma forma interposta como um crivo do que se diz e se vê tanto nos festejos quanto 

nos relatos dos festejos. Para Hansen, a análise da representação dos festejos narrados nos 

relatos coloniais admite quatro grandes articulações. Primeiramente, representação significa o 

uso de signos no lugar de outra coisa. Em segundo lugar, representação significa a aparência 

ou a presença em ausência da coisa produzida pelo uso do signo. Em terceiro, representação 

significa a forma retórica, orientada teológico-politicamente, da presença desta ausência. 

Finalmente, significa a posição hierárquica encenada na forma, ou seja, a particularidade de 

uma posição social entre outras e, levando-se em conta que é uma particularidade, também os 

eventuais conflitos das representações (HANSEN, 2001c, p. 738 – grifos do autor). 

A fim de ilustrar sua tese, Hansen citou o exemplo das procissões na Colônia, nas 

quais 

A disposição espácio-temporal era simultaneamente sintática, semântica e 
hierárquica, na medida em que seus vários recortes e partes ressignificavam e 
simultaneamente redistribuíam os valores da hierarquia. A representação tinha 
codificação simultaneamente retórica e teológico-política. Sabe-se que as 
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procissões coloniais costumavam ser encabeçadas pelo bispo e pelo governador, 
acompanhados dos oficiais da câmara e dos melhores do lugar. Vinham em seguida 
as profissões liberais, os grupos letrados da burocracia e da justiça. Da metade para 
o fim, os vários grupos de oficiais mecânicos; e, à frente de todas as corporações 
mecânicas, a dos ourives, que pretendiam ser “nobres” porque trabalhavam com 
materiais preciosos; atrás das mecânicas, a plebe branca; por último, índios, 
mamelucos, mulatos, negros forros e escravos (HANSEN, 2001c, p. 739)50. 

Essas procissões aconteciam também dentro dos Colégios da Companhia de Jesus, em 

ocasiões especiais. Anchieta, referindo-se ao Colégio da Bahia, escreveu em 1584 a respeito 

de uma procissão por ocasião da festa de Santa Cruz. Veja-se o destaque dado às relíquias, 

para as quais foi construído um “sacrário”, como ordenavam as determinações da Contra-

Reforma: 

Terminou-se o sacrário de todas as relíquias e foi colocado na capela, onde os 
Irmãos assistem aos exercícios quotidianos, pois o Padre Visitador51 determinou 
que, no dia da invenção da Santa Cruz [3 de maio], no qual se expõe o santo lenho 
e outras relíquias, para serem visitadas em a nossa igreja, em solene procissão dos 
nossos, pelos corredores particulares do Colégio, forrados de ricos tapetes, ornados 
de várias imagens e de flores, todas as relíquias dos Santos fossem conduzidas e 
colocadas, com toda a publicidade, em sacrário distinto, em cofrezinhos, 
previamente ornados (ANCHIETA, 1933, p. 396 – observação minha).  

Celebrou-se em seguida uma devota cerimônia, acompanhando o órgão, as flautas e as 

cítaras na modulação dos Salmos. 

Os nossos Padres, revestidos de riquíssimos paramentos, debaixo de um pálio de 
seda adamascada, desfilando em boa ordem, carregavam as imagens da Santíssima 
Virgem e outros Santos, os noviços, porém, e outros irmãos, trajando vestes 
brancas, conduziam velas acesas, semelhantemente vestidos, outros agitavam 
fumegantes turíbulos (ANCHIETA, 1933, p. 396). 

É muito interessante observar que a intenção dos jesuítas era o “dar a ver”, tanto que 

Anchieta usava a expressão “com toda a publicidade”. E o efeito de tanta pompa não poderia 

ser outro, senão a admiração dos moradores, seguida da sua generosidade para com a 

Companhia. O próprio Anchieta o confirma. Veja-se:  

Todas estas cousas respiravam tanta piedade e devoção que muitos fidalgos, que 
insistentemente haviam solicitado permissão para assistir a esta trasladação, 

                                                 
50 É pertinente ressaltar que essas práticas na Colônia estavam, por assim dizer, ligadas à “pedagogia da 
vigilância”, aqui traduzida pela valorização da “devoção coletiva”, reforçada pelo Concílio de Trento. Nessa 
direção, de acordo com Lebrun (1991), a Igreja pós-tridentina tendia a revalorizar determinadas formas de 
devoção coletiva. De fato, estas apareceriam como expressão da realidade da Igreja universal, desde que 
estreitamente enquadradas pelo clero (LEBRUN, 1991, p. 73). Mas, de todas as obrigações impostas aos 
católicos nesse período, a dos últimos sacramentos e a do batismo nas horas seguintes ao nascimento eram as 
únicas que o clero não precisava lembrar constantemente. Nos dois casos a obrigação era vivida como uma 
necessidade, sendo o objetivo, aliás, o mesmo: a salvação eterna. Assim como o ingresso na vida, a morte em 
geral se inseria num cerimonial que traduzia bem a ideia de que ninguém podia esperar obter a salvação sozinho 
(LEBRUN, 1991, pp. 87-8). 
51 Padre Christóvão de Gouveia, visitador da Província do Brasil entre os anos de 1583 e 1585. 
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admirando esta perfeição da Companhia, e impulsionados por fervorosa devoção, 
derramaram abundantes lágrimas, e espalharam pela cidade entusiásticos elogios 
da Companhia . 
Para a completa ornamentação desta capela, generosamente ofereceu certo Varão 
23 côvados de pelúcia de seda, outro uma caixinha de prata, ainda outro deu uma 
boa porção de assucar, para com o seu produto se comprarem as coisas 
necessárias... (ANCHIETA, 1933, p. 396 – grifos meus). 

  Ainda sobre a questão da “representação colonial”, Hansen destacou que o lugar-

comum teológico do conhecimento angélico, sistematizado por São Tomás de Aquino na 

Summa theologica, era um dos principais “fundamentos doutrinários da representação 

colonial”. Para o autor, a concepção neoescolástica de linguagem da representação colonial 

prescrevia que as representações punham em cena as imagens interiores da substância 

espiritual da alma participante na substância metafísica de Deus. O anjo seria um ser 

puramente espiritual que contemplaria Deus diretamente; por isso, comunicaria os conceitos 

diretamente, sem a mediação de signos.  

O Anjo não fala, não escreve, não usa imagens – não representa, enfim. 
Diferentemente do que ocorre com os homens, que têm um conhecimento apenas 
analógico ou indireto, sendo por isso obrigados a usar signos como mediação da 
imagem mental dos conceitos e da expressão exterior deles (HANSEN, 2001c, p. 
744).  

Para o autor, por conseguinte, essa tópica era fundamental, pois se supunha que o 

conhecimento humano não era angélico, mas análogo ou semelhante. No século XVI, a ideia 

foi apropriada pelos jesuítas, que passaram a classificar a representação como teatro sacro, 

theatrum sacrum, uma exteriorização ou evidenciação da luz natural da graça inata que 

iluminaria a consciência de poetas e artesãos, aconselhando-os no ato da invenção. Assim, os 

conceitos humanos participariam na substância metafísica de Deus (HANSEN, 2001c, p. 

744). 

Como aconteceu com as práticas individuais do período, portanto, assim também a 

busca do conhecimento e as festas – ou procissões “festivas” – passaram a figurar sob o 

controle das determinações religiosas. A Igreja contra-reformista, por meio da “pedagogia da 

vigilância”, expressa pelo controle das manifestações coletivas, passou a fazer que essas 

manifestações espelhassem a organização de um corpo hierarquicamente harmônico. Assim, o 

próprio fato de se promover e organizar procissões na Colônia, por exemplo, era um 

indicativo bastante interessante de controle das manifestações sociais: a festa do povo deveria 

coincidir com a festa da Igreja, que, por sua vez, coincidia com a disposição espaço-

hierárquica do céu.  
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Como foi possível demonstrar neste capítulo, a Contra-Reforma acirrou os 

mecanismos que puseram em cena a “pedagogia da vigilância” sobre o “corpo”, os “livros”, o 

“letramento”, o “conhecimento” e as “festas”. Penso que é pertinente considerar a ambiência 

histórica apresentada, a fim de lidar com os atores e instituições do período, levando-se em 

conta os “embates” e proibições sob os quais eles deveriam agir. Nesse sentido, o capítulo 

seguinte trata de uma figura fundamental que viveu na ambiência apresentada: qual seja, o 

fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola. O capítulo apresenta também a 

organização e os fundamentos iniciais da Companhia, no sentido de oferecer ao leitor as bases 

sob as quais o jesuíta se formava e como deveria agir em missão.  
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II – SOBRE O “NOSTER MODUS PROCEDENDI”: FUNDAMENTOS TEOLÓGICO-

POLÍTICOS DO MODO DE PROCEDER JESUÍTICO 

 

Neste capítulo, resgato alguns dos fundamentos teológico-políticos do “modo de 

proceder” jesuítico. Para tanto, recorro às pessoas, documentos e doutrinas que balizaram a 

fundação da Ordem. Apesar de a pesquisa tratar de um período posterior ao da criação da 

Companhia, penso que é pertinente conhecer os seus documentos fundantes, porque eram eles 

que orientavam a prática dos sujeitos que faziam a história da qual esta pesquisa se ocupa.  

Assim, no primeiro item, a intenção é oferecer ao leitor a trajetória de conversão do 

fundador da Companhia. Segundo me parece, é importante estabelecer o vínculo entre a 

trajetória de conversão de Loyola e as práticas que depois ele impôs aos seus companheiros. 

Porém, é importante relacionar os elementos que serão apresentados por meio da biografia de 

Loyola com uma ambiência mais ampla, qual seja: a “pedagogia da vigilância” sobre o corpo 

e sobre as práticas coletivas no período. Loyola viveu nessa ambiência de lutas e de embates e 

reproduziu tudo isso nos registros que ele fez da sua trajetória de conversão, principalmente 

por meio dos Exercícios Espirituais que ele produziu. 

Já no segundo item, destaco alguns documentos fundantes da Companhia, dentre eles a 

bula da criação e os Exercícios, a fim de pensar nas bases que orientaram o agir dos padres 

que atuavam na missão jesuítica no período. Como será possível perceber pelas cartas tratadas 

posteriormente, o jesuíta era, então, um fiel praticante dos Exercícios de Loyola. Dessa forma, 

ao entrar em contato com o texto dos Exercícios, após conhecer a trajetória de conversão do 

criador da ordem, penso que o leitor fará uma leitura mais fundamentada.  

Por fim, apresento algumas questões da retórica, como embasamento da prática da 

escrita e da ação dos padres no período. Esclareço, contudo, que, no meu modo de entender, 

tratar da retórica aqui não é somente abalizar um “procedimento de crítica documental”, mas é 

também uma via para adentrar nos fundamentos políticos do modo de proceder jesuítico. Era 

pelos procedimentos orientados pelo estudo da retórica – obrigatório nos Colégios jesuíticos 

do período – que os padres se colocavam como sujeitos nas negociações e casuísmos que aqui 

se estabeleciam, sendo eloquentes, persuasivos, aproximando-se dos “sentimentos” dos seus 

ouvintes e assim por diante. Por isso, ao tratar da questão retórica neste capítulo, quis 

aprofundar, é claro, a metodologia de crítica documental, mas, sobretudo, ressaltar que era 

pelas bases oferecidas pela retórica que o padre “negociava” suas intenções com a sociedade 

da qual ele fazia parte. 
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2.1 Quem era o fundador da Companhia de Jesus? 

De acordo com O’Malley (2004), Inigo52 Lopez de Loyola nasceu, como último de 

muitos filhos, provavelmente em 1491, no castelo de Loyola, no território basco ao Nordeste 

da Espanha, perto de Azpeitia, na província de Guipuzcoa. Recebeu a rara educação 

cavalheiresca e acadêmica de sua classe social. Quando tinha cerca de 13 anos, foi enviado 

por seu pai a Arévalo, para o lar de João Velázquez de Cuéllar, tesoureiro-mor do rei 

Ferdinando de Aragão, onde foi treinado nas maneiras e nas habilidades apropriadas para um 

cortesão. Permaneceu em Arévalo um certo número de anos. Numa visita a Loyola, em 1515, 

Inigo foi citado na corte por briga; naquela ocasião, reivindicou que levava a tonsura e, 

portanto, tinha privilégios de clérigo. Este incidente e sua revelação mais tarde de que tinha 

sido indiscreto em seus relacionamentos com mulheres indicam que sua condição clerical, 

adquirida não se sabe quando, representou para ele apenas uma conveniência legal. 

Quando Velázquez morreu, em 1517, Inigo entrou no serviço militar, sob indicação de 

Dom Antônio Marique de Lara, duque de Nájera e vice-rei de Navarra. Em 1521, o rei 

Francisco I da França iniciou a primeira fase de sua longa luta contra o recentemente eleito 

imperador Carlos de Habsburgo, que desde 1516 era também rei da Espanha. Quando as 

tropas francesas entraram na Espanha e avançaram para Pamplona, Inigo estava lá para 

defendê-la; em 20 de maio, uma bala de canhão explodiu e o atingiu, fragmentando sua perna 

direita e machucando gravemente sua perna esquerda. 

Enquanto se recuperava no castelo de Loyola, um pouco desesperado, voltou-se à 

única literatura à mão: as vidas dos santos na Fábula dourada, de Jacopo da Voragine, e a 

Vida de Cristo, escrita por Ludolfo da Saxônia, ambas traduzidas para o castelhano. A 

primeira leitura levou-o a especular sobre a possibilidade de moldar sua própria vida à 

maneira dos santos e imitar suas proezas, imaginadas por ele nos padrões dos heróis 

cavalheirescos com que estava mais familiarizado. Foi assim que se iniciou sua conversão. 

Na sua imaginação, contudo, debateu por um longo tempo as alternativas: continuar 

seu caminho anterior ou mudar completamente para os modos de vida exemplificados 

especialmente por São Francisco de Assis e São Domingos. Descobriu que, quando se 

demorava na primeira alternativa, sentia-se mais tarde seco e agitado em espírito, enquanto 

que, ao demorar-se na segunda, sentia serenidade e conforto. Assim, gradualmente, chegou à 

                                                 
52 Segundo O’Malley, quando estava em Paris, Inigo começou a estudar latim: “matriculou-se, então, no Colégio 
Santa Bárbara e começou a se referir a si mesmo indiferentemente como Inácio ou Inigo, porque erroneamente 
pensou que o primeiro nome era apenas uma variante do último” (O’MALLEY, 2004, p. 53). Porém, alguns 



76 

 

 

conclusão de que Deus estava lhe falando e resolveu começar uma vida inteiramente nova. O 

processo pelo qual chegou a tal decisão tornou-se uma característica da maneira como ele 

continuaria a governar a si mesmo e tornou-se um modelo do que ensinaria aos outros.  

Confira-se como esse processo foi registrado em sua autobiografia: 

Notou, todavia, esta diferença: quando pensava nos assuntos do mundo, tinha 
muito prazer; mas, quando, depois de cansado, os deixava, achava-se seco e 
descontente. Ao contrário, quando pensava em ir a Jerusalém descalço, em não 
comer senão verduras, em imitar todos os mais rigores que via nos Santos, não se 
consolava só quando se detinha em tais pensamentos, mas ainda, depois de os 
deixar, ficava contente e alegre. Mas não reparava nisso, nem parava a ponderar 
esta diferença, até que uma vez se lhe abriram um pouco os olhos, e começou a 
maravilhar-se desta diversidade e refletir sobre ela. Colheu então, por experiência, 
que de uns pensamentos ficava triste e de outros alegre. Assim veio pouco a pouco 
a conhecer a diversidade dos espíritos que o moviam, um do demônio e outro de 
Deus (LOYOLA, Autobiografia, n. 8 – grifos meus). 

Uma vez que sua força física ficara restabelecida, pôs-se a caminho de Loyola para o 

monastério beneditino de Montserrat, na Catalunha. Aí, após passar uma noite inteira em 

vigília diante da famosa estátua de Nossa Senhora Negra, abandonou sua espada e adaga e as 

substituiu pelo bastão de peregrino e a roupa de mendigo. Quando deixou Montserrat, passou 

algum tempo na pequena cidade de Manresa, perto de Barcelona, onde meditou sobre a vida 

de Cristo e descobriu a Imitação de Cristo, um livro ao qual permaneceu devoto durante toda 

a sua vida. Ao mesmo tempo, obrigou-se a uma vida de grande austeridade e abandonou toda 

a preocupação com sua aparência. 

Durante esse período, começou a usar suas experiências religiosas para ajudar outros e 

fez registros com tal fim em mente. Depois de algum tempo, certamente os elementos 

essenciais dos Exercícios espirituais emergiram e começaram a tomar forma. O livro era uma 

espécie de destilação simplificada de sua própria experiência, moldada especialmente para ser 

útil aos outros.  

Depois disso, permaneceu um período na Terra Santa. E “se sentiu inclinado a passar 

algum tempo em estudos”. No outono de 1524, encontrava-se em sala de aula em Barcelona, 

tentando aprender gramática latina com jovens que tinham um pouco menos da metade de sua 

idade53. Mendigava para sua alimentação e, depois, ao anoitecer, repartia o que havia recebido 

                                                                                                                                                         

jesuítas que se ocuparam de sua biografia dizem que ele assumiu o nome Inácio, alguns anos após sua 
“conversão”, por sua devoção a Santo Inácio de Antioquia (cf. CARDOSO, 1991). 
53 Em artigo sobre o ensino ministrado nessas aulas em Barcelona, Marimón e Dalmases (1968) descreveram que 
pela manhã interpretavam-se Quintiliano, os Evangelhos e a retórica. Tomavam-se oralmente as lições de cor. À 
tarde, interpretavam-se Terêncio e Virgílio e praticava-se a sintaxe. Explicava-se o livro De officiis de Cícero, 
entre outros. Aos sábados, explicava-se Horácio, gramática latina e interpretavam-se as Epístolas de São Paulo. 
Os alunos exercitavam-se, ainda, a conjugar e a compor. Na parte da tarde, cada professor repetiria suas lições 
(MARIMÓN; DALMASES, 1968, p. 380). Em uma carta deste período há referência ao conteúdo do que se 
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com outros mendigos que buscava nas ruas. Após dois anos, começou a assistir a aulas na 

Universidade de Alcalá, onde os programas de estudo eram fortemente influenciados pela 

Universidade de Paris e por certos aspectos do movimento humanista54 da Renascença 

italiana. Nesse período, Alcalá foi também um centro de entusiasmo na Espanha pelos escritos 

de Erasmo, dentre eles o Manual do soldado cristão.  

Ainda vestindo seu traje de peregrino, Loyola assistiu a palestras sobre dialética, física 

de Aristóteles e sentenças de Pedro Lombardo. Nas suas horas livres, continuou a mendigar e 

também começou a orientar algumas pessoas por meio dos Exercícios e a ensinar o catecismo 

a “um grande número de pessoas”, que se reuniam para ouvi-lo. Foi ligado a outros homens 

que se vestiam do mesmo modo e seguiam o mesmo estilo de vida. Rumores logo se 

espalharam de que esses homens vestidos com “roupas de saco” eram alumbrados55. Os 

rumores acerca de Loyola e seus amigos chamaram a atenção da Inquisição de Toledo, que o 

pôs 42 dias na prisão.  

Um pouco desnorteado, Loyola foi confirmado pelos conselhos amigos de Afonso de 

Fonseca y Acebedo, arcebispo de Toledo, em sua intenção de interromper os estudos em 

Alcalá e ir para a mais distinta das mais velhas universidades espanholas: Salamanca. Ele e 

quatro companheiros tinham chegado lá apenas no meio do verão de 1527, quando caíram na 

suspeita dos dominicanos, pelo menos alguns dos quais viam o mundo contaminado pelos 

                                                                                                                                                         

ensinava e quem foram os mestres de Inigo em Barcelona. Veja-se: “Compañia de estudos humanísticos – 
Barcelona, 13 de noviembre 1532. (...) Em nom de Déu y de la gloriosa e umill Verge Maria és estada feta e 
tractada amigable concórdia entre los magnífics mossèn Ivarra, mossèn Cosma Mestre, mossèn Arnau de Sant 
Joan e mossèn Hieròmim Ardèvol, per a legir, interpretar e praticar les liçons y exercicis del art de grammàtica y 
poesia y oratòria” (apud MARIMÓN; DALMASES, 1968, p. 385).  
54 De acordo com Lins (1967), “em fins do século XV, quando adquiriu pleno surto, consistiu o humanismo, 
essencialmente, no cultivo dos conhecimentos que visavam à felicidade e ao aperfeiçoamento do homem, em 
oposição às cogitações dos teólogos, os quais, voltados para Deus, consideravam a Terra passageiro exílio. Dessa 
oposição típica entre o homem e Deus, entre a Terra e o Céu, tirou o humanismo o seu nome” (LINS, 1967, p. 
96). O autor destacou que o humanismo atingiu fortemente os meios eclesiásticos nesse período. Por exemplo, 
Ficino, cônego da Igreja de São Lourenço em Florença, comentou do púlpito as obras de Platão, esforçando-se 
por fazer os Evangelhos concordarem com o filósofo, e não este com eles. Em 1545, “inaugura-se solenemente o 
Concílio de Trento com um sermão do bispo de Bitonto, Cornélio Mussi, em que este prova a necessidade do 
Concílio, ‘primeiro, porque vários concílios depuseram reis e imperadores; e, segundo, porque, na Eneida, 
Júpiter convocou o Concílio dos deuses’” (LINS, 1967, pp. 104-8). Porém, os “exageros” do humanismo eram 
condenados pelo mesmo Concílio quando, por exemplo, na sessão de 3 de dezembro de 1563, decidiu-se por 
tirarem as “nudezes escandalosas das pinturas da Capela Sistina”. Para tanto, o escolhido foi Daniel de Volterra, 
discípulo de Miguel Ângelo, que retocou os quadros do mestre, o que lhe valeu o apelido de “pintor de calças” 
(LINS, 1967, p. 111 – nota). 
55 Eram “os ‘iluminados’, adeptos de um movimento especialmente difundido em Castilha, que exaltava a 
procura da perfeição espiritual por meio da iluminação interna, foram perseguidos pelas autoridades temerosas 
desses pseudomísticos, que desprezavam as expressões mais tradicionais de piedade” (O’MALLEY, 2004, p. 
51). 
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erros de Erasmo. Menos de duas semanas depois, Loyola estava novamente preso56. Dessa 

vez, quatro juízes o interrogaram, os mesmos que já haviam examinado uma cópia do 

manuscrito dos Exercícios espirituais e deram especial atenção à parte que tratava do 

“discernimento dos espíritos”, na qual eram discutidos os movimentos de consolação e 

desolação na alma e sua função no encontrar e seguir a vontade de Deus. 

Os juízes novamente o absolveram. Mas Loyola estava convencido de que não deveria 

mais permanecer em Salamanca. Resolveu continuar os estudos em Paris. Após uma viagem 

de quase 700 milhas, em 2 de fevereiro de 1528, chegou sozinho a Paris. Nessa cidade, 

adquiriu o grau de mestre em Artes em 1535. 

Antes disso, porém, em 1533, encontrou nas ruas de Paris dois jovens espanhóis que 

tinham recém-chegado à capital – Diogo Laínez e Alfonso Salmerón, com a idade de 20 e 17 

anos, respectivamente. No inverno de 1534, ambos fizeram os Exercícios espirituais sob a 

direção de Loyola e, por isso, suas vidas tomaram um rumo radicalmente diferente. Ainda em 

1534, associaram-se ao grupo dois outros estudantes – Nicolau de Bobadilla, que, após 

receber um diploma em filosofia em Alcalá e de ensinar lógica e estudar teologia em 

Valladolid, chegou a Paris em 1533, e um português que havia estudado em Paris desde 1527, 

Simão Rodrigues. Nesse período, eram apenas “amigos do Senhor”. Dentre esses “amigos” 

estava também Favre, ordenado sacerdote em julho de 1534. Na festa da Assunção de Maria 

em 15 de agosto de 1534, eles se uniram por voto para trilhar o mesmo caminho de ação, 

assim como levar uma vida de pobreza. Estavam irmanados pela liderança de Loyola e, mais 

profundamente, pela experiência religiosa dos Exercícios.  

Na primavera de 1535, Loyola deixou Paris para fazer o que seria sua última visita à 

sua terra natal, para depois juntar-se aos outros em Veneza. Onde, em 24 de junho de 1537, 

ele e alguns companheiros foram ordenados sacerdotes. E, antes de dispersarem-se por outras 

cidades italianas, deliberaram que, para qualquer pessoa que lhes perguntasse quem eles eram, 

                                                 
56 Sobre Salamanca e as “correntes místicas” que aí estavam presentes, veja-se o que disse Tüchle (1966). De 
acordo com o autor, “El humanismo cristiano fue favorecido eficazmente por una corriente mística. Se 
tradujeron obras como la Vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia; en 1493 apareció un Lucero de la vida 
cristiana; era conocida la explanación del Miserere hecha por Savonarola. La meta anhelada de todos los 
dirigentes eclesiásticos parecía ser un cristianismo orientado totalmente hacia la interioridad y la gracia. El 
estudiar la Etica de Aristóteles, así como a Cicerón, Séneca y Boecio, se apreciaba únicamente como preparación 
para la imitación de Cristo. Añadió a esto la impresión que a los hombres de aquella época produjo el prodigio 
de la dilatación de la cristandad, que iba más allá de todo lo imaginado, y algunos años más tarde, en torno al 
joven rey. Pero de los teólogos nominalistas de Salamanca salieron los primeros españoles que más tarde se 
hicieron sospechosos de tendencias luteranas; de sus filas salieron los alumbrados, aquellos místicos que dos 
generaciones más tarde habían de ser perseguidos rigurosamente por la Inquisición y el Santo Oficio” 
(TÜCHLE, 1966, pp. 18-9). 
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responderiam que eram da “Companhia de Jesus”, visto que não tinham outro superior senão 

Jesus. Por isso eram “jesuítas”. 

Loyola, Favre e Laínez dirigiram-se a Roma para oferecer a Paulo III seus serviços. O 

papa apontou Laínez e Favre como conferencistas de teologia na Universidade de Roma e 

agraciou o trio com outros favores. Loyola continuou guiando pessoas através dos Exercícios. 

Entre aqueles guiados, provavelmente estava cardeal Gasparo Contarini, que um pouco mais 

tarde seria a figura-chave na aprovação da nascente Companhia de Jesus pelo papa. Rumores 

espalharam-se novamente entre a poderosa comunidade espanhola em Roma de que Loyola e 

os outros eram alumbrados ou luteranos disfarçados, porém, algum tempo depois, em 1538, 

ele obteve do governador da cidade um atestado de inocência. Foi nesse ponto que Loyola 

terminou a sua Autobiografia, com as palavras: “E o mestre Nadal pode lhes contar o resto”. 

Os anos de peregrinação de Loyola tinham, de fato, terminado, porque ele passaria o resto de 

sua vida em Roma (O’MALLEY, 2004, pp. 45-61).  

Na carta que se reproduz adiante, escrita por Loyola em 1538, dirigida a Elisabethae 

Roser57, o fundador da Companhia falava da sua chegada a Roma e dos serviços prestados por 

ele, Favre e Laínez. Veja-se a relevância dada ao ensino:  

Más ha de um año que tres de la Compañia llegamos aquí en Roma58 como me 
acuerdo averos scrito. Los dos comenzaron luego á leer gratis en la scuela de la 
Sapiencia, el uno teología positiva y el otro scholástica, y esto por mandado del 
papa; yo me di todo á dar y communicar exercicios espirituales á outros, assí fuera 
de Roma como dentro. Esto concertamos por aver algunos letrados de nuestra 
parte, ó principales, ó por mejor decir, da la parte, honor e honra de Dios N. S., 
pues la nuestra no es otra que alabanza y servicio de la su divina magestad, porque 
en los mundanos no hallássemos tanta contrariedad, y después pudiéssemos más 
líberamento predicar su sanctíssima palabra, oliendo la tierra ser tan seca de buenos 
fructos y abundosa de malos (MI, Tomo I, 1903, p. 138 – grifos meus). 

No trecho que se segue, da mesma carta, Loyola ressaltava a eficácia dos Exercícios e 

já podia contar com pessoas de “muitas letras”. Porém, como já foi destacado, ainda 

enfrentava rumores contrários à sua pessoa em Roma. Confira-se: 

Después que por los tales exercícios (Dios N. S. obrando) ganamos algunos en 
nuestro favor y sentencia, y personas de muchas letras y de mucha estima, al cabo 
de quatro meses de nuestra venida, pensamos juntarmos todos los de la Compañia 
en esta misma ciudad; y començando de llegarmos, pusimos diligencia en sacar 
licencia para predicar, exortar y confessar, la qual nos dió el legado muy copiosa, 
aunque en este medio dieron muchas malas informaciones de nosotros á su 

                                                 
57 Elisabethae Roser conheceu Loyola já em 1523, na sua primeira passagem por Barcelona, onde foi sua grande 
benfeitora, durante todo o tempo de seus estudos. Em 1543 ela foi a Roma, com outras duas companheiras, e em 
1545 conseguiu do papa fazer seus votos, “pondo-se à obediência da Companhia” (CARDOSO, 1991, p. 63 – 
nota). 
58 “Ignatius cum Fabro et Laynez Romam recta venit” (POLANCO, Chron., I, 62). 
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vicario, estorvando la expedición de la tal licencia. Después da avida, comenzamos 
quatro ó cinco á predicar en las fiestas y en los domingos en diversas iglesias; 
assimesmo á mostrar á los muchachos los mandamientos, los peccados mortales, 
etcétera, en otras iglesias; continuándose siempre las dos liciones en la Sapiencia, y 
confessiones por otra parte. Todos los otros predicaban en lengua italiana, y yo 
solo en la española; y para todos sermones avía asaz concurso de gentes, y sin 
comparación más de lo que pensábamos que vuiera... 
De Roma, 19 de Dicembre de 1538. 
De bondad pobre,  
Iñigo (MI, Tomo I, 1903, pp. 138-144 – grifos meus). 

Faço referência, por fim, a mais algumas cartas escritas por Loyola. Avalio que elas 

revelam alguns aspectos do modo de ser do fundador da Companhia de Jesus. Na primeira 

carta59 em que se referiu ao Brasil, o jesuíta explicitava sua visão da providência, dizendo que 

tudo concorria para a maior glória divina. Veja-se: 

Quanto á la 2ª parte, que es del Brasil aunque emos entendido por letra de M. 
Simón que el Rei le dió licencia por tres años para yr á la tal India del Brasil, y que, 
llevando consigo hasta diez ó doze, se partirían para mediado este mes de Enero, 
no estamos seguros de sua partida; porque, como él esperava la llegada de Santa 
Cruz, y después se aya entendido que es passado para la otra vida sin fin, le daría 
que pensar cerca su partida, si más convenia para mayor gloria divina... tamem, yo 
penso, según que ha más de dez annos que este espírito le sigue y á nosotros de 
nuevo nos escrive, que será menester condescender á sus deseos, esperando que, si 
son de Dios N. S., todo redundará á su mayor honra y gloria; y si son de otros, 
siendo su voluntad sana y buena su intención, que el mismo Señor le hará 
vencedor, y le dará victoria sobre todo, á maior gloria suia (MI, Tomo II, 1904, 
pp. 307-9 – grifos meus). 

Em seguida, cito a carta de Loyola dirigida aos jesuítas de Portugal, na qual ele trata 

da questão da obediência. Segundo minha análise, essa carta também revela muito sobre seu 

modo de ser. Para ele, a obediência é o “distintivo” da Companhia de Jesus. Confira-se: 

Sociis Lusitanis 
Roma, 26 Martii 1553. 
(...) Y aunque en todas virtudes y gracias spirituales os deseo toda perfectión, es 
verdad (como abréis de mí oydo otras veces) que en la obediencia, más 
particularmente que en ninguna otra, me da deseo Dios nuestro señor de veros 
señalar, no solamente por el singular bien que en ella ay, que tanto en la sagrada 
Scriptura con exemplos y palabras en el viejo y nuevo Testamento se encareçe, 
pero porque (como dize san Gregorio) obedientia sola virtus est, quae menti 
caeteras virtutes inserit, insertasque custodit; y en tanto que esta floreçiere, todas 
las demás se verán floreçer y llevar el fructo que yo en vuestras ánimas deseo, y el 
que demanda el que remidió por obediencia el mundo perdido por falta della, factus 
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis (MI, Tomo IV, 1906, pp. 669-70 
– grifos meus). 

                                                 
59 “Carta que N. P. M. Ignácio escreveu de Roma a hum Padre da Companhia que então residia na corte d’el-rei 
de Portugal dom João 3º, a 17 de Janeiro de 1549”. 
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A obediência se construía na humildade e a maior expressão disto seria o colocar-se 

como servo inútil para a maior glória de Deus60. 

Em outro trecho da mesma carta, Loyola dizia que a vontade do superior dentro da 

Companhia era a vontade de Deus. Esta questão da obediência ao superior me parece 

fundamental para pensar na organização administrativa da Companhia nesse período. 

Estabelecia-se aí uma das condições para colocar a “pedagogia da vigilância” em 

funcionamento. Acompanhe-se: 

Assi que hermanos charíssimos, procurad de hazer entera la resignación de vuestras 
voluntades; offreced liberalmente la libertad que él os dió á Vuestro Criador y 
señor en sus ministros. (...) Y así no debéis procurar jamás de traer la voluntad del 
superior (que debéis pensar ser la de Dios) á la vuestra, sino esto sería, no hazer 
regla la divina voluntad de la vuestra, sino la vuestra de la divina, pervertiendo la 
ordem de su sapiencia. Engaño es grande, y de entendimientos obscurados con 
amor proprio, pensar que se guarda la obediencia quando el súbdito procura traer al 
superior á lo que él quiere (MI, Tomo IV, 1906, pp. 673-4 – grifos meus). 

No próximo trecho, Loyola deixava claro que não era fácil praticar a obediência. Era 

como um holocausto: 

Y es cierto, pues la obediencia es un holocausto, en el qual el hombre todo entero, 
sin dividir nada de sí, se offreze en el fuego de charidad á su criador y señor por 
mano de sus ministros; y pues es una resignatión entera de sí mismo, por la qual se 
desposey de sí todo, por ser poseido y governado de la divina providentia por 
medio del superior (MI, Tomo IV, 1906, pp. 675 – grifos meus). 

O trecho transcrito adiante, por fim, pareceu-me fundamental, porque estabelecia uma 

relação entre a hierarquia da “Cidade de Deus” e a da cidade dos homens61. Aprecie-se: 

                                                 
60 Achei bastante ilustrativo, nesse sentido, o voto de Loyola, por ocasião de sua eleição como prepósito geral. 
Observe-se o estilo das palavras do fundador da Ordem, colocando-se como aquele que pensava no bem geral da 
Companhia e na “maior glória de Deus”: “VOTE D’IGNACE – pour l’election du préposé géneral: M’excluant 
moi-même, je donne ma voix en notre Seigneur, pour être prélat, à celui qui aura le plus de voix pour l’être. Je 
l’ai donnée sans précision, en pensant au bien géneral. Si pourtant la Compagnie est d’un autre avis, ou si elle 
juge que c’est meilleur et pour une plus grande gloire de Dieu notre Seigneur, je suis prêt à y souscrire – Fait à 
Rome, le 5 avril 1541” (BROUWER, 1991, p. 287). 
61 Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, apontou para as bases medievais dessa “mentalidade”. Para 
o autor, “a escolástica na Idade Média foi criadora porque foi atual. A hierarquia do pensamento subordinava-se 
a uma hierarquia cosmogônica. A coletividade dos homens na Terra era uma simples parábola e espelhava 
palidamente a cidade de Deus. Assim, na filosofia tomista, os anjos que compõem as três ordens da primeira 
hierarquia, os Querubins, os Serafins e os Tronos, são equiparados aos homens que formam o entourage 
imediato de um monarca medieval: assistem o soberano no que ele realiza por si mesmo, são os seus ministros e 
conselheiros. Os da segunda hierarquia, as Dominações, as Potências e as Virtudes, são, em relação a Deus, 
aquilo que para um rei são os governadores por ele incumbidos da administração das diferentes províncias do 
reino. Finalmente, os da terceira hierarquia correspondem, na cidade temporal, aos agentes do poder, os 
funcionários subalternos (...). Assim, a sociedade dos homens na Terra não pode ser um fim em si. Sua 
disposição hierárquica, posto que rigorosa, não visa à permanência, nem quer o bem-estar no mundo. Não há, 
nessa sociedade, lugar para as criaturas que procuram a paz terrestre nos bens e vantagens deste mundo. A 
comunidade dos justos é estrangeira na Terra, ela viaja e vive da fé no exílio e na mortalidade” (HOLANDA, 
1995, pp. 33-4).  
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Dios nuestro señor quisiese que fuese tan entendida y practicada esta obediencia de 
entendimento, como es á quienquiera que en religión vive necessaria, y á Dios 
nuestro señor muy agradable. Digo ser necessaria; porque, como en los cuerpos 
celestes, para que el inferior reciba el movimento y influxo del superior, es 
menester le sea subiecto y subordenado con convenientia y orden de un cuerpo á 
otro; así en el movimiento de una criatura rational por otra (qual se haze por 
obediencia) es menester que la que es movida sea subiecta y subordenada, para que 
resciva la influencia y virtud de la que mueve. Y esta subiectión y subordenación 
no se haze sin conformidad del entendimento y voluntad del inferior al superior 
(MI, Tomo IV, 1906, pp. 675 – grifos meus). 

A vida na terra seria, assim, uma metáfora da vida futura, um espelho deformado do 

que esperaria os justos no céu. 

Penso, portanto, que conhecer um pouco da trajetória de conversão do fundador da 

Companhia é fundamental, no sentido de que Loyola foi, certamente, a figura que emulou os 

modos de pensar e de agir dos demais padres que ingressariam na Ordem nos anos seguintes. 

Ao estabelecer que a prática dos Exercícios seria a porta de entrada na Companhia, Loyola fez 

que os aspirantes ao ingresso na Ordem participassem do mesmo processo pelo qual se deu a 

sua própria conversão e, consequentemente, dos mesmos sentimentos de “consolação” 

experimentados pelo criador dos Exercícios. O próximo item, contudo, fundamentará melhor 

essa questão. 

  

2.2 Quem era a Companhia de Jesus?  

A Companhia de Jesus foi confirmada em 27 de setembro de 1540 por Paulo III, com 

a Bula Regimini militantis ecclesiae62, através da qual a adquiriu status oficial dentro da Igreja 

Católica, numa conjuntura crucial da história da instituição. De acordo com O’Malley,  

a Igreja Católica do século XVI era uma associação complexa e emaranhada, com 
o papado, o episcopado, os sínodos episcopais, as monarquias e os ducados, as 
câmaras das cidades, as confraternidades, os cabidos da catedral, as ordens 
religiosas, as faculdades teológicas das universidades e outros corpos sociais 
reclamando direitos e avançando reivindicações que frequentemente os levavam a 
uma situação de conflito uns com os outros (2004, p. 441). 

No interior dessa situação nasceu a Companhia de Jesus. O status jurídico da Ordem 

dentro da Igreja Católica era a defesa dos jesuítas contra os inimigos, mas em alguns casos 

                                                 
62 A Bula está publicada em latim e em português no Anexo B deste texto. Esta Bula foi confeccionada a partir 
da substância dos Cinco capítulos, documento escrito entre março e junho de 1540 pelos primeiros jesuítas. A 
Bula contém a essência deste documento. Entretanto, de acordo com O’Malley, mesmo antes que a Bula fosse 
publicada, a Companhia tinha crescido substancialmente. Ela já contava com cerca de 30 membros ou mais – 
internacionais por sua ascendência, diversificados em suas origens sociais, mas pertencentes quase 
exclusivamente à elite acadêmica. “Este perfil dos primeiros membros pressagia o futuro” (O’MALLEY, 2004, 
p. 63). 
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tornava-se exatamente a razão por que necessitavam de uma defesa. A Bula papal era a carta 

constituinte da Ordem – era, por assim dizer, uma licença para agir. Embora fosse emitida 

pelo papa, a carta não instituía a Companhia como uma espécie de agência dentro da cúria 

papal. No entanto, a aprovação papal estabeleceu uma relação especial entre a Companhia e o 

papado, que era, por exemplo, a fonte da permissão aos jesuítas para pregarem e 

administrarem os sacramentos. A Bula Regimini significava, na prática, que os jesuítas eram 

pessoas “isentas” da jurisdição dos bispos, ou seja, dentro de certos limites, poderiam atuar 

independentemente da hierarquia episcopal (O’MALLEY, 2004, pp. 442-3). 

De fato, a Bula Regimini enfatizava o quanto eram estreitos os laços entre os inacianos 

e o papa. Nela, os jesuítas assumiam o compromisso especial de missionarem entre os 

“infiéis”, “heréticos” ou “cismáticos” em obediência ao papa. Observe-se o trecho do 

documento que trata desta questão: 

Saibam todos os companheiros, e, não só no primeiro umbral de sua profissão, mas 
enquanto viverem, diariamente revolvam no espírito, que esta Companhia, todos e 
cada um, sob fiel obediência ao santíssimo senhor nosso Papa e aos outros 
Romanos Pontífices, seus sucessores, milita para Deus. Somos instruídos pelo 
Evangelho, sabemos pela ortodoxia da fé, e firmemente professamos que todos os 
fiéis estão submissos ao Romano Pontífice, enquanto cabeça e vigário de Jesus 
Cristo. Contudo, para maior humildade de nossa Companhia, para perfeita 
mortificação de cada um e abnegação de nossas vontades, julgamos que é 
absolutamente necessário que cada um de nós, além desse vínculo comum, esteja 
ligado a um voto especial. Deste modo, seja qual for a ordem do atual Papa e dos 
demais Romanos Pontífices seus sucessores, pertinente ao proveito das almas e à 
propagação da fé, e sejam quais forem as províncias para onde queira enviar-nos, 
sem nenhuma tergiversação ou excusa, imediatamente, quanto estiver ao nosso 
alcance, nos obrigamos a obedecer: quer nos envie à Turquia, ou a quaisquer 
outros infiéis que ainda existem nas regiões chamadas Índias, ou a quaisquer 
outros heréticos ou cismáticos, ou ainda a quaisquer fiéis (BR, § 6, p. 304, Tomo 6 
– grifos meus). 

Assim, de todas as instituições católicas, a jesuíta foi a que se identificou como mais 

próxima do papado. Isso se tornava claro na contínua necessidade de invocar a autoridade 

papal para sua própria proteção. Este era, para O’Malley, um relacionamento de dependência 

que permitia a liberdade que os jesuítas desejavam para exercer seus ministérios, conforme 

seu próprio “modo de proceder”. Os membros da Ordem assumiam, por conseguinte, a tarefa 

apologética em defesa da fé católica, o que coincidia, inevitavelmente, com a defesa do 

papado. 

Este juramento levantou questionamentos na cúria papal, quando foi proposto 

inicialmente, nos Cinco capítulos, em 1539. Loyola, contudo, mostrou sua importância bem 

cedo, em 1545-46, ao referir-se a ele como “nosso início e fundação principal da Companhia”. 

No entanto, O’Malley destacou que  
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A confusão acerca do significado do voto mesmo entre os jesuítas originou-se da 
negligência ao óbvio. Antes de tudo, não era um voto “ao papa”, como é dito 
algumas vezes elipticamente, mas, como todos os votos religiosos, um voto a Deus. 
Segundo, o voto não era nem sobre o papa, mas sobre “missões” – circa missiones. 
“Missões” significam aqui claramente ministério itinerante ou ministério “através 
do mundo” para a “maior ajuda das almas”. O voto era “nosso início”, porque os 
companheiros haviam pronunciado seu equivalente em Paris em 1534 como uma 
alternativa de renúncia à viagem para Jerusalém. Era a “principal fundação” da 
Companhia, porque dizia respeito ao que era totalmente central ao chamado jesuíta 
– o ministério (O’MALLEY, 2004, p. 461). 

O voto de estabilidade era, por outro lado, o que tornava o homem um monge, ou seja, 

o compromisso de viver toda a vida no mosteiro, onde buscaria sua própria santificação. O 

Quarto Voto dos jesuítas era, em essência, um juramento de mobilidade, isto é, uma promessa 

solene de viajar a qualquer lugar do mundo para “ajudar as almas”. Era, por assim dizer, uma 

das melhores indicações de como a nova Ordem queria quebrar a tradição monástica 

(O’MALLEY, 2004, p. 461). A promessa de sujeição imediata ao santo padre permitia, assim, 

a cinesia e a autonomia dos membros da Ordem em relação ao poder secular dos reis cristãos. 

“Por deverem obediência apenas ao papa e aos seus superiores da hierarquia da Ordem, os 

jesuítas colocavam-se fora da jurisdição das autoridades religiosas locais” (EISENBERG, 

2000, pp. 36-7). 

De acordo com Pompa (2003), a espiritualidade dos inacianos era uma abertura para o 

mundo externo e a missão era a sua tradução mais completa. Isso está implícito no “quarto 

voto”: a total obediência ao papa e a aceitação pelo missionário de ser enviado a qualquer 

lugar onde sua santidade quisesse, entre os turcos ou nas Índias, entre hereges ou cismáticos.  

Encontramos nessa fórmula a concepção tomista do paganismo, adotada também 
na Bula Sublimis Deus, em que há dois tipos de pecadores: os hereges, que têm de 
pagar pelo seu pecado (e os jesuítas estiveram, na Europa como no Novo Mundo, 
entre os consultores da Inquisição), e os pagãos, que devem ser tirados das trevas 
da ignorância mediante a conversão. A fórmula é significativa também porque nos 
remete ao quadro político e cultural em que a Companhia começou a agir: a 
alteridade religiosa contra a qual o catolicismo reformado tinha que lutar (e para a 
qual a Companhia tinha que se volver na prática pastoral) era múltipla: dos hereges 
aos infiéis. Isso confirma a vocação universalista da Igreja tridentina e dos jesuítas 
(POMPA, 2003, p. 66). 

Obviamente, os jesuítas tinham de tratar não só do papado como uma questão 

teológica, mas também com os próprios papas individuais. Estavam ansiosos para agradar, 

mas nem sempre tiveram sucesso. Durante aquele quarto de século houve cinco papas. Paulo 

III, após aprovar a Companhia, sustentou-a até a morte, em 1549. Seu sucessor, Júlio III, fez o 

mesmo até falecer, em 1555. No mesmo ano, depois de uma dura eleição, foi escolhido 

Marcelo II, que morreu um mês mais tarde e foi sucedido por Paulo IV, Giampietro Carafa. 

Este, descendente orgulhoso de uma das famílias líderes de Nápoles, co-fundador da Ordem 



85 

 

 

dos teatinos63, tivera uma amizade ambivalente com a Companhia e seu fundador desde seus 

primeiros dias, em Veneza. Primeiro porque, em 1545, os teatinos sugeriram uma união com 

os jesuítas, o que foi rejeitado por Loyola. Segundo, pelo ódio e desconfiança de Carafa em 

relação a tudo o que tivesse proveniência espanhola, oriunda de seu ressentimento contra a 

ocupação espanhola de sua nativa Nápoles por mais de meio século.  

Carafa mostrou-se, portanto, publicamente hostil em relação aos jesuítas. Durante o 

último ano da vida de Loyola, houve um relacionamento imprevisível com o papa reinante. 

Após a morte do fundador da Ordem, foi aberta, em 19 de junho de 1558, a Congregação 

Geral. Em 2 de julho, data escolhida para a eleição do novo geral, o cardeal Pedro Pacheco 

apareceu e informou aos jesuítas que o papa o delegara para observar a eleição e contar os 

votos. Laínez foi eleito com 13 votos de um total de 20. Ainda convencido de que Loyola 

havia governado a Companhia como um tirano, Paulo IV pediu que o termo de Laínez não 

fosse vitalício, segundo determinavam as Constituições, mas perdurasse só três anos, a fim de 

prevenir a repetição de supostos abusos cometidos sob a direção inaciana. No entanto, por 

intermédio de Laínez e Salmerón, foi enviada uma carta ao papa dizendo-lhe que era desejo 

unânime deles que as Constituições não fossem mudadas a este respeito. Paulo IV recebeu-os 

friamente, acusando-os de insubordinação, dizendo que esperava toda espécie de desordem 

por parte da Companhia e recusando-se a mudar sua decisão. Como se não bastasse, o papa 

impôs aos jesuítas a obrigação de cantar as horas litúrgicas em coro todos os dias. Laínez 

providenciou para que os jesuítas na casa professa em Roma obedecessem totalmente, mas, 

em outros lugares, especialmente nos Colégios, a recitação de todas as horas em comum era 

praticamente impossível.  

Antes que essa anomalia atraísse a ira papal, Paulo IV faleceu, em 18 de agosto de 

1559. Em seu sucessor, Pio IV, os jesuítas encontraram uma atitude mais favorável. Pio IV 

morreu em dezembro de 1564, dois meses antes da morte de Laínez. Embora as relações dos 

jesuítas com o novo papa, Pio V, fossem boas, mais uma vez tiveram de defender seu Instituto 

contra a autoridade papal em vários pontos. O que os primeiros jesuítas temiam era que 

qualquer mudança em seu Instituto, na sua “maneira de proceder”, trouxesse um risco à sua 

integridade – daí sua resistência ao papado no que podiam parecer questões secundárias, 

                                                 
63 Clérigo Regular é o nome oficial da Ordem dos Clérigos Regulares – teatinos, reconhecida pela Igreja em 14 
de setembro de 1524. São Caetano foi o seu fundador, juntamente com Bonifácio de Colli, Paulo Consiglieri e 
Giampietro Carafa – bispo de Chiete (Teati), da qual provém o nome teatinos –, que mais tarde se tornaria o 
papa Paulo IV (1555-59). Os teatinos foram a primeira ordem religiosa da Reforma Católica. 
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como as horas litúrgicas, o período do cargo do geral e a nomeação dos jesuítas para o 

episcopado (O’MALLEY, 2004, pp. 471-7). 

Para situar com mais profundidade a gênese da Companhia e conhecer as bases da 

“pedagogia da vigilância” organizada pelos jesuítas, no entanto, há que discutir o texto dos 

Exercícios espirituais de Loyola. Como pôde ser observado no item anterior, a prática dos 

Exercícios era a porta de entrada para a Companhia desde antes de seu reconhecimento oficial 

pela Igreja. Os Exercícios constituem, a meu ver, a base pela qual é possível compreender a 

forma como o jesuíta via o mundo e tudo o que o envolvia: o tempo64, o corpo, a 

consolação65, a desconsolação e questões afins. Para O’Malley, “não se pode conhecer os 

jesuítas sem referência ao livro dos Exercícios” (O’MALLEY, 2004, p. 20). 

Em artigo intitulado “El espacio del deseo”, Michel de Certeau destacou que os 

Exercícios eram como um livreto de ópera que incluía um texto, porém não dava indicações 

da música e dos diálogos. Para o autor, “lo esencial de este texto se encuentra fuera de él”. 

Não é um relato de um itinerário, nem um tratado de espiritualidade; seu método supunha o 

que não representava: as vozes do desejo e tinha como objeto articulá-las. O texto dos 

Exercícios era, pois, um “discurso de lugares”: uma série articulada de topoi (CERTEAU, 

2004, p. 39). 

Certeau disse que entre a antropologia e a teologia que compunham o texto inaciano 

havia um ponto de fuga que guardava relação com a ordem do mundo: a “vontade”. Para ele, 

a concepção teológica do tempo remetia à “vontade” como “princípio e fundamento” 

                                                 
64 É importante lembrar que o padre jesuíta tinha um conceito de tempo histórico como tempo participado pela 
graça divina. 
65 O termo “consolação” era caro a Loyola e aos jesuítas e aparecia constantemente nas cartas com as quais lido 
nesta pesquisa. De acordo com O’Malley, um sinal de que alguém estava aberto à ação de Deus era a 
“consolação”. Os jesuítas percebiam-se, em grande parte, como comprometidos com o ministério da consolação. 
A palavra tinha para eles um significado bem preciso, que não era o equivalente natural de bom sentimento. 
Loyola descreveu-a inúmeras vezes nos Exercícios, reconhecendo que ela tinha manifestações diferentes, 
dependendo do estado espiritual da pessoa que a experimentava. Ela trazia paz, mas podia, ao mesmo tempo, ter 
como consequências a tristeza e a dor: “Por consolação eu quero dizer o que ocorre quando algum movimento 
interior é causado dentro da alma, através do qual ela vem a ser inflamada com o amor de seu Criador e Senhor. 
Como resultado, ela não pode amar coisa criada na face da Terra em si mesma, mas somente no Criador de todas 
elas. Semelhantemente, esta consolação é experimentada quando a alma verte lágrimas que a movem para o 
amor por seu senhor – quer sejam lágrimas de aflição por seus pecados ou acerca da paixão de Nosso Senhor ou 
sobre outra matéria diretamente ordenada ao seu serviço e louvor. Finalmente, na palavra consolação incluo todo 
o aumento em fé, esperança e caridade e toda a alegria interior que chama e atrai alguém às coisas celestiais e à 
salvação de sua alma, ao trazer tranquilidade e paz em seu Criador e Senhor (Ex. Esp., § 316, apud O’MALLEY, 
2004, pp. 40-1). Contudo, para Certeau, “la ‘consolación’ o la ‘desolación’ no podría ser considerada en sí 
misma. Es imposible atribuir un sentido a una u otra tomada de manera aislada, como si una significara el 
‘acuerdo’ de Dios y la otra su ‘disgusto’. El sentido resulta de su relación y de la dirección que ésta indica. Sólo 
el desarrollo es signo. En su singularidad, ningún momento tiene valor; ningún lugar es verdadero o falso; 
ninguna objetividad es, pues, sagrada, y ningún lenguaje invulnerable. No adquieren sentido sino inscritos en una 
relación dinámica, en función de las trayectorias del ejercitante” (CERTEAU, 2004, p. 46). 
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incognoscível de tudo o que pode ser conhecido. No homem é igual: as moções na obra de 

Loyola eram precisamente as irrupções desse querer que seguia sendo outro em relação com a 

ordem manifesta. No homem, falava algo inesperado, algo que nascia do incognoscível, e que 

agitava a superfície do conhecido e o transformava. Seria origem de uma nova “disposição da 

vida”. Toda instauração de uma ordem se inaugurava a partir da “vontade”66 (CERTEAU, 

2004, p. 42). 

Esta “vontade”, tal como era entendida no século XVI, repousava sobre o postulado de 

uma fé cristã: o que havia de mais profundo e de menos conhecido em Deus (a inquietante 

estranheza de Sua vontade) era o que havia de mais profundo e de menos conhecido no 

homem (a inquietante familiaridade com nossa própria vontade). Assim, a tática inaciana 

envolvia o exercitante na indeterminação desse querer (CERTEAU, 2004, p. 45). 

Colocando-se inteiramente à disposição desse “querer”, a nova interpretação do 

cristianismo dos jesuítas, expressa pela primeira vez nos Exercícios, era centrada naquilo que 

eles chamavam “o nosso modo de proceder” (noster modus procedendi), uma vez que seus 

membros acreditavam que a adoção de um mesmo “modo de proceder” era o que os fazia 

“jesuítas”.  

Entre 1540 e 1548, ano de sua impressão, com aprovação papal, poucas mudanças 

foram feitas nos Exercícios. Eles já eram um dos documentos fundamentais da nova Ordem, 

prescrito, por conseguinte, na sua duração integral para todos os noviços que nela 

ingressassem (O’MALLEY, 2004, pp. 63-4). 

Para Loyola, o método de santificação pessoal adquirido mediante a disciplina 

prescrita nos Exercícios espirituais se constituiu em inspiração para a boa administração da 

Companhia de Jesus. Os Exercícios eram, pois, o produto de uma destilação do processo de 

conversão do próprio Inácio de Loyola de cavaleiro a devoto (EISENBERG, 2000, pp. 31-3). 

Os Exercícios espirituais alcançaram, assim, importância fundamental. Os superiores 

jesuítas, por exemplo, viriam a exercer várias das funções originalmente conferidas por 

Loyola ao chamado diretor dos exercícios. Eles seriam, por assim dizer, os guias dos irmãos 

das Casas jesuíticas. Nesse sentido, segundo Eisenberg,  

                                                 
66 Para conhecer essa “vontade”, o devoto precisava ficar sozinho. Com os estados místicos ele atingia os graus 
supremos da piedade pessoal. De fato, o misticismo era o sentimento de conhecer a Deus através da intuição e de 
entrar em comunicação direta com ele, sendo o êxtase o grau supremo de tal união. Enquanto práticas 
obrigatórias e práticas de devoção constituíam modalidades exteriorizadas e muitas vezes coletivas da religião, o 
misticismo, forma mais elevada da espiritualidade, referia-se às relações do homem com Deus no que tinham de 
mais pessoal e íntimo (LEBRUN, 1991, p. 101). 
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A transformação do conceito inaciano de obediência, contido nos Exercícios 
espirituais, em um conceito jesuítico de obediência institucional também exerceu 
um papel importante na consolidação da organização jesuítica. Por terem sido 
escritos somente um ano após o acidente de batalha que levou Loyola a abandonar 
sua carreira militar, os Exercícios espirituais reproduzem muito da mentalidade 
medieval das ordens militares, particularmente no tocante à obediência à Igreja. Da 
mesma maneira que os templários e os hospitalários, os jesuítas no princípio se 
viam como “soldados” de Cristo, e, consequentemente, soldados de Seu vigário na 
Terra, o Sumo Pontífice (2000, p. 36).  

É fundamental, todavia, examinar o próprio texto dos Exercícios para compreender o 

que ele indicava. Veja-se que o texto dos Exercícios se compunha como um itinerário, a partir 

do qual o padre ia subindo os degraus da ascese, para chegar a uma vida pautada pela 

prudência. Nesse sentido, observei que, logo na primeira meditação, Loyola ofereca o “tom” 

das linhas do documento, ao falar em termos de uma “empresa”, usando expressões como: o 

Senhor “comprou a tua salvação” e ao perguntar: “como tens tu até agora correspondido a esta 

dívida tão imensa de servir ao Senhor?” (Exercícios espirituais – Primeira meditação para o 

primeiro dia, n. 1, grifos meus). A Companhia era compreendida, nesse sentido, como um 

empreendimento que precisava expandir suas filiais por todo o mundo e, acima de tudo, 

necessitava de uma boa administração. Loyola empregava também termos militares, 

indagando: “até quando há de durar esta guerra entre ti e Deus?” (Segunda meditação para o 

primeiro dia, n. 2, grifos meus). O membro da Companhia seria, assim, o soldado de Cristo 

sob a bandeira da cruz. 

Interessante o enfoque sobre a ascese da alma quando Loyola destacava a “soberba e a 

vida deliciosa” como impedimentos para a salvação. Há que considerar o caminho da ascese a 

ser vivido como uma batalha entre o bem e o mal – Deus e o Diabo –, registrada pelo coração. 

Aliás, era justamente nos movimentos do coração (de consolação e desolação) que o autor 

conduzia sua tese de batalha espiritual que formava o fio condutor dos Exercícios. O dever do 

discípulo era discernir os movimentos do coração e ver aonde o estavam conduzindo. Essa 

perspectiva era, conforme meu entender, uma chave para a leitura dos Exercícios. Vejam-se, 

pois, os textos seguintes, sob tal chave: 

Examina que impedimentos deves tirar para assegurares mais a tua salvação; se 
alguma amizade, algum emprego, algum divertimento. Geralmente falando, um 
grande impedimento é a soberba e a vida deliciosa, porque a soberba impede a 
graça, e a vida deliciosa impede a cooperação com a mesma graça (Exame para o 
primeiro dia, n. 6, grifos meus). 

Sobre as paixões desordenadas, o texto era enfático ao determinar o afastamento do 

“amor desordenado a delícias”. Para Moreau (2003), os princípios da Companhia mostravam 

um forte pessimismo em relação à ação humana fora dos limites da obediência. “O homem só 
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poderia se salvar pela total submissão à vontade divina, revelada na meditação”. Para o autor, 

ao escrever os Exercícios, Loyola esperava purgar os pecados dos discípulos e ajudá-los a 

descobrir a vontade de Deus sobre eles, “que em muitos casos era exatamente entrar para a 

Companhia”. Assim é que, pelos Exercícios, o praticante deveria passar uma semana 

contemplando a ideia de que o homem foi criado para servir a Deus e, assim, alcançar a 

salvação. Por conseguinte, lembra o autor, “nos Exercícios (...), o penitente deveria pôr a mão 

no coração cada vez que pensasse em pecado” (MOREAU, 2003, pp. 242-3).  

Em sintonia com o que já foi ressaltado no capítulo anterior sobre a concepção católica 

do corpo, repare-se que, no excerto seguinte, Loyola apresentava a proximidade do lícito com 

o ilícito e o corpo como “inimigo da alma” – que por isso deveria ser vigiado. A alegria na 

vida presente também não era um bom sinal para a alma que queria a salvação. O texto 

recomendava, pois, a prudência como reta intenção67. Veja-se: 

Examina-te sobre o amor desordenado a delícias. Não se fala aqui dos pecados 
contra a castidade, que por si mesmos se dão a conhecer e se devem examinar 
quando se hão de confessar sacramentalmente. Examina-te, pois, agora sobre o 
demasiado desejo de te dares a passatempo, e de tomares todos aqueles 
divertimentos que à primeira vista te parecem inocentes, mas continuados acabam 
frequentemente em graves pecados. Aquelas moscas que de passagem gostam o 
mel não sentem dano, mas se se introduzem e detêm no mel ficam presas e perdem 
a vida. É muito dificultoso entreter-se um nos confins do lícito, sem passar ao 
ilícito. Além de que passar a vida alegremente com excesso n’este mundo é sinal 
de condenação, dizendo o Senhor no Evangelho: ai de vós os que agora rides. É 
uma desordem monstruosa pretender para a alma uma eterna felicidade, e 
entretanto não suspirar mais que de ter contente o corpo, que é inimigo da alma, e 
empregar todos os cuidados e todos os pensamentos nas delícias da carne, que com 
as mesmas delícias mete em risco a nossa salvação, fazendo-nos tão 
dessemelhantes de Jesus Cristo, modelo de todos os predestinados (Exame para o 
segundo dia, n. 5, grifos meus). 

Se o corpo seria lugar do pecado, cabe perguntar: o que faria, pois, o ser humano ser 

condenado? De acordo com a visão ascética do autor dos Exercícios, eram os afetos 

desordenados. No tocante aos afetos de uma alma condenada, Loyola dizia que o pecado 

“obrigava” Deus a tratar rigorosamente uma alma. Essa era uma característica interessante dos 

Exercícios, pois Deus era apresentado constantemente como o “Justo Juiz”, pouco 

misericordioso, mais parecido com um comandante de batalha. Observe-se: 

Oh maldito pecado, que obrigas a um Deus tão bom a tratar tão rigorosamente a 
uma alma que tinha sido sua esposa, e agora será para sempre troféu da justiça 
divina, plantado imovelmente no fogo eterno! (Quarta meditação para o terceiro 
dia, n. 2 – grifos meus). 

                                                 
67 Para se adquirir a prudência, as “afeições desordenadas” deveriam ser evitadas. As cartas que chamo 
“polêmicas”, e que serão tratadas adiante, expunham o quanto era difícil fazer o padre que vivia na aldeia ser fiel 
ao que praticou nos Exercícios.  
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Sobre o “modo de proceder contigo mesmo”, ficava clara a linguagem de tribunal 

usada pelo autor. O Deus castigador estava prestes a agir neste tribunal com penas eternas: 

És pois juntamente réu e juntamente juiz de ti mesmo, e se não exercitares este 
ofício retamente sobrevirá Deus com a sua divina justiça a castigar-te, não com 
penas temporais, que somente são para os penitentes, mas com penas eternas, que 
justamente merecem os impenitentes (Exame para o quarto dia, n. 1 – grifos meus). 

 Vigilância sobre si mesmo, disciplina e ascese estavam presentes no texto seguinte, 

sob a forma de mortificação dos sentidos e da prática do jejum. Note-se a referência aos 

divertimentos e a censura às más companhias. Aproveitar bem o tempo era a estratégia usada 

para preencher os espaços vazios que, do contrário, seriam tomados pela força do mal. Por 

isso, declarava-se que o desperdício do tempo com ociosidade era a origem dos vícios: 

Examina qual seja a tua penitência externa: 1. Se te privas de alguns gostos lícitos, 
mortificando em algumas cousas os teus sentidos. 2. Se afliges o corpo com alguns 
jejuns de mais, ou com alguma outra sorte de aspereza (...). Examina-te sobre os 
teus divertimentos; quais eles sejam: 1. Se perigosos para te conduzir ao pecado. 2. 
Se misturados com alguma coisa ilícita. 3. Se em companhia de pessoas perversas 
que ou louvam o mal, ou falam sempre palavras que te levariam ao mal (...). Se 
desperdiças esta tão grande riqueza do tempo em uma mera ociosidade, a qual só é 
a origem de todos os vícios (Exame para o quarto dia, n. 3, 4 e 5 – grifos meus). 

Sobre “os dois estandartes” o texto assumia, enfaticamente, características de ordem 

de batalha. A imagem do duplo pavilhão era usada para caracterizar a vocação jesuítica. Os 

jesuítas eram, nesse sentido, os soldados de Cristo em campo de batalha. Os dois senhores 

estavam ali, em “pé de igualdade”, arrebanhando discípulos ou, como citava o texto, 

levantando bandeira e fazendo gente. A referência à batalha era forte, porquanto se empregava 

o termo alistamento para designar a evangelização. Cristo usava armas de mortificação aos 

afetos desordenados, mas era humilde e amoroso. Lúcifer, por outro lado, também estava 

trabalhando com seus soldados. Estes usavam armas contrárias ao do outro senhor (Cristo), 

como a concupiscência da carne e dos olhos. Interessante observar a representação do 

Demônio carregada de fogo, sangue e fúria e o fato de que este também fumava. Penso que 

era nessa perspectiva que os jesuítas muitas vezes identificavam os costumes indígenas (tais 

como o canibalismo, as festas, o fumo e as guerras) como diabólicos. As ocas dos índios, por 

exemplo, foram identificadas nos relatos jesuíticos com o próprio inferno. Acompanhe-se o 

texto e suas imagens: 

Considera que no mundo se acham dois senhores: um, legítimo senhor, que é 
Cristo; o outro, tirano, que é Lúcifer. Ambos levantam bandeira, fazem gente, 
procurando trazer muita ao seu próprio partido. Considera pois que Jesus Cristo, 
assentado em um lugar humilde, com rosto benigno e amoroso, rodeado de seus 
discípulos, lhes ordena que vão por todas as partes do mundo a chamar os homens 
ao seu serviço, alistando-os debaixo da bandeira da sua cruz; que da outra parte 
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contrária Lúcifer, príncipe das trevas, assentado em trono de fogo, com semblante 
horrível, os olhos abrasados, a boca ensanguentada e cheia de fumo, sumamente 
enraivado e furioso, manda também a inumeráveis demônios, de que está rodeado, 
que se espalhem por toda a Terra e chamem a todos os homens a se rebelarem 
contra Deus. Sendo pois estes dois capitães tão diversos e contrários, são também 
diferentes as armas com as quais querem se combata. Lúcifer quer que os seus 
soldados combatam contra Deus com a força do amor próprio, que é o monstro das 
três cabeças, de que fala S. João: concupiscência da carne, concupiscência dos 
olhos e soberba da vida; convidando a todos a procurarem para si gostos, riquezas 
e honras juntamente com ofensas de Deus. Porém Jesus Cristo, totalmente oposto, 
quer que os seus soldados combatam com o ódio santo de si mesmos, e com a 
mortificação universal de todos os afetos desordenados (Primeira meditação para o 
sexto dia, n. 1 – grifos meus). 

A premiação que ofereciam os dois capitães também era diversa, por conseguinte. 

Interessante perceber que Deus e o Diabo estavam ativos em todo o processo de batalha. A 

paga oferecida por Cristo passava pelo caminho estreito da cruz, da pobreza e da humilhação, 

cujo prêmio, porém, era a paz. Por outro lado, Lúcifer oferecia as chamas como premiação, 

mas estava implícito no relato que este enganava, oferecendo muitas vezes o caminho largo 

das delícias mundanas para atrair para si soldados desavisados. Nos seus próprios termos e 

imagens: 

Considera a paga que dão de presente estes dois capitães, Cristo e Lúcifer, aos seus 
soldados. Jesus Cristo fala só de cruz, de pobreza, de humilhação, de ódio de cada 
um a si mesmo; mas esta pobreza é a verdadeira riqueza, esta humilhação é a 
verdadeira exaltação, este ódio é o verdadeiro amor, esta cruz é abundante da 
verdadeira suavidade e da verdadeira paz (...). Considera a paga que para o futuro 
prometem estes dois capitães. Uma paga se dá aos soldados no tempo da guerra, e 
outra maior recompensa se lhes dá depois da vitória. Portanto, Lúcifer, depois de 
ter tratado tão mal na vida presente aos que o seguem, não lhes dá na outra vida 
mais que chamas horríveis. Este ladrão infernal o que pretende é no tempo da vida 
roubar-te a paz do coração e dar morte à tua alma com um pecado grave (Primeira 
meditação para o sexto dia, n. 2 e 3, grifos meus). 

 Sobre o “modo de proceder com Deus”, o texto seguia sempre a ordem seguinte: 

examina-te quanto aos pensamentos; examina-te sobre as palavras; examina-te sobre as 

obras; examina-te sobre as omissões (Exame para o sexto dia). O quarteto pensamentos, 

palavras, obras e omissões formava, pois, um itinerário para o autoexame da pessoa que se 

pretendia seguidora de Cristo, principalmente, no caso, o aspirante a fazer parte da 

Companhia de Jesus. Com as palavras acima, Loyola oferecia um completo roteiro para uma 

eficiente avaliação de consciência diante do caminho de seguimento a Cristo. 

Sobre os maus hábitos e o seu remédio, o texto era claro ao asseverar que o tempo era 

fator fundamental na retomada do bom caminho. Era preciso, pois, não deixar que os maus 

hábitos se enraizassem a ponto de ficar difícil sua extirpação. Recorrendo à Sagrada 
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escritura, o fragmento apontava o jejum e a oração como os dois remédios para os maus 

hábitos. 

Examina os maus hábitos que tens por causa da tua má vida, e primeiramente 
quanto tempo há que os tens, porque maior força se requer para arrancar uma 
planta antiga e muito arraigada, do que para arrancar uma nova e tenra (...). Os 
remédios são dois que nos manifestou o Senhor quando livrou aquele 
endemoninhado desde menino. Esta casta de demônios, disse o Senhor, não pode 
sair senão com a oração e com o jejum (Exame para o sétimo dia, n. 1 e 2 – grifos 
meus). 

O texto seguia normatizando a oração. Enfatizava-se a humildade e a perseverança, e 

para isto se recorria à imagem da tempestade: 

Examina-te pois sobre a oração. Isto não quer dizer rezar somente algumas 
orações com o coração vagabundo, e com o entendimento distraído, mas quer dizer 
recorrer com grande instância ao Senhor, pedindo-lhe a sua graça com grande 
humildade e com grande perseverança, como farias se no meio de uma tempestade 
não tivesses outra esperança de te salvar no naufrágio mais que a ajuda de Deus. A 
esta sorte de oração nenhuma coisa se nega das necessárias para a salvação (Exame 
para o sétimo dia, n. 3 – grifos meus). 

Sobre o outro remédio, o jejum, os extratos o qualificavam como sendo todo tipo de 

mortificação dos sentidos que se pudesse fazer. O jejum era, pois, muito mais que se privar de 

alimentos: era privar-se também de todas as delícias da carne, tais como a comodidade, a 

gula, a ociosidade, as paixões mundanas e os apetites perversos. Repare-se, pois, no texto e 

suas recomendações: 

Examina-te sobre o jejum, pelo qual se entende todo o gênero de mortificações que 
sirvam ou para castigar os excessos passados, ou para prevenir as caídas futuras. Se 
concedes ao teu corpo todos os cômodos, se lhe dás todos os alívios, se buscas toda 
a brandura no leite, e todas as delícias na mesa; se queres achar-te a todos os 
passatempos e intervir em todas as conversações; perder o tempo com toda a sorte 
de ociosidade; em uma palavra, se não queres negar satisfação alguma às tuas 
paixões e apetites, nem queres fugir a perigo algum dos que fugiram os Santos, 
como podes racionalmente esperar que te hás de emendar? Não podes esperar mais 
que, depois de passares a vida sempre em pecados, uma morte eterna no meio de 
todas as penas (Exame para o sétimo dia, n. 1, 2, 3 e 4 – grifos meus). 

Os Exercícios espirituais eram, portanto, como se pode perceber em suas letras, 

orientações práticas destinadas, acima de tudo, aos padres que queriam dedicar suas forças à 

batalha espiritual do seguimento das pegadas de Cristo. Constituíam-se, pois, num texto de 

formação para o padre. Para formar o missionário, o autor utilizava-se de imagens fortes, tais 

como guerra e batalha. O retrato de Deus presente nas páginas dos Exercícios não era, por 

conseguinte, o da misericórdia e compaixão, mas o do juiz e capitão. 

Para O’Malley, todavia, era fundamental considerar o texto dos Exercícios não 

destinado a exprimir um ponto de vista teológico em particular. Suas origens não repousavam 
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num estudo erudito, numa disputa acadêmica, numa sala de corte inquisitorial ou num 

conselho eclesiástico. Não era uma contradição a Lutero. Ele se originava na experiência 

religiosa do autor e seus elementos básicos estavam corretamente colocados antes que Loyola 

tivesse alguma educação teológica. Não se tratava, pois, de um livro de dogmas, mas de um 

livro dogmático – ou seja, que assumia que sua mensagem básica era a herança cristã comum 

e que tal mensagem não necessitava ser debatida. Era necessária, portanto, uma apropriação 

pessoal, um apego de todo o coração à mensagem e, depois, a tradução de tudo isso de todo o 

coração para a própria vida (O’MALLEY, 2004, p. 71). 

 

 

 

2.3 “Escrevendo cartas”68: a retórica e a organização da 

escrita na Companhia de Jesus 

Na verdade a eloquência não é mais do que a sabedoria que fala com abundância. 

Cipriano Soares 

 

A escrita jesuítica no decorrer dos séculos XVI e XVII estava, por assim dizer, 

pautada por uma série de fatores, sobre os quais apresento algumas considerações a seguir. É 

necessário esclarecer, entretanto, que o escopo deste tópico é apresentar a relação entre 

retórica e escrita, sobretudo na prática jesuítica. Mas o aprofundamento a respeito das bases 

da retórica é também fundamental para compreender a relação dos padres jesuítas com os seus 

interlocutores. Nesse sentido, cito algumas cartas que demonstravam as técnicas usadas pelos 

inacianos para se aproximarem dos nativos e as “artimanhas” empregadas a fim de que a 

pregação da doutrina fosse assimilada pelos aborígines. Por fim, apresento algumas missivas 

que organizavam “os modos de escrever” no início da organização da Companhia de Jesus.  

 

2.3.1 A instrução retórica e a prática jesuítica  

A chamada instrução retórica não era uma novidade do século XVI e mesmo a Igreja 

já incorporava em sua liturgia elementos advindos da retórica, como as chamadas artes 

                                                 
68 Expressão tomada de Londoño (2002). 
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liberais69 no período medieval. Segundo Skinner (1996), o objetivo básico da instrução 

retórica (nos primórdios do século XII) era conferir uma capacitação bastante valorizada no 

mercado: quem a estudava aprendia a escrever cartas oficiais e outros documentos análogos 

com o máximo de clareza e de força persuasiva. Essa corrente começou a se desenvolver em 

Bolonha, na universidade que queria formar advogados e juízes, cujo mais destacado 

professor de retórica foi, nesse período, Adalberto de Samaria, o primeiro a se definir como 

um dictador, ou seja, um instrutor da ars dictaminis. Sua principal obra foi Os preceitos da 

epistolografia (concluída entre 1111 e 1118).  

As regras que esse autor formulou se consolidaram num sistema rígido e foram 

seguidas na geração posterior à sua morte. Tais regras determinavam as partes distintas nas 

quais as cartas se enquadrariam. Os dictadores começaram a incluir em suas obras o que 

chamavam dictamia, ou coleções de modelos de cartas, a fim de ilustrar a correta utilização de 

seus preceitos. Nesse sentido, formularam 12 diferentes parágrafos de abertura para serem 

usados numa carta ao papa, cinco se o destinatário fosse um cardeal, dois modelos na 

correspondência para um bispo, quatro se se destinasse a um imperador e assim por diante. 

Foi por meio desses modelos que os dictadores começaram a se preocupar de maneira 

consciente com os negócios legais, sociais e políticos das cidades-Estado italianas. Em 

meados do século XII, tornou-se rotina as cartas incluídas em tratados sobre a ars dictaminis 

tratarem de assuntos que tivessem um imediato interesse prático para os alunos que a 

estudavam. A ars dictaminis conheceu, no entanto, seus avanços: no início do século XIII, 

tornou-se praxe combinar o ensino da arte de escrever cartas com a assim chamada ars 

arengendi, a arte de fazer discursos públicos formais (SKINNER, 1996, pp. 50-2). 

Além de organizar a escrita, conforme já salientado, contudo, eu diria que em especial 

os jesuítas estavam, por assim dizer, fortemente ligados às disposições retóricas, com o intuito 

de serem úteis e eficazes no trabalho missionário. Para os padres, era preciso persuadir pela 

fala e pela escrita. As suas cartas, por exemplo, eram reguladas por prescrições rígidas, que 

distinguiam gêneros epistolares conforme a matéria tratada e o destinatário. É nesse sentido, 

                                                 
69 De acordo com Carvalho (1952), o trivium e o quadrivium das escolas da época pré-universitária medieval, 
com as suas sete artes liberais, constituíam os elementos subsistentes da cultura antiga, mesmo depois do 
desaparecimento das escolas romanas espalhadas pelas províncias do Império. Sua origem como programa 
completo de estudos remontava a Platão (CARVALHO, 1952, p. 451). Para o autor, o bom êxito de um sistema 
estava nas ordens de utilidade que o sustentavam. Assim, o destino dos estudos na Idade Média estava vinculado 
às funções práticas e utilitárias que as “artes” podiam representar: “o trivium – acentua Brehier em sua Histoire 
de la philosophie – encontra a sua justificação na necessidade da leitura e explicação das escrituras e dos padres, 
assim como no ensino do dogma: o quadrivium é indispensável à liturgia e ao cômputo eclesiástico” (apud 
CARVALHO, 1952, p. 452).  
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pois, que resgato agora alguns preceitos retóricos do período, utilizados pelos inacianos em 

suas Casas espalhadas pelo mundo. 

Para tanto, penso que é fundamental tratar do texto do jesuíta Cipriano Soares, que em 

1562 escreveu Arte de retórica, um manual usado nos Colégios dos jesuítas no período. Na 

saudação que Soares fazia ao “leitor cristão”, logo no início do texto, lia-se: 

os nossos superiores desejavam que todas as partes da eloquência explicadas por 
definições, ilustradas com exemplos, fossem compendiadas num livro, com método 
e ordem, baseado no pensamento de Aristóteles, e não só no pensamento mas 
também frequentemente nas palavras de Cícero e Quintiliano. Julgavam que havia 
de ser possível, se isso se fizesse, que os discípulos, juntamente com os vulgares 
preceitos de Retórica, percebessem aqueles mais recônditos acerca dos lugares-
comuns dos argumentos, da amplificação, do tipo de discurso e de número oratório. 
Esta missão, tendo-a eu tomado por vontade daqueles a quem de bom grado 
entreguei os planos da minha vida, reuni nestes três livros os preceitos da arte da 
palavra; fi-lo na medida em que as exíguas forças do meu talento o puderam 
realizar e conseguir, para ajudar os adolescentes a ler os doutíssimos livros de 
Aristóteles, de Cícero e de Quintiliano, em que se contêm as fontes da eloquência 
(SOARES, [1562], 1995, p. VIII – grifos meus). 

Como se vê, pois, os jesuítas bebiam em fontes antigas. Nessa direção, O’Malley 

(2004) destacou que o conteúdo ético dos clássicos e sua necessidade para o cultivo de um 

estilo agradável e persuasivo de discurso para o ministério eram a base principal com a qual 

os jesuítas justificavam os clássicos para si mesmos. Argumentavam, ainda, que o estudo dos 

clássicos era útil para entender a Bíblia (O’MALLEY, 2004, p. 399).  

Esse “retorno aos clássicos”, contudo, não era exclusivo dos inacianos, pois a Europa 

inteira foi afetada pelas mudanças trazidas pelos renascentistas. David Hamilton (2001) 

destacou que um dos principais processos de remodelação, trazido pelo Renascimento, foi a 

reconfiguração da base do conhecimento educacional da Academia. Os clássicos foram 

ressuscitados, revisados e, acima de tudo, retrabalhados (HAMILTON, 2001, p. 52). Para o 

autor, práticas duradouras de formação de crianças (isto é, pedagógicas) tornaram-se cada vez 

mais sujeitas à interferência de pressupostos didáticos que, por sua vez, emergiram 

juntamente com a reformulação das ideias clássicas e de sua incorporação aos textos e 

práticas de Colégios e escolas quinhentistas. O Renascimento contribuiu, assim, para a ideia 

de que disciplina relacionava-se à apresentação do conhecimento. No século XVI disciplina e 

didática tinham uma preocupação conjunta no estabelecimento da ordem e na promoção do 

método. Juntos, tais elementos prefiguravam a modelagem de corpos dóceis (HAMILTON, 

2001, pp. 55-7).  

Assim, para o autor, a organização integrada da vida pessoal, da vida familiar e da 

vida pública para atender aos propósitos disciplinares sobrepostos de ordem mental, corporal 
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e social era um traço permanente da Europa nos séculos XVI e XVII. Luteranos, calvinistas e 

católicos reformularam sua herança cristã, derivada de Agostinho, de Tomás de Aquino e 

outros. Criaram e seguiram uma ampla estrada intelectual, pavimentada com ordens eclesiais, 

escolares e políticas (HAMILTON, 2001, p. 58). 

Segundo Hamilton, a disciplina e a ordem foram estruturadas de acordo com o modelo 

da retórica clássica. Currículos e disciplinas deveriam ser apresentados de uma maneira muito 

parecida com um discurso ou sermão. É por essa razão que o Institutio oratorio de Quintiliano 

(35-100 d. C.) recebeu atenção detalhada nos séculos XV e XVI. O Institutio de Quintiliano 

era uma elaboração dos ideais educacionais e dos modelos práticos defendidos por Cícero 

(106-43 a.C.). Seu pressuposto essencial era o de que a criação de oradores deveria se dar ao 

redor de uma educação metodizada e disciplinada em argumento e eloquência (HAMILTON, 

2001, p. 59). 

O’Malley (2004) ressaltou, por sua vez, que a retórica, disciplina central cultivada 

pelo movimento humanista, era na sua forma primária a arte da oratória. Assim, por definição, 

“o movimento estava ocupado com a arte da persuasão70, que exigia engajamento da 

imaginação e de emoções tanto quanto do intelecto”. Mantendo a tradição clássica, os 

humanistas viram o “bom estilo” que a retórica ajudava a cultivar como intrinsecamente 

sustentador de “bons costumes”71 (O’MALLEY, 2004, p. 395). 

De acordo com O’Malley, a maioria dos jesuítas da primeira geração falava e escrevia 

no estilo humanista do latim e incluíam os autores clássicos que os humanistas advogaram 

como instrução formal nas suas escolas. Portanto, para o autor, o próprio fato de que os 

jesuítas aceitavam tão facilmente estes aspectos da tradição humanista indicava quão efetiva 

havia sido a propaganda dos humanistas em “escala paneuropeia” (O’MALLEY, 2004, p. 

395). Assim, para o autor, a retórica estava presente em todo o ministério jesuítico e 

transcendia, portanto, a “pregação e as preleções”. Acompanhe-se:  

Um aspecto da forma mentis retórica era seu imperativo para a acomodação, um 
aspecto que coincidia com o modo de procedimento dos jesuítas num nível 
profundo e penetrante. Nos tratados clássicos, a retórica era orientada a produzir o 

                                                 
70 De acordo com Soares, “as partes da persuasão são ao todo três: a primeira consiste em explicar que pode ser 
realizado aquilo de que persuadimos; a segunda, depois, é que se trata de uma coisa honesta, finalmente se de 
facto é útil. Em primeiro lugar, portanto, deve ver-se se pode realizar-se aquilo de que persuadimos, pois se 
alguma coisa não pode realizar-se, a deliberação é suprimida, embora possa ser honesta e útil. Deve ver-se 
também em que medida pode facilmente realizar-se; na verdade, as coisas que são muito difíceis devem ser 
consideradas como se não pudessem realizar-se. E quando examinamos a necessidade, ainda que alguma coisa 
não pareça necessária, deve então ver-se em que medida se trata de algo importante; com efeito, o que interessa 
em alto grau, tem-se muitas vezes como necessário” (SOARES, [1562], 1995, p. 40). 
71 A expressão “bons costumes” aparecia constantemente nos escritos jesuíticos, sobretudo quando estes se 
referiam aos resultados da catequese e da doutrina aos indígenas. 
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orador bem-sucedido. Essencial para este sucesso era a habilidade do orador de 
estar em contato com os sentimentos e as necessidades de sua audiência e, em 
sintonia com ela, adaptar a si mesmo e o seu discurso. Iniciando com os próprios 
Exercícios, os jesuítas eram constantemente lembrados de que em todos os seus 
ministérios deveriam adaptar o que diziam e faziam aos tempos, circunstâncias e 
pessoas. A dimensão “retórica” do ministério jesuíta transcendia nesse sentido a 
pregação e as preleções nas quais estavam engajados, e mesmo as fundações 
retóricas da casuística que praticavam – era um princípio básico em todos os seus 
ministérios, mesmo se não o identificavam explicitamente como retórico 
(O’MALLEY, 2004, pp. 397-8 – grifos meus). 

Hansen destacou que a retórica assumia, assim, papel fundamental na prática dos 

padres. Nesse sentido, o Ratio studiorum especificava que a retórica deveria dar conta de três 

coisas essenciais que então resumiam e normalizavam toda a educação: os preceitos, o estilo e 

a erudição. Para ensinar estas três coisas em seus Colégios na formação dos futuros 

pregadores, os jesuítas recuperaram as autoridades antigas, principalmente Cícero e 

Quintiliano.  

No século XVII, a Retórica ensinada segundo essas fontes fundamenta todas as 
artes, que então se associam intimamente à difusão do modelo cultural do cortesão, 
como apologia do ideal civilizatório da discrição católica fundamentada na 
prudência das ações, na agudeza da dicção e na civilidade das maneiras... 
(HANSEN, 2001b, p. 26). 

Bem, mas por que a retórica ocupava um lugar de destaque na formação acadêmica 

desse período? A fim de conhecer as bases de tal questão, destaco que, de acordo com 

Ginzburg (2002), a comunicação mais elementar pressupunha um saber compartilhado, óbvio 

e, portanto, não declarado: uma observação aparentemente casual que tinha, no entanto, um 

sentido oculto. Para o autor, por conseguinte, a retórica se movia no âmbito do provável, não 

no da verdade científica (GINZBURG, 2002, pp. 40-1).  

O autor salientou que, pela retórica, era possível mostrar que o que estava fora do 

texto estava também dentro dele, abrigava-se entre as suas dobras: “é preciso descobri-lo e 

fazê-lo falar” (GINZBURG, 2002, p. 42). “Fazê-lo falar”: para o autor, valeria a pena deter-se 

um momento nesta expressão. Segundo ele, na seção da Retórica de Aristóteles dedicada às 

provas externas ou não técnicas, encontra-se, junto aos testemunhos, aos contratos e aos 

juramentos, também a tortura. É verdade, no entanto, que, acerca desta última, Aristóteles não 

tinha ilusões: “Não há nada de fidedigno nos depoimentos prestados sob tortura” (1377a)72.  

                                                 
72 Nessa altura do texto, o autor fez um alerta importante para a discussão deste trabalho. Para ele, ao avaliar as 
provas, os historiadores deveriam recordar que todo ponto de vista sobre a realidade depende das relações de 
força que condicionam, por meio da possibilidade de acesso à documentação, a imagem total que uma sociedade 
deixa de si. “Para ‘escovar a história ao contrário’ como Walter Benjamin exortava a fazer (Teses de filosofia da 
história, nº VII), é preciso aprender a ler os testemunhos às avessas, contra as intenções de quem os produziu. Só 
dessa maneira será possível levar em conta tanto as relações de força quanto aquilo que é irredutível a elas” 
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Para Ginzburg, também a Retórica de Aristóteles era fundamental para argumentar 

contra teses cépticas. Para ele, Aristóteles chamava a atenção para o fato de que a retórica não 

se propunha unicamente a convencer. Para ele “a retórica é análoga à dialética”73. De acordo 

com Ginzburg,  

Em tom resoluto, Aristóteles rechaça tanto a posição dos sofistas, que haviam 
entendido a retórica apenas como arte de convencer por meio da ação dos afetos, 
quanto a posição de Platão, que, no Górgias, condenara a retórica pelo mesmo 
motivo. Contra ambos, Aristóteles identifica, na retórica, um núcleo racional: a 
prova, ou melhor: as provas. O nexo entre a historiografia, assim como foi 
entendida pelos modernos, e a retórica, na acepção de Aristóteles, deve ser 
procurado aí (GINZBURG, 2002, p. 49). 

Para Aristóteles, por conseguinte, a retórica pressupunha sempre uma comunidade 

concreta e, portanto, circunscrita (GINZBURG, 2002, p. 51). Aqui Aristóteles recorria ao 

exemplo dos jogos olímpicos. Após vencer nas Termópilas, Xerxes perguntou a um grupo de 

desertores da Arcádia o que estavam fazendo os gregos. Os desertores responderam que 

“estavam celebrando os jogos olímpicos e assistiam a concursos gímnicos e a corridas de 

cavalos”. Xerxes quis saber, então, 

Qual era o prêmio pelo qual competiam e eles responderam: “Uma coroa de folhas 
de oliveira”. Então Tritantaicmes, filho de Artabano, manifestou uma opinião 
atrevida e foi acusado de convardia pelo rei. Quando ouviu que o prêmio não 
consistia em dinheiro mas sim numa coroa, não pôde silenciar-se e disse, na 
presença de todos: “Ai de nós, Mardônio, tu nos trouxestes para combater contra 
homens que competem não pelo dinheiro mas pela honra” (apud GINZBURG, 
2002, p. 52). 

Para Ginzburg, o sentido da anedota é claro. Só um bárbaro poderia ignorar que o prêmio 

dos jogos olímpicos, que periodicamente sublinhavam a unidade cultural dos gregos, não 

passava de uma coroa. “Um orador grego que se dirigisse a um público grego – supõe 

Aristóteles – não tinha necessidade de mencionar um pormenor desse tipo” (GINZBURG, 

2002, p. 52). 

                                                                                                                                                         

(GINZBURG, 2002, p. 43). Para o autor, por conseguinte, “os instrumentos que nos permitem compreender 
culturas diversas da nossa são os instrumentos que nos permitiram dominá-las” (GINZBURG, 2002, p. 43). 
Assim, Ginzburg argumentou, a ideia de que as fontes, se dignas de fé, ofereceriam um acesso imediato à 
realidade ou, pelo menos, a um aspecto da realidade, lh parecia-lhe igualmente rudimentar. “As fontes não são 
nem janelas escancaradas, como acreditam os positivistas, nem muros que obstruem a visão, como pensam os 
cépticos: no máximo poderíamos compará-las a espelhos deformantes” (GINZBURG, 2002, p. 44). 
73 Quando, em 1562, Soares escrevia sobre “os bens do espírito e a virtude que se vê pela ciência”, também 
ressaltava a questão da dialética. Para o jesuíta, a sabedoria “é a principal de todas as virtudes, é a ciência das 
coisas humanas e divinas. As outras qualidades na verdade são como que servas e companheiras da sabedoria; 
uma delas chama-se dialéctica e indica e avalia as coisas que são verdadeiras e falsas pela discussão; a outra 
chama-se oratória. Na verdade a eloquência não é mais do que a sabedoria que fala com abundância. Esta 
retirada do mesmo gênero que a que se aplica à discussão é mais abundante, mais extensa e mais apropriada a 
incitar as paixões do espírito e a sensibilidade do vulgo. Também o estudo de todos os conhecimentos 
intelectuais tem a ver com este tema” (SOARES, [1562], 1995, pp. 34-5).  
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Assim, o prêmio dos jogos olímpicos era só uma das inúmeras regras escritas com 

tinta invisível no tecido da vida cotidiana da sociedade grega. Regras desse gênero existem 

em qualquer sociedade. “Até algumas décadas atrás, os historiadores não se interessavam por 

essas regras, talvez porque as considerassem previsíveis (o que acontece ainda hoje)” 

(GINZBURG, 2002, p. 53). 

De acordo com Ginzburg, portanto, a redução, hoje em voga, da história à retórica não 

poderia ser repelida sustentando-se que a relação entre uma e outra sempre foi fraca e pouco 

relevante. Para o autor, essa redução pode e deve ser rechaçada pela reavaliação da riqueza 

intelectual da tradição que remonta a Aristóteles e a sua tese central: as provas, longe de 

serem incompatíveis com a retórica, constituem o seu núcleo fundamental (GINZBURG, 

2002, p. 63). 

Nesse mesmo texto, Ginzburg tratou das técnicas de aproximação dos jesuítas com os 

indígenas. Para o autor, a fim de difundir a fé cristã, os jesuítas decidiram adaptar-se a todo 

tipo de costume: do sistema de castas indiano ao culto chinês dos antepassados. Em 1720, o 

padre Du Halde sublinhou a superioridade dos missionários jesuítas que viviam na Índia sobre 

“as pessoas que viajam por curiosidade ou por razões de comércio”. Estes conheciam apenas 

as regiões costeiras; já os missionários se transformavam, num certo sentido, em indígenas, 

aprendiam a sua língua, chegavam a conhecer intimamente os usos, as leis, os costumes 

(GINZBURG, 2002, p. 89)74. 

A tradição paulina, contudo, já adiantava a postura de adaptação e aproximação do 

“outro”: “Para os judeus, fiz-me como os judeus, a fim de ganhar os judeus” (1Cor. 9, 20). O 

padre Louis Le Comte, numa justificação da estratégia missionária dos jesuítas, ampliou as 

palavras de São Paulo aos Coríntios. Baseado no princípio religioso da accommodatio, da 

adaptação, eis o que dizia o jesuíta: 

É preciso ser bárbaro entre os bárbaros e civilizado com os povos civilizados; é 
preciso viver uma vida normal na Europa e uma vida profundamente austera entre 
os penitentes da Índia; é preciso vestir-se elegantemente na China e usar muito 
pouca roupa nas florestas de Maduré: desse modo, será mais fácil introduzir o 
Evangelho, uniforme e imutável, nas mentes das populações (apud GINZBURG, 
2002, p. 90). 

                                                 
74 De fato, os jesuítas se aproximavam do mundo indígena usando de vários artifícios, como se poderá constatar 
no último capítulo deste trabalho, no qual trato das visitas promovidas pela Companhia à Província do Brasil. 
Nelas, o visitador promovia as festas espirituais, seguidas das festas corporais, numa tentativa de aproximação 
do mundo indígena. É interessante relacionar a questão da retórica com a atividade do visitador nas aldeias: antes 
e durante sua chegada, a retórica jesuítica era eficaz e fazia-se o uso, por exemplo, da atividade do pajé, que saía 
pela aldeia pregando sobre a chegada do visitador que “vem de longe nos visitar”. Era uma estratégia de 
aproximação entre a visita do jesuíta, com suas celebrações e festejos, e aquilo que já fazia parte do mundo dos 
nativos (a pregação do pajé durante a madrugada).  
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O princípio da accommodatio, por conseguinte, já aparecia no início da atividade 

missionária na Colônia, como atesta o trecho que se segue, do irmão Pero Correia, de 1551: 

Por todos os lugares e povoações que passávamos me mandava pregar-lhes nas 
madrugadas, duas horas ou mais; e era na madrugada porque então era costume de 
lhe pregarem os seus Principais e Pagés, a que eles muito creem (PERO 
CORREIA, HCJB, Tomo I, p. 220 – grifos meus). 

Assim, a estratégia de conversão usada pelos jesuítas foi, de acordo com Barros, a de 

substituir a oratória do senhor da fala pela pregação cristã, realizando-a nos momentos 

tradicionalmente ocupados por aquela: nas primeiras horas do dia (1999, p. 361). 

A retórica jesuítica era, portanto, usada de diversas formas: no falar, no modo como se 

aproximavam de seus ouvintes e, no exemplo adiante, no modo como “se dão a ver”: no caso, 

fazendo que seus alunos usassem as mesmas roupas em uma procissão. Assim, de acordo com 

Leite, o clero anterior à vinda dos jesuítas favorecia abertamente o cativeiro dos índios 

(HCJB, II). E, certamente por isso, se “distanciaram” destes. Nesse sentido, Leite destacou 

que um dos trabalhos dos jesuítas foi “conquistar a confiança dos nativos”. Em 1556, os 

padres reuniram no Colégio da Bahia os meninos índios. Cuidaram os pais “que nós tínhamos 

seus filhos como escravos e que, havendo embarcações para alguma Capitania, onde 

estivessem nossos padres, os haveríamos de mandar, para que lá os vendessem”. A fim de 

tirar-lhes tal receio e “com o fim de lhes mostrar que, para os jesuítas, tudo eram almas 

cristãs”, fizeram uma procissão e nela incorporaram os filhos dos brancos, os mamelucos e 

os filhos dos gentios, “todos vestidos igualmente de branco ‘que parecia mui bem’. A 

procissão foi da Baía até uma aldeia próxima. Nesta igualdade, se iam dissipando os temores 

e afeiçoando os índios” (LEITE, HCJB, II, pp. 215-6 – grifos meus). 

Os inacianos sabiam, porém, que somente fazer procissões não era suficiente na 

estratégia de evangelização. Era preciso convencer os índios pela eloquência. Nesse sentido, 

pode-se compreender o grande peso dado à figura do orador, como atesta a Arte de retórica de 

Soares75. E, ainda mais, os jesuítas que atuavam na Província do Brasil sabiam que sobre eles 

estava o privilégio de serem conhecidos pelos nativos como os “senhores da fala”. Assim, 

desde o princípio da empresa missionária, os jesuítas usavam de seus dotes como homens que 

                                                 
75 De acordo com Soares, “Se a beleza da dignidade pudesse ver-se com os olhos, provocaria admiráveis paixões 
por ela. Mas, uma vez que o gênero humano, nascido para a honestidade, foi corrompido por uma má educação e 
por ideias perversas, é necessária uma exortação diligente. Naturalmente é facílimo de persuadir à dignidade os 
já honestos: mas se nos esforçamos por obter atitudes rectas junto de homens desonestos, devemos acautelar-nos 
para que não pareça censurarmos um diferente modo de vida. E o espírito do que delibera não deve ser movido 
apenas pela recomendação da virtude, mas também pelo elogio, pela opinião do vulgo e pela utilidade futura; às 
vezes porém é melhor inspirar algum medo nos ouvintes, se fizerem actos opostos. Com efeito, além de que o 
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sabiam falar e convencer. Observe-se, a título de exemplo, as observações de Pe. Gaspar 

Lourenço e de Ir. Simão Gonçalves, quando da fundação da Aldeia de S. João, em 1561:  

partindo da Aldeia de Santiago, chegaram ao sítio da nova Aldeia. Nesse mesmo 
dia, às Ave-Marias, juntou-se toda a gente. Padre Lourenço entrou no terreiro, 
pregando e explicando ao que vinha, e se queriam receber a fé de Jesus Cristo. 
Cada índio começou a responder que sim, que eram contentes com isso. E diziam: 
“agora estaremos seguros, e nossos filhos serão outros. Começaremos a aprender, 
e viveremos melhor do que até agora vivíamos”. Logo em seguida, edificou-se a 
igreja. Os índios, ocupados com o trabalho das roças, “fizeram uma de palmas, até 
que, como eles diziam, fizessem a verdadeira”, de taipa ou pedra e cal. “Deu-se 
princípio à doutrina. Acudia a gente a ela com tanta vontade, como se fosse já 
costume antigo. Era o atractivo da novidade e a eloquência do P. Lourenço, que os 
atraía (GONÇALVES, HCJB, II, p. 31 – grifos meus). 

O excerto deixa claro que era o “atrativo da novidade e a eloquência” do padre que 

atraíam os nativos para a doutrinação. 

Em Carta assinada por Pero Rodrigues76, provincial do Brasil em 1599, aparecia 

claramente como se dava a aproximação entre os jesuítas e os nativos em uma missão aos 

índios do Rio Grande do Norte. Era a primeira vez que os inacianos visitavam essa terra, por 

isso, levavam como companheiros alguns índios, como era o caso de Mar-Grande, que se 

tornou um “pregador eloquente”. Confira-se o valor remetido ao conteúdo do que se deveria 

dizer, mas, sobretudo, a importância do falar com eloquência77: 

A ordem, que tinha em lhes falar, era esta: primeiro lhes dizia quem éramos, 
depois ao que íamos, que eram duas coisas: a primeira dar-lhes as pazes, e a outra 
dar-lhes a conhecer seu Criador, ao qual, por não conhecerem, estavam cegos nem 
entendiam a imortalidade de sua alma, nem como na outra vida havia glória pera os 
bons e castigo pera os maus. Nisto me detinha até a boca da noite, em que, depois 
de cansado, me recolhia; porém, depois, um dos meus companheiros, que é o Mar-
Grande, pela notícia que eu lhe tinha dado destas coisas, continuava a prática com 
eles, quási toda a noite, com tanto fervor como se fora um pregador de muito zelo 
e eloquência (RODRIGUES, HCJB, I, p. 523 – grifos meus)78. 

                                                                                                                                                         

espírito de todos os ignorantes se deixa atemorizar, talvez, naturalmente, junto de muitos tenha mais força o 
temor dos males, do que a esperança dos bens” (SOARES, [1562], 1995, p. 41). 
76 Pero Rodrigues (1542-1628), mestre em artes e pregador, professor de humanidades e de teologia moral. 
Reitor de Funchal e de Bragança. Provincial do Brasil durante nove anos. Superior da Capitania do Espírito 
Santo, visitador das aldeias, consultor e diretor da Congregação. Estão registradas 55 cartas e outros escritos do 
autor (LEITE, HCJB, IX, p. 91). Por ser provincial do Brasil na virada do século XVI, num período em que se 
travava um importante debate com Roma, penso que os escritos de Rodrigues são fundamentais para a minha 
pesquisa. Nos capítulos que se seguem, de fato, ele é um personagem fundamental. 
77 Soares já ensinava que “muito interessa também quem é a pessoa do orador; persuadir de algo ou dissuadir é 
próprio de uma pessoa nobre. Depende do sábio, do homem de bem, do eloquente, expor a sua opinião sobre 
assuntos da máxima importância, para que possa prever pelo espírito, provar pela autoridade, persuadir pelo 
discurso” (SOARES, [1562], 1995, p. 44). No entanto, ensinava Soares, “primeiro é importante pois que, no que 
fala, esteja vigoroso aquilo que pretende que tenha valor junto dos ouvintes, que esteja impressionado antes que 
tenda a impressionar” (SOARES, [1562], 1995, p. 73). 
78 De acordo com Soares, o orador deve ter a sabedoria de perceber a que levam suas palavras, pois “como as 
terras fecundas e ricas não só produzem searas, mas também ervas muito inimigas das searas, também às vezes 
daqueles lugares-comuns dos argumentos são gerados alguns efeitos fúteis, ou alheios às causas, ou inúteis. 
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Logo em seguida, o padre provincial dava notícias sobre os efeitos da prática. Veja-se: 

Aos ouvintes, no princípio, pareciam um sonho estas coisas, mas ao menos ficavam 
dispostos, com desejos de as tornar a ouvir, e pouco e pouco vieram a fazer neles 
tanta impressão, que me respondiam com estas palavras: 
“- Ó meu pai, como está isso bom! Folgo muito com isso! Estou muito contente de 
suas palavras, encheu-me a sua fala, fartou-me sua palavra, já uma vez a engoli e 
não a tornarei a deitar fora da minha alma”. 
Com estas e semelhantes palavras declaravam, o melhor que podiam, seu 
contentamento e satisfação que recebiam (RODRIGUES, HCJB, I, p. 523 – grifos 
do original). 

Repare-se o quanto o jesuíta estava satisfeito com o resultado do empreendimento 

missionário. Pero Rodrigues fazia questão de destacar o contentamento dos nativos: “Folgo 

muito com isso! Estou muito contente...”. Era o resultado de uma concepção permeada pela 

retórica como arte de falar e de convencer pela palavra. Compreender a questão da retórica é, 

portanto, fundamental para entender a prática jesuítica na Colônia, na direção de desvendar o 

significado de certos modos pelos quais os missionários se aproximavam dos “sentimentos” e 

das “necessidades” de seus ouvintes. Nesse caso, dos índios, especialmente... 

2.3.2 Os primeiros jesuítas e os modos corretos de escrever cartas 

Entre os jesuítas, os princípios da retórica eram aplicados fundamentalmente à escrita 

e determinavam os modos corretos de escrever neste período. De acordo com Hansen (2003), 

a Igreja Católica combateu as teses da Reforma, principalmente por meio dos jesuítas, 

afirmando que Deus certamente era origem do poder, como causa universal da natureza e da 

história, mas não gênese direta, pois o poder decorreria do pacto de sujeição. Assim, a 

conceituação da essência do direito natural – que estruturava a forma mentis dos súditos 

portugueses no pacto de sujeição – foi fundamental na definição e difusão do estatuto jurídico 

da “pessoa humana”, cujo desenvolvimento era a principal finalidade da educação jesuítica e 

dos instrumentos de comunicação no século XVI (HANSEN, 2003, p. 21). 

Foi nessa perspectiva que o autor situou a prática da escrita entre os jesuítas no Novo 

Mundo. Para ele, a partir da chegada à Bahia da missão chefiada por Pe. Manuel da Nóbrega, 

em março de 1549, a escrita foi produzida conforme tais critérios em textos como cartas, 

autos, poemas didáticos, diálogos, sermões, gramáticas, catecismos e livros de doutrina.  

Acumulando várias funções, entre elas a do conhecimento da terra, da catequese de 
índios e controle de colonos e padres, os textos são escritos em português, 
castelhano, italiano e latim, além da “língua brasílica”, “língua geral” ou 

                                                                                                                                                         

Destes lugares será feita uma grande selecção pelo critério do orador. Sobretudo deve perceber-se isto: que deles 
seja procurada matéria, quer para convencer, quer para incutir emoção no espírito dos ouvintes” (SOARES, 
[1562], 1995, p. 23).  
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“nheengatu”, nomes do século XVI para o tupi falado no litoral brasileiro, e em 
“língua de Angola”, provavelmente banto. A escrita é ordenada retoricamente, 
aplicando gêneros, tópicas e estilos imitados principalmente de autoridades latinas, 
patrísticas e medievais. É o caso do sermão, que imita a oratória de Cícero e aplica 
preceitos de Quintiliano; ou das cartas familiares e negociais, que seguem preceitos 
e divisões da ars dictaminis medieval; ou da sublimitas in humilitate, o estilo 
“sublime no humilde”, de Bernardo de Claraval. Categorias teológico-políticas da 
“política católica” contra-reformista interpretam os enunciados. A fusão de retórica 
e teologia-política neoescolástica caracteriza todas as práticas da escrita jesuítica 
do século XVI como uma forma cultural específica, que não deve ser ignorada, 
tomando-se os textos como documentos referenciais que informam diretamente 
sobre a empiria, pois tal forma funciona como filtro dos enunciados (HANSEN, 
2003, pp. 21-2). 

Para Hansen, portanto, o estudo das cartas jesuíticas passava pela articulação das 

grandes correntes teológico-políticas que fundamentavam a prática dos padres e irmãos da 

Companhia. Assim, para o autor, a correspondência evidenciava a obsessão dos autores por 

serem úteis à Igreja, difundindo o catolicismo por meio da catequese e do ensino. “O 

imaginário do pecado, o desejo de viver em Cristo e, principalmente, o desejo de morrer por 

ele definem o programa de luta contra a heresia luterana e calvinista e a mensagem da verdade 

da fé para os gentios das terras recentemente conquistadas. É também neste sentido que se dá 

o ensino jesuítico”. Portanto, pressuposto evidenciado nos textos de Nóbrega, Anchieta e 

outros jesuítas, “é por caridade que se pode impor a Fé, pois é por amor ao próximo, mesmo 

quando é distantíssimo, como acontece com o bárbaro tapuia e o selvagem tupi das terras do 

Brasil e do Maranhão e Grão-Pará, que se deve aconselhá-lo ao Bem” (apud HANSEN, 2003, 

pp. 14-5 – nota).  

De acordo com Pécora (1999), nas cartas desse período seriam particularmente 

importantes as diferenças decorrentes das posições sociais de autor e destinatário: se se 

escrevia a superior, a carta não poderia ser jocosa; a igual, não descortês; a inferior, não 

orgulhosa. Do mesmo modo, as saudações e as despedidas deveriam manifestar diferenças de 

grau de amizade ou posição social (PÉCORA, 1999, p. 374). 

Assim, segundo o autor, para o trabalho com as cartas jesuíticas, é particularmente 

importante o Compendium rhetorice (1332), escrito por um cisterciense anônimo. 

Nele, a ars dictaminis é relacionada com as doutrinas da ars praedicandi e, em 
especial, com a figura do exemplum, em que a “citação de algo feito ou dito no 
passado, com o nome de seu autor”, (...) é também formulação de um modelo 
universal, exemplar, edificante da matéria em questão (PÉCORA, 1999, p. 376). 

A instituição epistolar jesuítica tomou emprestadas essas tradições antigas. Assim, as 

normas criadas pela Companhia de Jesus para regular a redação e circulação da 
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correspondência estabeleciam que a atividade epistolar de seus membros fosse conformada às 

normas da retórica relacionada. Para tanto, há que considerar duas grandes tradições: 

A arte humanista da redação de cartas (ars epistolandi) era um sistema flexível que 
permitia ao autor trabalhar sua escrita de acordo com a audiência da missiva. 
Quando escreviam para amigos, os humanistas usavam o estilo coloquial da 
antiguidade (sic!) clássica; quando o endereçado era uma autoridade secular ou 
eclesiástica, o estilo usado era o da ars dictaminis medieval (EISENBERG, 2000, 
p. 52). 

Nesse sentido, na Companhia de Jesus, as cartas que tratavam dos assuntos internos à 

Ordem eram escritas no estilo da correspondência clássica, enquanto os relatos edificantes, 

que visavam a um público amplo (que incluía religiosos e leigos), eram escritos no estilo 

retórico da ars dictaminis. “Asssim como os humanistas do renascimento (sic!), os jesuítas 

também optaram por dois estilos diversos de redação de cartas: um clássico e informal e outro 

medieval e formalizado” (EISENBERG, 2000, p. 53). 

Como secretário da Companhia de Jesus, Polanco79 começou a prática de escrever 

uma carta circular a todos os membros várias vezes ao ano, na qual resumia as atividades 

importantes dos jesuítas ao redor do mundo, segundo os relatos da vasta correspondência 

recebida em Roma. Embora com a intenção de edificar, as cartas circulares de Polanco 

continham detalhes concretos sobre o que os jesuítas estavam realizando, como eram 

recebidos, como lidavam com os problemas que enfrentavam. Mais importante ainda, 

comunicavam a todos os que as liam ou ouviam o que significava ser um jesuíta e como o 

“noster modus procedendi” (“nosso modo de proceder”) era posto em prática ao redor do 

globo. O impacto tinha de ser muito grande (O’MALLEY, 2004, p. 29). 

Para os padres que atuavam nas províncias espalhadas pelo mundo, por outro lado, 

a partir de 1547, Pe. Polanco, secretário do Pe. Inácio de Loyola, tinha determinado 
que todas as províncias da Ordem enviassem correspondência para Roma, 
relatando os sucessos das missões. A própria carta jesuítica, dirigida ao provincial, 
ao rei e a outras personalidades da aristocracia e do clero, era um elemento 
educativo no programa da devotio moderna (HANSEN, 2001a, p. 15).  

Para o autor, a exigência de Pe. Polanco tinha quatro objetivos básicos: a colheita de 

informações sobre os povos com que se fazia contato; o controle interno da Ordem por meio 

                                                 
79 Polanco nasceu em 1516, em Burgos, de uma família rica e influente. Na idade de 30 anos, começou a estudar 
humanidades e filosofia na Universidade de Paris, onde seu tio seria reitor. Permaneceu em Paris durante oito 
anos. Em 1541, foi empregado como scriptor apostolicus na Cúria Papal, em Roma. Naquele ano, fez os 
Exercícios espirituais sob a orientação de Laínez e entrou para a Companhia. Loyola mandou-o imediatamente 
estudar teologia por quatro anos na Universidade de Pádua. Logo depois disso, convocou-o a Roma como 
secretário do geral da Companhia, posto que ocupou até poucos anos antes de sua morte, em 1576. Muito mais 
do que um secretário, ele era um conselheiro confiável e um orientador não só de Loyola, mas também dos 
outros gerais – Laínez e Borja –, aos quais serviu de 1547 até 1572 (O’MALLEY, 2004, p. 28).  
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das informações sobre os desânimos e crises que acometiam os padres; o reforço do 

entusiasmo catequético, pois a notícia de outros países em missão era razão de 

contentamento80. O quarto objetivo era, segundo Hansen, mundano, pois as elites letradas da 

Europa começavam a demonstrar interesse “etnográfico” pela catequese e pelas novidades do 

Novo Mundo. Nesse sentido, “desde 1547, a Companhia armazenava informações sobre o 

andamento da catequese e do ensino em todas as missões”. Com essas informações, pretendia-

se estabelecer uma regra válida para todos em todos os lugares. Aplicada ao ensino, criaria 

uma fórmula de educação que uniformizaria a doutrina e as regras a ser seguidas nos Colégios 

jesuíticos (HANSEN, 2001a, pp. 15-6). 

Em 10 de dezembro de 1542, Polanco, como secretário de Loyola, fez uma descrição 

minuciosa sobre a forma como se deveria escrever. Observe-se o início da carta, na qual o 

secretário fez referência à “carta principal”: 

Yo me acuerdo muchas vezes haver hablado en presencia, y otras muchas vezes 
haver escrito en absencia, es á saber, que cada uno de la Compañia, quando 
quiziesse escrivir por acá, escribiesse una carta principal, la qual se pudiesse 
mostrar á qualquier persona: porque á muchos que nos son bien afficionados, y 
dessean veer nuestras cartas, no las osainos mostrar por no traher ny guardar orden 
alguna, y ablando de cosas impertinentes en ellas; y ellos sabiendo que tenemus 
cartas de uno e de otro, passamos mucha afrenta, y damos más desedificación que 
edificación alguna (MI, Epistolae et instructiones, Tomo I, 1903, p. 236 – grifos 
meus). 

Para reforçar sua tese sobre a necessidade de se escrever uma “carta principal”, 

Polanco citava um fato que se passara com ele: 

Que aun estos días me ha acontescido, que me era necessario, ó mucho 
conveniente, mostrar unas cartas de dos de la Compañia á dos cardinales que 
havían de proveer cerca lo que me escrivían; y porque en las cartas venían cosas 
impertinentes y sin orden, y no para mostrarse, me hallé en harto trabajo en mostrar 
en parte y en cubrir en parte (MI, Epistolae et instructiones, Tomo I, 1903, p. 236). 

A fim de não restar nenhuma dúvida sobre o que se deveria escrever em cada carta, 

Polanco falava agora das diferenças entre a “carta principal” e as “bijuelas”. Acompanhe-se: 

Por tanto, aora de nuevo seré en reiterar lo passado, porque todos y en todo nos 
entendamos. Assí por amor y reverencia de Dios N. S. pido, que en nuestro escrivir 
nos ayamos com á su divina bondad podamos más sirvir, y á los próximos más 
aprovechar; en la carta principal escriviendo lo que cada uno haze en sermones, 
confessiones, exercicios y en otras spirituales obras, según que Dios N. S. obrare 
por cada uno, como pueda ser á mayor edificación de los oydores ó lectores; y 
quando, la tierra siendo estéril, faltasse que escrivir, en pocas palabras de la salud 
corporal, razonamiento con alguno, ó de otra cosa semejante, no mesclando cosas 
algunas impertinentes, mas dejando para las bijuelas, en las quales pueden venir 

                                                 
80 “Para ouvi-la, os padres ficavam acordados até duas ou três horas da manhã, chorando de júbilo, como diz, 
desejando para si o destino dos que tinham sido martirizados” (HANSEN, 2001a, p. 15). 
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las datas de las cartas recividas, y el gozo espiritual é sintimiento havido por ellas, 
todas enfermedades, nuevas, negocios, y el dilatarse en palabras exortando (MI, 
Epistolae et instructiones, Tomo I, 1903, pp. 236-7 – grifos meus). 

Por fim, Polanco citava a si mesmo, como exemplo a ser imitado pelos inacianos: 

En esta parte, para ayudarme que no yerre, diré lo que hago, y espero hazer 
adelante in Domino cerca el escribir á los de la Compañia. La carta principal yo la 
escrivo una vez, narrando las cosas que muestran edificación, y después, mirando 
y corrigiendo, haziendo quenta que todos la han de veer, torno á escrivir ó hazer 
escrivir otra voz, porque lo que se escrive es aún mucho más de mirar que lo que 
se habla; porque la escritura queda, y da siempre testimonio, y no se puede assí 
bien soldar ny glozar tan fácilmente como quando hablamos. Y aun con todo esto 
yo penso que mucho falto, y temo de faltar adelante; dejando para las bijuelas las 
otras particularidades impertinentes para la carta principal, ó que no pueda edificar; 
en las quales bijuelas puede cada uno escrivir á priesa ex abundancia cordis, 
concertado ó sin concierto; mas en la principal no se sufre, si no va con algún 
estudio distincto y edificativo para poderse mostrar y edificar (MI, Epistolae et 
instructiones, Tomo I, 1903, pp. 237 – grifos meus). 

Em 27 de julho de 1547, escrevendo de Roma para os jesuítas espalhados por diversas 

regiões do mundo, Polanco ressaltava os benefícios da comunicação através das “letras”: 

Padre Mtro. Ignacio, que me ha puesto en este del escribir; porque, ayudándome las 
oraciones de V. R. y de todos, espero tendrá no poca occasión de les servir á gloria 
divina, supliendo la inutilidad mía la qualidad del oficio; porque esta comunicación 
de letras, assí de la parte de acá como de la de allá, tiene tanto bien en sí, y tanto 
es de estimar, que se le haría sin razón á no ser tomada con gran devoción, como 
cosa muy importante al bien desta Compañia, y consequentemente de todos os 
prójimos, y honra y gloria divina... (MI, Epistolae et instructiones, Tomo I, 1903, 
pp. 536-7 – grifos meus). 

Na mesma carta, Polanco descrevia as razões pelas quais o inaciano deveria escrever 

cartas com frequência. Confira-se: 

y para quien quisiesse entender que ayudas son estas que se hallan en el continuo 
escribir de los que están fuera á Roma, y de Roma á ellos, assí del estado de los 
negocios y personas, como de las nuevas de edificación, puédense dezir muchas y 
grandes, que son otras tantas razones y motivos para continuar el escribir alegre y 
diligentemente (MI, Epistolae et instructiones, Tomo I, 1903, p. 537). 

Para Polanco, eram muitas as razões que obrigavam o jesuíta a escrever cartas 

frequentemente. A primeira era a “união da Companhia”; a segunda “es la fortaleza della; 

que, cuanto cada cosa es más unida, es más fuerte, ultra de que fortalecen las cosas escritas”; 

a terceira, “el amor mutuo, el qual naturalmente con la ausentia y olvido se resfría, y al 

contrario se conserva y aviva con la memoria, que suple la presentia...”; a quarta ajuda era 

“animarse unos á otros, y excitarse á santa emulación de las virtudes y santos trabajos...”; a 

quinta: para confirmar-se contra o espírito da inconstância em sua vocação (MI, Epistolae et 

instructiones, Tomo I, 1903, pp. 537-8). 
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Polanco destacava, ainda, que outra função da escrita era que o próprio jesuíta pudesse 

humilhar-se: “que los que se persuadían hazer mucho, visto lo que otros travajan y lo que 

Dios dellos se sirve, tienen occasión para humiliarse y reconoçer su tibieza” (MI, Epistolae et 

instructiones, Tomo I, 1903, p. 538). 

Desde o início da atividade dos inacianos, portanto, já se tinha uma preocupação com 

a escrita e com o que se deveria escrever em cada tipo de carta. Na carta que se reproduz, 

Polanco se dirigia aos inacianos de Portugal e lhes oferecia regras minuciosas sobre “o que se 

há de observar” acerca da escrita: 

De lo que se ha de observar en Portugal cerca del scrivir. (...) 
2. Como van las cosas dellos adelante en letra y virtudes, y cómo fructificar los que 
se dan á los próximos por el reyno, y quántos son los tales operarios, tocando en 
particular las cosas de edificación más notables; las otras en general. 
3. Qué opinión se tiene dellos en el reyno, in specie de las cabeças. 
4. Quiénes favorecen principalmente y son afficionados. 
5. Quiénes contradizem (...). 
8. De lo que ellos scriven de edificación, una copia vulgar y otra en latino. 
9. Del stado de las cosas en aquellas partes se dé aviso, digo de las cosas que no 
son mostrables á todos, y dan intelligencia de lo que deve saberse. Roma 
EXEUNTE Octobri 1547, Pe. Polanco (MI, Epistolae et instructiones, Tomo I, 
1903, pp. 606-7). 

Certamente, no entanto, o mentor dessa prática era o fundador da Companhia. Porque, 

de acordo com Londoño (2002), Inácio de Loyola, como primeiro superior-geral, teve muito 

claro que havia de produzir uma imagem da Companhia por meio das letras81:  

Qualquer notícia deveria primeiro edificar, e para conseguir a consolação nada 
melhor que mostrar os avanços da glória divina nas obras e ações apostólicas dos 
padres e irmãos... Escrevendo para serem lidos por muitos outros, os padres 
deveriam ter a consciência de que estavam produzindo um texto para ser 
interpretado e lembrado (LONDOÑO, 2002, pp. 17-8). 

 Essa é a distinção entre o que seria a “carta principal” das chamadas “bijuelas”. 

Castelnau-L’Estoile (2006) destacou que a correspondência desempenhava, assim, um papel 

fundamental na difusão do “modo de fazer” jesuíta, fundamento de sua identidade. As cartas 

permitiam também aos jesuítas isolados reafirmar, por meio da escrita ou da leitura das cartas, 

seu pertencimento à Companhia (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 73). 

                                                 
81 Para documentar tal questão, observe-se o que dizia a carta de Loyola, destinada aos superiores de toda a 
Companhia de Jesus: “Rome, dans la maison de la Compagnie de Jésus, 13 janvier 1550 – Ignace de Loyola, 
Préposé-général de la Compagnie de Jésus... L’expérience nous ayant révelé l’importance extrême du souci que 
vous devez avoir de nous écrire et de nous informer de ce qui s’impose, et au contraire l’immense dommage qui 
résulterait de la négligence en ce domaine, pour la bonne marche nécessaire de notre charge, pour celle de toute 
la Compagnie répandue en de si nombreuses et si diverses parties du monde, pour l’union et la consolation 
mutelles, pour un règlement plus rapide et plus commode des affaires que visent la gloire de Dieu et l’edification 
des âmes, il nous a semblé utile dans le Seigneur de pourvoir de toutes nos forces à cet état de choses, de la 
manière la plus efficace possible” (apud BROUWER, 1991, pp. 767-8). 
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Nessa mesma direção, de acordo com Pécora (1999), muito importante foi 

a carta que Inácio escreve ao padre Pedro Fabro, então missionário na Alemanha, 
de Roma, em dezembro de 1542. Comunica-lhe aí a sua determinação de que, ao 
escrever, os padres fizessem uma “carta principal”, que “se pudesse mostrar a 
qualquer pessoa”, inclusive “pessoas principais” de Roma, que sempre 
manifestavam muito interesse em conhecê-las. Especifica ainda ser obrigatório que 
essa carta principal “guardasse ordem”, não trouxesse “coisas impertinentes” e 
desse “edificação” a quem a lesse; vale dizer, ela deveria ser escrita tendo em 
mente exclusivamente o “serviço de Deus e aproveitamento do próximo”. O seu 
estatuto, nesse caso, é o mesmo de outras “obras espirituais”, como “sermões, 
confissões, exercícios” (PÉCORA, 1999, p. 382). 

Observe-se o que dizia Loyola na carta a que Pécora se referiu. Para o jesuíta, a “carta 

principal” deveria ser escrita de tal forma que “se pudiese mostrar a cualquer persona; porque 

a muchos que nos son bien afficionados y desean ver nuestras cartas, no las osamos mostrar 

por no traer ni guardar orden alguna y halando de cosas impertinentes en ellas” (LOYOLA, 

1963, p. 649).  

Tanto para Loyola como para seus companheiros, portanto, a “instituição epistolar 

jesuítica” era a espinha dorsal da empresa missionária da Companhia no século XVI. 

Eisenberg (2000) reconheceu tal importância. Para o autor, este era o meio de comunicação 

institucional da Ordem, contendo relatos dos acontecimentos nas Casas jesuíticas e notícias 

gerais da Colônia.  

Segundo Eisenberg, 

Algumas cartas eram escritas com o intuito explícito de serem lidas por um público 
amplo, o que criou a necessidade adicional de controlar a informação que era 
tornada pública. Em 1541, Inácio de Loyola instituiu a bijuela: a partir de então, os 
jesuítas escreveriam cartas narrando somente as notícias edificantes de suas 
missões, anotando os problemas institucionais em uma folha separada, que ficou 
conhecida como bijuela82. A metade das mais de 600 cartas escritas no período são 
bijuelas; a outra metade, composta por cartas que poderiam circular fora da ordem, 
ficaram conhecidas como cartas (ou relatos) edificantes (EISENBERG, 2000, pp. 
50-1). 

De acordo com o autor, as Constituições determinavam que os irmãos deveriam 

escrever dois tipos de carta: as bijuelas, que eram escritas semanalmente ao imediato superior 

hierárquico, e as cartas, nas quais cada membro deveria escrever relatos de suas atividades 

pastorais a cada quatro meses. Cópias deveriam ser feitas e enviadas para o superior imediato 

na Ordem e para o geral, em Roma (EISENBERG, 2000, pp. 51-2). 

                                                 
82 Por conta de vários fatores (certamente, dentre eles, o rápido crescimento da Companhia), a partir de 1580, 
porém, o controle sobre o que deveria ser mostrado ou não, ou sobre o que era algo “edificante” ou não dentro de 
cada carta, pareceu-me diminuir bastante, pois as cartas que chamo de “polêmicas” não estão em “uma folha 
separada”, como pude observar na documentação que pesquisei no ARSI.  
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Essa prática de escrever constantemente foi repassada para outras gerações de jesuítas. 

Nesse sentido, por exemplo, em janeiro de 1584, Aquaviva escreveu aos procuradores 

provinciais uma recomendação com o seguinte título: “Instructio P. Claudii Acquaviva S.I., 

Praep. Gen. S.I., Pro procuratoribus Provinciarum Hispaniae, Lusitanie, Brasiliae, Indiae”, 

na qual aparece claramente a importância da correspondência. Veja-se: 

19º Entienda ser una principal parte de su officio encaminar las cartas que se 
escriven al general y las que de Roma se embían para las Provincias, por lo qual 
procure saber quando parten los correos y otras vías que se offrescen 
extraordinarias para encaminar con toda brevedad las letras y otros recaudos, 
principalmente los de más importancia, quando por el tiempo o alguno otro 
impedimento los correos ordinarios vienem más tarde; para lo qual avisará a los 
Provinciales que embíen a parte las cartas de negocios que fueren de momento, 
para que sean encaminadas con toda diligencia, y las demás podrán esperar la via 
ordinaria. Roma, Ianuario 1584 (MHSI – Monumenta Missionuns Societatis Iesu 
v. XXXV (1583-1585). Romae, 1975, pp. 483-4 – grifos meus). 

Relevante para esclarecer a relação retórica/escrita entre os jesuítas, por fim, é a 

análise que Pécora (1999) fez das cartas de Nóbrega. Em seu artigo, o autor usou o modelo 

histórico da ars dictaminis. Para tanto, dividiu as cartas do jesuíta em salutatio (saudação 

inicial, entendida por Nóbrega, sobretudo, como a aplicação de uma fórmula piedosa), 

captatio benevolente (parte da carta que reunia os procedimentos que buscavam a disposição 

favorável do leitor para o que havia de seguir, como o recurso de representar-se 

sistematicamente com humildade em face dos demais irmãos da Ordem), narratio (tratava-se 

de construir uma narrativa do ocorrido à pessoa ausente), o petitio (era o pedido ou solicitação 

de providências ou medidas à autoridade competente) e a conclusio (a conclusão, feita com 

protestos de obediência e despedidas em forma de bênção e de fórmulas de humildade) 

(PÉCORA, 1999, pp. 385-409). 

Há que considerar, pois, os preceitos da ars dictaminis assumidos pelos jesuítas em 

sua prática de escrever cartas, como Pécora demonstrou. A correspondência jesuítica era, 

assim, instrumento de poder, no sentido de persuasão aos seus destinatários. A formalidade do 

discurso contido nas missivas, parece-me, dá-lhes credibilidade. Assim como ocorreu no 

século XIII, os jesuítas combinaram a arte de escrever cartas com a de fazer discursos. 

Escrever cartas era, portanto, saudar, narrar, convencer, pedir e persuadir por meio da escrita. 

Conforme meu entendimento, é fundamental conhecer os “fundamentos teológico-

políticos” do “modo de proceder” jesuítico para adentrar nas fontes produzidas por eles e 

delas fazer uso com melhores “condições” de análise. Portanto, após conhecer a trajetória de 

“conversão” do fundador da Companhia, o texto dos Exercícios e de outros documentos 

fundantes da Ordem, os princípios que ordenavam o “modo de proceder” na escrita e na fala, 
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penso que agora é possível adentrar na prática dos operários da “vinha estéril”. Veja-se, pois, 

como se construiu esta “vinha” e quais eram as alianças, embates, negociações e conflitos que 

a fizeram crescer, a ponto de se tornar um lugar “perigoso” para a “vocação” dos padres 

inacianos. 
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III – SOBRE O LUGAR DOS JESUÍTAS NA SOCIEDADE COLONIAL: 

GÊNESE E DESDOBRAMENTOS DOS CONFLITOS DE UMA MISSÃO 

Trabalho perdido é plantar a vinha e logo deixá-la perder. 

Pero Rodriguez  

 

Neste capítulo, trato das negociações e dos conflitos que se estabeleceram no interior 

da atividade missionária dos jesuítas na sociedade colonial. Para tanto, faço algumas 

considerações a respeito da atuação dos primeiros jesuítas na América portuguesa, para depois 

avançar para os conflitos que se deram a partir da década de 80 do século XVI e se 

estenderam pela centúria seguinte. O período que se iniciou em 1580, analiso, foi crucial, 

porque nele houve a expansão da Ordem pelo mundo e, principalmente, por conta da tentativa 

de reorganizar o “corpo disperso” feita pelo geral, Pe. Cláudio Aquaviva, o que provocou 

reação dos padres que atuavam na Missão. Recordando o que já foi destacado no Capítulo I 

deste trabalho, penso ser possível perceber aqui o embate entre duas realidades distintas e 

conflitantes: por um lado, a “ortodoxia” e a “pedagogia da vigilância” dispostas pela Contra-

Reforma – aqui representada pelas ordenações de Aquaviva –, com seus modos de “vigiar e 

punir”; e, por outro lado, a realidade dos missionários que atuavam, sobretudo, junto aos 

índios e que aí estavam mais propensos às suas próprias fraquezas. Acredito que os conflitos 

se deram nesse embate de posições, porque as posições respeitantes à missão eram 

conflitantes até mesmo entre os membros jesuítas da Província do Brasil, sendo uns a favor e 

outros contra a permanência dos padres nas aldeias. Veja-se como se construiu esse embate.  

 

3.1 Poder temporal e poder espiritual: gênese dos conflitos de 

uma missão 

Neste item, procuro fundamentar a descrição da prática dos primeiros jesuítas na sua 

relação com a Coroa portuguesa e com a sociedade colonial. A intenção é fundamentar a 

discussão que será feita em seguida, quando trato dos conflitos que se acirraram entre a 

Província do Brasil e o centro da Companhia em Roma. A fim de ir à raiz da discussão acerca 

da relação entre “poder temporal” e “poder espiritual”, penso que, inicialmente, é importante 

considerar-se um dado fundamental: a instituição do Padroado. Os compromissos assumidos 

pelos jesuítas nas missões dependiam, em grande parte, do apoio da Coroa portuguesa. Tratar 

do Padroado é, pois, fundamental para circunscrever a questão do envolvimento dos padres na 

administração das questões temporais.  
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Nas suas expedições de além-mar, os portugueses não se propunham apenas fins 

políticos, mas também a propagação da fé. Em um sistema de conjunção de esforços, Igreja e 

Estado se prestaram mútuo auxílio. A concessão do direito de Padroado constituía-se em um 

conjunto de privilégios concedidos pelos Sumos Pontífices aos reis de Portugal83. De acordo 

com Oliveira (1952), os principais documentos pontifícios respeitantes a este direito são: 

1) A Bula de Nicolau V Dum diversas (18 jun. 1452), que dava aos reis de Portugal 
a faculdade de dominarem os territórios de maometanos e infiéis, para dilatação e 
exaltação da fé; 2) a Bula de Nicolau V Romanus pontifex84 (8 jan. 1455), que lhes 
concedia, além disso, o poder de erigirem templos e enviar missionários, e o 
monopólio do comércio nesses territórios; 3) a Bula de Calisto III Inter caetera (13 
mar. 1456), que concedia ao grão-mestre da Ordem de Cristo a jurisdição 
espiritual, com o poder de erigir e conferir benefícios eclesiásticos, nas terras 
portuguesas do ultramar; 4) a Bula de Leão X Dum fidei constantiam (7 jun. 1514), 
que reconhecia ao rei de Portugal, pelos seus eminentes serviços à Igreja, o direito 
de apresentação para todos os benefícios, nas terras adquiridas nos últimos dois 
anos e nas que de futuro viesse a adquirir; 5) a Bula de Leão X Pro excellenti 
praeeminentia (12 jun. 1514), pela qual se erigia a diocese do Funchal e se 
facultava ao rei a apresentação do bispo; 6) o Breve de Leão X Dudum pro parte 
(31 mar. 1516), que conferia aos reis de Portugal o direito universal de Padroado 
em todos os territórios sujeitos ao seu domínio; 7) a Bula de Paulo III Aequum 
reputamus (3 nov. 1534), em que se criava a diocese de Goa e se coligiam todas as 
disposições dos documentos anteriores sobre direitos e deveres inerentes ao 
Padroado real (OLIVEIRA, 1952, pp. 215-6). 

Alencastro (2000) ressaltou que, conforme esses textos papais, a hierarquia religiosa 

só se investia de suas funções depois de aprovada pelas autoridades régias, de quem dependia, 

inclusive financeiramente. El-rei detinha, ainda, a faculdade de proibir a publicação das Bulas 

pontifícias. Funcionalizada pelo Padroado, a hierarquia religiosa se converteu, sobretudo na 

América portuguesa e na África, em correia de transmissão do poder metropolitano. Numa 

situação marcada por aculturações, movimentos migratórios, epidemias e conflitos religiosos, 

o estigma proferido pelos padres se revestia de pesadas consequências. De golpe, a repressão 

                                                 
83 É necessário esclarecer que tal direito era “repassado” pela Coroa àqueles considerados dignos. Assim, de 
acordo com Hernandez, “el Derecho de Patronato es la facultad de presentar a um clérigo determinado para la 
posesión de algún beneficio vacante (...). El patronato es a un mismo tiempo honorífico, útil y oneroso (...). Sus 
derechos principales pueden ser estos dos: a) Derecho de presentación, que es el principal, sin duda, y con 
mucho, y el que más se atacaba en la antigüedad; y b) Ciertos derechos o privilegios honoríficos, como lugar 
determinado dentro del edificio de la Iglesia de su Patronato, lugar de privilegio en las procesiones litúrgicas, en 
la distribución de las palmas el Domingo de Ramos, o de las candelas el día de la Candelaria etc.; para los 
Príncipes el derecho a ser incensados en las funciones litúrgicas etc.” (HERNANDEZ, 1977, pp. 6-7).  
84 Veja-se o sumário das matérias tratadas nesta Bula: “Summarium” – “Romanus Pontifex”: “Exordium. – Quae 
sit vera regum laus. – 1. Henrici principis gesta insígnia. – Athlantici Oceani insulares Christi fide imbuti. – 2. 
Ad Indos conquisitum Maximo labore iter. – Subacti a Lusitanis Ethyopes occidui. – 3. Plures religione Christi 
informati. – 4. Prohibita externis in eas oras navigatio. – Amputata litium materia. – 5. Partum in regna barbarica 
ius Lusitano confirmatum, - Et in ea quae in posterum comparanda erunt. – Condendarum in iis regnis legum 
auctoritas collata. – 6. Martini V et Eugenii IV confirmata privilegia. – Concessa extruendarum ecclesiarum 
potestas. – 7. Ferrum et lignamina ad bárbaros deferri prohibita. – 8. Censurae ecclesiasticae praevaricaturis 
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religiosa transpôs o quadro doutrinário para intervir como instrumento disciplinador da 

política e da economia metropolitanas no ultramar. De acordo com o autor, a Bula Romanus 

pontifex (1455) foi um texto fundador do direito colonial lusitano85. O documento previa a 

excomunhão dos que desrespeitassem o monopólio ultramarino outorgado pelo papa Nicolau 

V ao rei D. Afonso V e ao infante D. Henrique. Vez por outra este recurso repressivo era 

reativado na Colônia (ALENCASTRO, 2000, p. 23). 

De acordo com Boxer (2001), no que diz respeito a Portugal, muitos destes privilégios 

eclesiásticos haviam originalmente sido concedidos à Ordem de Cristo, à qual (em 1455-

1456) fora concedida jurisdição espiritual sobre as “terras, ilhas e lugares” até então 

descobertos ou ainda a serem descobertos pelos portugueses. Esta ordem religioso-militar foi 

fundada pelo rei D. Dinis em 1319 para substituir a recentemente suprimida Ordem Militar do 

Templo [os Templários]. Desde o tempo do infante D. Henrique, a chefia da Ordem era 

conferida a um membro da família real. Estava formalmente incorporada à Coroa, juntamente 

com o cargo de grão-mestre das duas outras ordens militares portuguesas, Santiago e Avis, 

pela Bula papal Praeclara charissimi, de dezembro de 1551. Na sua dupla qualidade de reis 

de Portugal e de “governadores e administradores perpétuos” da Ordem de Cristo, D. Manuel 

e seus sucessores tinham o direito de Padroado sobre todos os postos, cargos, benefícios e 

funções eclesiásticas nos territórios ultramarinos confiados ao Padroado depois de as terras 

ainda não descobertas terem sido, de fato, divididas entre as Coroas de Portugal e de Castela 

pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494. Na esfera do Padroado, nenhum bispo podia ser 

nomeado para uma sé existente e nenhuma nova podia ser criada sem a autorização do rei 

português. Posteriormente pretenderam que nenhum missionário poderia ser enviado para a 

missão sem a autorização da Coroa portuguesa. O rei de Portugal era, assim, uma espécie de 

núncio do papa e a sua legislação tinha a força dos decretos canônicos (BOXER, 2001, pp. 

228-9). 

Hernandez (1977) também destacou que a ideia do Padroado não era nova. Era uma 

figura jurídico-eclesiástica que já existia muitos séculos antes. Desde o século V a Igreja 

havia movido muitos fiéis a fundarem templos e obras pias, outorgando-lhes como 

contrapartida determinados privilégios (HERNANDEZ, 1977, p. 5). 

                                                                                                                                                         

inflictae. – 9, 10. Obstantium derogatio. – 11. Fides adhibenda transumpto praesentium. – 12. Clausulae” (BR. 
Sanctorum Romanorum Pontificum, Ano M DCCC LXVII, pp. 110-1, v. 5).  
85 Nesse sentido, afirmava a Romanus pontifex: “concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre 
outras coisas, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e 
bens, a todos reduzir à escravidão e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes” (apud RIBEIRO; 
MOREIRA NETO, 1992, pp. 65-6). 
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Em 1471 chegava ao Pontificado Sixto IV (1471-1484). Em carta dirigida ao 

arcebispo de Lisboa, estabeleceu o Direito do Padroado para fundar dioceses, construir 

igrejas, provê-las de pessoal necessário, atender à sua sustentação. Os privilégios concedidos 

nesse período podem ser resumidos em: a) estava reservada aos portugueses a navegação nos 

mares do descobrimento, a fim de evitar que outros navios levassem armas aos infiéis; b) os 

portugueses eram os verdadeiros donos destes mares e de todas as terras que se descobrissem 

e se conquistassem, inclusive as que já estavam descobertas ou conquistadas; c) os 

portugueses poderiam negociar livremente com os infiéis; d) a Coroa portuguesa poderia 

fundar e construir igrejas, monastérios e outras obras pias; o clero que estivesse a serviço 

destas igrejas teria todos os poderes para a administração dos Sacramentos; e) desde os Cabos 

Bojador até as Índias, toda a jurisdição espiritual correspondia para sempre a Portugal. Todas 

estas graças e privilégios concedidos pelos diversos pontífices constituíam o chamado Direito 

de Padroado português. Seguiria sendo confirmado por novas Bulas pontifícias: Leão X com 

suas Bulas Dum fidei constantiam, de 7 de junho de 1514, e Praeclare devotionis, de 3 de 

novembro do mesmo ano (HERNANDEZ, 1977, pp. 13-14). 

Perguntou o autor, contudo: “onde está o fundamento radical do Padroado?”. Ao que 

respondeu: se se recorrem às diversas Bulas em que se foi delineando até tomar sua forma 

jurídica definitiva, pode-se ver que consta suficientemente nelas o sentido de agradecimento 

que a Santa Sé tinha para com Portugal e queria manifestar com estas concessões à Coroa 

lusitana, que havia trabalhado muito bem na expansão do Reino de Cristo (HERNANDEZ, 

1977, p. 18). 

O Padroado português deveria, portanto, conservar igrejas, mosteiros e lugares pios 

das dioceses; dotar todos os templos e mosteiros de objetos necessários ao culto; sustentar os 

eclesiásticos e seculares adstritos ao serviço religioso; construir os edifícios necessários; 

deputar clérigos suficientes para o culto e cura de almas (OLIVEIRA, 1952, pp. 216-7). 

Hoornaert (1974) destacou que o desdobramento do Padroado na América portuguesa 

se baseou na imagem portuguesa do rei-pai, que fazia questão de atender pessoalmente às 

queixas do povo, ouvia ambas as partes nas questões litigiosas, sustentava uma lista enorme 

de viúvas e órfãos – era paternalista por excelência. Segundo o autor, foi o rei que organizou 

as primeiras missões na América portuguesa, confiando-as aos franciscanos e, mais tarde, aos 

jesuítas; foi ele que cuidou do estabelecimento da hierarquia no País, da fundação de 

freguesias, prelazias e bispados e que, finalmente, impediu a intervenção de Roma em 

assuntos eclesiásticos relativos à América portuguesa. Por conseguinte, o patriarca local 

aplicou concretamente o Padroado ao pequeno mundo do engenho: o sacerdote lhe era 
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subserviente, assim como as autoridades coloniais obedeciam ao rei (HOORNAERT, 1974, 

pp. 76-7). 

Bem, após ter tratado das alianças entre o poder “temporal” e o “espiritual”, 

favorecidas e legitimadas pelo Padroado, a questão que me parece interessante a ser lembrada 

agora é a forma como os primeiros jesuítas, tanto da América portuguesa como da Metrópole, 

relacionavam-se com as autoridades e os seus mestres em Portugal. Ao que me parece, 

sobretudo pelas cartas usadas na minha pesquisa de mestrado (FARIA, 2005), no início da 

empresa missionária esta relação era bastante “familiar”. Nesse período inicial, até mesmo o 

volume de correspondências enviadas pelos padres a Roma e às autoridades lusitanas foi 

maior. A organização da escrita das missivas, estabelecida por Loyola e seu secretário 

Polanco, como visto no capítulo anterior, estava mais evidente aqui e, segundo me parece, tal 

prática bastante regulamentada de escrita da correspondência auxiliava também na 

administração da Companhia por parte de Roma. E, ainda mais, a relação entre os primeiros 

jesuítas e as autoridades portuguesas enviadas às terras brasílicas era de uma “cumplicidade” 

evidente. As autoridades eram enviadas para cá também para propagar “a santa fé católica” e 

eram “parceiras” dos jesuítas na empresa missionária. Porém, é necessário destacar, já 

estavam sendo plantadas aqui, pelas alianças feitas, as sementes de alguns problemas e 

conflitos que se acirrariam posteriormente. Os parágrafos seguintes caminham, pois, na 

direção de circunscrever as consequências, para a atividade dos padres, das alianças entre 

poder e religião na sociedade colonial. 

Nessa direção, em relação ao sustento dos jesuítas, de acordo com Thomas (1982), a 

Coroa portuguesa escolheu formas diversas para manter os seus estabelecimentos. Mediante 

um alvará de 7 de novembro de 1564, o rei D. Sebastião entregou aos padres da Província do 

Brasil os dízimos pertencentes, por direito, à Coroa. Com tais ingressos, chamados 

“redízimas”, a Ordem sustentava os Colégios. Outra forma de apoio consistia nas doações de 

terras aos estabelecimentos dos padres. No ano de 1567, o rei confirmou todas as doações de 

terras feitas, até então, pelos governadores aos jesuítas. Doações reais e particulares 

aumentaram de tal forma os bens dos padres que, com o tempo, eles puderam implantar seus 

próprios canaviais, engenhos e fazendas de gado ao redor dos seus Colégios. O rei concedeu 

aos padres, ainda, um apoio indireto, ao liberar suas fazendas das contribuições e impostos 

correntes (THOMAS, 1982, pp. 94-5). Repare-se que, nesse sentido, a relação entre os 

primeiros jesuítas e a Coroa portuguesa era muito estreita, portanto. 

De acordo com Pécora (1994), parece que os jesuítas lusos sempre tiveram uma 

compreensão singular de certos aspectos das Constituições: a célebre carta de Loyola De la 
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obediencia86 foi dirigida precisamente “a los Padres y Hermanos de Portugal”. Isso apontava, 

segundo o autor, para um problema real: a sistemática participação dos jesuítas nos negócios 

do Reino e na privança do rei. É possível, segundo Pécora, acrescentar mais uma às hipóteses 

relativas ao posicionamento jesuítico pró-monarquia portuguesa: a de que essa imersão 

particular dos jesuítas lusitanos nos negócios temporais era uma disposição favorável ao 

Estado nacional. Tal hipótese está sintonizada com um movimento geral na literatura 

teológico-jurídica dos séculos XVI e XVII, bem como à prática política em toda a Europa, 

amplamente favorável, no período, ao estabelecimento da soberania nacional (PÉCORA, 

1994, pp. 228-30). 

Nesse sentido, a presença dos jesuítas em Portugal, assumindo cátedras em 

universidades importantes, é um dado interessante. De acordo com Luz (2003), em 1548, já se 

encontrava em Coimbra o famoso canonista espanhol e padre inaciano Martim de Azpilcueta 

Navarro, professor de Nóbrega. Pouco mais tarde, na década de 1550, Luís de Molina 

assumiu a cátedra de humanidades em Évora, e a de teologia em 1568. Finalmente, em 1593, 

era a vez de Francisco Suárez assumir a cadeira de teologia em Coimbra. Com D. João III, o 

prestígio dos inacianos no ensino era tão grande que, em 1555, o Colégio das Artes, também 

em Coimbra – onde estudou o então irmão José de Anchieta –, foi entregue aos cuidados da 

Companhia de Jesus. Por meio dos jesuítas, as teorias neotomistas alastravam-se pelos 

principais centros de ensino de Portugal, com o respaldo da “política educacional” da Coroa. 

Nesse sentido, entende-se a responsabilidade política que os próprios inacianos assumiam em 

Portugal. Eles eram os sábios e autorizavam-se, por conseguinte, como os principais 

conselheiros políticos da Coroa, ponderando acerca daquelas questões que geravam dúvidas, 

impondo um juízo das “razões prováveis” para agir, prudentemente, de acordo com a 

consciência. Era mais do que previsível, portanto, o peso das teorias tomistas sobre o 

relacionamento com o gentio da América quando saiu o Regimento de Tomé de Sousa (LUZ, 

2003, p. 75). 

De acordo com o autor, nesse sentido, o primeiro exemplar de resoluções jurídicas da 

Coroa portuguesa a respeito do trato com os índios da América foi o documento que ficou 

conhecido como Regimento de Tomé de Sousa, emitido por D. João III em 1548. Para o autor, 

este texto evidenciava a adesão às concepções jurídico-políticas dos teólogos na Segunda 

Escolástica. Ao mesmo tempo em que o documento estabelecia o Governo-Geral, entregando-

o nas mãos (primeiramente) de Tomé de Sousa, lançava as bases, ainda inéditas, do trato com 

                                                 
86 Essa carta já foi discutida no Capítulo II deste texto. 
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as populações nativas. Não por acaso, quando Tomé de Sousa chegou à Bahia, vieram com 

ele os primeiros missionários jesuítas, entre os quais Pe. Manuel da Nóbrega (LUZ, 2003, p. 

74). 

O interessante é que, enquanto os reis espanhóis só permitiram a introdução dos 

jesuítas nas possessões americanas após muitas dúvidas, a Coroa portuguesa apoiou a Ordem 

nos territórios ultramarinos conquistados quase imediatamente após a sua fundação. D. João 

III encontrou nos jesuítas um instrumento apropriado para assegurar o império colonial 

português. Nesse sentido, o rei entregou à Companhia a obra de conversão dos indígenas e o 

seu cuidado nos povoados, nas assim chamadas aldeias, para cuja ereção o Regimento de 

Tomé de Sousa criara condições suficientes. Durante os dois séculos seguintes, a política 

indigenista na América portuguesa ficou unida estreitamente à Ordem dos jesuítas 

(THOMAS, 1982, pp. 61-2). Por conseguinte, 

Os jesuítas acentuaram que a sujeição dos indígenas não deveria equiparar-se à 
escravização. A sujeição servia unicamente para criar as condições prévias para a 
propagação da fé entre os índios, sem ameaçar a liberdade pessoal deles. Como, 
porém, os indígenas, por causa de seu nível cultural inferior, ainda não eram 
capazes de exercer a sua liberdade plena, deveriam ser colocados como menores 
de idade, sob a proteção de uma autoridade, que se encarregaria da sua instrução, 
conversão e civilização e, ao mesmo tempo, poderia protegê-los contra a privação 
da liberdade ou os maus-tratos. A essa concepção correspondeu a ideia do 
aldeamento, que foi declarado a instituição mais importante da política indigenista 
real87 (THOMAS, 1982, p. 65 – grifos meus). 

A política dos colonos, por outro lado, perseguia metas contrárias. Eles defendiam 

uma divisão dos indígenas pelas casas e fazendas dos portugueses, a fim de se habituarem à 

civilização europeia, serem convertidos e, ao mesmo tempo, estarem à disposição como mão-

de-obra (THOMAS, 1982, p. 65). 

Segundo Perrone-Moisés (1992), a recomendação de tratamento bondoso e pacífico 

dos aborígines aldeados baseava-se em razões de ordem religiosa: a conversão, objetivo 

primeiro da colonização, só poderia ser conseguida com brandura. É o que se encontrava 

expresso no Regimento do governador-geral de 1548. A catequese e a civilização eram, de 

acordo com a autora, os princípios centrais de todo este projeto, reafirmado ao longo de toda a 

colonização: justificavam o próprio aldeamento, a localização das aldeias, as regras de 

repartição da mão-de-obra aldeada e outras decisões (PERRONE-MOISÉS, 1992, p. 122). 

                                                 
87 Repare-se no “tom pejorativo” em relação aos índios, da concepção apresentada pelo autor para expor a forma 
como se justificava o aldeamento: por causa “de seu nível cultural inferior”, “não eram capazes de exercer a sua 
liberdade plena” e, por isso, “deveriam ser colocados como menores de idade”, justificando-se “a proteção de 
uma autoridade”. É justamente este tipo de interpretação que constrói uma imagem dos nativos como “vítimas 
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Assim começa, pois, o referido Regimento de Tomé de Sousa: 

Vendo eu quanto serviço de Deus e meu é conservar e nobrecer as Capitanias e 
povoações das terras do Brasil e dar ordem e maneira com que melhor e mais 
seguramente se possam ir povoando para exaltamento da nossa santa fé e proveito 
de meus reinos e senhorios e dos naturais (apud LUZ, 2003, p. 75). 

A legitimação do relacionamento dos colonizadores com os nativos era, portanto, 

atribuída à conversão do gentio. Observe-se o que dizia o rei D. João III: 

Porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil 
foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica, vos encomendo 
muito que pratiqueis com os ditos capitães e oficiais a melhor maneira que para 
isso pode ter e de minha parte lhes direis que lhes agradecerei muito terem especial 
cuidado de os provocar a serem cristãos e para eles mais folgarem de o ser tratem 
bem todos os que forem de paz e os favoreçam sempre e não consintam que lhes 
seja feita opressão nem agravo algum e fazendo-se-lhe lho façam corrigir e 
emendar de maneira que fiquem satisfeitos e as pessoas que lhos fizerem sejam 
castigadas como for justiça (apud RIBEIRO; MOREIRA NETO, 1992, p. 145 – 
grifos meus). 

Com as ditas palavras, D. João III se apresentaria como um governante 

compromissado com a “vontade de Deus” de fazer que a sua palavra e a “fé católica” fossem 

vividos entre os gentios. Para tanto, enviava à América, junto com o governador, os primeiros 

padres jesuítas encarregados de pregar, em primeiro lugar, aos índios. 

A Coroa tomou sob sua proteção todos os indígenas pacíficos. Além disso, proibiu os 

métodos arbitrários dos caçadores portugueses de escravos. A guerra contra os índios ficou 

restringida aos que tivessem uma atitude inimiga frente aos portugueses. De acordo com 

Thomas (1982), o rei entregou ao governador e aos capitães das Províncias correspondentes o 

direito de conceder licença para a luta contra os nativos por razões consideradas justas. Os 

indígenas que se comportassem como adversários deveriam ser combatidos e escravizados. 

Segundo o autor,  

Essa disposição dirigia-se, sobretudo, contra os Tupinambás que assassinaram o 
donatário da Bahia, Francisco Pereira Coutinho e que, na sua qualidade de aliados 
dos franceses, subtraíram-se às pretensões de domínio da Coroa portuguesa. D. 
João III ordenou uma expedição punitiva contra eles. O governador foi, portanto, 
encarregado de destruir as suas aldeias e de matar ou escravizar uma parte 
considerável da população. Tomé de Sousa deveria conceder-lhes o perdão se se 
mostrassem dispostos à sujeição. Mas, para tirar-lhes toda capacidade de 
resistência, antes de concluir um tratado de paz com os bárbaros, deveria aprisionar 
alguns caciques e enforcá-los diante dos habitantes de suas aldeias (THOMAS, 
1982, pp. 60-1). 

                                                                                                                                                         

passivas” do próprio governo e como “incapazes”. Como se sabe, tal tipo de interpretação não é raro e permeia 
muitos trabalhos acadêmicos.  
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Em 1557, Mem de Sá assumiu o governo, no qual permaneceu até 1572. Segundo 

Thomas, seu governo compreendeu a época de uma política bem-sucedida na América 

portuguesa. Para o autor, praticamente não houve nenhum governador, após Mem de Sá, que 

tenha conseguido unir satisfatoriamente, no seu trato com os indígenas, a autoridade com a 

justiça (THOMAS, 1982, p. 73). 

Os esforços do governador na questão indígena perseguiam todas e cada uma das 

seguintes metas: 

estabelecer a segurança e a paz da terra, mediante a vitória e a sujeição completa 
sobre as tribos índias revoltadas ou inimigas e sobre os seus aliados, os franceses; 
intensificar os esforços para a proteção dos indígenas aliados dos portugueses, 
contra a espoliação e escravização e, em especial, acelerar a civilização e 
cristianização dos índios, mediante a fundação sistemática de aldeias; 
estabelecer um contato estreito e amistoso com os jesuítas, como pioneiros da 
política indigenista real, e sustentar as suas obras com apoio material (THOMAS, 
1982, p. 74). 

No próprio centro da Ordem dos jesuítas em Roma, porém, apareciam dúvidas sobre 

se os compromissos que os padres assumiram, ao aceitar a administração das aldeias no tempo 

de Mem de Sá88, eram compatíveis com as Constituições e com as tarefas peculiares da 

Companhia. O geral dos jesuítas em Roma manifestava publicamente seu desacordo com o 

compromisso a que os jesuítas tinham chegado com o poder secular na Província brasileira. 

Para Thomas, é possível traçar uma relação entre tal oposição pública em Roma e a 

determinação do provincial Luís da Grã de propor ao governador a nomeação de capitães das 

aldeias. Em agosto de 1566, o rei ordenou a Mem de Sá nomear alguns portugueses dignos 

para este posto. No entanto, apesar da desaprovação da direção da Ordem, os jesuítas 

aceitaram, pouco tempo depois, novamente, a administração completa das aldeias, porque, 

segundo argumentavam, a recomendação de Roma não era aplicável, nas circunstâncias 

concretas da Colônia89.  

Contra a vontade dos superiores da Ordem, os jesuítas da Província do Brasil ficaram, 

portanto, cada vez mais fortemente a serviço da política indigenista portuguesa. Até 1572, os 

padres assumiram, de novo, toda a administração das aldeias; neste ano, o novo provincial, 

Inácio de Tolosa, trouxe de Roma instruções para retirar, uma vez mais, a jurisdição temporal 

                                                 
88 De acordo com Perrone-Moisés, no governo de Mem de Sá, os jesuítas foram encarregados da administração 
das aldeias, responsáveis não apenas pelo “governo espiritual” como, também, pela organização dos aldeamentos 
e repartição dos trabalhadores indígenas pelos serviços, tanto da aldeia quanto para moradores e para a Coroa 
(“governo temporal”) (PERRONE-MOISÉS, 1992, p. 122).  
89 Tais “circunstâncias concretas” se revelam determinantes para a compreensão da prática jesuítica a partir de 
1780. O que, no momento mencionado, era uma desobediência, passou a ser, a partir da década de 80 do século 
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dos padres, o que não teve, porém, nenhuma consequência prática (THOMAS, 1982, pp. 89-

91). 

De acordo com Thomas, o problema de mais difícil solução em relação à ação 

libertadora de Mem de Sá era a luta contra os franceses e os seus aliados tamoios, do Rio de 

Janeiro. Os franceses gozavam de uma grande estima entre os indígenas, por terem feito um 

trato justo com eles. Como apareciam aos nativos quase exclusivamente como negociantes, 

puderam renunciar, em grande medida, à escravatura dos índios, o que, em face destes, 

colocava-os numa posição bem melhor do que a dos plantadores portugueses, que sentiam a 

necessidade de escravos para a sustentação de suas fazendas (THOMAS, 1982, p. 77). 

O que fazer diante de tal situação? De acordo com Thomas, os portugueses 

procuraram inicialmente destruir a confederação índia dos tamoios na Capitania de São 

Vicente. Nesse empreendimento, os jesuítas demonstraram sua capacidade para negociar 

com os índios. Durante mais de um mês em que Anchieta permaneceu entre os tamoios, 

acertou um tratado de paz no qual estes se comprometiam a não apoiar seus companheiros de 

tribo e os seus aliados do Rio de Janeiro. Pouco depois, o governador empreendeu a luta 

contra os franceses; venceu-os nas expedições de 1565 e 1567 e, desta forma, preparou a 

expulsão definitiva dos rivais europeus e a sujeição dos índios do Rio de Janeiro90 

(THOMAS, 1982, p. 78). 

Os empreendimentos de Mem de Sá, apoiados pelos jesuítas, contudo, não me parece 

que configuram um “tratado de paz”, como quer Thomas. Avançando na questão, Monteiro 

(1994) destacou que em 1567, quando a Guerra dos Tamoios chegou ao fim, devido à 

“agressiva campanha militar comandada por Mem de Sá”, as áreas de ocupação portuguesa na 

Capitania de São Vicente achavam-se “momentaneamente pacificadas”. No entanto, 

A perspectiva de desenvolvimento econômico que a paz prometia ressurgia com 
toda a força na luta pela mão-de-obra indígena, caracterizada sobremaneira pela 
competição direta entre jesuítas e colonos. Até certo ponto, a questão envolvia uma 
delicada discussão ética em torno da liberdade dos índios, discussão que, 
entretanto, tem sido descontextualizada na historiografia. O fato é que, mais 
especificamente, o que de fato se disputava eram as formas de controle e integração 

                                                                                                                                                         

XVI, uma questão fundamental sobre o “lugar do jesuíta na sociedade colonial”: como evangelizador e pregador 
nas cidades ou como administrador de aldeias. 
90 Penso, porém, que é fundamental destacar uma questão apontada por Monteiro (1994), para quem “o papel dos 
jesuítas, sobretudo Nóbrega e Anchieta, foi importante, mas não no sentido que aparece na historiografia 
convencional. Estes, na verdade, conseguiram promover um acordo entre certos grupos belicosos, o que, no 
entanto, não redundou propriamente na paz. De acordo com o relato de Anchieta, os Tupinambás mostravam-se 
dispostos a negociar precisamente porque a configuração das alianças estava mudando no contexto da guerra. 
Cientes da rebelião das facções Tupiniquins contra os aliados portugueses, os Tupinambás enxergaram a 
oportunidade de estabelecer uma aliança com os portugueses para combater seus rivais tradicionais – os 
Tupiniquins” (MONTEIRO, 1994, p. 40). 
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na emergente sociedade luso-brasileira de grupos recém-contatados. Tanto jesuítas 
quanto colonos questionavam a legitimidade e os métodos utilizados pelo rival para 
arrancar os índios de suas aldeias natais, que abrangiam desde a persuasão ou 
atração pacífica até os meios mais violentos de coação. Uma vez consumada a 
separação, disputava-se o direito de administrar o trabalho dos índios já deslocados 
para a esfera colonial (MONTEIRO, 1994, p. 40). 

Além do mais, nesse mesmo período começava-se a praticar a chamada “guerra justa” 

– “justa”, no meu modo de entender, sob a perspectiva do invasor, já que as vítimas deste tipo 

de guerra eram os nativos que, de alguma forma, resistiam às investidas do colonizador e não 

assistiam passivamente ao processo de dominação. Contra eles é que a guerra era 

“justificada”.  

Para Perrone-Moisés (1992), o principal caso reconhecido de escravização legal era o 

que procedia da guerra justa. A partir do século XVI, ela deveria ser aplicada a povos que, 

não tendo conhecimento prévio da fé, não poderiam ser tratados como infiéis. As causas 

legítimas de guerra justa seriam a recusa à conversão ou o impedimento à propagação da fé, a 

prática de hostilidades contra vassalos e aliados dos portugueses e a quebra de pactos 

celebrados (PERRONE-MOISÉS, 1992, p. 123). 

De acordo com a autora, na América portuguesa havia índios aldeados e aliados dos 

portugueses e nativos inimigos espalhados pelos “sertões”. Nesse sentido, pode-se seguir uma 

linha de política indigenista que se aplicou aos aborígines aldeados e aliados e outra, relativa 

aos inimigos (“gentio bravo”), cujos princípios se mantiveram ao longo da colonização. 

Assim, aos índios aldeados e aliados era garantida a liberdade ao longo de toda a colonização. 

Afirma-se que, livres, seriam senhores de suas terras nas aldeias, passíveis de serem 

requisitados para trabalhar para os moradores mediante pagamento de salário e que deveriam 

ser muito bem tratados. Deles dependiam o sustento e a defesa da Colônia. A política para tais 

“índios de pazes”, “índios das aldeias” ou “índios amigos” seguia o seguinte itinerário ideal: 

em primeiro lugar, deveriam ser “descidos”, isto é, trazidos de suas aldeias no interior para 

junto das povoações portuguesas; lá deveriam ser catequizados e civilizados, de modo a 

tornarem-se “vassalos úteis”. Seriam eles os elementos principais de novos descimentos, tanto 

pelos conhecimentos que possuíam da terra e da língua quanto pelo exemplo que poderiam 

dar (PERRONE-MOISÉS, 1992, pp. 117-8). 

De acordo com Monteiro (1994), este dispositivo da guerra justa havia sido invocado 

no Brasil, pela primeira vez, em 1562, pelo governador Mem de Sá. “Nesta ocasião os Caetés 

foram condenados ao cativeiro como castigo por terem, seis anos antes, trucidado e 

supostamente comido o primeiro bispo do Brasil, apetitosamente apelidado Sardinha” 

(MONTEIRO, 1994, p. 42). O castigo, conhecido como a Lei dos Caetés, explicitou a 
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diferenciação de tratamento dado àquela tribo. A razão para essa diferenciação era, como já 

afirmou Monteiro, devida a um incidente ocorrido em 1556, quando a Coroa chamou à Corte 

de Lisboa o bispo D. Fernandes Sardinha. Pouco depois da sua partida da Bahia, em junho 

daquele ano, Sardinha e seus companheiros naufragaram em Cururipe, nas vizinhanças do São 

Francisco. Os náufragos puderam salvar-se, mas foram assassinados e devorados pelos caetés. 

Tal ato merecia um castigo, de acordo com o governador, porém as lutas contínuas com as 

tribos inimigas impediram-no, durante os anos seguintes, de levar a cabo uma expedição 

punitiva contra aquele povo. No entanto, por volta do mês de junho de 1562, a fim de não 

adiar mais a punição aos caetés, o governador publicou um decreto que os condenava à 

escravidão. O documento concedia aos colonizadores o direito de aprisionar, numa guerra 

justa, os membros da tribo dos caetés e distribuí-los, como mão-de-obra, nas suas fazendas e 

casas. Os jesuítas aprovaram o modo de proceder do governador: dado que a parte dos caetés 

contra a qual se dirigia a expedição punitiva ainda não havia sido cristianizada – caso 

contrário, a escravidão teria sido proibida sob qualquer circunstância –, os padres não 

levantaram nenhuma objeção moral contra a empresa planejada (THOMAS, 1982, pp. 78-80). 

O bispo Sardinha, devorado pelos índios, foi um grande opositor da atividade jesuítica 

na Bahia. Suas ideias sobre a missão entre os nativos encontravam-se em oposição direta aos 

esforços dos jesuítas e era compatível com a posição dos colonos. O que levou Nóbrega, a 

partir de 1553, a mudar seu campo de trabalho para São Vicente, onde esperava desenvolver 

os seus planos. Em 1556, os padres reassumiram sua ação no Recôncavo baiano, em 

circunstâncias mais favoráveis, depois da morte de Sardinha91 (THOMAS, 1982, p. 83). 

                                                 
91 Escrevendo da Bahia, para Tomé de Sousa, em 5 de julho de 1559, Nóbrega disparava severas críticas ao trato 
do bispo Sardinha com os nativos e, por conta da sua discordância com a conduta do prelado, mudou-se para São 
Vicente: “Trouxe N. Senhor o bispo Dom Pedro Fernandes, tal e tam virtuoso qual a V. M. conheceo, e muy 
zeloso de reformação dos costumes dos christãos, mas quanto ao gentio e sua salvação se dava pouco, porque 
não se tinha por seu bispo, e eles lhe parecião incapazes de toda a doutrina por sua bruteza e bestialidade, nem 
as tinha por ovelhas de seu curral, nem que Christo N. Senhor se dignaria de as ter por tais; mas nisto me ajude 
V. M. a louvar a N. Senhor em sua providência, que permittio que fogindo ele dos gentios e da terra, tendo 
poucos desejos de morrer em suas mãos, fosse comido deles, e a mym que sempre o desejei e pedi a N. Senhor, e 
metendo-me nas ocasiões mais que ele, me foy negado. Ho que eu nisto julgo, posto que não fuy conselheiro de 
N. Senhor, hé que quem isto fez, porventura quis pagar-lhe suas virtudes e bondade grande e castigar-lhe 
juntamente o descuydo e pouco zelo que tinha da salvação do gentio. Castigou-o, dando-lhe em pena a morte 
que ele não amava, e remunerou-o em ela ser tam gloriosa como já contariam a V. M. que ela foy, pois foy em 
poder de ynfieis com tantas a tam boas circunstancias como teve. Ho Bispo, posto que era muyto zelador da 
salvação dos christãos, fez pouco porque era só, e trouxe consigo huns clérigos por companheiros que acabarão, 
com seu exemplo e mal usarem e dispensarem os sacramentos da Ygreja, de dar com tudo em perdição. Bem 
alembrará a V. M. que antes que esta gente viesse, me dezia: está esta terra huma religião, porque peccado 
publico não se sabia que logo, por o zelo de V. M. e diligencia de meus Irmãos, não fosse tirado, e dos secretos 
retínhamos ha absolvição a alguns até tirarem toda occasião e perigo de tornar a peccar. Mas como eles vierão, 
introduzirão na terra estarem clérigos e dignidades amancebados com suas escravas, que pera esse effeito 
escolhião as melhores e de mais preço que achavão (...). Bem alembrará a Vossa Mercê que, vendo eu isto logo 
em seu princípio, cuydei de dor perder o siso, e asy como desesperado de poder na terra nem com christãos nem 
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O conflito com o bispo Sardinha se deu, sobretudo, por conta daquilo que Pécora 

(1999) chamou de “via amorosa”, abraçada por Nóbrega nos primeiros anos de sua missão na 

América portuguesa. De acordo com o autor, a via amorosa da conversão suscitava questões 

doutrinárias, como a de saber se seria legítima a confissão mediada por intérpretes; se não 

fazia injúria à fé os índios assistirem Missas lado a lado com os cristãos e participarem de 

outras práticas religiosas mantendo-se nus; se seria adequado o aproveitamento de 

instrumentos, músicas e costumes festivos indígenas para maior eficácia da pregação cristã. 

Pécora destacou que Nóbrega não pareceu ter problemas em responder afirmativamente a 

todas estas questões, como explicitou nas cartas, sobretudo a partir da posição contrária do 

bispo Fernandes Sardinha (PÉCORA, 1999, pp. 395-6)92. 

Após a morte do bispo e a volta de Nóbrega para a Bahia, no entanto, as medidas 

legais de Mem de Sá e o apoio generoso que concedeu ao trabalho dos jesuítas conduziram a 

um desenvolvimento rápido das aldeias do Recôncavo. Em 1561, o aldeamento na Bahia 

alcançou o seu ponto culminante tanto em número de estações missionárias quanto em relação 

à onipotência dos jesuítas. Porém, o florescimento das aldeias receberia um grande golpe 

quando da decretação, no ano seguinte, da referida lei contra os caetés. Por meio daquele 

regulamento os colonizadores justificaram as escravizações também dos indígenas das 

aldeias, porque uma parte dos seus habitantes pertencia às tribos condenadas. Os índios, que 

já não se sentiam seguros nas aldeias, fugiram para o sertão, por medo da perseguição, mas 

nem por isso escaparam à escravidão, porque os colonos portugueses traçaram as suas 

pegadas e os capturaram. As aldeias ficaram despovoadas (THOMAS, 1982, pp. 86-7). 

Os problemas não pararam por aí, pois 

Os índios que permaneceram nas aldeias foram atingidos por uma desgraça ainda 
mais terrível, que causou às obras dos jesuítas danos maiores do que a Lei dos 
Caetés: os anos de 1562 e 1563 trouxeram às aldeias do Recôncavo uma epidemia 
e a fome conseguinte. A doença, denominada “peste”, era a epidemia de varíola 
que se espalhou, desde Ilhéus, através da Bahia, até o Norte, na direção de 
Pernambuco. Tratava-se de uma das epidemias mais graves que grassaram no 
Brasil durante o século XVI e que dizimaram a população índia (...). Nas aldeias 
dos jesuítas, de acordo com os dados do padre Leonardo do Vale, morreu um terço 
dos indígenas. Somente em Assunção, tiveram que ser chorados 1.080 mortos e os 

                                                                                                                                                         

com gentio fazer fructo, me fuy com V. M. a Sant Vicente, correndo a costa, desabrindo a mão de tudo, 
encomendando a Deus a Baya e a seu Prelado, e somente ficou hum Padre na casa com hum Irmão ou dous pera 
ensinarem dous meninos e olharem por ella” (NÓBREGA, MB, t. III, pp. 72-6 – grifos meus). 
92 Como está sendo tratado neste texto, contudo, a posição do centro da Ordem em Roma era cada vez mais 
distante da “via amorosa” e mais conforme à “pedagogia da vigilância”. Tal “pedagogia”, a meu ver, fez que os 
olhos de Roma sobre a Província do Brasil, sobretudo na pessoa de Aquaviva, voltassem-se para os padres que 
atuavam nas aldeias. As regras deixadas pelos visitadores revelavam um distanciamento da “via amorosa” e o 
recurso cada vez mais constante à punição e ao disciplinamento. 
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índios narravam que a epidemia era ainda mais violenta entre as tribos que viviam 
livremente no sertão (THOMAS, 1982, pp. 87-8). 

A respeito dessas doenças e a consequente mortandade, observe-se o que disse 

Anchieta, quando relatou a calamidade ocorrida em 1562. Mesmo com tantas desgraças, o 

jesuíta acreditava que elas aconteceram “por justos juízos de Deus”. Observe-se:  

No mesmo ano de 1562, por justos juízos de Deus, sobreveio uma grande doença 
aos índios e escravos dos portugueses, e com isto grande fome, em que morreu 
muita gente, e dos que ficavam vivos muitos se vendiam e se iam meter por casa 
dos portugueses a se fazer escravos, vendendo-se por um prato de farinha, e outros 
diziam que lhes pusessem ferretes, que queriam ser escravos: foi tão grande a 
morte que deu neste gentio que se dizia que entre escravos e índios forros 
morreram 30.000 no espaço de dois ou três meses (ANCHIETA, 1933, p. 356). 

A instabilidade da saúde e da expectativa de vida do gentio fazia dele um investimento 

de alto risco. Ainda assim, os colonos persistiram. De acordo com Schwartz (1988), quando 

os habitantes locais eram dizimados por guerras, doenças ou excesso de trabalho – ou quando 

seu número tornava-se tão reduzido que não mais correspondia às necessidades de mão-de-

obra dos colonos –, importavam-se índios de outras regiões. Esta era a política comum do 

deslocamento interregional forçado de indígenas (SCHWARTZ, 1988, p. 52). 

Anchieta, quando escreveu a “informação dos primeiros aldeamentos”, tratou da 

repercussão da questão comentada por Schwartz. De acordo com o jesuíta, após as 

consequências da mortandade acima referida e do trato injusto dos portugueses em relação ao 

nativo, El-rei tomou as providências. Atente-se:  

Sendo El-rei Dom Sebastião informado das cousas deste estado, e como o gentio 
tinha a terra despovoada pelos agravos e avexações dos portugueses, escreveu ao 
governador Mem de Sá e ao bispo Dom Pedro Leitão sobre isto, cujo treslado das 
cartas é este: 

CARTA DEL-REI 

Mem de Sá amigo. Eu el-rei vos envio muito saudar. Porque o principal e primeiro 
intento, que tenho em todas as partes da minha conquista, é o aumento e 
conservação de nossa santa fé católica, e conversão dos gentios delas, vos 
encomendo muito, que deste negócio tenhais nessas partes mui grande e especial 
cuidado, como de cousa a vós principalmente encomendada, porque com assim ser, 
e em tais obras se ter este intento, se justifica o temporal que Nosso Senhor muitas 
vezes nega, quando há descuido no espiritual. 
Eu sou informado que geralmente nessas partes se fazem cativeiros injustos, e 
correm os resgates com título de extrema necessidade, fazendo-se os vendedores 
pais dos que vendem, que são as cousas com que as tais vendas podiam ser lícitas, 
conforme ao assento que se tomou... (ANCHIETA, 1933, p. 359 – grifos meus). 

É interessante observar as assertivas do rei, quando destacou que o “descuido no 

espiritual” fez que Deus negasse ajuda no plano secular e mandasse castigos, visto que a carta 

foi escrita logo após as pestes que assolaram as aldeias. É uma afirmação importante para 
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entender o apoio, por parte da Coroa, à empresa missionária jesuítica: era preciso dar apoio à 

“empresa espiritual” para colher frutos materiais. 

Anchieta seguia informando que o governador, ao se deparar com a referida carta, 

reuniu-se imediatamente com o bispo de Salvador e com os padres da Companhia (30 de julho 

de 1566) para tratar da organização das aldeias. De acordo com Anchieta, a partir de então, 

reforçava-se ainda mais a jurisdição dos jesuítas sobre os índios aldeados e estes não 

poderiam ser entregues aos colonos como escravos sem a permissão escrita do governador (cf. 

ANCHIETA, 1933, pp. 360-1). 

Schwartz (1988) avançou a análise da complexa relação entre colonos e nativos 

apresentando o conflito entre o modo como portugueses e índios encaravam a questão do 

aproveitamento do tempo. Tal ponto é, segundo minha concepção, importante para entender 

os conflitos entre ambos e as tentativas de resistência indígena. Segundo o autor, os europeus 

frequentemente surpreendiam-se com o desinteresse dos índios por excedentes de produção, 

lucros e certas formas de propriedade.  

Os tupinambás e muitos de seus vizinhos praticavam uma economia de uso, e não 
de troca, e supriam suas necessidades sem se preocupar com o lucro no sentido 
europeu da palavra. Não era preciso produzir até o máximo da capacidade técnica e 
do tempo disponível, mas apenas para assegurar a subsistência. Em tal economia, o 
ritmo do trabalho e da produção era intermitente e descontínuo. Gastava-se energia 
para atender às necessidades vitais, mas sempre havia tempo para lazer, 
celebrações, guerras e outras atividades “improdutivas” (SCHWARTZ, 1988, p. 
42). 

Introjetando a visão de mundo do aborígine, Schwartz perguntou: “Se um homem 

conseguisse o suficiente para comer e algumas ferramentas e armas novas, por que haveria de 

desejar ou trabalhar por mais?” Sendo fiel a tal modo de pensar, o índio era considerado um 

preguiçoso nato e alguém com quem não se podia contar. Levado para os engenhos, recusava-

se a trabalhar; tornava-se macambúzio e alheio ou, simplesmente, fugia. Recusava-se a 

responder às condições objetivas de mercado criadas pelos portugueses. Estas eram, de acordo 

com o autor, as reações dos nativos à economia europeia (SCHWARTZ, 1988, pp. 44-5).  

O autor destacou, ainda, a questão das disputas entre jesuítas e colonos. Segundo ele, 

caberia ressaltar que este confronto ocorreu em uma conjuntura econômica e teológica 

específica, a qual estabeleceu limitações a ambas as posições e à resposta da coroa às duas 

partes. Por um lado, os monarcas portugueses eram impelidos, por considerações morais e 

teológicas, a reconhecer a “humanidade” dos índios, a levar a sério a obrigação da Coroa de 

convertê-los à fé católica: influenciada pelos jesuítas, a Coroa começou a legislar contra a 

escravização indígena em 1570. Por outro lado, a metrópole defrontava-se também com a 
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situação econômica da América portuguesa, que impunha sua própria lógica. O valor da 

Colônia residia na produção açucareira e o açúcar demandava uma grande força de trabalho. 

Para resolver o problema, a monarquia deixou brechas na legislação que permitiam aos 

colonos obter cativos em “guerra justa”, determinando distinções entre índios “bons” e 

“maus” (SCHWARTZ, 1988, p. 46). 

Percebe-se, pois, que, na visão do autor, tanto a preparação para o trabalho na indústria 

açucareira como as atividades aí exercidas, o assalariamento e as atividades religiosas – 

principalmente o batismo com “nome cristão”93 – eram meios pelos quais acontecia a 

integração do índio à estrutura da sociedade portuguesa e, nesse sentido, constituíam-se em 

formas de “educar” o nativo para a “civilização”. O engenho era, assim, “um espelho e uma 

metáfora da sociedade brasileira” (SCHWARTZ, 1988, p. 213). 

A fim de fundamentar um pouco mais a discussão sobre as relações sociais que se 

estabeleceram na sociedade colonial do período, penso que é pertinente ressaltar que foi na 

ambiência de disputas pela mão-de-obra indígena que se deu a intensificação da 

comercialização de escravos africanos para a América portuguesa. Assim, de acordo com 

Boxer (2001), a partir de 1570, com a sucessiva publicação de “leis favoráveis aos índios e 

aos jesuítas”94, houve a expansão e a intensificação do já existente comércio de escravos 

negros com a África Ocidental. Estes escravos já tinham sido utilizados em grande escala para 

desenvolver várias das ilhas do arquipélago de Cabo Verde e, em menor escala, da Madeira e 

até das regiões meridionais de Portugal. Mas a utilização mais espetacular e mais bem-

sucedida do trabalho escravo negro foi proporcionada pelas ilhas de São Tomé e Príncipe, no 

golfo da Guiné95. Desabitadas quando do descobrimento pelos portugueses por volta de 1470, 

                                                 
93 A respeito da adoção de um nome cristão, veja-se o que Blázquez relatou em 1557: “Despôs-se logo o Irmão 
pera visitar as Aldeas, e da primeira vez que foi a ellas trouxe dous meninos; a hum deles puserão nome Paulo e 
ao outro Pedro. Da segunda vez trouxe tres mui bonitos a quem o Pe. Ambrosio Pirez pôs os nomes dos tres Reis 
Magos. Dahi por diante, ajudando-sse da obediencia, ora trazia quatro, ora cinco, ora seis, de modo que lhe 
cobrarão tanta affeição que fugindo de suas mãis o vinhão aguardar ao caminho pera que os trouxesse consigo; 
entre os quais se achou hum de seis annos, que agora he já christão e chama-sse Ambrosio...” (Carta do Ir. 
Antonio Blázquez por comissão de Pe. Manuel da Nóbrega a Pe. Inácio de Loyola, Roma – Bahia, 10/6/1557). 
De acordo com Schwartz, o primeiro sinal superficial de aculturação era a adoção de um nome português (e 
cristão). Para ele, “a atribuição de nomes portugueses, seu reconhecimento e, por fim, sua aceitação 
constituíram-se em passos na direção da integração à comunidade do engenho. Quando possível, o processo era 
formalizado pelo batismo dos ex-pagãos (...). Os nativos compreendiam facilmente a importância e o significado 
da cerimônia batismal e a relação entre um novo nome e um novo status” (SCHWARTZ, 1988, p. 64). 
94 Eu não diria, com Boxer, que tais leis eram favoráveis aos índios. Elas atendiam aos interesses dos jesuítas. 
Aos índios parece-me que não lhes foi dada voz ativa no processo de “confecção” das leis, pois continuaram 
sendo “buscados” em suas tribos e, portanto, sendo destribalizados. Contudo, é necessário ressaltar que os índios 
não assistiram passivamente ao processo de dominação que essas leis puseram em cena, pois se organizaram, 
rebelaram-se, fugiram, fundaram “igrejas” e realizaram outras práticas de rebeldia. 
95 É interessante observar que, ao se referirem aos africanos em suas cartas, os jesuítas utilizavam a expressão 
“negros da Guiné”. 
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foram colonizadas por um misto de colonos brancos enviados de Portugal e de mão-de-obra 

escrava negra obtida de uma enorme variedade de tribos do continente. O solo e o clima de 

São Tomé mostraram ser muito favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar e a ilha experimentou 

um notável progresso econômico durante a maior parte do século XVI, com o rápido aumento 

da procura europeia de açúcar. A indústria açucareira de São Tomé estava florescente em 

1530 e a produção aumentou de cerca de 5.000 arrobas nesse ano para 150.000 em 1550. A 

transplantação do cultivo do açúcar e da escravatura negra para o Brasil, que começou por 

esta altura, foi uma consequência natural do exemplo fornecido por São Tomé (BOXER, 

2001, p. 99). 

Para o autor, as condições existentes em certas regiões de Portugal eram vezes tais que 

muita gente não tinha alternativa senão emigrar. O Brasil dava-lhes oportunidades de 

conseguirem uma vida melhor do que a que podiam esperar no seu país. Muitas regiões de 

Portugal sofriam de precipitações caprichosas e mal-distribuídas e de pobreza orgânica do 

solo. O país foi severamente devastado por epidemias de peste durante os séculos XVI e 

XVII, o que não aconteceu no Brasil, pelo menos até a aparição da febre amarela, por volta de 

1680. A partir de 1570, um número crescente de emigrantes partia para o Brasil (BOXER, 

2001, pp. 100-1). 

Boxer descreveu que Ambrósio Fernandes Brandão, um colono com larga experiência 

do Nordeste brasileiro, no final do século XVI, dividia os emigrantes portugueses em cinco 

categorias: a) os marinheiros e marítimos que tripulavam os navios que navegavam entre 

Portugal e Brasil; b) os mercadores e os comerciantes, muitos dos quais trabalhavam com 

base em comissões para patrões que ficavam em Portugal; c) os artífices e artesãos que 

trabalhavam por conta própria como pedreiros, carpinteiros, tanoeiros, alfaiates, sapateiros, 

ourives etc. Quase todos estes artesãos contavam com trabalho escravo, porquanto tinham 

ganhado dinheiro suficiente para comprar escravos que podiam treinar no seu ofício; d) os que 

serviam como trabalhadores assalariados, capatazes ou encarregados nas plantações de 

açúcar, ou como trabalhadores nas fazendas de criação de gado; e) a classe patronal, cujos 

membros mais importantes eram os senhores de engenho, ou donos das plantações. “Estes 

formavam já a aristocracia local” (BOXER, 2001, p. 101). 

No interior de tal sociedade atuavam os primeiros jesuítas enviados à América 

portuguesa. Para “sobreviverem” por aqui, eles fizeram alianças e envolveram-se em conflitos 

e negociações, nem sempre compatíveis com sua missão “espiritual”. Avalio ser fundamental 

considerar as condições materiais dessa sociedade e salientar que foi nesse emaranhado de 

negociações, alianças, lutas, pestes e conflitos que os primeiros jesuítas na América 
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portuguesa começaram a formar aquilo que seria a “identidade” da Missão na Província do 

Brasil, que percebo como fundamentalmente ligada à administração temporal das aldeias dos 

índios. Há que levar em conta, pois, a situação histórica exposta – de alianças entre poder e 

religião – para uma melhor compreensão dos fatos que aconteceram ao final do XVI e início 

do seguinte, quando analiso a atuação jesuítica num período turbulento, no qual os 

missionários eram chamados de “operários de uma vinha estéril” pelo geral da Ordem em 

Roma. Penso que muitas questões que serão analisadas no texto que vem a seguir podem, 

portanto, ser vistas como consequências de alianças e conflitos que foram “plantados” desde a 

chegada dos primeiros jesuítas à América portuguesa. Sobretudo porque, de acordo com a 

visão dos que se situavam mais próximos à “ortodoxia” católica, os padres que se envolviam 

no poder que lhes dava o governo secular das aldeias perdiam o “cherume”96 da virtude, sem 

o qual não era mais possível ser fiel aos princípios de devoção que se tinham praticado nos 

Exercícios espirituais.  

3.2 “Os operários de uma vinha estéril”97: tempos difíceis 

(1580-1640) 

No texto seguinte, trabalho, inicialmente, com algumas cartas que expunham várias 

“feridas” no interior da Província do Brasil no período mencionado. Estas cartas 

demonstravam o conflito interno entre os padres inacianos e, ainda, que, apesar da “pedagogia 

da vigilância” disposta por Aquaviva, havia lugares nos quais os dogmas não eram 

obedecidos e a “vigilância” não conseguia policiar todas as pessoas. Começo tratando de tal 

assunto, para construir um “mapa” do que Aquaviva chamou de “vinha estéril” no início dos 

anos 1580. Em seguida, aponto para mais algumas questões complexas que se punham em 

cena na atividade dos padres, principalmente a partir daquela década, e que fizeram o período 

ser bastante turbulento. Dentre elas, estava a ligação entre o poder remetido aos jesuítas pela 

legislação indígena do final do século XVI e início do XVII e os conflitos com a sociedade 

colonial, que se acirraram a partir daí. Tais conflitos aparecem, sobretudo, por conta do 

“lugar” remetido ao jesuíta pela legislação indígena e no consequente envolvimento dos 

padres com a administração temporal das aldeias. Daí derivaram conflitos tanto com os 

colonos quanto com as rígidas determinações de Roma. Por fim, resgato alguns trechos da 

correspondência entre a direção da Ordem em Roma e o provincial do Brasil na virada do 

                                                 
96 Termo usado nas cartas, como sinônimo de “odor”. 
97 Expressão tomada de Castelnau-L’Estoille (2006). 
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século XVI para o seguinte, Pe. Pero Rodrigues. Esta correspondência explicitava o embate 

entre a “ortodoxia” do centro da Ordem, com sua “pedagogia da vigilância”, e as 

reivindicações e defesa da Província do Brasil sobre a permanência dos padres nas aldeias, 

expressos, sobretudo, nas missivas de Pero Rodrigues. 

Acredito que é possível perceber deslocamentos na prática jesuítica no decorrer dos 

anos de atuação como missionários na Colônia. Quando, no item anterior, descrevi a ação dos 

primeiros jesuítas na América portuguesa, os embates eram outros, bem como os problemas 

dentro da Ordem. Sobretudo, entre os primeiros jesuítas, não havia um “embate interno” 

como se evidenciou a partir de 1580.  

Ainda mais, a partir dos anos 80 do século XVI, novos problemas apareceram:  

com a submissão de Portugal à Espanha, a Companhia de Jesus perdeu a 
exclusividade de cuidar dos índios. Em 1581 chegaram os carmelitas, que se 
ocuparam dos tupinambás, e em 1584 os franciscanos e os dominicanos. Clérigos 
do nível de Nóbrega e Anchieta começaram a rarear, e o interesse pelos índios 
diminuiu (MOREAU, 2003, p. 86). 

O início dos anos 1580, sobretudo, marcou também uma virada decisiva na 

organização da Companhia de Jesus. “Terminado o tempo da fundação, ingressa-se no da 

administração”. A Companhia contava, naquele momento, com mais de cinco mil membros98.  

Elegia-se em Roma um novo geral, o italiano Cláudio Aquaviva. Seu longo 
generalato (1581-1615) seria marcado por uma intensa atividade de governo da 
parte do centro da Ordem, que tenta “regularizar” e unificar as práticas intelectuais, 
espirituais e administrativas das diferentes províncias (CASTELNAU-L’ESTOILE, 
2006, p. 20). 

De acordo com Castelnau-L’Estoile (2006), portanto, a partir dos primeiros anos da 

década de 1580, o projeto missionário jesuíta precisou ser reformulado. Para a autora, a 

primeira grande transformação consistiu na brutal diminuição da população indígena no 

litoral. O contato com os europeus se revelou mortal para os índios: 

O choque microbiano, causa primeira da mortalidade, foi agravado não apenas pelo 
desmantelamento das sociedades indígenas provocado pela caça ao escravo 
indígena – que só seria totalmente proibida na Colônia portuguesa entre 1609 e 
1611 –, mas também pela política de concentração levada a efeito pelos jesuítas 
para as finalidades da conversão (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 19). 

                                                 
98 Para se ter uma ideia do aumento do número de membros da Companhia de Jesus no período, observem-se os 
dados: em 1540 havia apenas dez jesuítas; em 1556, ano da morte de Loyola, 1.000 membros; em 1574, 4.000; já 
em 1608 o número passou a ser de 10.640 membros. Se em 1574 havia 125 Colégios ou universidades 
administrados pela Ordem, em 1608 passaram a ser 306 Colégios ou universidades sob a administração jesuítica 
(MADUREIRA, 1929, p. 7). Note-se que o crescimento expressivo da Ordem se deu no generalato de Aquaviva. 
O quadro sinóptico apresentado por Madureira o demonstrou, sobretudo em se comparando com outros períodos 
anteriores ou posteriores a Aquaviva (cf. MADUREIRA, 1929, p. 7). 
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Por conta das doenças que atingiam os índios, os jesuítas não mais se ocupavam 

somente do plano espiritual, senão também do temporal. Os inacianos “curavam”, 

“sangravam”, enterravam, “faziam covas” e outras práticas afins. Nesse sentido, veja-se o que 

disse Anchieta em 1583, quando ressaltou que os trabalhos nas aldeias eram tantos que o 

padre até deixava de rezar:  

O modo que os padres da Companhia tiveram sempre com este gentio foi ajudá-los 
assim no temporal como no espiritual; no temporal, eles os curam em suas 
doenças, e os sagram e lhes dão da pobreza, que eles têm, pola extrema 
necessidade que eles têm destas cousas, e tanto que em tempo das bexigas e outras 
doenças, que eles não podiam acudir uns aos outros, os padres andavam com 
alguns moços polas casas dos índios, lavando-os e alimpando-os (...). De noite e de 
dia andavam os padres ministrando-lhes os sacramentos da confissão e unção sem 
descançar, nem terem tempo pera resar suas horas, enterrando cada dia 10 e 12, 
ajudando-lhes a fazer as covas e trazê-los á igreja pera os encomendar e enterrá-
los, e dos grandes trabalhos que nestas doenças os padres tiveram com eles, 
vieram a adoecer, de que estiveram muito mal (ANCHIETA, 1933, pp. 380-1 – 
grifos meus). 

Na Informação da Província do Brasil de 31 de dezembro de 1585, Anchieta destacou 

a diminuição do número de índios aldeados e as dificuldades na relação com os portugueses. 

Para o jesuíta, a solução estava em uma legislação que defendesse os índios dos maus-tratos. 

Atente-se: 

A conversão nestas partes floresceu já muito, porque somente na Baía havia mais 
de 40 mil cristãos e agora não haverá 10 mil, porque têm morrido de várias 
enfermidades e não se fazem tantos de novo, porque têm fugido pela terra a dentro 
por causa dos agravos que recebiam dos portugueses, que os cativavam, ferravam, 
vendiam, apartando-os de suas mulheres e filhos com outras injúrias que eles 
sentem muito e agora não se acham daqui 200 e 300 léguas pelo sertão a dentro, 
que é grande detrimento para sua salvação e aumento de nossa Santa Fé, nem terá 
isto remédio se não vier a lei que pedimos a Sua Magestade que não sejam cativos 
nem os possa ninguém ferrar, nem vender (ANCHIETA, 1933, p. 434-5 – grifos 
meus). 

Além dessa questão, há que considerar outra: embora os jesuítas ainda fossem 

instrumentos privilegiados da política real de proteção dos índios, a partir desse período, seu 

lugar na sociedade colonial era largamente contestado pelos colonos. Este meu argumento se 

baseia no fato de continuamente precisarem de defesa por parte de autoridades locais, como 

atestava o certificado emitido em favor dos jesuítas e de suas aldeias pelo bispo de Salvador 

em 1582. Repare-se: 

Certifico eu Dom Antonio Barreiros, Bispo da Cidade de Salvador em estas partes 
do Brasil, que os padres da Companhia de Jesus que aqui residem fazem muito 
serviço aos nossos com a conversão dos índios naturais da terra, e que padecem 
contínuos trabalhos em os defender de muitas injúrias e vexações que os 
moradores portugueses lhes fazem, e que os ditos padres procuram por todos os 
meios possíveis a liberdade dos mesmos índios, defendendo-os dos injustos 
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cativeiros em que muitos os querem ter. E certifico que suas Aldeias que há para 
defenssão da terra que os mesmos padres ordenaram, donde se também ajudam os 
moradores para o plantar de suas canas e mantimentos, e mais coisas necessárias às 
suas fazendas, que pelos mesmos padres são sustentadas e conservadas, porque 
nelas continuamente estão padres da Companhia para doutrina e conservação dos 
mesmos índios. E por serem tão importantes estas Aldeias à defensão da terra e ao 
proveito dos moradores, falecendo muitos índios e ficando as ditas Aldeias faltas, 
os mesmos padres da Companhia por respeito deste bem como mandaram por 
algumas vezes ao sertão padres da dita Companhia, e à sua própria custa buscar 
índios que trouxeram, com que reformaram as ditas Aldeias. Certifico também que 
não menos fruto e proveito fazem os mesmos padres para com os moradores da 
terra, em a doutrina e exercício das Letras em os estudos que aqui tem, aonde 
geralmente todos assim portugueses como filhos da terra são doutrinados, donde 
redundou e redunda grande reformação em a vida e costumes de todos. E donde já 
saem pessoas que eu sem escrúpulo ordeno de ordens sacras, e aos quais 
seguramente encarrego minhas ovelhas. E certifico finalmente pelo que vejo e 
entendo que não havendo aqui padres da Companhia não haverá cristandade nem 
liberdade em os índios naturais da terra, nem reformação na vida e costumes de 
todos, nem eu sem eles me atreveria levar o peso e carga do cuidado pastoral. E por 
me ser pedida esta certidão pelos ditos padres a passei em a cidade do Salvador, a 
26 de Março de 82. O Bispo do Brasil (ARSI, Bras. 15, fl. 330-330v – grifos 
meus).  

O controle dos índios, questão essencial na Colônia, era objeto de um conflito violento 

entre jesuítas e colonos, e por isso os inacianos precisavam ser defendidos. Mas não era Roma 

que os defendia. Para o centro da Ordem, a Missão no Brasil aparecia como uma “vinha 

estéril”, assim como a chamou o geral da Ordem, em 1582 (cf. CASTELNAU-L’ESTOILE, 

2006, p. 20). Bem, mas o que está acontecendo na Província do Brasil? Por que o geral a 

designou “vinha estéril”? Penso que esta questão é muito complexa e não dá para dizer que a 

vinha é estéril somente pelos conflitos que os jesuítas enfrentavam na sociedade colonial ou 

pelo desconsolo de alguns perante o trabalho missionário junto aos índios. Acredito que 

Aquaviva chamou o Brasil de vinha estéril, sobretudo, pela desobediência de alguns membros 

da Província do Brasil às ordens de Roma – ou seja, por não viverem “conforme o nosso 

Instituto”, como dizia –, e principalmente porque muitos jesuítas estavam “se perdendo” no 

trabalho entre os índios. O trato com estes era “perigoso” para o jesuíta e na aldeia aconteciam 

os problemas mais sérios. Veja-se quais foram esses problemas.  

 

 

3.2.1 “Brigas” e “pecados” de padres: os conflitos internos de uma 

Missão 

É pertinente frisar que os conflitos estavam presentes também internamente, 

entretanto, ou seja, entre os próprios jesuítas da Província do Brasil havia discordâncias e 
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desentendimentos sobre a Missão e sobre as aldeias. No meu modo de entender, tais conflitos 

entre os padres da Companhia nunca haviam sido tão intensos como neste período, e eles se 

davam, sobretudo, pelo embate entre a “ortodoxia” de alguns e a “via amorosa” de outros. A 

carta99 seguinte é interessante por mostrar algumas dificuldades nesse sentido. Já no início da 

missiva, o jesuíta Antonio Ferreira, próximo a uma postura “ortodoxa”, apresentava algumas 

críticas a Anchieta e denunciava alguns colegas que não guardavam as “regras”. Confira-se: 

Muitos tempos há que ando esperando oportunidade para dar conta a V. P.100 de 
algumas coisas que tenho visto e experimentado por espaço de 11 anos que há que 
resido nestas residências de Piratininga e de S. Vicente, que tudo é uma jurisdição e 
Capitania, a derradeira que os portugueses têm nesta costa do Brasil para a parte do 
Sul... E ainda que a consciência me remordia algumas que havia de avisar ao Pe. 
Geral pela obrigação que tinha a Compª e por amor do maior bem e proveito 
espiritual desta Província do Brasil, me ocorriam muitas dificuldades em contrário 
por parte do Pe. Provincial Joseph de Anchieta, que sabia muito bem estas 
dificuldades e não provia com remédio, [temendo?] que se o Pe. Everardo, de boa 
memória lhe escrevesse sobre isso, que diminuiria muito as coisas (como tenho 
visto muitas vezes) de que se deve fazer muito caso, pois tanto importa ao bem 
espiritual dos nossos nestas partes do Brasil. E assim o tenho entendido do Pe. 
Provincial, falando sobre a relaxação e distraição dos nossos, pouco Espírito, 
pouca mortificação, pouca guarda das regras etc. (ARSI, Lus. 69, fl. 53 – grifos 
meus). 

Na mesma carta, Ferreira se referia à “costa do Brasil” e falava das consequências de 

viver nela. Observe-se: 

Saberá V. P. como esta costa do Brasil de si é muito frouxa e relaxada e 
aparelhada a muitos vícios e não somente a gente nascida nela vive conforme a 
qualidade da terra, mas também a que vem de Portugal e de outras partes, ainda 
que traga algum cherume de virtude e boa criação, pouco a pouco, quase sem o 
sentir, a vai perdendo e vai aflouxando na virtude e criando hábitos de vícios 
contrários, por a terra ser muito conforme à natureza depravada, que não quer 
consentir freio, nem resistência aos cardos [peruas] peçonhentas das más 
inclinações, que continuamente em nossa natureza não cessam de brotar, se as 
velas e vigias dormem e nós somos descuidados e negligentes em esmoutar e 
arrancar tão ruins sementes (ARSI, Lus. 69, fl. 53 – grifos meus). 

Para Antonio Ferreira, a natureza da terra prejudicava principalmente os próprios 

inacianos. Explicitando a “pedagogia da vigilância” que ele achava necessária para a 

preservação dos padres, o jesuíta usava abundantemente o termo “remédio” para se referir aos 

                                                 
99 A carta foi escrita por Antonio Ferreira e era dirigida a Aquaviva, “Desta casa ou residência de S. Vicente, 
costa do Brasil, a 15 de março de 1585” (ARSI, Lus. 69, fl. 53v). A carta está intitulada como “alguns avisos” e 
não tem a via que ficava no Brasil, como acontecia também com outras cartas do período (cf. ARSI, Lus. 69, fl. 
54v). Ou seja, é uma missiva escrita exclusivamente para Aquaviva. 
100 Nas cartas que pesquisei no ARSI, optei por deixar as abreviaturas conforme estavam no documento original. 
Ademais, como todas as cartas estão manuscritas, para não “deturpar” o documento, quando não entendi alguma 
palavra, coloquei-a sempre entre colchetes – e, em alguns casos nos quais tive dificuldade maior de entender o 
que estava escrito, coloquei, em seguida, um ponto de interrogação. Porém, quando algum trecho era ilegível, 
coloquei sempre o sinal de reticências na transcrição dos documentos.  
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meios capazes de preservar a “virtude” e a “devoção” dos inacianos. Repare-se que 

novamente aparecia a crítica a Anchieta: 

Digo isto porque muitos dos nossos que têm vindo ao Brasil há muitos anos, e já 
pela muita idade e anos de religião deveriam por boa razão ser um espelho de todas 
as virtudes em que se vissem os nossos que novamente vêm a estas partes. E é tudo 
pelo contrário, porque em breve tempo perderão o cherume da devoção e 
prontidão para a virtude e criarão hábitos de frouxidade e tibieza, “qui iam longo 
tempore incalescut, et quasi diuturno iure naturae [adhaerentes?] dnantur”. Daqui 
nasce que de pouco a pouco se esfriam na oração (remédio tão eficaz para nossa 
própria perfeição e bem das almas, com N. P. Ignácio de Sta memória tantas vezes 
com exemplo e palavras nos deixou encomendado) e se esquecerem da disciplina 
religiosa, vem a crescer a [anehura] e apagar-se o Espírito. E de os superiores 
passarem levemente com tal gênero de enfermos e não lhes aplicarem os remédios 
e medicinas necessárias, mas antes dissimular com coisas que têm necessidade de 
correção e remédio e o que é mais, quando as faltas se vigoram e renovam à falta 
de não pôr o remédio para adiante. Daqui nasce irem-se os tais impossibilitando 
para a virtude e além de serem danosos para si, o são muito para os outros por 
causa do ruim exemplo. E muito mais para os superiores que sucedem, que 
desejando pôr os remédios convenientes, não acham a terra disposta nem os tais 
enfermos querem aceitar a medicina de que tem tanta necessidade. Estas coisas, vi 
com os olhos e por experiência em obra de 11 ou 12 anos que residi nestas Casas 
de S. Vicente e de S. Paulo de Piratininga, nos sujeitos que o Pe. Joseph Anchieta 
tinha criado havia muitos anos sendo Superior e depois tornando com o cargo de 
Provincial, vi claramente quanto os favorecia, defendia etc. (ARSI, Lus. 69, fls. 
53-53v – grifos meus). 

Antonio Ferreira apresentava, por fim, três coisas a Aquaviva, que para ele eram 

importantes e que mereceriam a atenção dos superiores. Para o jesuíta, Anchieta era falho 

também aqui. Siga-se seu raciocínio: 

Três coisas me parecem dignas de advertência para que V. P. carregue a mão e 
encomende mui particularmente aos provinciais destas partes do Brasil, a 
observância das regras e disciplina religiosa, não afrouxar no Exercício da 
Oração e não proceder com os enfermos por via de tanta condescendência, de que 
o Pe. Joseph Anchieta tem muito. Não me pareceram bem suas palavras, que 
poucos tempos há, me disse o mesmo Pe. Indo-se desta Capitania e deixando-me 
encomendada a casa de S. Vicente se despediu de mim com me dizer, que com os 
que nela ficavam não usasse de repreensão, nem lhes desse penitências, mas que 
bastava que dissessem Missa e acudissem ao refeitório. Também estranhei muito 
dar os votos de coadjutores Espirituais aos padres Adam G. e Manuel Viegas, 
sendo de tão pouco exemplo e tão fracos na virtude... (ARSI, Lus. 69, fl. 53v – 
grifos meus). 

Conforme minha percepção, essa carta representa muito bem o embate de posições 

sobre o qual tenho insistido desde o início deste estudo: aquele entre a “ortodoxia” romana e 

as práticas dos indivíduos. Nesse caso, o embate se referia ao próprio modo de viver a Missão 

jesuítica: entre Anchieta (que parecia mais próximo a uma “via amorosa” e compreensiva no 

trato com os padres) e Antonio Ferreira (que representava a “via ortodoxa”, ou seja, daqueles 
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que comungavam do desejo de Aquaviva de reorganizar o corpo disperso, sobretudo pela 

observância dos princípios reguladores da Ordem).  

Ainda sobre os conflitos no interior da Companhia, repare-se na carta escrita por 

Marçal Belliarte para Pe. Aquaviva, em 1º de janeiro de 1591 (Cf. ARSI, Lus. 71, fl. 003v). 

Nela apareceram alguns bens pertencentes aos jesuítas e a discordância do provincial com 

relação a isso. Evidenciavam-se, ainda, indícios do “favorecimento” de alguns membros da 

Companhia por parte do visitador Gouveia:  

Na Província têm os nossos algumas coisas demasiadamente curiosas e que me 
parecem contra a pobreza religiosa dos da Compª, como são relicários e lâminas de 
prata e outras coisas custosas e de preço. Já quis quitá-las, mas não ouso por haver 
de ser necessário começar por alguns notavelmente favorecidos do Pe. Cristóvão 
de Gouveia, com cuja indulgência eles fizeram isto... (ARSI, Lus. 71, fl. 003v – 
grifos meus). 

Agora era Aquaviva quem estava preocupado com o “bom odor” da Companhia, e por 

isso escrevia a Pe. Marçal: 

Uma outra de Outubro de 91.  
Permitimos que pudessem os nossos que nas aldeias residem... Agora se nos 
escreve que eles usam mal desta licença, e para seu sustento têm como espécie... de 
carnes, que às nossas partes enviam e principalmente à Angola, de onde desta conta 
lhes vêm escravos. V. R. veja bem que isto possa prejudicar ao bom nome e odor 
da Comp. e dar ocasião aos que não veem as nossas coisas com bons olhos para 
com fundamentação repreendê-las. Convém que os consultores tenham plenária 
notícia das ordens que de Roma se enviam tocantes ao bom governo da Província 
(ARSI, Bras. 2, fl. 64 – grifos meus). 

A carta que se segue, escrita pelo provincial Marçal Belliarte em 1º de janeiro de 91 

(Cf. ARSI, Lus. 71, fl. 004v), era reveladora, sobretudo porque explicitava ainda mais o 

quanto eram complexas as relações entre os inacianos. Nela, Cardim leu “descuidadamente” 

diante do provincial, uma carta que, certamente, não era para ser revelada. Observe-se que o 

problema da relação do visitador Gouveia com alguns seus “favorecidos” persistia: 

Nos dias passados na Bahia recebi um [perego?] de cartas do Reino e entre elas 
vinha uma do Pe. Gouveia para o Pe. Fernão Cardim, [de selo fechado?] e ele a 
abriu logo em minha presença e se pôs a lê-la alto. Entre outras coisas, dizia o Pe. 
Gouveia que com aquelas lhe seriam dadas outras suas, uma para o Pe. Vicente 
Gonçalves, outra para o Irmão Gaspar Fernandes (com os quais dois foi sempre 
notado de mui particular) que se as desse em suas mãos... as quais o Pe. Cardim 
leu descuidadamente. Guardei eu as duas cartas, que logo conheci pela letra do 
sobrescrito. Tanto que se foram alguns que estavam presentes, se veio o Pe. Cardim 
a mim e me pediu muito pelas cinco Chagas de Jesus Cristo lhe desse as cartas 
serradas e não as quisesse ler e que se alguma hora lhe havia de fazer alguma 
caridade, fosse esta. Todas são palavras suas. [Ouvi-as?] assim, dissê-las em 
[trabas] cerradas. Depois que as leu, se veio a meu cubículo e me rogou que as 
lesse e que veria que nada traziam contra mim. Estranhei brandamente o modo de 
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falar e não as quis ver, mostrando não fazer caso de nada. Conto a V. P. esta 
história [solo assi como passo]...101 (ARSI, Lus. 71, fl. 003v – grifos meus). 

Ainda na mesma carta, o provincial Belliarte não economizava palavras para mostrar 

sua insatisfação com Pe. Fernão Cardim. Confira-se: 

...O Pe. Cardim... no governo me ajuda mui pouco, por não dizer que desajuda. 
Por que se eu ordeno algo que não seja de graça ou gosto seu... com tais palavras o 
executa que todos entendem que ele não é daquele parecer, do qual se segue o que 
V. P. sabe. Já se a coisa toca a algum particular e leva algo de rigor, com dizer: o 
Pe. Provincial o manda, bem quisera eu não fazer isto... Fico eu tido por áspero, 
ele por manso e benigno e desta maneira, sou [hecho] odioso. Desta matéria há 
muitos e mui particulares exemplos, mas parece-me que o que digo basta (ARSI, 
Lus. 71, fl. 003v – grifos meus).  

O provincial seguia informando a Aquaviva sobre as coisas que se passavm em terras 

brasílicas. O fragmento mostra algumas qualidades de dois jesuítas falecidos102 na Província 

do Brasil. Ao menos nesta carta, somente os que já morreram mereceram elogios: 

Os padres Ivan Baptista, italiano, e Manuel de Chaves, português, os quais 
passaram este ano passado de 90 à melhor vida, como a misericórdia do Senhor e a 
edificação com que sempre na Compª viveram, esperamos. O primeiro, falecido em 
2 de abril no Colégio do Rio de Janeiro, havia 30 anos que estava na Compª e 17 
no Brasil. E todo este tempo viveu com raro exemplo em todas virtudes. 
Resplandecia nele especialmente um grande zelo da conversão dos Brasis... O 
segundo faleceu na residência de Piratininga a 18 de janeiro. Foi dos primeiros 
homens que vieram ao Brasil, onde viveu alguns anos mui estragadamente. Depois 
entrou na Compª, na qual esteve, com notável virtude e exemplo, 40 anos. Homem 
de rara inocência e simplicidade, que parecia que nunca soubera que coisa era 
mundo, nem se criara nele. E na serenidade de seu aspecto e suavidade de 
costumes, representava um retrato da vida do céu. Era dos melhores línguas que 
tínhamos e como já ao tempo que entrou na Compª o era, todos estes 40 anos se 
ocupou na conversão, pela qual passou infinitos trabalhos e muitos perigos e riscos 
de vida entre os gentios, estando muitas vezes a ponto de ser deles morto... (ARSI, 
Lus. 71, fl. 004 – grifos meus). 

O provincial concluía a carta, por fim, falando abertamente o que pensava de Pe. Luís 

da Grã e comunicava algumas decisões a Aquaviva: 

Escrevi em outro tempo a V. P. que em lugar do Pe. Luis da Grã, teria posto neste 
Colégio com título de Vice-Reitor o Pe. Pero de Toledo e que quando aqui viesse 
visitar, veria com os olhos como... Agora, depois que aqui estou, digo que não é 
para este ofício, não por falta de virtude pessoal... se não primeiramente por ser 
mui enfermo... 2º é mui desconfiado dos súditos e quase anda entre eles como 
homem vendido e trata com todos geralmente mui pouco, não sei se é pela geral 
desconfiança que há entre estas duas nações portuguesa e castelhana... 3º é mui 
descuidado e remisso nas coisas de seu ofício, todo o dia se estava em sua câmara 

                                                 
101 A via que ficava no Brasil omitia este trecho referente ao problema das cartas que chegaram para Cardim (cf. 
em ARSI, Lus. 71, fl. 001). 
102 Cipriano Soares já ensinava em sua Arte de retórica que “nem a morte daqueles cuja vida há-de ser louvada 
deve passar-se em silêncio, se houver algo a realçar ou no próprio gênero da morte ou naquilo que se lhe tiver 
seguido” (SOARES, [1562], 1995, p. 37). 
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sem saber o que passa em casa... Depois de o encomendar a Deus e tratar com 
alguns padres, me pareceu conveniente quitá-lo daquele ofício... e 
experimentaremos se o Pe. Henrique Gomes é para o ofício, [aunque] a todos já 
parece que ele [hara] mui melhor... De Pernambuco, 1º de janeiro de 91. Marçal 
Belliarte (ARSI, Lus. 71, fls. 004-004v –grifos meus).  

O problema da difícil relação entre os inacianos era persistente, tanto que em 1600 

Fernão Cardim não escapou da reclamação de Pe. Pero Rodrigues, para o qual Cardim precisa 

estar mais atento à realidade da Província. Confira-se: 

Acerca do Pe. Fernão Cardim tenho aviso que estado em Portugal lhe 
aconselharam o Pe. Provincial, o Pe. Procurador e outros padres, não pedisse nada 
à S. Majestade, nem de [areçazamento?], nem de melhoramento da renda – a quem 
ele lhes dava ouvidos, e quase se deixava levar de seus conselhos. Eu lhe escrevo 
que se lembre do trabalho que têm os superiores desta Província acerca dos 
pagamentos, como ele bem experimentou. E que se não deixe levar de conselhos de 
superiores que têm seus Colégios fartos e cheios de trigo... e azeites, e não sentem 
tanto [nossos?] males como nós. E finalmente, que se não tratar este negócio de 
propósito e com calor, não sei quem... Isto lhe escrevo a eles e a V. P., peço muito 
em nome desta Província o anime a fazer toda a diligência devida... Da Bahia, 1º de 
janeiro de 600. Pero Rodriguez (ARSI, Bras. 3-I, fl. 169 – grifos meus). 

A carta abaixo transcrita é de Cristóvão de Gouveia. Foi escrita em Lisboa, no dia 15 

de agosto de 1593 (cf. ARSI, Lus. 72, fl. 121). Mesmo depois de terminada a Visita103, 

Gouveia continuava sendo consultado por Roma sobre questões referentes à Província do 

Brasil. O trecho transcrito diz respeito a um padre que estava causando problemas por aqui.  

Recebi a de V. P. de 5 de junho acerca do Pe. Antonio Dias do Brasil. O que me 
lembro deste Pe. é que foi notado de... não se unir tanto com os superiores e ordens 
suas. E ser frouxo... no meneio espiritual, assim dos nossos que consigo tinha, 
como dos índios da aldeia. E tem que seu modo de governo era mais [in virga?] 
férrea e com vigores e castigos que com suave direção paterna e caridade, pelo 
que muitos índios fugiam da sua aldeia para as outras, com medo dele... (ARSI, 
Lus. 72, fl. 121 – grifos meus). 

Ainda sobre o mesmo padre, Gouveia continuava a esclarecer mais alguns aspectos. 

Note-se a “pedagogia da vigilância”, expressa, sobretudo, na recomendação de que Pe. 

Antonio Dias não estivesse sem companheiro nas aldeias. Outra questão importante que 

aparecia era a referência de Gouveia ao regimento104 que ele compôs ao final de sua Visita. 

Este dado é interessante, sobretudo porque mostra o quanto Gouveia confiava no 

cumprimento das normas que tinha deixado por aqui. A sequência desse estudo mostrará que 

não era bem assim. Ou seja, mesmo após a Visita de Gouveia, muitas regras dispostas por ele 

não eram praticadas, principalmente por aqueles que viviam nas aldeias. Confira-se o excerto:  

                                                 
103 Trata-se da Segunda Visita à Província do Brasil. Iniciada em 1583, teve como visitador o Pe. Cristóvão de 
Gouveia. Tal Visita será discutida no capítulo seguinte.  
104 Sobre este regimento, veja-se o capítulo seguinte. 
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Por estas coisas e modo de proceder deste Pe., o tive algum tempo tirado da 
Aldeia... Vendo também que este Pe. era velho, antigo, língua e não prestava para 
outras ocupações nos Colégios, não se lhe achava falta substancial, antes seguro e 
muito aceito aos portugueses, me pareceu deixá-lo tornar para a sua aldeia, dando-
lhe, porém, muitos avisos, assim em particular como por escrito, mostrando ele em 
tudo conhecimento e vontade de emenda: encomendando muito aos superiores que 
lhe pusesse sempre com outro Pe. que tivesse a seu cargo sacramentos e ensinar os 
índios. E desta maneira, poderia o Pe. ocupar-se mais na capela e nos negócios de 
importância para os quais tem talento, ânimo e expedição. Quanto ao que V. P. 
aponta em particular, de ele fazer açoitar as índias diante de si e dar-lhe coices etc. 
nunca isso lá eu vi que fizesse, senão mandar castigar asperamente... os moços da 
escola por mão dos nossos. E estas duas coisas, ambas proibi na Visita que lá está 
Rº das aldeias nº 11.12. O que me parecia é que podia V. P. mandar-lhe um aviso 
destas faltas que dele se nota e que as não fizesse mais (ARSI, Lus. 72, fl. 121 – 
grifos meus).  

Nas cartas reproduzidas adiante, a questão que ressalto é da censura feita a alguns 

jesuítas, vistos como causa de escândalo para o “bom odor” da Companhia. A meu ver, essas 

cartas são fundamentais para pensar na perspectiva daqueles padres que “destoavam” daquilo 

que Roma pensava ser o ideal para a conduta do inaciano. Apesar da rigidez das normas e da 

“vigilância” posta por Aquaviva, não havia mudança na conduta de alguns padres 

“revoltados” que não tinham receio de dizer o que pensavam. Penso que essas cartas que 

sofreram censura ou que expunham algo que “manchava” a imagem da Companhia são 

interessantes, sobretudo se se pensa na questão apontada por Ginzburg (2002). Este, ao falar 

da relação do historiador com as fontes, citou Benjamin, para o qual é preciso “escovar a 

história ao contrário” (Teses de filosofia da história, nº VII). Daí a afirmação do autor, 

segundo a qual “é preciso aprender a ler os testemunhos às avessas, contra as intenções de 

quem os produziu” (GINZBURG, 2002, p. 43). Se pensarmos na rigidez das normas de escrita 

disposta desde o início da fundação da Companhia, as mencionadas cartas certamente não 

continham nada de “edificante”. Contudo, é interessante ressaltar que, sobretudo nas cartas 

que se seguem, apareciam posturas distantes da “ortodoxia” romana, nas quais os personagens 

se assemelhavam a comportamentos parecidos com figuras interessantes deste período, por 

exemplo, o moleiro Menocchio, estudado por Ginzburg (2006). 

Na intenção de instigar algumas questões expostas por tais “testemunhos às avessas”, 

que certamente permitem “escovar a história ao contrário”, veja-se que em 29 de setembro de 

1594 (cf. ARSI, Bras. 3-II, fl. 361) Pero Rodrigues respondeu a Aquaviva algumas questões 

vindas de Roma. Dentre elas estava a seguinte: 
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6º Se é verdade que o provincial mandou açoitar de “cabos de Raya” um irmão 
que se chamava [...]105 que já é despedido não sendo este castigo usado na 
Companhia e das mais particularidades que na despedida deste... 
R. El [...]106 era de partes raras e grandes esperanças para os ministérios da 
Companhia, teria algumas leviandades e fraquezas com sua própria pessoa in 
materia castitatis, e era nesta parte tão molestado que pediu com instância ao Pe. 
de largar-se os votos... O Pe. o mandou açoitar duas vezes e a 2ª foi de cabos de 
Raya como o afirmam o Pe. Fernão Cardim que então era Reitor e o Pe. Manuel 
Hernandes ministro... que o executou... E tinha muita fama com uma índia que se 
dizia estar dele grávida e fazia outras travessuras de mal exemplo; estando ainda 
com os votos e vestidos da Companhia, coisa que os padres estranharam ao Pe. 
Provincial, e quando o Pe. veio de sua Visita... e depois despediu da Companhia. 
Depois disto o visitou Deus com uma grande enfermidade de que em espaço de 
dois meses morreu confessado e bem convencido de suas culpas, com desejos de 
entrar na Companhia. Isto é o que pude alcançar das informações que os padres me 
deram nestas particularidades... (ARSI, BRAS. 3-II, fls. 360v-361 – grifos meus). 

Não obstante os castigos aplicados entre os membros da própria Companhia, havia, de 

fato, alguns jesuítas que davam trabalho aos seus superiores. Na carta adiante transcrita, de 18 

de setembro de 1601 (cf. ARSI, Bras. 8-1, fl. 28v), o provincial Pero Rodrigues falava de dois 

inacianos que foram despedidos e das razões para tanto. Os personagens que eram despedidos 

pareciam zombar das rígidas normas existentes na Companhia. Para tanto, um deles, 

aproveitando-se da ausência do reitor, “fez uma dança” que incomodou os superiores. 

Confira-se: 

Dois irmãos foram despedidos em Pernambuco depois de muitas consultas e 
remédios que lhes não aproveitaram: Pe. Barboza que nestes poucos anos que 
esteve entre nós, era mui distraído, ocioso, desobediente, medroso... No Colégio de 
Pernambuco não queria estudar nem tomar as penitências que o Pe. Reitor lhe 
dava, sendo com estas faltas recolhido num cubículo, quebrou a janela aos 
coices... Lázaro G. no Colégio do Rio deu muito trabalho ao Pe. Fernão Cardim... 
com desobediências e desedificações públicas, como foi entre outras coisas, uma 
quando partiram os santos... fez uma dança... quando o Pe. Reitor era fora de casa, 
não queria comungar da mão do Pe. Ministro... maldoso e teimoso... (ARSI, Bras. 
8-1, fl. 28v – grifos meus)107. 

Na carta que se segue aparecia a questão dos padres classificados como “cifrados”108. 

A carta, que me parece ser do provincial, Pe. Pero Rodrigues, foi escrita na Bahia, no dia 15 

                                                 
105 O nome do sujeito está rabiscado no manuscrito e acima do rabisco foi colocada a letra “N”. 
106 Também está rabiscado e se procedeu da mesma forma descrita na nota anterior. 
107 É interessante a “segunda via” dessa carta, que ficava no Brasil. Nela se enumeravam os assuntos tratados na 
carta e no último tópico está escrito: “7. Despedida de dois irmãos e as causas” (ARSI, Bras. 8-1, fl. 29v). É um 
exemplo interessante para se pensar no conteúdo dos documentos que ficavam por aqui. 
108 O termo “cifrado” aparecia nos manuscritos jesuíticos como uma forma de ocultar o nome de algum inaciano 
que estava em condições consideradas pecaminosas ou vergonhosas para o “bom odor” da Companhia. Nas 
cartas que consultei e analisei em Roma, tal artifício era usado constantemente. Colocava-se no lugar do nome 
do sujeito alguns caracteres desconexos e sem possibilidade de serem compreendidos por um possível leitor de 
fora. Como exemplo disso, reproduzo o trecho de uma carta no Anexo C deste texto. 
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de setembro de 1602 (cf. ARSI, Bras. 8-1, fl. 17). Repare-se que novamente se criticava Pe. 

Fernão Cardim por não “estar muito inteirado no modo de proceder” da Província: 

No rol dos promovidos à profissão de três votos, o 1º era o Pe. “┘.Ͻ.∀.109 
[CIFRADO!!!], de que assim eu como os padres consultores nos espantamos e 
entendemos que foi a informação do Pe. Fernão Cardim, que não devia estar 
muito inteirado no modo de proceder desta Província. Eu não o propus a V. P. e 
perguntado sobre isso outro padre, respondi que o não propusera, por não lhe fazer 
mal, mas agora direi a V. P. o que se passa. É este padre antigo na Província e tem 
trabalhado muito com os índios, assim em os trazer do sertão, como nas aldeias, 
mas não com a satisfação que pede o bom odor da Companhia. Fui informado de 
suas faltas graves... 2º muito colérico contra qualquer padre, sem respeito nem aos 
superiores; 3º Não é fiel ao dizer as faltas notáveis que sabe dos outros para os 
superiores...; 4º É notadamente atrevido, familiar e pouco seguro ao tratar com 
mulheres, assim índias, como portuguesas... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 17 – grifos 
meus). 

Em 18 de fevereiro de 1606 (cf. ARSI, Catálogo Brasil, fl. 59a), Rodrigues escreveu a 

Aquaviva a respeito de alguns inacianos que viviam na Província do Brasil. A maioria deles 

apresentava algum impedimento à promoção dentro da Ordem. Siga-se: 

O pe. Gaspar... parece deve ser dilatado com a profissão, até que mostre menos 
cabeça e mais devoção aos ministérios da Companhia. É melancólico... Noutra 
parte, sempre deu trabalho aos superiores no Colégio da Bahia, como no Rio de 
Janeiro. Tendo muita memória e habilidade não quis aprender a língua da terra 
sendo enviado para isso a uma aldeia pelo Pe. Marçal Belliarte, o que disso se 
queixava a mim. O pe. Salvador Coelho não me parece dever ser por hora 
promovido à profissão... murmura-se dos superiores e dos mais... Sabe bem a 
língua brasílica, mas não quer enfrentar as aldeias. O pe. Manuel Valladares 
também pode ser dilatado. É que ainda não mostrou seu talento em púlpito, nem no 
governo... O pe. Manuel [Ferreiro?] parece também dever ser dilatado, porque 
neste tempo se passa mais na Theologia... Evitando cada vez mais a edificação na 
humildade e mansidão. Está preocupado com o exterior, e quando trata de letras, 
[mostra?] presunção na conversação... (ARSI, Catálogo Brasil, fls. 59-59ª - grifos 
meus). 

 Dentre as cartas que encontrei no ARSI, contudo, nenhuma me pareceu tanto “um 

testemunho às avessas” quanto a que vem logo adiante. Escrita por Pe. Balthasar de Miranda 

em 20 de fevereiro de 1602 (cf. ARSI, Bras. 8-1, fl. 26v), a carta expunha várias “feridas” 

dentro da Província do Brasil. A primeira delas era o descumprimento das determinações 

deixadas por Gouveia em sua Visita: 

Pax Christi. 

                                                 
109 Em cima desses caracteres está escrito com outra grafia “Afonso Gago”. Pareceu-me uma anotação feita em 
Roma, depois que a carta já havia chegado às mãos corretas. Sobre Pe. Afonso já dizia Pero Rodrigues em 1601: 
“Este padre há perto de 30 anos que está na Companhia e quase sempre tratou com os índios, descendo do sertão 
para a Igreja muitos milhares de almas, em que tem levado muitos trabalhos. Todavia, tem duas faltas com que 
‘desdoura’ tudo: 1ª Pouco sóbrio; 2ª Pouco casto no tratar com mulheres, assim índias como portuguesas. E 
nestas matérias tem dado muito trabalho aos superiores...” (ARSI, Bras. 8-1, fl. 30 – grifos meus). 
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Posto que o ano passado escrevi a V. P. e não sei ainda se lhe foi dada minha carta, 
em que propunha a V. P. algumas coisas que me pareciam necessárias promover-se 
de remédio neste Colégio. Agora me pareceu mais necessário avisar a V. P. do que 
há experimentado em uma Aldeia de índios das que este Colégio tem a cargo em 
que residem agora nove meses contínuos... Treze léguas deste Colégio temos uma 
Aldeia em que está por superior o Pe. Pero Leitão, de quem eu fui companheiro... 
Notei que de muito modo não se guarda a Visita do Pe. Christóvão de Gouveia em 
duas coisas: que pela manhã cedo se diga Missa à gente e no fim dela se ensine as 
orações com parte de diálogo. Isto não se guarda, porque só os moços solteiros, 
meninos de escola e moças solteiras entram na igreja nos dias de semana. E 
acontece muitas vezes que esperam na Igreja... que lhe digam a Missa; a doutrina 
que lhes fazem ordinariamente é o Pater e Ave Maria, no mais estão ocupados em 
coisas de serviço... E assim não há doutrina conforme a Visita, sendo nos 
domingos e dias santos (ARSI, Bras. 8-1, fl. 24 – grifos meus). 

A carta continuava a expor outros problemas complicados referentes ao 

comportamento de Pe. Pero Leitão: 

Outro ponto da Visita é que o padre não castigue ninguém pela sua mão. E neste é 
vergonha ver o que se passa: porque o Pe. Pero Leitão ordinariamente, assim a 
homens e moços, como a mulheres e moças espanca..., e dá de bofetadas e, às 
vezes, coices. Vi eu com meus olhos uma noite que trazendo-lhe... uma talhada de 
queijo assado..., porque não achou a seu gosto, deu um coice na barriga do moço 
com tanto ímpeto que alcançou de si mais de seis passos, caindo o moço no chão 
atropelado e ainda sobre isto o queria açoitar. Vi outra vez que trazendo-lhe um 
índio caçados... que o padre lhe mandou cozer, parecendo-lhe que faltava meio 
palmo de pano e afirmando o índio que não tomara, nem o vira, o padre soltou nele 
as bofetadas, os coices e as pancadas... Vi mais que passado um índio pela nossa 
porta, chamou o padre por ele, e porque o índio não veio logo, lhe atirou com um 
pau e por pouco lhe não deu na cabeça, ao que acudiram portugueses que estavam 
na aldeia... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 24 – os itálicos são meus, os sublinhados estão 
assim no original).  

Pe. Pero Leitão era a personificação de tudo aquilo que atrapalhava o “bom odor” da 

Companhia de Jesus. Os índios são suas vítimas. Confira-se: 

Vi mais que entrando o padre uma vez na cozinha e achando uma coalheira mal 
concertada, a tomou nas mãos e deu com ela nas costas do moço três e quatro 
vezes, desonrando-o com feias palavras... Vi mais que a um moço... lhe meteu a 
cabeça entre suas pernas e o encheu de bofetadas... até haver sangue... São os 
índios tão cativos que nem para buscarem de comer lhes deixa liberdade, e quando 
alguns lhe pedem licença para ir ao mar a buscar algo de comer para suas 
mulheres... faz com lhe tragam mariscos tão grandes, que aças faze os pobres em 
lhas trazer para comida. E se lhas não trazem cheias, são repreendidos, quando 
menos (ARSI, Bras. 8-1, fl. 24v – grifos meus)110. 

Nem mesmo o sigilo do sacramento da penitência escapava aos abusos de Pe. Pero 

Leitão: 

É o padre muito fácil em contar a qualquer branco os pecados e males dos 
índios...: aquele outro foi ter uma noite com fulana... Aquela andou tanto tempo 

                                                 
110 A carta seguia descrevendo as atrocidades praticadas pelo padre, porém está ilegível em grande parte e não 
tive condições de transcrevê-la por completo. 
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com fulano... Tal português, vindo aqui em tal tempo, pecou com fulana... e lança 
no rosto de alguns índios os adultérios de suas mulheres... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 
25v – grifos meus). 

No trecho anotado adiante, a questão apontada por Pe. Balthasar de Miranda expunha 

alguns fatos que, aos olhos da ortodoxia e da vigilância romanas, certamente eram bastante 

“escandalosos”, tanto que havia um destaque no manuscrito sobre o “pecado” de Pe. Leitão: 

...os índios, os mancebos da escola... tomaram pé para me dizer que o Pe. Pero 
Leitão se deleitava carnalmente com moços; o que eu estranhei muito por ser o 
padre nos exercícios muito casto: mas desejando saber a verdade de causa, que 
importaria contra a lisura da minha religião... um moço me disse... que o padre lhe 
mandava que o coçasse e esfregasse “in genitalibus”, fazendo o padre o mesmo ao 
moço... E isto me contou o mesmo cúmplice com muitas lágrimas que chorava de 
corrido. De outro moço soube que o padre lhe mandou que esfregasse os genitais. 
Dois moços fugiram de casa, os quais... índios... fugiram do padre Leitão porque 
pecava com eles... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 25v – os itálicos são meus, os sublinhados 
estão assim no original).  

Os vícios de Pe. Leitão também não eram compatíveis a um inaciano. Observe-se que 

a disciplina e a “pedagogia da vigilância” dispostas pelas regras inacianas não eram seguidas 

por ele e, também por tais “faltas”, Pe. Balthasar o denunciava: 

...o Pe. Leitão... nos tempos dos exames sempre se ocupa em coisas exteriores. As 
horas canônicas ordinariamente as reza... deitado na cama, com muitas 
interpelações de sono, roncando valentemente... Na Missa, quando muito gasta um 
quarto de hora, antes menos que mais e de ordinário não diz senão nos domingos e 
dias santos e quando alguma vez é forçado a dizer Missa pela semana, di-la... sem 
nenhum gênero de recolhimento antes, nem depois. Cilício, nem disciplina, não 
nasceu para ele... come muito sempre e o que quer, porque sempre está munido de 
muitas galinhas, ovos e vinho, sem nenhum gênero de exercício espiritual... (ARSI, 
Bras. 8-1, fl. 26 – grifos meus). 

No trecho que se segue, de acordo com Pe. Balthasar, Pe. Pero Leitão se mostrava 

revoltado com o modo de governo da Companhia e se via tolhido em sua liberdade. Aqui, a 

meu ver, aparecia claramente a postura do que não se convencia a praticar as disposições da 

“pedagogia da vigilância” e que zombava da ortodoxia e da rigidez da organização da Ordem: 

No tempo que o acompanhei, o achei sempre malissimamente afeto ao modo de 
governo de nossos superiores, condenando a Companhia e zombando de seus 
vários modos de votar e professar, estranhando o cativeiro da religião, dizendo 
que nos tiram a liberdade mais do que o permite o direito natural; e outras 
histórias neste tom... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 26 – grifos meus). 

Pero Leitão delatava os colegas padres, dizendo que grande parte deles era cristã-nova 

e outros “pecavam com as índias debaixo do altar”: 

Ele me disse que os padres Luis da Grã, Ignácio Tolosa, Afonso..., Domingos..., 
José da Costa, Quirício Caxa... são cristãos-novos; e que os que vinham de 
Portugal para esta Província são a escória da Companhia, e que o Pe. Luis da Grã 
quando veio para provincial, viera degredado, mas por ser qual era, o mandaram 
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com o título de provincial... Ele me disse que o Pe. Diogo Ximenes... secretário que 
foi de V. P. fora batizado em pé. Ele me disse que dizia um índio da aldeia que o 
Pe. Luiz Valente e o Pe. Diogo Nunes tinham pecado com todas as índias debaixo 
do altar... Ele me disse de outros de casa que foram achados sobre índias e de 
outros que se tomavam do vinho... mas os índios que eu achei referidos por ele 
como autores de alguns ditos destes mo negaram... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 26 – grifos 
meus). 

Pe. Balthasar reclamava, no entanto, por não estar sendo ouvido em suas denúncias 

respeitantes a Pe. Pero Leitão: 

De tudo isto que tenho dito a V. P. avisei ao Pe. Reitor muito devagar, assim na 
Aldeia como agora cá no Colégio onde estou, e vendo que o Padre não fazia com 
isto diligência alguma, avisei... Pedi ao Padre que se quisesse tirar a limpo... antes 
que se espalhassem... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 26 – grifos meus). 

Pe. Balthasar terminava a carta jurando ser verdade tudo o que descreveu e 

denunciando os jogos de interesse que perpassavam as relações entre os inacianos da 

Província do Brasil: 

O Pe. Reitor espera por horas sucessor e está interessado nos muitos presentes do 
Pe. Leitão; o Pe. Provincial está, ao que parece por ele não terá isso remédio, pois 
que... é tão terrível este homem, que sabe granjear os superiores dessa Província 
que faz deles quanto quer; e nos vizinhos da Aldeia que ele agora tem, anda o 
ditado que quando suspeita que o querem mudar ou tirar da aldeia, manda logo 
porcos, ovos e outras coisas ao Reitor... E como ele tem enfeitiçado os 
superiores... não terão muitas testemunhas, pela muita simulação com que viva... 
Eu tenho proposto a V. P. tudo o que tenho dito com aquela verdade que lhe 
tratara se estivesse a Seus pés em ato de [salvação?], e crea-me V. P. que lhe 
afirmo que se isto não tem remédio que pode cuidar os que conhecem ao Pe. Pero 
Leitão, que temos na Província um [Autexº] simulado, da Companhia de honra e 
fama... Peço a Santa benção de V. P. desta Capitania no Brasil, 20 de fevereiro de 
1602. De V. P. filho indigníssimo, Balthasar de Miranda (ARSI, Bras. 8-1, fl. 26v – 
grifos meus)111. 

Pareceu-me, contudo, que Pe. Pero Leitão era, no mínimo, alguém que incomodava 

muito aos companheiros, até porque não foi somente Pe. Balthasar que o denunciou. A carta 

que se transcreve agora é de Pe. Antº de Araújo e era dirigida a Aquaviva. Certamente, com o 

propósito de velar o significado de alguns termos, a carta está cheia de abreviaturas, e por isso 

tive bastante dificuldade e empenhei bastante tempo em transcrevê-la. Contudo, ao ler estas 

páginas me lembrei da experiência descrita por Hansen (2004), quando leu “um exemplar 

bichado do ‘Trattato de’ ridicoli’, de II Connocchiale Aristotelico” usando uma lupa. Para 

ele, “ler com lupa o telescópio metafórico comido de bichos foi emblemático” (HANSEN, 

2004, p. 25). Para mim, foi emblemático o contato com manuscritos que usavam algumas 

                                                 
111 Na segunda via que ficava no Brasil, não havia nenhum detalhe, somente se citava do que tratava a carta (tem 
três linhas). Nesta segunda via, porém, consta que tinha saído de Pernambuco e que a carta era dirigida a 
Aquaviva (ARSI, Bras. 8-1, fl. 27). Parece-me, assim, mais uma carta censurada. 
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expressões e abreviaturas indecifráveis e que expunham alguns termos que eu não estava 

acostumado a ver nas cartas “editadas” que conhecia. Mas essas mesmas cartas revelavam um 

significado bastante claro: denunciar mais alguns “escândalos” cometidos pelo padre 

“pecador” e constatar que as aldeias, de fato, constituíam-se em um lugar “perigoso”, no qual 

os dogmas, a ortodoxia e a vigilância não eram obedecidos. 

Mui Rev. em Xto Pe. 
Pax Christi. 
No fim do meu 3º ano de probación, que foi em novembro de 99, sendo mandado a 
uma aldeia, fui no caminho importunado de certas pessoas graves e fidedignas, que 
passasse por sua casa: porque importava muito tratar comigo certas coisas. Fui com 
meu companheiro. O que a matrona da dita casa me disse a parte é o que se segue 
pelas mesmas palavras. 
A Compª não deve nada ao “Pe. Pº L.” porque de todos os dela tem que dizer etc. e 
a todos sabe a geração. Perguntado-se pelo Pe. N. disse,... está no Colégio 
encerrado, ou [ataipado] em um cubículo, dão-lhe a comer por onças, e assim 
acabava o coitado. Perguntado-se pela cousa, dizendo que quando se [impunham-
lhe?] alguma coisa com alguma índia, replicou ele: Agora, não é bem isto nada... 
disse, por outras coisas de que Deus nos guarde: dando a entender que pelo pecado 
“M” (ARSI, Bras. 3-I, fl. 187 – grifos meus). 

A chamada “matrona” continuava a expor o que, segundo ela, eram comentários de Pe. 

Pero Leitão. A carta estava bastante rasurada, mas o que pude compreender e transcrever está 

de acordo com o perfil de Pe. Pero Leitão já citado anteriormente. Muitos padres e pessoas 

“tidas por boas” estavam sob a língua afiada do padre revoltado. Observe-se:  

É um bêbado, lá se está com a puta filha de... que é um negro... que está junto à 
Aldeia do Espírito Santo em um como curral, onde então estava o Pe. e um 
companheiro... Contando a dita matrona outras particularidades que ela dizia ter 
tratado com o Pe. Provincial acerca do mesmo Pe. ...O Pe.... que com ele estaria 
então, e havia pouco tinha vindo de Portugal...; disse, é um cristão-novo... De outro 
Pe. que era mexeriqueiro... Que perguntando-lhe por uma mulher de certa 
Capitania, que a dita matrona tinha por boa, disse: essa putarrona! Do que não 
ficou pouco escandalizada... (ARSI, Bras. 3-I, fl. 187 – grifos meus). 

Pe. Araújo dava conta de tudo isso aos superiores, mas o provincial parecia estar 

conformado com a situação e não via o que fazer com o padre “pecador”:  

Depois de estar no Colégio, por meu confessor me obrigar, dei conta destas coisas 
aos superiores em uma quinta feira, 16 de dezembro passado. O Pe. Provincial me 
disse que segundo a língua do dito Pe. não duvidava ter dito aquelas coisas. Mas 
que lhe havia de fazer, que não o podia despedir, nem mandar para Portugal, por 
não ter ordem de V. P. para isso. Enfim, julguei que não fizera muito caso destas 
coisas, parece que pelo costume de ouvir outras muitas do mesmo, ao qual tirou, 
por culpa que dele [tivera?], da aldeia do Espírito Santo e levou consigo o ano 
passado de 99 para Pernambuco, onde o pôs em uma aldeia, dando-lhe por 
companheiro um seu sobrinho: do que muito se espantaram os deste Colégio, pois é 
notório o modo que o dito Pe. tem nas aldeias: como a V. P. se tem escrito (ARSI, 
Bras. 3-I, fl. 187 – grifos meus). 



144 

 

 

Na mesma carta, tratando agora de outro assunto que expunha mais conflitos internos 

na Província, Pe. Araújo se sentia traído pelos seus superiores que, segundo ele, enviaram-no 

definitivamente à aldeia de Boipeba sem que ele soubesse disso. O padre pedia 

desesperadamente para ser tirado da aldeia e isso, avalio, refletia o modo de pensar de muitos 

jesuítas que temiam pela própria vocação ao se verem entre os índios. Acompanhe-se: 

Aos 29 de dezembro passado fui avisado pelos padres superiores provincial e 
reitor, no repouso, diante de todos, que fosse à aldeia de Boipeba que dista desta 
Bahia 19 léguas, aonde se temia que a fazer agoada os flamengos inimigos (que 
então estavam dentro nesta Bahia...) para confessar os que, quer por obrigação do 
ano, quer pelo perigo de morte, em que porventura se vissem por causa dos 
corsários, se quisessem confessar. – E não se me disse outra coisa nem superior 
algum me falou mais acerca de eu haver de ficar lá de assento, sendo assim que 
sua intenção era essa: Depois de haver alguns dias que lá estava, o Pe. Reitor 
escreveu ao superior da Aldeia que se viesse para o Colégio e eu ficasse lá de 
morada. Achei em minha consciência, depois de bem cuidado, que convinha 
oferecer ao Pe. Reitor (por ser já partido o Pe. Provincial para as Capitanias) a carta 
seguinte: 
Fico nesta aldeia de Boipeba esperando que tanto que V. R. esta ler, sem dilação 
me mande tirar desta, porque afirmo a V. R. que [relevo?] assim a minha salvação 
e quietação da própria consciência, que é o que eu vim buscar na religião... E 
porque entendo que V. R. fará o que neste caso convém fazer, que é tirar-me logo 
daqui... Quanto mais... era necessário para quem tem tanto desejo e obrigação, 
como V. R., de acudir com presteza ao que seus súditos lhe propõem acerca de sua 
própria consciência: nem tanto se podia confiar de tão infiéis mensageiros, como 
são tinta e papel... (ARSI, Bras. 3-I, fl. 187v – grifos meus). 

Apesar de estar contra sua vontade na aldeia, o jesuíta não deixava, contudo, de 

denunciar alguns “escândalos” que enxergava em Boipeba. Observe-se: 

Mas não deixarei por isto de dizer o que vi nesta aldeia de Boipeba: nisto também é 
sabido pelos superiores que há muitos anos que o têm dissimulado. O irmão que 
tem cuidado do temporal vai e vem só fora de casa aos matos... Um dos padres vai 
sem companheiro à casa dos portugueses, onde necessariamente há de dormir. A 
nossa casa não tem modo algum de tapagem ou cerca: estando nossas Casas como 
estão junto às dos índios e índias e tendo-se aqui impostas aos nossos algumas 
coisas tocantes à castidade, como consta e é notório na boca dos portugueses. 
Achei que o Pe. que ali tinha cuidado de prover este Colégio do temporal tratava 
aos índios forros da aldeia mal, dando-lhes com o bordão que trazia: e com isto me 
tapavam a boca quando eu lhes encomendava tratar-se bem aos forros que os 
serviam. Da Bahia, 29 de fevereiro de 600. Antº de Araújo (ARSI, Bras. 3-I, fl. 188 
– grifos meus)112. 

 Por serem desobedientes e se afastarem do seu “verdadeiro ministério”, qual seja, o 

cuidado espiritual de suas “ovelhas”, os operários da vinha não produziam fruto e faziam 

coisas que aos olhos de Roma não eram missão do padre, como governar secularmente as 

aldeias. Assim, com já foi destacado, a Província do Brasil aparecia nas cartas desse período 

                                                 
112 A via dessa carta que ficou no Brasil não entrou em detalhe algum e não descreveu nada do que era 
“escandaloso” (cf. ARSI, Bras. 3-I, fl. 188v). 
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como um lugar perigoso e a atividade dos jesuítas descambava para uma direção inaceitável 

aos olhos de alguns inacianos ortodoxos e adeptos da “pedagogia da vigilância”, apontada 

como solução para os padres não se perderem. Nesse sentido, no fragmento apresentado logo 

adiante, retirado de uma carta assinada por Pe. Miguel Garcia, o autor defendia a ocorrência 

de “congregações provinciais” para que os jesuítas fossem “cultivados com muito cuidado”. A 

carta era dirigida a Aquaviva e foi escrita no Colégio da Bahia em 26 de janeiro de 1583 (cf. 

ARSI, Lus. 68, fl. 336v). Confira-se: 

por haver assim neste Colégio, como em toda a Província, falta de gente..., e pela 
gente de fora ser da maneira que é. E para remédio disto... tenho para mim que é 
necessário ser os deste Colégio e desta Província cultivados com muito cuidado 
para executar-se em ela, o que se usa em toda a Compª, com haver suas 
congregações provinciais a seus tempos... e com enviar a V. P. procurador e com 
vir a ela visitador, de todo o qual estamos tão faltos que vai para oito anos que 
estou no Brasil sem ser visitado, nem congregação provincial... A multidão de 
escravos que tem a Compª nesta Província, e particularmente neste Colégio, é 
coisa que nenhuma maneira posso tragar, máxime por não me poder entrar 
entendimento seja licitamente havidos como já toquei a V. P. em outra carta... 
(ARSI, Lus. 68, fls. 335-335v – grifos meus). 

A “vinha estéril” desanimava, assim, muitos jesuítas que vinham para o Brasil nesse 

período. Alguns deles pediam para voltar à Metrópole. Foi o caso de Pe. Gonçalo Leite, 

primeiro professor do curso de artes no Colégio da Bahia. No dia 20 de junho de 1586, 

estando já em Lisboa, depois de morar no Brasil desde 1572 até aquele ano, assim escreveu o 

jesuíta ao geral, destacando o estado calamitoso da terra. O título da carta é “Alguns avisos 

tocantes ao Brasil” (cf. ARSI, Lus. 69, fl. 244v). Tais avisos se referiam à “vigilância” que se 

deve ter em relação ao que se tem praticado na Província e ao fato de que a falta da atenção 

devida a isso poderia acarretar a muitos “condenar as suas almas” por aqui: 

Todos os Padres no Brasil andam perturbados e inquietos na consciência com 
muitos casos acerca de cativeiros, homicídios e muitos agravos, que os brancos 
fazem aos índios da terra. A determinação destes casos não é tão dificultosa quanto 
é a execução deles. Alguns padres lhes têm respondido; mas as respostas mandadas 
ao Brasil pouco aproveitam, se não forem confirmadas pela Mesa da Consciência; 
e, com favor de Sua Majestade, os governadores as mandarem pôr em execução, 
porque os nossos padres não teem força para isso. De outra maneira, bem se podem 
persuadir os que vão ao Brasil, que não vão a salvar almas, mas a condenar as 
suas. Sabe Deus com quanta dor de coração isto escrevo, porque vejo os nossos 
padres confessar homicidas e roubadores da liberdade, fazenda e suor alheio, sem 
restituição do passado, nem remédio dos males futuros, que da mesma sorte cada 
dia se cometem... (ARSI, Lus. 69, fl. 243v – grifos meus). 

Na mesma carta, Pe. Gonçalo Leite questionava o modo de enviar novos missionários 

para o Brasil: 

Quando mandam algum padre do Brasil sempre se mandam tão de súbito e de 
modo que a gente de fora se persuade que vêm despedidos e ficam deitando outros 
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juízos vários sobre suas vidas. Pareceu-me que pois nossas constituições mandam 
que os que se despedem seja com conservarem sua fama e honra quanto for 
possível, que não menos se devia de guardar com a fama e honra dos que mandam 
do Brasil para outras províncias pois vêm por ordem de obediência e para servir a 
Deus na mesma Compª... (ARSI, Lus. 69, fl. 243v – grifos meus). 

O jesuíta terminava a carta colocando-se à disposição de Aquaviva para “tirar medos” 

dos que eram destinados ao Brasil: 

Ao presente não se me oferece mais senão ficar nesta casa de São Roque, 
aparelhado para fazer o que V. P. e os mais superiores me mandarem, e se for 
necessário para tirar medos que os nossos têm de ir ao Brasil, e tirar imaginações 
que no Brasil têm de virem a este Reino, ou por qualquer outro bem da Compª e 
serviço de Deus, tornar-me a embarcar para o Brasil, posto que a isto a natureza 
muito repugnasse, não me negaria sendo por V. P. assim ordenado, e o mesmo farei 
a tudo o mais que pela santa obediência for ordenado... (ARSI, Lus. 69, fl. 244 – 
grifos meus). 

Como salientei no início do Capítulo, certamente as “brigas” e “pecados” dos padres 

aqui expostos eram uma parte “sombria” do “mapa” que fez o geral Aquaviva chamar a 

Província do Brasil de “vinha estéril”. Mas os conflitos não eram somente internos e os padres 

sofriam também com os “pecados” dos outros, principalmente do governador do Brasil. 

Verifique-se como era a relação entre ambos no período. 

 

3.2.2 “Brigas” dos padres com o governador: conflitos locais de 

uma Missão 

Como se não bastassem os problemas internos da Companhia, havia ainda outras 

questões conflituosas e estas esbarravam no relacionamento dos jesuítas com as autoridades 

locais. Como primeiro governador nomeado durante a submissão de Portugal à Espanha, 

Manuel Teles Barreto governou o Brasil de 1583 a 1587. Com a falta do favor da 

administração de Portugal, os jesuítas se tornaram mais dependentes do governo local para se 

sustentarem. No entanto, Barreto se mostrou pouco amigo dos inacianos. Veja-se a carta 

escrita por Luiz da Fonseca, reitor do Colégio da Bahia, em 18 de agosto de 1584: 

Falando do Governador em particular, como já em Portugal nos era averso, cá o 
mostrou muito mais, depois que teve a faca e o queijo. E muito mais, depois que de 
cá partiu o Pe. Antonio Gomes113. E, deixando à parte que não há prática em que 
não diga mal de nós, nem come nem ceia que não haja, diante de seus familiares e 
criados, de dizer de nós quanto mal pode, interpretando-nos até as intenções, 
quando das obras o não pode dizer... (FONSECA, HCJB, II, pp. 157-8 – grifos 
meus). 

                                                 
113 “Antonio Gomes, procurador a Roma, que já em Lisboa teria dado noticias da tiranez de relações” (LEITE, 
HCJB, II, p. 158 – nota). 
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Consequência direta de tal crise de relacionamento com o governador foram os 

problemas financeiros dos Colégios, que atingiram um nível ainda mais grave no início do 

século XVII. Na mesma carta, referindo-se ao governador, o reitor da Bahia salientava que  

os Colégios nunca serão pagos (como há já tanto tempo que se não paga nada) e 
andarão sempre endividados, e desacreditar-se-ão nossos ministérios, andando 
requerendo sempre, nos auditórios dos oficiais, nossa renda, os quais por 
derradeiro, como estão longe de Sua Majestade, fazem o que querem e zombam de 
nós (FONSECA, HCJB, II, p. 159). 

O relacionamento dos padres com o governador era tão complicado que eles se 

reuniram e compuseram um “Memorial” dirigido a Felipe II. Os inacianos recorreram à 

autoridade do “príncipe” para buscarem um aliado de peso em defesa própria. Siga-se: 

Brasil, 1584, Memoriale ad Regem contra administratorem publicam. 
Sereníssimo príncipe, 
Por parte do provincial e padres da Compª do Brasil se expõe a V. A. que sendo até 
agora a dita Compª favorecida em tudo pelos governadores e capitães daquelas 
partes: ao presente é muito desfavorecida de alguns, e particularmente do 
governador Manuel Teles Barreto, que por não ser afeiçoado a esta religião, como 
ele mesmo confessa e publica, nem ter feito entendimento de seu modo de 
proceder, sem embargo de S. Majestade lhe ter encomendado o favor da Compª 
daquelas partes, ela a desfavorece e desacredita quanto pode por obras e palavras, 
de tal modo que os ditos padres e os que com comunicação e a conversão daquelas 
partes tão desejada de S. Majestade padecem muito detrimento (ARSI, Lus. 68, fl. 
396 – grifos meus). 

No mesmo “Memorial”, os inacianos justificavam a aversão de “algumas pessoas do 

Brasil” à Companhia. Para os jesuítas, algumas pessoas tinham aversão aos da Companhia, 

porque os inacianos falavam a verdade. Acompanhe-se: 

E porque a principal causa da aversão que algumas pessoas do Brasil têm aos 
padres da Compª é ire-lhes à mão nas pregações e confissões as crueldades e 
injustiças de que usam com os miseráveis índios. Parece que seria grande serviço 
de N. S. tomar V. A. resolução no negócio da liberdade deles, porque assim 
cessariam muitos escândalos e a conversão daquelas partes iria em muito 
aumento... E o testificam os que não são movidos por paixão... haja por bem de dar 
ordem como de nenhuns papéis que sejam vindos ou vierem daquelas partes contra 
os ditos padres se tome conhecimento sem se dar vista ao procurador-geral da dita 
Compª que reside no Colégio de Sto Antão... (ARSI, Lus. 68, fl. 396v – grifos 
meus). 

Observe-se que o regimento que o governador trouxe consigo lhe impunha o sustento 

dos jesuítas, obrigação com que ele não cumpria: 

Cópia do regimento que levou o governador que é agora do Brasil, ano de 83. 
Sendo tão notável como é o muito serviço que os padres da Companhia de Jesus 
que residem nas partes do Brasil nelas fazem... na comunicação do gentio e ensino 
e doutrina... e portugueses que naquelas partes há: é bem... serem ajudados e 
fornecidos para com maior fervor e ânimo se empregarem e ocuparem em tais 
obras de que se seguem muitos bens... e ordeneis que serão bem pagos do que tem 
por minhas provisões para sua sustentação sem moléstia nem dilação, por que 
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desocupados dos ditos requerimentos se possam melhor empregar nas obras... e 
bem das almas... E sempre me avisareis de como os padres procedem na obra da 
cristandade... nos cuidados como é razão que tais obras merecem, por que folgarei 
de saber (ARSI, Bras. 15, fl. 331 – grifos meus). 

Em 19 de agosto de 1585, o visitador Gouveia informava que o governador era 

“inimicíssimo” dos padres, que “movia processos sobre processos contra eles”; e os 

moradores não ousavam visitar os jesuítas, “para lhe dar gosto” (LEITE, HCJB, II, p. 161). 

Leite publicou um texto intitulado “O que pareceu ao Padre Cristóvão de Gouveia, 

visitador da Província do Brasil, que se deve propor a Nosso Padre acerca das fundações do 

Colégio da Baía e Rio de Janeiro”. Nesse texto está a questão da crise financeira que 

ameaçava a permanência dos jesuítas no Colégio da Bahia. A meu ver, tal crise era uma das 

consequências da má relação com o governador114. Citando o próprio documento: 

E deve Vossa Paternidade avisar-nos como nos haveremos nesta dificuldade, 
quando não se desse nenhum outro remédio, porque realmente há-de ser necessário 
despovoar o Colégio da Baía, porque deve quatro mil cruzados, por causa destes 
maus pagamentos. E o pior é que não há para onde os enviar, onde não tenham 
mais trabalhos, porque das esmolas do Brasil não há que fazer caso, porque não são 
para sustentar tantos... (GOUVEIA, HCJB, I, p. 123). 

Segundo Thomas (1982), pela determinação do rei, que fez de Gouveia um árbitro no 

conflito entre o governador e os jesuítas, a Visita de Gouveia recebeu também uma 

significação política de grande atualidade. Filipe II encarregou em Lisboa o visitador de 

informar a Coroa sobre que decisões lhe pareciam necessárias na Colônia “ao serviço de Deus 

e seu, e bem deste estado”. Depois que Gouveia examinou a situação da Colônia, pressionou 

no sentido de um esclarecimento definitivo da questão das aldeias. Se o rei não estivesse 

disposto a fortalecer a posição dos jesuítas ali, a Ordem deveria entregá-las. Enquanto o 

visitador se encontrava nas Capitanias meridionais, o reitor do Colégio da Bahia, Luís da 

Fonseca, redigiu o parecer solicitado pelo rei sobre os problemas da Colônia (THOMAS, 

1982, p. 117). Veja-se o que dizem as primeiras linhas da Representação escrita pelo reitor: 

Quando o Padre Christovão de Gouveia veo visitar os Collegios e Casas da Compª 
desta Província do Brasil foi beijar a mão a V. Magestade... e lhe encomendou lhe 
escrevesse o que lhe pareceu necessário ao serviço de Deus e seu, e bem deste 
estado, o que elle tem feito. E porque foi visitar as Capitanias da banda do Sul, não 
pode agora fazer o que lhe V. Magestade encomendou, e pello cargo que tenho de 
Rector do Collegio da Baya, me pareceo que devia responder aos bons desejos de 
V. Magestade... (ARSI, Lus. 69, fl. 013). 

Dessa forma, aos padres da Província do Brasil foi oferecida uma oportunidade 

favorável de apresentar ao monarca espanhol a sua concepção sobre a questão indígena.  
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Ainda na mesma Representação, o reitor descrevia um quadro sombrio das 

circunstâncias gerais da Colônia. Veja-se que um degredado foi feito “ouvidor” pelo 

governador, após desavenças entre Barreto e o ouvidor que havia sido designado pelo rei. 

Havia ainda outros excessos por parte do governador. Acompanhe-se: 

Entre o governador e o ouvidor-geral que com ele veio houve tantas diferenças que 
o ouvidor se foi para Pernambuco, de onde não virá em seu tempo, como V. 
Majestade terá entendido. Fez o Governador Ouvidor desta cidade a hum mancebo 
que veio degradado, porque não tem que perder, nem espera mais que o que pode 
adquirir com seu ofício: leva assinaturas como ouvidor-geral e despacha para o 
governador as apelações que vêm de outras Capitanias, de maneira que há duas 
alçadas e muita falta de uma casa de Rolação com bons letrados (ARSI, Lus. 69, fl. 
013 – grifos meus).  

Fonseca continuava a acusar o quadro sombrio que havia tomado conta da Colônia. 

Para o jesuíta, as pessoas que então assumiam cargos importantes no governo não estavam 

preparadas para isso. Observe-se o excerto: 

Fazem-se muitos agravos e matam-se homens mui cruelmente e espancam e tratam 
mal os oficiais da “Iustª” sem haver emenda nem castigo. E não faltam 
murmurações e queixumes de não darem às partes os agravos para a maior alçada. 
Os oficiais da fazenda de V. Majestade têm aqui toda a alçada e não são letrados. 
Os Almaxes e tesoureiros entram nos cargos sem terem nada e com eles fazem 
engenhos e grossas fazendas e ficam devendo muitos mil cruzados e têm meios 
para não pagarem em muitos anos. E os oficiais de V. Majestade dizem que não 
têm com que se façam as obras de seu serviço; nem com que se pague o que V. 
Majestade manda dar aos que o servem no bem das almas com que desencarregam 
a consciência de V. Majestade. Os mercadores de que se [servem?] os moradores 
para os engenhos e fazendas se conservarem e aumentarem são tão maltratados que 
não ousam ter o comércio que dantes tinham, pelo que as fazendas se vão 
notadamente diminuindo e os engenhos deixam de fazer açúcar (ARSI, Lus. 69, fls. 
013-013v – grifos meus). 

No trecho transcrito a seguir, a denúncia dizia respeito às demasiadas despesas do 

governo e à degradação da população indígena. Atente-se: 

Fizeram-se oficiais com ordenados e tomaram-se mais de 30 homens de guarda 
para acompanharem o governador e fazerem-se outras despesas à custa da fazenda 
de V. Majestade, bem desnecessárias. No sertão são mortos muitos moradores... e 
índios que trazem por força e enganos. E está a terra despovoada até 200 e 300 
léguas; têm trazidos muitos milhares de índios e para os capturarem, [essenderem] 
apartando as mulheres dos maridos e os filhos dos pais; com tristeza, mal 
tratamento e mudança das terras, logo morrem ou fogem e se os pusera em 
povoações junto às fazendas e engenhos dos moradores conservaram-se e 
aumentaram-se os índios e as fazendas que cada dia se vão perdendo e 
despovoando os engenhos com mortes de muitos moradores e escravaria que 
continuamente matam e comem outros índios que nunca tiveram conversação nem 
paz com os portugueses... E para despovoarem vieram estes que agora destroem a 

                                                                                                                                                         
114 Por pensar que a crise financeira era um dos assuntos importantes tratados na visita de Gouveia, contudo, o 
tema será tratado com mais profundidade no próximo capítulo. 
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terra e, porque não têm povoações nem fazem mantimentos, sempre andam nos 
matos, sustentando-se com frutas e caça e carne humana e sem serem [vistos?] 
matam quantos acham, pelo que lhes vão largando os engenhos e fazendas e eles 
crescendo em número e crueldade. E não há outro remédio, senão trazer outros 
índios contrários destes e amigos dos moradores e tendo a experiência mostrado 
que não há outro remédio, não há quem o execute como se deve executar (ARSI, 
Lus. 69, fl. 013v – grifos meus). 

Fonseca não deixou de esclarecer que a culpa da situação sombria e complicada, 

especialmente no maltrato dos índios e dos padres da Companhia, era do governador. Veja-se 

que o jesuíta defende a conservação das aldeias que eles administravam e destacava que o 

clima entre eles e o governador era bastante complicado: 

Grande é o aborrecimento que este governador tomou à Compª e está nisso tão 
assentado que é impossível fazer mudança. Sendo vereador em Lisboa, nunca quis 
consentir que se desse o sítio que os reis passados e V. Majestade mandaram dar 
para o Colégio de S. Antão... Procuramos fazer-lhe a vontade, mas são tão largas as 
destas partes que nada... fazer e dizer o que querem. Tem ele aqui muitos 
parentes... sendo ouvidor destas partes e estes são mais ricos e poderosos e do 
governo da terra. Padece a Compª mui contínuos agravos e vexações pela defesa e 
conservação das Aldeias dos índios cristãos de que temos cargo, por que estes são 
as fortalezas e os soldados que sem soldo defendem as Capitanias onde os há dos 
contrários da mesma terra e dos ingleses e franceses; e [soieitam] os escravos de 
Guiné que são muitos e fazem muitos males. E posto que todos entendem quanto 
importa conservarem-se estas Aldeias; o interesse particular quer para si o que é 
bom para todos; tomam-lhes as terras e são tão maltratados que se vão consumindo. 
E agora são mais contínuos estes agravos com o favor do governador que nos 
desonra e faz odiosos dizendo que não será contente senão vir desfeita esta 
Religião e que fora melhor dar a renda destes Colégios aos turcos e que ainda que 
Deus mande que no-la pague não a mandará pagar, nem se há de confessar disso e 
que este é o maior serviço que pode fazer a V. Majestade e lhe há de fazer 
maiores... por estar mal conosco; E se formos requerer pagamento a nós e aos 
escrivãos, lançará pela janela; e que não quer ir ao paraíso se nós lá formos, e 
outras palavras altas e públicas... (ARSI, Lus. 69, fl. 013v – grifos meus). 

Em outra carta, Luís da Fonseca seguia tratando das diferenças entre os jesuítas e o 

governador. A situação parecia não ter melhorado: 

Os dias passados deu a este Colégio, um homem honrado e rico... um pedaço de 
terra para pasto de algumas vacas de que nos sustentamos. Estranhou-lhe tanto o 
governador que o fez arrepender... Fez por oficiais da Câmara este ano, seus 
parentes e amigos para com suas cartas em nome do povo e [usar?] seu crédito a 
proveitos particulares; e para isso foi de guia Gabriel Soares, muito seu amigo e 
nosso adversário, a quem o general Diogo Flores esteve para levar preso por lhe 
parecer perturbador do bom governo desta terra... Pelo que me pareceu serviço de 
Deus e de V. Majestade e bem comum, tocar estas coisas assim em geral, deixando 
as particularidades para quem V. Majestade as mande remediar. Deus nosso Senhor 
aumente e conserve a vida e real estado de V. Majestade. Da Bahia, a 13 de janeiro 
de 1585. Luís da Fonseca (ARSI, Lus. 69, fl. 013v)115.  

                                                 
115 A carta foi dirigida “Para el Rey nosso Senhor” (Cf. ARSI, Lus. 69, fl. 14v).  
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A inimizade dos jesuítas com o governador era, portanto, pública e chegou a tal ponto 

que, de acordo com Leite, indo Manuel Teles ao Colégio assistir à Missa, o reitor mandou 

notificar-lhe que não a poderia começar enquanto o governador estivesse presente (LEITE, 

HCJB, II, p. 161).  

A questão, contudo, preocupava o geral em Roma, como demonstrou a carta que ele 

escreveu ao provincial do Brasil em 5 de setembro de 1588 (cf. ARSI, Bras. 2, fl. 58): 

Por outra tenho escrito a V. R. encomendando-lhe muito que procure o possível 
para ter com o governador toda paz por que bem se sabe quanta inquietação dão à 
Companhia diferenças com pessoas semelhantes... (ARSI, Bras. 2, fl. 58 – grifos 
meus). 

Aquaviva não queria problemas com as autoridades da Colônia e sabia das 

consequências advindas de uma má relação com pessoas do governo. 

Por fim, outra questão também fundamental para compreender a situação dos jesuítas 

na Colônia no período é a legislação indígena. Acho importante insistir nesse ponto, porque o 

leitor perceberá que as leis publicadas a partir de 1595 remetiam aos inacianos um lugar de 

poder, e por isso, no meu entender, aqui está um ponto importante para pensar no “lugar” do 

jesuíta na sociedade colonial. A partir de 1595, com a elaboração de novas leis, eles 

conservaram seu papel tradicional de “protetores” dos índios, isto é, instrumentos da política 

real de conversão e de proteção dos aborígines116. E, nesse sentido, achavam-se em oposição 

aos colonos, que viam nos índios apenas uma força de trabalho a explorar. Por conseguinte, os 

jesuítas não paravam de denunciar o extermínio dos índios provocado pela violência dos 

colonos. Além do argumento moral117, os padres expunham razões políticas para fazer cessar 

                                                 
116 Já ao final da Visita de Gouveia, contudo, em seu “Memorial” aparecia o pedido de uma legislação indígena 
favorável ao trabalho dos padres nas aldeias. Se assim não fosse, os padres ameaçavam abandonar as aldeias. 
Confira-se: “Memoriale Visictationes Brasiliae. Entendi no Brasil do Pe. Visitador e dos mais superiores, que 
sendo possível me não fosse de Portugal sem levar o despacho da liberdade dos índios e de melhor ordem sobre 
o pagamento da renda do Colégio da Bahia e do Rio de Janeiro... O Pe. Provincial escreveu a Sua Majestade que 
se não desse ordem para se conservarem e defenderem as aldeias de índios que temos a cargo, que a Compª havia 
de largar mão delas, por não poder conservar sem particular favor do Governador e Justiça. Se os do governo me 
perguntarem por isto, se queremos largar a cura destas aldeias ou coisas semelhantes, que lhes responderei? (...) 
O Pe. Fernão Cardim seu companheiro, achava-se bem disposto, tomava bem a língua da terra e parecia bom 
obreiro para o Brasil” (ARSI, Lus. 68, fl. 414 – grifos meus). 
117 Fundamental para a compreensão do que era tal argumento moral que acompanhava a prática jesuítica no 
Novo Mundo é o conceito de lei da natureza, que Deus “implantou” nos homens a fim de que fossem capazes de 
compreender Seus desígnios e intenções para o mundo. Barboza Filho (2000) recorreu a Tomás de Aquino para 
falar da lei natural. Segundo ele, a formulação de São Tomás distinguia entre a lei humana – elaborada com a 
ajuda da razão – e a natural, anterior ao direito dos homens, impressa no homem por um Deus legislador e fonte 
da justiça. Anterior à lei humana, a lei natural reservava, pois, a cada homem uma cidadania própria da 
cosmópolis universal. Da lei natural decorria o ius gentium, ou seja, o direito no plano das relações entre as 
nações, Estados e corpos políticos (BARBOZA FILHO, 2000, pp. 181-2). A lei natural era fundamental também 
para a compreensão da defesa dos índios por parte de alguns religiosos. Para Suárez, tal lei estava inscrita nas 
mentes e corações dos povos pagãos e infiéis. Esta ideia, que para Skinner se originou da primeira defesa 
inequívoca dos indígenas contra os conquistadores, logo encontrou guarida no dominicano Francisco de Vitória 
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tais violências: a desaparição dos índios punha em perigo a própria existência da Colônia 

(CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, pp. 275-6).  

De acordo com Castelnau-L’Estoile, a estratégia dos jesuítas consistia em aparecer 

como os “especialistas” do mundo indígena, os mediadores inevitáveis entre a Coroa e os 

índios. Tal estratégia avançou para o convencimento da Coroa. Assim, os jesuítas provocaram 

a proclamação de duas leis: a de 11 de novembro de 1595 e a de 26 de julho de 1596, bem 

diferentes das leis precedentes de 1570 e 1587118. A influência dos padres se fez sentir 

nitidamente nestas duas novas normas que pareciam mais favoráveis aos índios e a seus 

protetores, os jesuítas, do que as anteriores119. A lei de 1595 dizia respeito às condições da 

“guerra justa”, e a de 1596 tratava das saídas pacíficas dos índios do sertão e sua instalação 

em novas aldeias na costa (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 277). 

Repare-se o que diziam as primeiras letras da lei de 1595: 

Dom Philippe etc. faço saber aos que esta lei virem que o snõr Rej dom Sebastião 
meu sobrinho que Deos tem fez huã lei na cidade devora a xx de março do ano de 
mil e Lxxj (!) na qual deffendeo que se não podessem captivar os gentios das partes 
do Brasil, senão nos casos e pelo modo nella declarados, e os que de outra maneira 

                                                                                                                                                         

(1485-1546), que lhe deu substancial desenvolvimento em duas memoráveis reflectiones, proferidas como 
conferências públicas na década de 1530. A primeira delas tratou Das Índias recentemente descobertas; a 
segunda abordou a questão da lei da guerra em relação às conquistas. Para o dominicano, “não pode haver 
dúvida de que os indígenas possuíam um verdadeiro governo nos assuntos públicos e privados” e que “não há 
razão alguma para despojar seus governantes ou súditos de suas propriedades”. Vitória afirmava decididamente a 
humanidade dos índios com base na extensão e indispensabilidade da lei natural. Sua universalidade não 
comportaria exceções, e por isso mesmo Vitoria foi levado a defender veementemente o direito de organização 
autônoma dos indígenas. Quase 20 anos depois, em 1550, um confrade de Vitória, o dominicano Bartolomé de 
las Casas (1474-1566), foi escolhido para defender a causa dos indígenas contra Sepúlveda, no debate de 
Valladolid. Las Casas estivera no Novo Mundo pela primeira vez em 1502, começando a acompanhar o brutal 
modo de vida dos colonizadores. De 1514 a 1547, o dominicano retirou-se da Ordem e veio para a América lutar 
em favor dos nativos. Por isso, com base numa ampla compreensão das condições em que estes viviam, Las 
Casas se ofereceu para defender, contra Sepúlveda, a proposição de que os indígenas “preenchiam todos os 
requisitos de Aristóteles para uma boa vida”, donde a não justificação do sistema espanhol de conquista e 
escravização. Em seu tratado Em defesa dos índios, Las Casas seguiu a mesma linha de Vitória, defendendo a 
tese de que todos os homens eram dotados por Deus, igualmente, das mesmas capacidades de raciocínio. Assim, 
o dominicano insistia em que Sepúlveda estava fundamentalmente errado quando supunha que os indígenas eram 
bárbaros, no senso estrito de que Deus os privara da razão. Admitia que fossem bárbaros no sentido de não serem 
cristãos, porém sustentava que isso de modo algum os havia impedido de formar uma sociedade política 
legítima. Enfim, afirmava, como construíram uma sociedade sem o benefício da revelação, não poderia haver 
razão para usar sua falta de entendimento cristão como desculpa para escravizá-los (SKINNER, 1996, pp. 445-
7). 
118 A lei de 1570 nem sequer citava os jesuítas. Ela colocava as questões relacionadas aos índios sob a 
responsabilidade do rei, do governador e dos capitães das Capitanias. A lei de 1587 “ocupava-se também com a 
escravização de índios do sertão, censurada pelos jesuítas. As entradas no sertão para conseguir índios só 
deveriam ser realizadas sob controle estatal e ficavam dependentes da licença do governador” (THOMAS, 1982, 
p. 120). 
119 Esse aspecto, avalio, é importante para pensar na intensificação do envolvimento dos padres em questões 
temporais e administrativas na Colônia. Mas é interessante perguntar: o que movia os padres a emularem a 
promulgação de leis referentes aos índios? Penso que por aqui se vê o quanto a prática dos inacianos se 
distanciava das ordenações que partiam de Roma. E ainda é possível salientar que, mesmo com certas 
dificuldades com alguns governadores locais, eles não deixaram de exercer força sobre o monarca espanhol.  
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fossem captivos declarou por livres como mais largamente na dita lei se 
contém...(apud THOMAS, 1982, p. 224). 

Na lei de 1596, o rei designou os jesuítas como principais instrumentos da paz e da 

tranquilidade. Repare-se que os padres eram responsabilizados pelo cuidado espiritual, mas 

também pelo cuidado temporal dos nativos: 

me pareceo emcarregar por hora, em quanto eu nom ordenar outra cousa, aos 
religiosos da Companhia de Jesu o cuydado de fazer deçer este gentio do sertão, e 
o enstruir nas cousas da religião xpãa, e domesticar, emsinar, e encaminhar no q 
convém ao mesmo gentio, assi nas cousas de sua salvação, como na vivenda 
comum, e tratamento com os povoadores, e moradores daquellas partes (apud 
THOMAS, 1982, p. 225 – grifos meus). 

É, porém, fundamental dizer que, também para tratar da questão, as cartas escritas 

nesse ambiente revelavam a situação da Colônia no período120 e, ainda mais, mostravam o 

entusiasmo que as leis provocaram em alguns jesuítas e as consequências desta legislação na 

empresa missionária. No ano seguinte à publicação do regulamento de 1596, dia 5 de abril de 

1597, o provincial do Brasil, Pero Rodrigues, escreveu ao Pe. João Alvarez em Roma o que 

pensava a respeito de tal lei. Perceba-se a grande exultação do provincial com a nova norma e 

com o poder que ela delegava ao jesuíta: 

Resta satisfazer à pergunta das esperanças da conversão deste gentio do Brasil. 
[Uno verbo dicam]: é hoje a maior porta aberta para a conversão, que a 
Companhia nunca teve neste Estado. Não temos aqui estas Polônias e [Vallaquias], 
esse Davi perseguindo a filisteus, mas temos as portas abertas para a conversão de 
obra de 500 léguas, se mais não sei. O mor impedimento, que tinha posto o 
Demônio a este serviço de Deus, era uma cobiça insaciável de irem de contínuo os 
portugueses ao sertão a descer gentio com falsas promessas de liberdade, que lhes 
não cumpriram, ou com guerra injusta contra quem nunca os agravara. Não 
consentiam irmos nós a trazer gentio para estar livre em nossas Aldeias. Até que 
agora Sua Majestade, por uma lei e regimento, manda que todos os naturais sejam 
livres e ninguém os vá descer do sertão, senão os padres da Companhia. Grande e 
gloriosa empresa, trabalhosa e cheia de mil perigos (ARSI, Bras. 15-II, fl. 428v-
429 – grifos meus). 

A lei chegou ao Brasil em 1597, como atestava a carta de Rodrigues: 

Muito Reverendíssimo em Cristo Pe. 
Pax X. 
De uma de V. R. do ano passado entendi, desejava saber em particular a disposição 
e esperanças que há da conversão do gentio deste Estado do Brasil, a que respondo, 

                                                 
120 De acordo com Santos, a partir das cartas e informes do período, pode-se resumir a situação da Colônia nos 
seguintes pontos: “1) En la costa ya no se encontraban indígenas, debido a la mortandad o fuga; era por lo tanto 
necesario organizar un proyecto de ocupación, cuya solución básica era la búsqueda de indígenas en el ‘sertão’; 
2) Mientras la costa estuviera poco poblada serían muchos los problemas de seguridad, especialmente en el 
transporte terrestre entre Bahia y Pernambuco, a causa de los indígenas sublevados y de los corsarios franceses; 
3) Las dificultades en la comunicación entre portugueses e indígenas eran fruto de los malos tratos sufridos por 
los indígenas: urgía la elaboración de nuevas leyes que reglamentasen de manera efectiva el contacto” 
(SANTOS, 1999, p. 184).  
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que pela bondade de Deus está agora aberta a maior porta da conversão que 
nunca tivemos nestas partes como vem pela relação seguinte. A 20 de março do 
presente ano de 97 chegou a esta Bahia um Galeão do Porto em que veio um 
Regimento lei, que S. Magestade manda a seu governador-geral Dom Francisco de 
Sousa, encarregando-lhe muito por carta particular o cumprimento dela, pela qual 
dá por livre a todo gentio do Brasil e manda que nenhuma pessoa vá ao Sertão a 
descer gente senão os padres da Companhia e que eles doutrinem os índios e 
encaminhem esses nas coisas de sua salvação, como na vivenda comum e comércio 
com os moradores portugueses; quão grande bem este seja, não se poderá bem 
entender, sem 1º se desfazer o miserável estado em que uns e outros até agora 
viveram (ARSI, Bras. 15, fl. 424 – grifos meus).  

Na mesma carta, Rodrigues descrevia com detalhes os “inimigos” da terra. 

Certamente, era um argumento favorável ao fortalecimento das aldeias, vistas como “escudo” 

para a proteção da Província e como lugar para “civilizar” os índios do sertão: 

Têm os portugueses moradores deste Estado três gêneros de inimigos por mar, e 
por terra e um só de amigos e chega a tanto a cega cobiça, que aos amigos fazem-
os guerra... Os primeiros inimigos são os negros da Guiné [sertaneados?], que 
estão em algumas serras do Brasil donde vêm a fazer saltos, e pode vir tempo em 
que se atrevam cometer e destruir as fazendas, como fazem seus parentes na Ilha de 
São Tomé. Outra praga é uns Gentis, por extremo bárbaros, chamados Aymorés, 
os quais tendo quase destruído as Capitanias dos Ilhéus e Porto Seguro estão no 
contorno desta cidade e têm destruído alguns engenhos e fazendas, ganhando cada 
dia mais terra. Estes não pelejam no campo... são vistos mais salteando nos matos 
serrados... com arcos e flechas, que abrem ferida como de uma [chuça], não têm 
língua que os outros índios entendam, nem querem outro comércio mais, que 
matar, assar e comer. Os outros são os franceses corsários, que estes anos 
passados têm feito muito dano em toda a costa, assim em navios no mar, como na 
terra, saqueando alguns lugares (ARSI, Bras. 15, fl. 424 – grifos meus). 

Para Rodrigues, os únicos índios que estavam verdadeiramente protegidos eram os que 

viviam nas aldeias dos padres. De fato, é fundamental salientar que, ao implatar um projeto de 

aldeamentos,  

Os jesuítas procuraram oferecer, através da reestruturação das sociedades 
indígenas, uma solução articulada para as questões da dominação e do trabalho 
indígena. De fato, apesar de nunca atingir plenamente suas metas, o projeto 
jesuítico logo tornou-se um dos sustentáculos da política indigenista no Brasil 
colonial (MONTEIRO, 1994, p. 42). 

O provincial demonstrava, portanto, a necessidade de se fortalecerem as aldeias, 

porque elas eram o “escudo” que protegiam a costa do Brasil. Era um argumento a favor das 

aldeias e do seu governo temporal pelo jesuíta, acima de tudo porque o provincial recorria 

constantemente aos fatos passados para comprovar sua opinião. Eis como Pe. Pero Rodrigues 

justificava as aldeias:  

O escudo dos portugueses contra todos estes inimigos são os índios de paz, que 
estão junto de nossas povoações, que antigamente eram infinitos, mas com 
doenças que neles deram e contínua perseguição dos portugueses, são agora 
poucos. Os que se conservam são os que estão em algumas aldeias, que os padres 
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foram buscar ao sertão, e deles têm cuidado em todas as Capitanias ensinando-lhes 
a doutrina e conservando-os em sua liberdade. Os mais, como tenho dito, andam 
pelos matos escondidos, fugindo dos portugueses. Desta perseguição tiveram 
alguma notícia os reis passados e puseram remédio conveniente, porém não teve 
efeito, nem cessaram nunca as muitas entradas. E esta era a causa porque os padres 
da Companhia não queriam confessar aos que em tal... andaram, nem se atreviam 
os superiores enviar padres em missão em busca do gentio, sem muito receio de 
alguma diferença pesada com os que lá andavam, como algumas vezes aconteceu; 
e era mágoa sabermos que todos estavam aguardando pelos padres para se virem 
para as igrejas, coisa que os padres não menos desejavam. E, contudo, pelas razões 
sobre ditas fazia-se muito pouco e perdiam-se muitas milhares de almas sem 
remédio... (ARSI, Bras. 15, fl. 424 – grifos meus). 

Agora, porém, o provincial está empolgado com as novas portas que se abriam à 

conversão dos índios. Na mesma carta, Rodrigues reforçava ainda uma vez o entusiasmo com 

a nova lei e mostrava que a seara era grande, com a descoberta de novas tribos indígenas: 

Agora com a nova lei e Regimento que Sua Majestade manda, nasce uma nova luz 
e Remédio grande para a liberdade temporal destes índios...: daqui por diante 
farão os padres da Companhia seus ministérios sem aversão da gente. Agora sem 
impedimento... o gentio a comerciar conosco confiadamente, sabendo não haverá 
de ser maltratado. Eis ao presente há disto grandes esperanças em toda a costa: os 
potiguares que estão acima de Pernambuco, que os anos passados se ausentaram, e 
ajudaram os franceses em grande número, que dizem, chegaram a 60 mil arcos. 
Assegurados da paz que lhes promete, esperamos venham tratar conosco como 
faziam antigamente, e receberão... o conhecimento de Deus e a doutrina Evangélica 
para Remédio de suas almas. Há sobre o Rio de São Francisco um sertão cheio de 
muitas nações e mui belicosas, muitas das quais têm já notícia dos padres e 
desejam vir para a Igreja, se houver quem os chame e assegure. Abaixo do Rio de 
Janeiro, sobre a Capitania de São Vicente estão os carijós, que povoam um 
grandíssimo sertão e confinam com os índios do Peru. Destes temos agora grandes 
esperanças que se convertam à nossa santa fé, como se verá da seguinte Relação 
das pazes, que com estes, por meio dos nossos padres agora... se fizeram, que é a 
seguinte121 (ARSI, Bras. 15, fl. 424v – grifos meus). 

A lei de 1596 previa a instalação dos índios do sertão na costa, posta inteiramente sob 

a responsabilidade dos jesuítas. De acordo com Thomas (1982), a lei de 1596 fez dos jesuítas 

os responsáveis principais da política indigenista no Brasil e entregou-lhes, com 

exclusividade, a tarefa de recolher os índios do sertão e de fazê-los assentar-se na costa. Os 

padres receberam, assim, “a dupla função do governo espiritual e temporal” (THOMAS, 

1982, p. 135)122.  

                                                 
121 Conferir essa “Relação de pazes” no Anexo D. Por ser bastante longa, não a citei no corpo do texto. Contudo, 
trata-se de um exemplo bastante importante de questões pertinentes para a discussão deste trabalho.  
122As consequências advindas dessa legislação favorável aos jesuítas, contudo, não estavam encerradas e 
continuaram provocando conflitos no decorrer do século XVII. Nesse sentido, veja-se o excerto que se segue, de 
uma carta de Pe. Henrique Gómez, que trata da repercussão da chegada de uma nova lei em 1609. Nela, 
Henrique Gómez já não demonstrava mais o mesmo entusiasmo que apresentara Rodrigues. A carta era dirigida 
a Aquaviva: “Nesta dá-se conta a V. P. do sucesso que teve a nova lei que sua Majestade passou em 30 de julho 
de 609 em favor dos índios deste Estado, julgando-os e declarando-os... livres, a qual foi tão mal recebida do 
povo e Câmara desta Bahia, que contra... nós... alevantou o maior motim que vi depois que estou no Brasil, ao 
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3.2.3 Brigas dos padres com Roma: os grandes embates de uma 

Missão 

É pertinente frisar que Roma não comungava com essa “dupla função” remetida ao 

jesuíta pela legislação e Aquaviva parecia não ter a mesma euforia de Rodrigues. Repare-se, 

nesse sentido, no lugar de destaque remetido às aldeias nas missivas do geral. Fica muito claro 

aqui que a aldeia era a preocupação fundamental do centro da Ordem e sobre ela recaía a 

“vigilância” das regras e recomendações de Aquaviva. Havia, assim, por essa ocasião, uma 

determinação rígida de Roma no sentido de legislar a atuação do padre na aldeia. Juntamente 

com esta regulamentação da atividade do padre, que não podia estar sozinho na aldeia, 

estabeleceu-se uma norma que previa a “visita de contínuo” que os inacianos deveriam fazer 

aos nativos, vendo como “guardam as regras e disciplina religiosa”. Assim, aplicava-se a 

“pedagogia da vigilância” sobre os índios. Confira-se: 

De uma de 30 de junho de 98 de N. P. Cláudio para o Pe. Provincial Pero 
Rodrigues. 
Em Suma.  
Acerca das Aldeias encarecidamente ordeno, sem distinção alguma, só executem 
três coisas: 1ª que de modo algum estejam menos de quatro religiosos, e não 
podendo ser, se deixem de todo as que não puderem ter este número... 
2ª o superior da Aldeia não seja o que [ex professo] atende aos índios. 
3ª que haja um superintendente das Aldeias em cada Colégio cujo ofício seja este: 
não fazer mais que visitar de contínuo as Aldeias e residências, andando em 
perpétua visita olhando assim o que toca aos nossos, como a correção e 
confirmação dos índios, vendo com se guardam as regras e disciplina religiosa... 
(ARSI, Bras. 2, fls. 131 e 132 – grifos meus). 

No fragmento transcrito adiante, penso que o artifício retórico usado por Aquaviva 

para conseguir o que queria foi forte, porque colocava o provincial Pero Rodrigues em uma 

situação complicada se não executasse o que pedia. Para tanto, o geral o elogiava, dizendo 

que Rodrigues “será excelentíssimo” no cumprimento do que se ordenava: 

De uma do Pe. [...] Assistente, de 23 de julho de 98 sobre a mesma matéria ao 
mesmo Provincial Pero Rodrigues. 
A ordem que N. P. dá para as Aldeias lhe execute V. R. [...] que lhe dará grande 
satisfação e se há de esperar que daí tirará grandes frutos, e dado que se oferecerão 
grandes dificuldades nesta parte V. R. as vença porque convém assim a esta 
Província e à Companhia. E porque N. P. confia que V. R. será excelentíssimo na 
execução desta ordem... (ARSI, Bras. 2, fl. 132 – grifos meus). 

                                                                                                                                                         

qual deram princípio juízes e vereadores... Com esta fúria... se vieram todos... a este Colégio e por acharem a 
porta dele fechada, deram nela alguns coices... Satisfação demos por vezes aos da Câmara desta cidade, 
acrescentando que nós não éramos parte nem o queríamos ser aos embargos que pretendiam pôr à nova lei de sua 
Majestade que veio dirigida à rolação desta cidade e nela foi registrada sem nos apresentarmos nem sabermos 
parte dela; e não bastou esta satisfação para deixar de se levantar contra nós este motim, que tememos seja o 
princípio de outras maiores em caso que a dita lei venha confirmada... deste Colégio da Bahia, 5 de julho de 610. 
Henrique Gómez” (ARSI, Bras. 8-I, fls. 114-115 – grifos meus). 
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Na próxima carta, o geral proibiu os noviços de saírem das Casas como companheiros 

do procurador: 

Cópia de uma de N. P. G. Cláudio Aquaviva para o Prov. Pero Rodrigues a 16 de 
julho de 97. 
[...]Também nos avisam que alguns que vão a estas partes e são enviados às aldeias 
sem aprender a língua... E nas coisas que se tem de vencer no noviciado, é uma: 
que os noviços não saiam por companheiros do Procurador, e outros do Colégio, a 
negócios pelas fazendas e engenhos de açúcar, nem tão pouco nas aldeias (ARSI, 
Bras. 2, fl. 88 – grifos meus). 

Agora, Aquaviva questionava Rodrigues sobre os problemas com as autoridades da 

Colônia. Certamente o geral estava por dentro dos conflitos entre os inacianos e “os grandes” 

do Brasil: 

Parte de uma que o Pe. [...] Assistente escreveu em nome de N. P. Geral ao P. Pero 
Rodrigues Provincial desta Província em 28 de agosto de 97. 
[...] não sei em que fundamentos fazemos tão pouco caso da amizade dos homens, 
que por menos coisas que um secular, a perdemos..., mas importa tê-la com todos, 
principalmente com os grandes que nos poderiam ajudar em nossos ministérios. O 
Pe. Luis da Fonseca havia bem se informado nisto, e com ordem de N. P. tinha nos 
falado muito nisso nas ocasiões que houve... por que como seculares se não se 
podem vingar de nós pessoalmente, se vingam com informações ao rei (ARSI, 
Bras. 2, fl. 89 – grifos meus). 

Em outra carta, Aquaviva se mostrava preocupado com os que eram promovidos à 

ordem “sem suficiência de saber” e com as “confissões” das mulheres: 

De uma de 20 de outubro de 97 de N. P. Cláudio Aquaviva para o Pe. Prov. Pero 
Rodrigues. 
Também nos avisam que alguns se movem às ordens sem suficiência de Saber e 
que os confessores confessam mulheres fora da grade... Fazemos mais 
particularmente recorrendo a V. R. que remetermos as instruções de promoção aos 
nossos às ordens e aquela [de confessionis]. Esperando que V. R. meta em 
execução o que nelas tanto se encomenda (ARSI, Bras. 2, fl. 132 – grifos meus). 

Aquaviva pedia, ainda, que Rodrigues “tirasse a limpo” as infâmias que se levantavam 

contra os jesuítas que viviam nas aldeias: 

A mesma encomenda faz N. P. que com prudência... se tirem a limpo as infâmias 
que se levantarem contra os nossos nas Aldeias. Em uma de 4 de outubro de 98 
escreve o Pe. tratando de se irem os nossos a buscar salitre e ouro, por não ser isso 
o que vimos buscar no Brasil, e por grandes inconvenientes que disto se seguirão e 
têm bem posta a proibição gravíssima do Cânone 12 da 5ª Congregação (ARSI, 
Bras. 2, fl. 132 – grifos meus). 

Determinava, também, que não fosse permitido ao jesuíta levar algum pertence 

quando deixasse a aldeia: 

Folgaríamos que assim como se escreveu a V. R. em uma de 25 de fevereiro que de 
nenhuma maneira se consentisse que os Pes. que se partiam das Residências 
[desfizessem?] delas as coisas que poderiam servir para a sustentação do 
sucessor, que assim também se observe o mesmo acerca dos livros e [castapacios] 
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que deixam aqueles que ali morem na residência: para não só deles que nesta 
habitam... nem se levem sem ordem do Provincial algum pertence... (ARSI, Bras. 
2, fl. 132 – grifos meus). 

Por fim, aparecia a proibição ao jesuíta de dormir fora de casa, ressaltando, uma vez 

mais, os modos de “vigilância” dispostos por Roma: 

Por nenhum modo se consinta que alguns dos nossos durmam fora de casa sem ao 
menos um companheiro porque a experiência de alguns casos tem bem 
mostrado...123 (ARSI, Bras. 2, fl. 132 – grifos meus). 

Aquaviva parecia bastante preocupado com os problemas que estavam ocorrendo nas 

aldeias, principalmente com as “infâmias” contra alguns padres. Note-se o tom pejorativo 

usado pelo geral quando se referia aos índios: 

De uma de 20 de outubro de 97 de N. P. General Cláudio Aquaviva para o Pe. Pero 
Rodrigues Provincial. 
[...] algumas vezes, como os índios são fáceis em infamar, e particularmente se o 
Pe. da Aldeia tiver lhe dado algum desgosto, como é fácil acontecer, que... ao dicto 
padre de alguma infâmia ou coisa grave, e porque se o superior não [iusga] para 
fazer qualquer diligência, supondo-se serem boatos aquilo que dizem, pode haver 
grandes inconvenientes, e pelo contrário, se houver alguma diligência pode assim 
calar o público e derrubar-se com a infâmia da Companhia e daquele Pe. que 
porventura é inocente... (ARSI, Bras. 2, fl. 133 – grifos meus). 

Para esses casos, Aquaviva recomendava “grande cautela” e previa a aplicação de 

“público castigo”, a fim de punir o jesuíta que incorresse em erro: 

Portanto, é necessário agir com grande cautela e circunspeção em face de 
semelhantes coisas, de maneira que não seja maior o dano que o proveito. Mas 
porque esta é coisa de prudência e que [pende] de circunstâncias particulares, não 
se poderá dar [costa cega], mas coisa conveniente é encomendar-se a V. R. que 
tenha estas diligências públicas, e o examinem os índios... Veja bem a pessoa a que 
se comete, que por si, o Provincial não poderá, ou não convém por algum bom 
respeito... Se o Pe. deu qualquer ocasião maior ou menor, ou nenhuma para poder 
suspeitar, e considerado tudo muito bem, se se descobrirem qualquer suspeita 
provável... e se houver coisa indecente (o que esperamos nunca aconteça), que 
fosse de edificação e necessidade dar-lhe público castigo, e ainda sacar-lhe de sua 
ocupação com outra (ARSI, Bras. 2, fl. 133 – grifos meus). 

O excerto seguinte tocava em um ponto que, como tenho insistido, era um dos 

problemas centrais no relacionamento da Província do Brasil com Roma no período. Atente-

se: 

De uma de 20 de outubro de 97 do Pe. Geral Cláudio para o Pe. Provincial Pero 
Rodrigues. 
Proíbe nosso Pe. que os pes. das Aldeias não hajam... Queremos que os pes. 
Atendam ao bem espiritual dos índios e no que toca ao bem temporal deles, os 

                                                 
123 A carta fica ilegível aqui porque, não sei dizer se propositalmente, não houve espaço para escrever e está 
misturada com a carta seguinte. 
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deixem correr pelos oficiais e ministros do rei... (ARSI, Bras. 2, fl. 136 – grifos 
meus).  

Na carta a seguir, Aquaviva elogiava uma decisão de Rodrigues: 

De outra de 30 de dez. de 98, para o mesmo Provincial Pero Rodrigues. 
A resolução que V. R. tomou com os padres doutos desta Província para ordenar 
que os nossos confessores não absolvam àqueles que vão ao sertão e... capturam e 
fazem escravos os índios parece-nos mui acertadamente ordenado. Ser-nos-á 
também grato que V. R. não deixe de meter em prática as conferências que devem 
fazer-se os irmãos coadjutores conforme à instrução (ARSI, Bras. 2, fl. 131 – grifos 
meus). 

Nenhuma das ordens de Aquaviva, no entanto, ficou sem resposta de Rodrigues. Os 

fragmentos a seguir evidenciam que o Provincial do Brasil não abria mão de suas convicções 

e, em muitos casos, discordava do geral. Veja-se aqui outro exemplo interessante para pensar 

no “embate” entre a “ortodoxia” do centro da Ordem e as convicções dos que atuavam no 

campo da Missão no período. Atente-se para o início da carta de 10 de outubro de 1598 (cf. 

ARSI, Bras. 15, fl. 467). Rodrigues fazia questão de dizer que havia encontrado as cartas 

vindas de Roma e começava respondendo às ordens do geral: 

Pax Xto. 
Aos 22 de outubro do ano passado parti deste Colégio da Bahia para as partes do 
Sul. Visitei as Capitanias de Porto Seguro, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e 
últimas deste Estado, que são Piratininga e Santos. Daqui, tornei ao Colégio do Rio 
aonde me detive até o primeiro de maio deste de 98 e que parti para este com os 
padres professos, que se haviam de achar na Congregação Provincial. Chegamos 
nesta Bahia o derradeiro de maio, aonde achei algumas de V. P. a que responderei 
nestas (ARSI, Bras. 15, fl. 467 – grifos meus). 

Rodrigues era metódico e fazia questão de responder, uma a uma, às ordens do geral: 

Na 1ª ordena V. P. se tire a confraria de São Marcos do Colégio de Pernambuco. 
Comuniquei o negócio com meus consultores e ainda que alguns foram de parecer 
que... até informar de novo a V. P., contudo, logo mandei se executasse. E acabada 
a Congregação, provi de Reitor daquele Colégio ao Pe. Pero de Toledo e mandei 
avisar em meu lugar o Pe. Francisco Soares, encarregando a ambos a execução do 
modo que V. P. ordena... (ARSI, Bras. 15, fl. 467 – grifos meus). 

No trecho transcrito abaixo, o provincial agradecia a Aquaviva: 

Agradeço muito a licença que V. P. nos manda para se poder dar o grau de Mestre 
a quem pro tempore ler in Corso; e também a moderação do ano de Provação aos 
que já tem trabalhado (ARSI, Bras. 15, fl. 467).  

Agora, Pero Rodrigues dava satisfação a Roma de sua relação com os “estrangeiros” 

pertencentes à Companhia. Confira-se: 

Em muitas outras cartas e nesta particularmente me encomenda V. P. o cuidado 
dos estrangeiros. E eu encarrego o mesmo ao Pe. Reitor... deste Colégio. E vejo 
que tem destes tanto cuidado no tratamento de suas pessoas, assim nas 
enfermidades, como em saúde, que há [mentiras?] de murmurações por casa, 
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porque estando outros com igual ou maior necessidade, sempre se acode mais a 
eles, cortando pelos outros. Mas nem isto basta para desfazerem os queixumes. Nos 
mais [favores?] sempre eles foram diante: o que se vê bem no Pe. Pº de Toledo e 
no Pe. Ignatio de Tolosa, que quase sempre nesta Província foram superiores 
(ARSI, Bras. 15, fl. 467 – grifos meus). 

 No próximo trecho aqui reproduzido, Rodrigues respondia à acusação de que os 

padres estavam a buscar “salitre e ouro”: 

Na 2ª carta do mesmo ano e dia aponta V. P. duas coisas: a 1ª que dei palavra ao 
Governador, que mandaria buscar pelos nossos Salitre e Ouro, o que ele poderá 
escrever a El-Rey... A isto respondo que não tome V. P., [pera pq] tal palavra não 
dei ao Governador, nem há tal imaginação, nem nunca tal se fez, nem fora nesta 
Província. O ouro que mandei descobrir foram as almas dos índios, a que mandei 
por duas vias em uma missão dois padres. Em outra, dois padres e dois irmãos. Da 
1ª já tenho boas novas; da 2ª boas esperanças, como virei escrever a V. P., a quem 
peço os encomende a Nosso Senhor... A 2ª era que prego muitas vezes. Quem isto 
escreveu tem razão... Mas nem por estas, nem por outras... deixo coisas ordinárias e 
de minha obrigação... (ARSI, Bras. 15, fl. 467 – grifos meus). 

O Pe. Provincial prestava, ainda, contas de algumas providências que estavam sendo 

tomadas para atender às ordens de Roma: 

Na 4ª, de 20 de outubro de 97, aponta V. P. que os ordenados tenham as partes de 
saber e o mais que convém. Que os confessores não confessem fora da grade; e o 
modo que há de haver em curar alguma infâmia se se levantar contra algum dos 
nossos... Tudo se fora como V. P. ordena... (ARSI, Bras. 15, fl. 467v – grifos 
meus). 

No excerto seguinte aparecia o espanto do provincial em relação a algumas notícias 

sobre a Província do Brasil que chegaram a Roma e uma clara atitude de defesa das aldeias 

por parte dos padres do Brasil: 

Na 5ª, de 21 de outubro de 97, refere V. P. muitas coisas tocantes às Aldeias... Li-
as diante dos meus consultores e do Pe. Fernão Cardim... todos se espantaram de 
haver quem a V. P. escreva tantas exagerações. E o Pe. Tholosa disse que parecia 
o tal ter larga... [conseia?] e que havia mister uma disciplina pública... 2ª compram 
e vendem como pública mercadoria... Resposta: Não passa também, e quando há 
disso alguma sombra, acode o Reitor e Provincial, e faz com que não haja demasia, 
nem escândalo... 5ª Provocam os índios que façam e movam guerra contra outra 
gente. R.: há pelos matos um determinado gênero de selvagens que com os nossos 
e com os índios não querem mais comércio que matar, assar e comer. Tanto que 
são sentidos, o Pe. deixa ir os índios com seus principais a correr o mato e 
defender-se. Nos castigos, já está provido que haja moderação e quem excede é 
repreendido (ARSI, Bras. 15, fl. 467v – grifos meus). 

 Na visão do provincial, a vida dos padres nas aldeias já estava de acordo com o que 

havia deixado ordenado o visitador Gouveia e não havia mais com que se preocupar nesse 

sentido. Veja-se que aqui aparecia novamente a defesa das aldeias pelo provincial Rodrigues: 

6ª Ordena V. P. que faça uma instrução para que os padres das Aldeias façam bem 
seu ofício. R.: V. P. mandou o Pe. Christóvão de Gouveia por Visitador nesta 
Província... que fez esta instrução com muita prudência e acordo, foi enviada a 
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Roma e aprovada por V. P.. Assim se guarda e as faltas se emendam. Não vemos 
mais que fazer neste particular; o Pe. Procurador informará à V. P. no que nisto há 
e quando V. P. julgar que todavia falta alguma coisa, avisando-me, farei tudo 
(ARSI, Bras. 15, fl. 467v – grifos meus). 

No próximo fragmento a questão apontada era, como tenho insistido, a gênese dos 

conflitos que se travavam entre Roma e a Província do Brasil: 

7ª Diz V. P. que os padres atendam ao bem espiritual dos índios e no que toca ao 
temporal, deixem correr pelos oficiais do Rei a que pertence. E que enquanto isto 
não houver certo, há que não poderá haver paz. R.: Todos os governadores deste 
Estado deram o cuidado dos índios aos padres também no temporal, por 
entenderem que d’outro modo se não podem conservar. O mesmo fez agora S. 
Mgte em o novo Regimento. Só este governador... e interpretando mal algumas 
palavras do Alvará, quis meter capitães nas Aldeias... ajuntei os padres, fiz um 
papel das razões; mandei ao Reino. Foram vistas na mesa do governo e mandadas à 
Madrid... (ARSI, Bras. 15, fl. 467v – grifos meus). 

Rodrigues continuava sua explanação, defendendo a permanência dos padres como 

administradores temporais. Para tanto, o argumento que utilizava agora dizia respeito à 

natureza dos Brasis, incapazes de governo e, por isso, “necessitados” da “proteção” dos 

padres: 

E para maior notícia desta e semelhantes matérias, é bem que se saiba a grande 
diferença que há entre este gentio do Brasil e todo o outro do mundo, que tem 
alguma luz de polícia. O gentio da Índia Oriental, o de Angola e Peru, tinham e 
têm seus reis que os governam com seus capitães e convertidos à fé, não se mudam 
de suas terras... O gentio do Brasil não tem rei, nem nunca teve, nem mora em 
vilas, mas em casas de palha pelos matos, das quais mudam muitas vezes. 
Começaram os portugueses a andar ao salto e guerras... com eles: os que cativam 
duram pouco de tanta fraqueza, os mais... metem-se pelo sertão a dentro. Vão os 
padres a buscá-los... Se entrarem nas aldeias capitães e oficiais do rei, ei-los 
perturbados, levantados e fugidos, e perdida a vida e alma. Pelo que e pelas razões 
apontadas, não convém consentir nas aldeias tais oficiais (ARSI, Bras. 15, fls. 
467v-468 – grifos meus). 

O provincial terminava a carta dizendo que estava atento a uma ordem do geral e 

pedindo as bênçãos de Roma:  

Trabalharei de guardar o que V. P. aponta acerca de andarem os nossos 
acompanhados e também de consolar ao Pe. Antº de Aranda e ao Irmão Fernam 
Lopez. Em os Santos Sacrifícios e Benção da V. P. muito me encomendo. Da 
Bahia e de outubro a... de 98. De V. Rdª. Pde. Servo e Filho no Senhor, Pero 
Rodriguez (ARSI, Bras. 15, fl. 468 – grifos meus). 

Em 1600, dois anos após as alocuções acima, Rodrigues insistiu em apresentar ao 

geral Aquaviva algumas dificuldades para executar o que este ordenava. O problema ainda 

esbarrava na insistência de Roma em que os inacianos deixassem de viver nas aldeias. Para 

Rodrigues, tal experiência era desastrosa: 
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E para que V. P. veja os trabalhos quanto a estas Visitas, apontarei algumas coisas 
brevemente, as quais são intoleráveis de ver e ouvir e nisto se passará estes pobres 
padres. – 1ª Na ausência dos padres nas Aldeias, é ocasião de morrerem alguns 
índios sem confissão, alguns doentes sem remédio temporal, e crianças sem 
batismos, os meninos de não saberem, nem poderem aprender a doutrina, os 
maiores de lhes esquecer de tudo. Estes são os [gostos?] que acham quando os 
tornam a visitar. Trabalho perdido é plantar a vinha e logo deixá-la perder. 2ª 
Com estas idas e vindas dos padres, têm os índios nova apreensão que muito 
sentem e fogem de nós. – Por que remam todo um dia para levar os padres e outro 
para os trazer... O mesmo, ou maior trabalho padecem os que levam e trazem os 
padres às costas... cinco léguas de praias. E posto que o Pe. Antº... se esforça a 
andar alguns pedaços a pé descalço com seus 60 anos de idade e 40 de Brasil 
{homo abstemius e ... sempre exemplar} não pode passar assim todo o caminho... 
Da Bahia, a 29 de Agosto de 600. Pero Rodriguez (ARSI, Bras. 3-I, fls. 170v-171 – 
grifos meus). 

O problema relacionado às terras também era tratado com o geral. A dúvida recaía 

sobre as posses dos Colégios do Rio de Janeiro e da Bahia: 

Um queixume têm contra nós neste Estado do Brasil os moradores dele... e é que 
tendo o Colégio do Rio de Janeiro e da Bahia algumas ou muitas léguas de terra 
muito boa para se fazerem engenhos e plantar canas... Donde vem que as terras se 
enchem de mato, de cobras e lagartos e com o tempo se povoam de Aymurés, 
selvagens crudelíssimos, comedores de carne humana... E agora no Rio de Janeiro 
os moradores fizeram este queixume ao ouvidor-geral... Chegando agora a este 
Colégio da Bahia, achei que alguns homens de posse tratavam de querer fazer 
engenho em umas terras nossas, daqui a poucas léguas. Tratei com os meus 
consultores, se tinha o Provincial desta Província poder para [aforar] um pedaço de 
terra para engenho... O Pe. Inácio Tholosa disse que sim, outro Pe. que não, porque 
V. P. tinha quebrado este privilégio; com esta vai a carta do Pe. Inácio Tholosa e o 
traslado do Breve de Sua Santidade o papa Gregório XIII. Resta ordenar V. P. o 
que posso e devo fazer, em cujos Santos Sacrifícios e benção muito me 
encomendo... Deste Colégio da Bahia, 7 de setembro de 1600. Pero Rodriguez 
(ARSI, Bras. 3-I, fls. 192-192v – grifos meus). 

A carta que se segue, também assinada por Rodrigues, datada de 20 de setembro de 

1600 (cf. ARSI, Bras. 3-I, fl. 194v), era dirigida a Aquaviva. Trata-se de uma missiva bastante 

interessante porque demonstra o descontentamento do provincial e o seu desabafo em relação 

às rígidas determinações de Roma. O provincial apontava, ainda, as grandes dificuldades em 

aplicar as ordens do geral no que se referia às atividades dos padres nas aldeias. Dizia, por 

fim, estar em dúvida sobre a real vontade do geral em relação às aldeias. A carta iniciava-se 

assim: 

Pax Xto. 
Nesta tratarei somente acerca da ordem que V. P. mandou para as aldeias em que 
os nossos residem. Direi o sucesso do que executei e as causas do que não executei. 
Mas antes que venha ao particular – confesso a V. P. com confiança de Filho a pai 
– que não deixei de sentir algum tanto não se mandar V. P. primeiro informar de 
algum ou de alguns que tivessem experiência desta Província. Por que posto que a 
dita ordem a todos nos pareça muito santa, contudo, quando veio a execução 
[hic]..., não digo que se representaram na imaginação, mas que se experimentaram, 
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viram e palparam na obra tais dificuldades, que me puseram em muita dúvida qual 
seria a vontade de V. P., se largar as aldeias, se ariscar a virtude de alguns fracos, 
se deixar de cumprir in totum a dita ordem (ARSI, Bras. 3-I, fl. 194 – grifos 
meus).  

As últimas linhas do excerto demonstram claramente o conflito sobre o “lugar” do 

jesuíta na sociedade colonial: o que fazer com as determinações de Roma? Cumpri-las, 

parece-me, seria o mesmo que “largar” as aldeias. Roma parecia estar cada vez mais 

convencida de que os padres deveriam somente visitá-las de vez em quando e, na ocasião, 

atendê-las “espiritualmente”.  

Apesar de tudo, entretanto, o provincial ao menos tentava cumprir as ordens do geral. 

Repare-se na dificuldade que Rodrigues enfrentava para prover as aldeias de padres, tanto que 

muitos jesuítas “rogavam com lágrimas” para serem tirados delas: 

E com tudo isto, neste Colégio da Bahia, rompendo com todos os impedimentos, 
comecei a executar a primeira coisa, pondo quatro em cada aldeia, mas daí a 
poucos dias começaram a vir delas alguns com doenças graves, com que o dito 
número já diminuiu, por não haver quem suprisse. Depois assim nas quatro aldeias 
deste Colégio, como nas duas de Pernambuco, comecei a experimentar outras mais 
graves doenças às quais... e avisos de V. P. me fizeram cuidar com mais diligência 
que era por uma parte a distração e perdição dos noviços e de outros de pouco 
tempo de Colégio, que a olhos vistos se iam perdendo. E da outra parte a moléstia 
e melancolia que outros sentiam por os fazerem estar muito tempo nas Aldeias 
quase por força. Pelo que uns me rogavam com lágrimas os tirassem delas, e se 
não, que corriam perigo... Vendo eu estes perigos e doenças... os retirei para os 
Colégios, procurando deixar sempre dois sacerdotes com um irmão (ARSI, Bras. 3-
I, fl. 194 – grifos meus). 

No fragmento reproduzido adiante, Pero Rodrigues demonstrava firmeza em suas 

opiniões e estar convicto de que não poderia obedecer às resoluções de Roma quanto à 

possibilidade de abandonar o trabalho nas aldeias – e apontava as razões para tanto. Confira-

se que até mesmo o sustento dos colégios provém das aldeias. Uma vez mais se evidenciava o 

conflito estabelecido entre as rígidas ordens de Roma e a convicção dos que atuavam na 

Missão e conheciam a realidade em que desenvolviam sua atividade: 

Dirá V. P. que deverá largar logo as aldeias que não podia prover com quatro. 
Respondo: não me atreverei a isto, se posso lembrar a V. P. as coisas seguintes. 1ª 
faremos nisto contra a palavra que demos no sertão a estes índios de estar com 
eles e contra a vontade do rei e dos capitães que no-los entregaram para os 
ensinarmos e conservarmos. 2ª Será justo largar a conversão do gentio do Brasil, 
sobre a qual estão fundadas as rendas dos Colégios e não sobre estudos. 3ª Tanto 
que desampararmos aos índios, como alguns homens desejam, logo são enganados 
e cativos pelas casas dos portugueses, o que é em prejuízo dos mesmos que se 
ajudam dos índios forros contra os corsários. 4ª Sustentar estas aldeias para visita 
não é possível, por que como estão a seis, dez e 14 léguas dos Colégios, quando lá 
vão os padres acham crianças mortas sem batismo, adultos sem confissão e sem os 
frutos da doutrina... (ARSI, Bras. 3-I, fls. 194-194v – grifos meus). 
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Rodrigues concluía a carta em tom de desabafo e, parece-me, deixando seu cargo de 

provincial à disposição de Roma: 

A terceira coisa era que o padre que tem cuidado dos índios não seja superior da 
casa, mas súdito a outro. Este passo pareceu a meus consultores não se dever 
executar pelo muito [alvoroço?] que causaria em toda a Província e pela... em que 
os padres línguas incorreriam com os índios e, por conseguinte, muita autoridade 
teriam com eles, não os podiam governar... Tem esta Província perto de 20 padres 
de obra de 60 anos de idade, os quais gastaram 30 e alguns 40 anos na conversão. 
Como quer V. P. que estes padres os quais com muita edificação, pureza das almas 
e honra da Companhia gastaram sua vida sendo sempre superiores assim de casa 
como das aldeias não se [excedam?] vendo se sujeitar a um padre mancebo que 
ontem veio de Portugal? Ou como o hei de aquietar se ele me disser que não pode 
sofrer esta vida e que se quer vir para o Colégio?... Parece-me que tenho 
declarado contra V. P., a que peço perdão de todo o exagero. Resta que V. P. 
console aos padres línguas e ordene ao Pe. Provincial que vier, o que a V. P. 
parecer mais glória de Deus e bem desta Província e salvação deste gentio. Da 
Bahia, 20 de setembro de 600. Pero Rodriguez (ARSI, Bras. 3-I, fl. 194v – grifos 
meus). 

Não era somente Rodrigues, entretanto, que demonstrava ao geral as dificuldades de se 

aplicarem, na Província do Brasil, as ordens vindas de Roma. Escrevendo de Pernambuco, em 

16 de setembro de 1599 (cf. ARSI, Bras. 8-1, fl. 8), Pe. Pedro de Toledo destacava que 

Antes de chegar o Pe. Provincial neste Colégio tive recado sobre que se pusesse 
quatro sujeitos em cada uma das aldeias de índios em que residem os nossos nesta 
Capitania de Pernambuco, e nisto se ofereceram não poucas dificuldades para se 
executar... e o que mais se sente é que para haver respeito com essa obediência é 
necessário colocar nas aldeias tais sujeitos... por não haver outros que colocar em 
seu lugar. Veja V. P. qual é o maior inconveniente: se estar dois somente, se quatro 
e dois deles tais como... os põe forçados pela necessidade por não haver outros... 
(ARSI, Bras. 8-1, fl. 8 – grifos meus). 

De acordo com Castelnau-L’Estoile (2006), todas as questões em torno do lugar dos 

jesuítas na sociedade colonial tinham uma importante ressonância no seio da Companhia, no 

diálogo interno entre Roma e a Província do Brasil. Por conseguinte, a autora perguntou: 

Como os ecos desses conflitos coloniais eram traduzidos na documentação jesuítica? Para ela, 

o diálogo que aqui se estabelecia era fundamental para compreender a história da Companhia 

de Jesus na virada do século XVII. A Ordem era marcada, naqueles anos, por uma 

interrogação sobre seu lugar na sociedade. Anunciava-se, assim, a vontade de “restaurar o 

espírito” original da Companhia. As referidas leis de 1595 e 1596, como demonstrado, não 

suscitaram entusiasmo por parte da alta hierarquia da Ordem em Roma. De fato, em 20 de 

outubro de 1597, Aquaviva enviou uma carta ao provincial Pero Rodrigues em que proibia 

aos padres das aldeias de se ocuparem das questões temporais: 

Que os padres das aldeias não façam contrato de compra nem de venda etc... que 
não sejam os depositários dos pagamentos dos índios que trabalham para os 
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portugueses, nem os obriguem a pagar, que não ponham os [índios] cristãos no 
pelourinho ou aos ferros, que apareça claramente que os padres só se ocupam do 
bem espiritual dos índios e que deixem o temporal aos ministros do rei porque, se 
fizerem isso, não haverá paz (apud CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 283 – 
grifos meus). 

A ordem de Roma, no entanto, aparentemente permaneceu letra morta. Ela não foi 

aplicada pelos jesuítas da Província e também não foi objeto de discussões imediatas entre a 

hierarquia local e Roma; tudo se passou como se a proibição de Roma fosse impossível de 

aplicar e incômoda demais para os jesuítas da Província (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 

285). 

Ainda de acordo com a autora, contudo, a discussão não estava encerrada, e Roma 

insistiu em seu desígnio de modificar a organização e o gerenciamento dos problemas 

seculares das aldeias. Numerosos indícios levam a pensar que tal questão engendrou uma 

crise de autoridade entre Roma e a Província do Brasil, a qual tee como consequência a 

dispensa precipitada de Pero Rodrigues de sua colocação como provincial. Em 13 de janeiro 

de 1603, Aquaviva nomeou Cardim para o cargo124. Porém, de acordo com Castelnau-

L’Estoile (2006), existia ainda outro indício de que houve um conflito entre Roma e a 

Província em torno das aldeias, quais sejam, os acontecimentos de 1604. Chegado à Bahia em 

abril, Cardim, o novo provincial, convocou imediatamente uma Congregação Provincial, que 

aconteceu em junho. A razão da existência desta Congregação foi exposta desde as primeiras 

linhas nas atas da assembleia: 

Os padres reunidos em Congregação estimam concernindo às proposições que 
devem ser submetidas ao Padre-geral em nome da Congregação, que é preciso 
começar pelo que toca à administração dos índios e dos nossos que residem em 
suas aldeias; aliás, sabendo a bondade de Deus, nada é importante que o 
Reverendo Padre provincial não possa retificar, em coisas proibidas por alguns, 
vários fizeram menção de uma certa ordem enviada por Vosso Reverendo Padre 
numa carta de 1597 que dizia assim: “Nós queremos que nossos padres se ocupem 
apenas do cuidado espiritual dos índios, e que deixem sua administração temporal 
aos servidores do rei”. De fato, essa ordem não pode absolutamente ser aplicada, a 
Congregação pensou que Vossa Paternidade devia ser advertida das dificuldades 
que impediram sua execução até agora (apud CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 
297 – grifos meus). 

Assim, o debate conflituoso entre Roma e Rodrigues representou também um 

momento relevante no modo de governo das Províncias pelo centro da Ordem. O geral em 

Roma julgara suficiente mudar o superior local para impor sua visão. A sequência provará que 

                                                 
124 Eu discordo da autora, pois, como tratado em carta citada anteriormente, Rodrigues já havia deixado seu 
cargo à disposição de Roma antes desta data (cf. ARSI, Bras. 3-I, fl. 194v). A meu ver, não há “dispensa 
precipitada” aqui. 
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não, uma vez que os padres, reunidos em Congregação Provincial em 1604, mantiveram as 

posições de Rodrigues. 

O começo do século XVII aparecia, pois, como um momento emblemático do embate 

conflituoso entre as determinações de “vigilância” de Roma sobre a atividade dos padres e a 

convicção daqueles que não abriam mão de “negociar”, “convencer” e “argumentar” a favor 

da permanência deles nas aldeias e da especificidade do trabalho que se realizava aí.  

Veja-se, nesse sentido, que na Congregação de 1604 os jesuítas da Província do Brasil 

continuaram a insistir em que a administração temporal dos índios não podia ser laica, 

salientaram que o tratamento aos nativos não podia ser violento e, ainda, que os padres eram 

os melhores conhecedores destas questões: 

a administração das questões temporais só pode ser confiada a laicos que o rei ou o 
governador colocam à frente das aldeias indígenas; nós experimentamos o bastante 
quantos males e perigos disso advêm; a fim de evitá-los, os padres da 
Congregação declaram que o regime dos negócios temporais não deve ser 
confiado aos capitães seculares.  
Apresenta-se a possibilidade de confiá-los aos ministros ordinários do rei que nas 
vilas e nas praças fortes estão a algumas léguas das aldeias dos índios. 
Essa solução comporta também uma dificuldade que não é pequena. De fato, 
acontece bastante frequentemente que pecados sejam cometidos pelos índios, que 
não sofrem qualquer demora ou atraso de punição, como o são as rixas habituais, as 
querelas e coisas semelhantes que, se não forem contidas por um castigo imediato, 
engendrarão inconvenientes não negligenciáveis. Portanto é bem necessário que 
sob a ordem dos nossos, os delinquentes sejam condenados a um castigo moderado 
dispensado por índios encarregados desse ofício. Quer seja a detenção por algumas 
horas ou dias na casa carcerária dos índios ou qualquer outra coisa, como isso tinha 
sido autorizado durante a Visita do P. Christóvão de Gouveia e aprovado por 
Vossa Paternidade. 
Parece em seguida que se procede da maneira mais dócil e mais apropriada nessas 
penas recorrendo a uma correção paternal mais do que à punição rigorosa de juízes 
laicos, associada ao terror e ao temor dos índios (apud CASTELNAU-L’ESTOILE, 
2006, pp. 567-8 – grifos meus). 

Pe. Aquaviva respondeu às proposições feitas pela Congregação Provincial do Brasil. 

Na resposta, o geral reafirmou que os padres deveriam preocupar-se com o “bem espiritual” 

dos nativos e sustentou que era inconveniente o fato de os inacianos se encarregarem da 

“administração temporal dos índios”. Acompanhem-se alguns fragmentos da réplica:  

Como escrevemos frequentemente outras vezes aos superiores provinciais o que 
pensamos a respeito da administração temporal dos índios que cabe aos nossos que 
exercem a administração cristã nas aldeias dos índios, nada diremos a respeito dos 
aborrecimentos e inconvenientes que, a partir desse tipo de regime, aparecem de 
todos os lados, e é preciso temer que no futuro sofreremos males ainda maiores. 
Consideramos novamente, discutimos o caso considerando apenas a utilidade e a 
paz tanto dos índios quanto dos nossos que residem entre eles unicamente para o 
bem espiritual.  
Pareceu-nos, como à Congregação, que exceto o juiz mais elevado e os juízes 
menores dos índios que, nomeados pelo rei, residem nas vilas e praças-fortes dos 
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portugueses, outros devem ser designados entre os próprios índios para corrigir e 
punir os delitos menores e com isso os excessos indígenas. 
Mas no entanto, uma vez que nossa Companhia tem uma grande jurisdição sobre os 
homens dessa espécie, não que ela possa ou queira tê-la, nós recomendamos ao 
Padre provincial que quando se tratar da questão primeiro com o senhor 
governador-geral e o bispo, ele lhes mostre abertamente o quanto sempre foi ilícito 
que os nossos sejam encarregados da administração temporal dos índios; e 
também quantas vezes quisemos que os nossos fossem liberados dessa carga, mas 
não conseguimos obtê-lo, opondo-se a isso evidentemente a miserável condição 
dos índios, eles que não ousam se entregar, a não ser para serem governados pelos 
nossos, quando são trazidos das florestas (apud CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, 
p. 571 – grifos meus).  

O geral deixou bem clara sua posição em relação ao governo secular e admitiu as 

várias tentativas fracassadas nessa direção. Mas, mesmo assim, Aquaviva insistiu na ideia de 

que o governo de temas seculares era censurável ao jesuíta. 

A questão da permanência ou não dos padres nas aldeias, contudo, pareceu-me 

bastante importante para os jesuítas no período. Encontrei um documento no ARSI em que se 

expunham as razões pelas quais não era lícito aos jesuítas deixarem as aldeias. O texto não 

tem data e nem está assinado, mas foi escrito por um padre que manifestou ter “mais de 46 

anos na Compª” (cf. ARSI, Bras. 8-II, fl. 513). Veja-se o início da carta: 

Razões por onde não convém, nem é lícito largarmos as aldeias dos índios no 
Brasil. 
1ª Por ser coisa que os Rev. Pes. Gerais da Compª desde o Pe. Fco de Borja até 
hoje, sempre aprovaram, e os Pes. Provs. José de Anchieta e Luis da Grã com 
outros pes. antigos... 
2ª Por ser mui grande serviço de Deus... e do rei: de Deus, porque se as largarmos, 
o demônio, por meio dos seculares desalmados, há de fazer à sua vontade nas 
almas dos índios e índias o estrago... porque infalivelmente, com o mau-trato e 
modo dos portugueses, as aldeias se acabarão de todo... Do rei, porque não 
havendo índios, que será do Brasil com tantos inimigos da Europa... (ARSI, Bras. 
8-II, fl. 512 – grifos meus). 

O documento seguia apontando outras razões e novamente recorria aos padres antigos, 

para depois falar que abandonar as aldeias seria faltar com a palavra dada aos índios: 

3ª Será mui grande crueldade desampararmos aos pobres índios, que os nossos pes. 
antigos, com tanto zelo, trabalhos e perigos, há tantos anos granjearam... 
4ª Fora faltar aos índios (sem culpa sua) com a palavra e trato que os Pes. no 
Sertão, lhes deram e fizeram com eles... E se disserem que esses índios já são 
mortos, digo que ainda há muitos deles... e que em todas as nossas aldeias, ainda há 
muitos; e todos os que há demais são filhos, netos ou descendentes de todos 
aqueles a quem se deu esta palavra... e a palavra e o contrato não se deu, nem se fez 
somente aos pais e para o pais; senão também para os filhos e descendentes, como 
é claro que os ditos padres e os mesmos pais entendiam... E se disserem que os 
padres não tinham poder para esta palavra e fazer este contrato: digo que se tinham, 
para que eram mandados pelos superiores, que o tinham, com plenário poder para 
conseguir o intento. E sempre o aprovaram sem dúvida alguma e para isso, os 
mandaram sempre buscar. 



168 

 

 

5ª Será notável dos padres da Compª: para que os serão os índios... dizendo que os 
foram... buscar ao sertão para os entregar aos brancos... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 512 – 
grifos meus). 

A carta recordava agora outros fatos passados, falando da razão pela qual o papa 

enviou os inacianos ao Brasil. Recordava ainda Fernão Cardim, que estranhava a ideia de 

Aquaviva, favorável ao abandono das aldeias. Por fim, usava o forte argumento do “quarto 

voto” para fundamentar a permanência dos padres entre os índios:  

6ª... E o Sumo Pontífice nos enviou ao Brasil por amor dos índios e não dos 
brancos: tanto que vindo de Roma o Pe. Prov. Fernão Cardim, em uma prática que 
fez na Bahia, estranhou da parte do nosso Rdº Pe. Geral Cláudio Aquaviva, esta... 
de largar aos índios:... que diria o nosso Rdº Pe. que se estes não fossem, não tinha 
a Compª que estar no Brasil. Isto somente que um Pe. particular (e apaixonado 
contra certos padres das aldeias) lhe mandou uma questão na qual queria provar 
que era bem largar aos índios: da qual questão se fez menção na dita prática... 
Além da obrigação que temos por razão do 4º voto...: porque isto é missão a que 
nos mandou o Papa à petição do Rei de Portugal (ARSI, Bras. 8-II, fls. 512-512v 
– grifos meus). 

Por fim, o documento falava do compromisso com a Coroa portuguesa e alertava para 

outras consequências do possível abandono das aldeias: 

7ª El-Rei de Portugal deu as rendas destes Colégios para os estudantes e para a 
conversão... 
8ª [...] os seculares na Capitania de S. Vicente lançam... papéis mui difamatórios 
contra os nossos (em que dizem muitas e mui grandes falsidades e mentiras, 
principalmente em matérias de índios)... e a expulsão dos nossos de S. Vicente: 
largando nossas aldeias agora (ainda que os que sabem parte da verdade o não 
digam) o comum da gente e todos os nossos inimigos, hão de dizer que nos as 
tiraram por culpas nossas. O que será uma [afronta?] mui grande para a Compª: 
porque é confirmar o que os papéis falsos contêm... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 512v – 
grifos meus). 

Parece-me que os conflitos no interior da missão jesuítica se tornaram ainda mais 

intensos no decorrer do século XVII. Veja-se que, no fragmento reproduzido na sequência – 

que não se trata de uma fonte jesuítica125 –, as autoridades eram favoráveis à presença dos 

jesuítas entre os gentios, mas porque acreditavam que os jesuítas não se envolviam nas 

questões temporais:  

Parecer do Desembargo do Paço sobre a consulta e regimento do Conselho da 
Índia, referente ao governo do gentio do Brasil. Tendo-se visto que os padres da 
Companhia de Jesus procediam na conversão e governo dos índios “com muita 
pureza e limpeza sem algum respeito temporal”, o que era vantajoso sob todos os 
pontos de vista, dever-se-ia, abandonando-se todas as leis anteriores sobre o 

                                                 
125 A partir do início do século XVII – principalmente depois do término do Provincialato de Pero Rodrigues – 
certamente é um pouco mais complicado analisar a atividade jesuítica na Província do Brasil, porque são poucas 
as cartas jesuíticas no ARSI referentes ao período. Contudo, também acho fundamental trabalhar com outras 
fontes, como as atas das Câmaras Municipais, que certamente trazem contribuições importantes para a discussão 
histórica do período.  
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assunto, cumprir a de 18 de julho de 1606, que dava liberdade a todo o gentio e 
proibia os governadores de o guerrear, sem ordem del-Rei. Aos padres da 
Companhia pertencia exclusivamente o seu governo, dada a forma como até então 
tinham procedido, a experiência que possuíam e a confiança que neles 
depositavam os índios (RAU; SILVA, 1955, p. 327 – grifos meus). 

 Os colonos, por outro lado, denunciavam aquilo que consideravam não fazer parte da 

Missão do jesuíta. No próximo documento, por exemplo, os inacianos apareciam como 

“caçadores de esmeraldas”. Atente-se: 

Carta enviada a el-Rei, em que se dizia que haveria mais de 30 anos que um 
António de Azevedo descobrira no sertão da Capitania do Espírito Santo uma 
grande serra de esmeraldas, as quais juntamente com alguns diamantes, tinham 
sido trazidas à Corte e reconhecidas por verdadeiras, tendo como único defeito o 
estarem um tanto escuras e queimadas, por terem sido apanhadas à superfície da 
terra, mas tirando-se mais do interior, o que se não fizera por falta de instrumentos, 
seriam perfeitíssimas. No ano de 1634 tinham pedido os padres da Companhia ao 
governador Diogo Luís de Oliveira que, em nome del-Rei, lhes permitisse ir em 
descobrimento dessa serra, julgando que com o que tirassem se desendividariam 
de mais de 150 mil cruzados em que estava empenhada a Província. Partiram os 
padres, mas não chegaram à serra, por o guia lhes ter adoecido. Se S. Majestade 
decidisse este descobrimento, ninguém o poderia levar a cabo melhor do que os 
padres da Companhia, porque os índios das suas aldeias, necessários nesta jornada, 
lhes eram muito obedientes, e as “nações” de bárbaros confiavam neles, deixando-
os passar em paz por toda a parte (RAU; SILVA, 1955, pp. 330-1 – grifos meus). 

 Nas Atas da Câmara da Bahia do mês de fevereiro de 1626 aparecia a queixa dos 

índios do Espírito Santo contra os padres da Companhia126. A questão do poder que os 

padres usufruíam revoltava o índio Antonio de Sá, que não concordava com a postura dos 

inacianos e reclamou à Câmara. Veja-se: 

AOS NOVE DIAS DO MEZ de Fevereiro de mil, seis centos vinte e seis annos 
nesta Cidade do Salvador Bahia de todos os Santos na caza da Camara della 
estando ahi prezentes em Câmara os Juizes (...) e Vereadores (...). E LOGO 
PERANTE OS DITOS Juizes e Vereadores aparesseo Antonio de Sá índio da 
Aldeia do Espírito Santo, e principal della em companhia de outros índios da dita 
Aldeia, e se continha digo fizerão queixa aos ditos Officiaes da Câmara em como 
os padres da Companhia os querião mudar da dita Aldeia do Espírito Santo para 
outra parte que a eles lhes não convinha, porquanto hera no Certão aparte para 
onde os querião mudar, e que aonde estavão hera junto ao mar, aonde tinhão 
melhor commudidades para seos mantimentos, e ficavão mais propinquos para 
acodirem ao serviço de sua MAGESTADE (...); e assim mais fizerão queixa aos 
ditos Officiaes da Câmara, que os ditos padres tirarão ao dito Antonio de Sá o 
mandato, e maioria que tinha na dita Aldeia para darem a outro índio chamado 
Gregório, razão porque, seria de parecer, de mudar a Aldeia digo de mudar a 

                                                 
126 Achei interessante ressaltar que, diferentemente do que acontecia nas cartas dos padres, aqui os índios 
aparecem como “interlocutores” e são ouvidos em suas reclamações. Então, a ideia de que os jesuítas eram 
defensores dos índios é bastante complexa: os padres os defendiam sim, mas com interesses específicos. A meu 
ver, os jesuítas defendiam não os índios, e sim os aldeamentos, porque, sem estes, perderiam a “identidade” da 
Missão no Brasil. Certamente, para os padres, dar voz ativa aos índios era sinônimo de admitir muitos fracassos 
na atividade missionária. 



170 

 

 

Aldeia do que lhe fazerem o dito Gregório, que não hera da geração do outro índio, 
em cuja geração sempre andou a dita Capitania, e o fez maioral da dita Aldeia... 
(VALENTE, 1944, pp. 21-2 – grifos do original). 

No mês de julho do mesmo ano, os índios voltam a reclamar dos padres para a Câmara da 

Bahia. Os jesuítas teimavam em ajuntar índios inimigos num mesmo espaço e os da Aldeia do 

Espírito Santo não estavam dispostos a tanto. Acompanhe-se: 

AOS VINTE CINCO dias do mez de julho de mil, seis centos vinte e seis annos na 
Cidade do Salvador em Câmara della fizerão Vereação os Officiaes da Câmara (...). 
E FEITO O DITO TERMO DE vereação atraz no dito mez, e anno paresserão os 
índios do gentio da terra diante, e os ditos Officiaes da Câmara, que disserão ser 
da Aldêa do Espírito Santo, queixandosse dos padres da Companhia de novo, 
dizendo que só tinhão elles suplicantes vindo a esta Câmara com queixa por duas, 
ou trez vezes, em como os padres da Companhia forçozamente os querião fazer 
dispejar do sítio da sua Aldêa, elevalos para outra Aldêa, a que chamão de São 
João, e porque nisso recebião grande damno, por quanto estavão havia muitos 
annos ali em terras suas, que os governadores passados lhes havião dado de 
Sismaria, e na dita mudança podião correr pegiros digo, perigo de suas vidas, 
assim por não serem amigos da gente da Aldêa de São João, com tãobem pelo 
disgosto, que tomavão, e os obrigarem asahirem das suas cazas, e terras, e outras 
muitas queixas; e que sendo novamente admitidos a sua posse, por ordem da dita 
Câmara, os padres os não querião guardar suas provizoens, antes os obrigarão com 
força, que elles fossem a porem-se em armas huns, como outros digo, contra os 
outros, donde poderião sucederem mortes; pelo que, pedirião digo pedião a elles 
Officiaes da Câmara lhes acodissem, pois herão fieis, e vassallos de Sua 
Magestade... (VALENTE, 1944, pp. 43-4 – grifos meus). 

Os anos passaram e os conflitos permaneceram. A Província do Brasil continuava a 

apresentar suas demandas a Roma. A carta que se segue é dos anos iniciais da década de 

1630. Como já havia dito, há um vazio na documentação produzida pela Província do Brasil, 

principalmente depois do final do Provincialato de Pero Rodrigues. Mas os excertos que vêm 

na sequência oferecem uma ideia sobre alguns pontos da atividade dos missionários. Veja-se 

que os problemas continuavam quase que os mesmos dos anos anteriores e os padres do Brasil 

achavam que o próximo visitador deveria ser da própria Província e não “de fora”, como 

havia acontecido com outras Visitas: 

Propostas da Província do Brasil. 
Tem a Província necessidade de ser visitada, porque o Pe. Henrique Gomes não 
visitou mais que o Colégio da Bahia, e como a Visita não se acabou, nem esta se 
guarda; pelo que há 24 anos que se não visita. 
O visitador, vistas as necessidades da Província, para [poupar?] gastos deve ser da 
mesma Província, porque há homens para isso que saberiam o que nela é 
necessário; nestes pode entrar os Pes. [Manuel?] J., os Pes. Dº Coelho, Luis 
Figueira, Francisco Carneiro. 
[...] em algumas das províncias do Peru que os superiores, acabados seus triênios 
vão estar algum tempo nas aldeias por súditos, costume santo, para que todos 
saibam o que se padece e para dar ânimo aos fracos... Nesta parte... pareceu 
exemplo, parecia bem que se introduzisse isso no Brasil. 
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Devia de se fazer algum [favor?] aos que estão nas aldeias, para se animarem no 
serviço de Deus; pelo menos concedesse-lhes que possam com quem estiverem 
nelas rezar as quintas-feiras o ofício do Salvamento e aos sábados o da Conceição. 
[ilegível!] 
Há grande facilidade em aprovar os nossos para confessarem sem terem ouvido 
Theologia nem casos; nem esperança de os ouvirem. 
O Pe. Procurador do Rio de Janeiro é molestado dos de casa pelo muito que 
trabalha por livrar aquele Colégio das dívidas em que está; parece que se devia 
ajudar (ARSI, Bras. 8-II, fl. 427 – grifos meus). 

O geral nesse período era Pe. Mucio Viteleschi. Ele respondeu uma a uma as propostas 

da Província do Brasil. Acho fundamental reparar-se aqui no “tom” das respostas do geral. Pe. 

Viteleschi pareceu-me bem mais compreensivo que Aquaviva e menos rígido em suas ordens. 

Na resposta à primeira demanda apresentada pela Província, o novo geral demonstrava 

conhecê-la muito bem: 

Memorial do Pe. Francisco Pirez sobre diversas propostas de coisas concernentes à 
Província do Brasil, com as respostas de N. P. G. Mucio Viteleschi, dadas em 10 de 
setembro 1634. 
Resposta a 1ª proposta: Bem lembrado estou que não teve efeito ser a Província 
visitada pelo Pe. H. Gómez, por a morte lhe impedir com grande mágoa e 
sentimento, nem a Visita de que o tinha encarregado. E sem dúvida haveria provido 
do que se pede se as coisas da... e guerras do Estado deixassem lugar a se fazer este 
ofício na forma que se requerem... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 428). 

Com relação à segunda demanda apresentada pela Província, o geral comprovava 

agora estar muito bem familiarizado com os padres que por aqui trabalhavam. É interessante 

que Pe. Viteleschi não acedeu nem negou, mas “contornou” muito bem a situação. Repare-se: 

Resposta a 2ª: Os sujeitos que V. R. aponta conheço muito bem, pela experiência 
que deles tenho, e sei que são de tanta virtude e talento que se pode esperar de cada 
um deles bom sucesso nos ofícios em que a obediência os puser. Perante a seu 
tempo me lembrarei deles, e dos mais que julgar a propósito... e sempre se terá 
respeito ao que for mais experiente nas circunstâncias das necessidades que padece 
(a Província) (ARSI, Bras. 8-II, fl. 428 – grifos meus). 

A resposta à terceira demanda da Província é muito interessante, porque, 

diferentemente de Aquaviva, o geral se mostrava favorável a que os padres residissem nas 

aldeias. Para garantir isso, Pe. Viteleschi queria que os padres antigos dessem o exemplo aos 

jovens: 

Resposta a 3ª: Ainda não estou certo que no Peru se pratique o costume que se 
aponta. Julgo, contudo, ser coisa muito louvável e digna de se introduzir, 
maximamente nas [Provs?] onde com particularidade se trata da conversão das 
almas, que os pes. antigos e de muita idade residam nas Aldeias, como em diversas 
ocasiões tenho escrito e encomendado, e nesta de novo encomendo quão 
encarecidamente posso e devo aos superiores da Prov. de V. R., que o vão 
praticando e animando os modernos com o exemplo dos mais antigos, a estarem de 
boa vontade nas residências e a se formarem no zelo da conversão e salvação dos 
índios (ARSI, Bras. 8-II, fls. 428-428v – grifos meus). 
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Note-se que Pe. Viteleschi não via dificuldade em atender às demandas da Província. 

Para tanto, concedeu a licença que foi pedida: 

Resposta a 4ª: No que se oferecer e for conforme à razão e bom governo da Cia., 
concorrerei sempre de boa vontade a ajudar e consolar os sujeitos que assistem 
nas Aldeias, como merecem pelos serviços que a Deus fazem naquela santa e 
apostólica ocupação, e aos superiores da Província encomendo que façam o 
mesmo com particulares demonstrações de caridade. E quanto ao que se pede... a 
rezarem as quintas feiras o ofício do Santíssimo Sacramento e aos sábados o da 
Conceição de N. Sra., concedo ao Pe. Prov. faculdade para poder comunicar este 
privilégio a todos os sacerdotes da Província, e a V. R. [poderá?] comunicar 
também a [todos?] outros sacerdotes, com o que se poderá satisfazer a devoção e 
alívio dos que residem nas ditas aldeias, e a de alguns dos Colégios (ARSI, Bras. 8-
II, fl. 428v – grifos meus). 

O geral não deixava, contudo, de demonstrar preocupação com o “bom nome da 

Companhia”. Repare-se: 

Resposta a 6ª: Em matéria de tamanha importância ao bem das consciências e bom 
nome da Compª, sejam vigilantes... e entendam que lhes encarrego muito as 
próprias consciências e a observância de costume de nossa religião... não deve 
dar... os sujeitos de que não constar que na ciência da Theologia ou casos de 
consciência são versados de maneira que possam com fruto ouvir as confissões 
(ARSI, Bras. 8-II, fl. 429 – grifos meus). 

A resposta à última demanda da Província evidenciava que Pe. Viteleschi estava 

atento aos problemas particulares dos Colégios e se adiantava na tentativa de amenizá-los: 

Resposta 7ª: Já tenho escrito ao dito Pe. agradecendo-lhe o que tem feito e faz em 
benefício do temporal daquele Colégio e procurando animá-lo a continuar o 
serviço que nisto faz à Província e aos superiores dela encomendei que ajudem no 
que puderem, como espero que o farão... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 429 – grifos meus). 

Em uma carta direcionada a Pe. Viteleschi por Pe. Francisco Ferreira, do Colégio de 

Pernambuco, em 12 de abril de 1635 (cf. ARSI, Bras. 8-II, fl. 481v), verifica-se que os 

problemas na Província referentes aos seus próprios membros não mudaram muito com o 

passar dos anos. Já no início da carta havia a reclamação a respeito do comportamento de um 

padre: 

Pax X. 
[...]V. P. terá a notícia das coisas do P. Manuel de Morais, as quais, quando os 
superiores lhe deram crédito, e acudiram com tempo, não vieram a ser de tanta 
afronta para todos nós... Este Pe. depois de o mandarem vir do Rio Grande aonde 
se ia para onde queria sem companheiro, com sumo escândalo não quis vir, e o 
companheiro se veio, só ele ficou. E vindo com os índios, de quem se fazia mais 
capitão que sacerdote, se meteu com o inimigo... Eu lhe escrevi três cartas e 
nenhuma me respondeu... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 481). 

O trecho seguinte, da mesma carta, é interessante porque fazia referência à invasão 

holandesa, e também os holandeses não queriam saber de padres metidos em política e em 

guerra. Observe-se: 
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Sei que alguns aguardam por ocasião para por esta via ficarem em Portugal. Aos 
quais eu não posso fazer pecado nem mercê que em tal estado estão as coisas nesta 
terra. A terra está quase toda pelos senhores holandeses, e andam cá por ele e 
[despur] dela como senhores... tem nos concedido que estejamos em paz e seguros 
em nossas Casas, fazendas e residências, tratando de levar as almas ao céu, mas 
que não nos metamos no político e trato de guerra. Estamos nas aldeias com os 
índios e fazemos com eles e com os brancos grandes serviço de Deus... porque 
todos aqui são velhos doentes e de pouco préstimo... Em 12 de abril de 635 (ARSI, 
Bras. 8-II, fls. 481-481v – grifos meus). 

O que se percebe pelas questões expostas nesse item, portanto, é que o período de 

Aquaviva foi bastante complicado e marcado por muitas turbulências no interior da 

Companhia de Jesus. Contudo, tais turbulências somente podem ser compreendidas, se se 

considera o “corpo disperso” e “pecador” que constituía “parte” da Província do Brasil nesse 

período e que, como não poderia deixar de ser, entrou em conflito com outra “parte” da 

Província, constituída pelos “ortodoxos” e partidários da “pedagogia da vigilância” disposta 

por Roma. Por outro lado, como tenho insistido, o período posterior ao generalato de 

Aquaviva é bastante escasso em termos de documentação e não dá para afirmar que seja um 

período mais tranquilo. As únicas cartas que encontrei no ARSI foram as mencionadas no 

decorrer deste item. Mas penso que é importante salientar, por fim, que as negociações e 

conflitos que se delinearam na Província do Brasil a partir de 1580 eram fundamentais para 

pensar em algumas questões: as consequências do envolvimento dos padres na administração 

“temporal” das aldeias e o fracasso da “ortodoxia” e da “vigilância” quando se pensa no 

comportamento e nas práticas de alguns padres que atuavam junto aos índios. 

 

3.3 “A expulsão dos nefastos”127: os jesuítas e a difícil relação 

com os colonos de São Paulo no início do século XVII 

A atividade “temporal” dos padres junto aos índios e o poder que a legislação lhes 

dava continuavam provocando uma série de conflitos e as consequências disso se arrastaram 

por vários anos. De acordo com Castelnau-L’Estoile, as referidas leis de 1595 e 1596 

suscitaram reações de hostilidade, notadamente no Sul, em São Paulo, onde só foi registrada 

pela Câmara Municipal no mês de maio de 1599. Para os paulistas, cuja atividade principal e 

mais lucrativa era a caça aos índios no sertão, as regulamentações que confiavam aos jesuítas 

o monopólio das entradas para o interior das terras à procura de índios eram forçosamente 

inaceitáveis. Assim, ao favorecer tão fortemente os jesuítas, as leis de 1595 e 1596 os 

                                                 
127 Expressão tomada de Assunção (2004, p. 27). 
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designavam detentores de um papel de primeiro plano nos conflitos civis e políticos. Longe de 

encerrar os problemas, as leis abriam um novo período de turbulências. Sobretudo a partir de 

1602 e da chegada do novo governador, Diogo Botelho, que tomou o partido dos colonos, 

encontram-se múltiplos rastros escritos dessa oposição aos jesuítas (CASTELNAU-

L’ESTOILE, 2006, pp. 280-1). 

Penso, contudo, que o problema central aqui era o da posse dos nativos e o uso deles 

como mão-de-obra. De acordo com Monteiro (1990), até 1640, a sociedade paulista foi 

marcada profundamente pela chegada de um fluxo constante de cativos guaranis, 

provenientes, sobretudo, das regiões denominadas Sertão dos Patos (atual Santa Catarina), 

Guairá (atual Paraná) e Tape (atual Rio Grande do Sul) (MONTEIRO, 1990, p. 238). Assim, 

os nativos que compunham a população de São Paulo provinham de várias regiões e eram 

“ajuntados” pelo processo de apresamento por parte dos colonos e, um pouco mais tarde, pelo 

processo de aldeamento dos jesuítas. Porém, ainda segundo Monteiro (1990), esse processo 

era caracterizado por uma separação “brusca e violenta” e impunha uma distância geográfica 

e social entre o índio e o seu passado tribal (MONTEIRO, 1990, p. 240). 

Para o autor, entretanto, 

A população cativa não assistiu passivamente a sua transformação. Se os 
mecanismos demográficos e organizacionais da formação social paulista 
conspiraram para deturpar ou mesmo destruir a identidade indígena, surgiram, ao 
longo do século XVII e início do XVIII, evidências claras da construção de uma 
identidade própria, capaz de instruir ações concretas dentro do contexto colonial 
(MONTEIRO, 1990, p. 247 – grifos meus).  

Conforme o autor, a construção de uma identidade indígena na região de São Paulo no 

século XVII estava estreitamente ligada à evolução do sistema escravista (MONTEIRO, 1990, 

p. 249). 

Pelo lado dos jesuítas, no mesmo período, Monteiro (1994) destacou que eles 

ofereceram um contraponto à dizimação deliberada praticada pela maioria dos colonos e 

buscaram controlar e preservar os índios por meio de um processo de transformação que 

visava a arregimentar o índio enquanto trabalhador produtivo. Com o estabelecimento de 

aldeamentos, os jesuítas acenavam com um método alternativo de conquista e assimilação dos 

povos nativos. Porém, este projeto malogrou, tendo graves implicações para a formação de 

uma relação amargamente conflituosa entre jesuítas e colonos na região de São Paulo 

(MONTEIRO, 1994, p. 36). 

Para o autor,  

A consolidação da ocupação europeia na região de São Paulo a partir de 1553 
estabeleceu uma espécie de porta de entrada para o vasto sertão, o qual 
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proporcionava uma atraente fonte de riquezas, sobretudo na forma de índios. 
Acontecimentos quase simultâneos, a criação da vila de Santo André da Borda do 
Campo e a fundação do Colégio de São Paulo representavam o embrião do conflito 
entre colonos e jesuítas em torno dos índios (MONTEIRO, 1994, p. 37). 

E, ainda mais, o projeto dos aldeamentos acabou sendo um fracasso notável sob 

praticamente todos os aspectos. Para os colonos, mesmo durante o século XVI, quando a 

economia ainda caminhava em marcha lenta, o acesso restrito à mão-de-obra indígena 

mostrou-se tão inadequado quanto irritante. Na verdade, os colonos desejavam negociar os 

serviços diretamente com os índios, mas, para seu aborrecimento, os jesuítas funcionavam 

sempre como intermediários. Em 1598, com a tensão já se acumulando, os principais colonos 

protestaram à Câmara Municipal de São Paulo contra a “grande opressão” que sofriam nas 

mãos dos jesuítas e das autoridades, que impediam a negociação com os índios aldeados, 

sendo antes necessária a autorização do capitão-mor, frequentemente ausente da vila 

(MONTEIRO, 1994, p. 45). Assim, 

Realmente, ficava claro a partir do início do século XVII que a experiência com o 
trabalho livre havia malogrado. Revoltados com o obstáculo jesuítico, um grupo 
significativo de colonos emitia perante a Câmara, em 1612, uma dura crítica aos 
aldeamentos. O problema de base, reclamavam, residia na falta de confiabilidade 
da mão-de-obra dos aldeados. A maioria dos índios recusava-se a trabalhar para os 
colonos, e mesmo aqueles que aceitavam não respeitavam as condições de 
pagamento, voltando para o aldeamento assim que recebiam seus vencimentos 
(metade dos quais depositada antecipadamente), sem cumprir os serviços 
satisfatoriamente. Os colonos atribuíam essa resistência ao controle absoluto 
exercido pelos jesuítas (MONTEIRO, 1994, p. 46). 

De acordo com o autor em pauta, os conflitos sempre estiveram presentes na sociedade 

paulista, mas ganharam corpo a partir dos últimos anos do século XVI, especialmente à 

medida que aumentava o fluxo de novas levas de cativos para o planalto. Disputava-se, 

fundamentalmente, o destino dos índios egressos do sertão. Para os jesuítas, todos os índios 

“descidos” deveriam ser integrados aos aldeamentos, sendo posteriormente repartidos entre os 

colonos para serviços periódicos. Por outro lado, os colonos buscavam apropriar-se do direito 

de administração direta desses índios, lançando mão do poder da Câmara Municipal de São 

Paulo para atingir seus objetivos. Assim, foi através da Câmara Municipal que os colonos 

conseguiram driblar as medidas legislativas e souberam explorar conflitos de autoridade 

existentes na própria estrutura administrativa da Colônia (MONTEIRO, 1994, pp. 131-2). 

O desenrolar desses fatos pareceu-me extremamente ilustrativo para se perceber a 

situação dos jesuítas no período e pensar sobre o lugar de poder assumido por eles na 

administração temporal das aldeias, a ponto de incomodar tanto, seja à direção da Ordem em 

Roma, seja aos colonos. Nesse sentido, cito alguns fragmentos do documento que tratou da 
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“Expulsão dos jesuítas e causas que tiveram para ella os paulistas desde o anno de 1611 até 

o de 1640, em que os lançaram para fora de toda a Capitania de S. Paulo e S. Vicente”. Veja-

se o início da exposição da questão:  

Aos 15 dias do mez de agosto do Anno de 1611 nesta Villa de S. Paulo na Caza do 
Conselho della a requerimento de Dom Jorge de Barros Fajardo, Procurador do 
Conselho... estando junto a maior parte do povo, e moradores, e homens da 
governança da terra... dizendo: ...Que se não largasse o Domínio dos padres mais 
do que somente doutrinarem-nos como Sua Magestade manda, e quando os ditos 
padres os não quizerem doutrinar desta maneira que elles officiaes fizessem 
requerimento ao vigário desta Villa para pôr cobro nisso, o que se podia fazer 
facilmente... (RIHGSP, v. III, 1898, p. 59 – grifos meus).  

A situação problemática prosseguiu no ano seguinte: 

Em esta Villa de S. Paulo em os 10 dias do mez de junho do anno de 1612 se 
ajuntaram os officiaes da Câmara... dizendo: ...Que sendo as Aldêas desta 
Capitania sempre sujeitas aos Capitães e Justiça desta dicta Capitania agora se 
introduzia pelo dito gentio hum rumor dizendo: Que não conheciam senão os 
padres por seus superiores, e os ditos padres dizendo publicamente: Que as ditas 
Aldeãs eram suas, porque eram senhores no temporal e espiritual, e que só o papa 
era a sua cabeça... (RIHGSP, v. III, 1898, pp. 60-1 – grifos meus). 

O ano de 1640 foi o mais turbulento, contudo. Nele se deu a expulsão dos padres das 

Capitanias de São Paulo e de São Vicente. Vejam-se as razões apontadas pelos moradores: 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo da Era de mil seiscentos e 
quarenta annos, aos vinte e cinco dias do mez de junho do dito anno, nesta Villa de 
São Vicente nas Casas do Conselho della... determinaram o seguinte: ...que 
havendo respeito as alteraçõens, e motins, que os gentios destas Capitanias 
começaram a fazer fundados nos Reverendos Padres da Companhia por razão 
destes Breves nos favores, que lhes davam, induzimentos que lhes faziam, de que 
se seguia risco notável das vidas, fazendas, e honras de todos os moradores destas 
Capitanias, que se não podia atalhar por meio algû senão lançando os ditos 
Reverendos Padres da Companhia fora desta Capitania (RIHGSP, v. III, 1898, pp. 
65-6 – grifos meus). 

Os moradores de S. Paulo seguiam citando o poder temporal dos padres como um 

fator motivador dos conflitos e acusavam os jesuítas de incentivarem a espera por D. 

Sebastião. Veja-se: 

e outro sim visto não se poder administrar Justiça, nem dar cumprimento as Leys 
de Sua Magestade, e na sua presença porquanto se têm feito tão poderozos que 
querem que tudo se faça a seu querer, e vontade, tanto assim que qualquer ministro, 
que lha não faz, o procuram logo calumniar para que os outros com medo de 
semelhante exemplo não saião fora de suas ordens, com a experiência 
ordinariamente nos mostra, tanto assim que publicamente dizem, e mostrão por 
Cartas que dizem ser de outros padres da sua religião afirmativamente, e ainda com 
juramentos, que temos outro rey vivo, dizendo que hé Dom Sebastião que Deos 
tem, persuadindo isto a muita grande parte destas Villas (RIHGSP, v. III, 1898, p. 
66 – grifos meus). 
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Na carta reproduzida adiante, repare-se a narração, agora feita por um jesuíta, do 

desdobramento das questões conflituosas dos fatos em São Paulo. O início do texto trata da 

excomunhão dos que não respeitarem a Bula papal sobre a “liberdade” dos índios128: 

Relação do que sucedeu nesta Vila de Santos sobre a publicação das Bulas de S. 
Sde. acerca da liberdade dos índios ocidentais... (1640). 
Domingo, 13 de maio deste ano de seis sentos e quarenta, publicou o Pe. Vigário 
Fernão Ruiz... na Missa do Dia, na Igreja matriz por mandado do Prelado, 
administrador... as Bulas de S. Sde. em que manda... da excomunhão [Latae 
Sententiae]... Que daqui em diante não ousem, nem presumam cativar aos 
sobreditos índios, vendê-los, comprá-los,..., dá-los, apartá-los de suas mulheres e 
filhos, apartá-los de seus bens e fazenda, levá-los e mandá-los para outros 
lugares... e ainda que não sejam fiéis... e licitamente usam possuir e gozar de sua 
liberdade e domínio de seus bens e que se não devem cativar... devem ser 
convidados à fé de Cristo com a pregação da Palavra de Deus e com o exemplo da 
caridade não obstante quaisquer coisas que em contrário aja... (ARSI, Bras. 8-II, 
fl. 556 – grifos meus). 

O efeito da publicação da Bula papal foi instantâneo: logo após a Missa já se iniciou 

uma confusão e os padres foram ameaçados pelos moradores. Observe-se: 

Tendo sido as ditas Bulas publicadas e ditas na Missa... disse o Pe... João... 
Religioso...  do Carmo ao capitão-mor desta Capitania e a Jorge Gonçalves... 
sabem que vai agora publicar o Pe. Vig. as Bulas do papa sobre a liberdade dos 
índios... Com o que o dito Jorge Gonçalves... começaram a andar de uma parte 
para outra, amotinando ao povo, dizendo que estavam perdidos, destruídos e 
excomungados, que o dito Pe. Vigário fora traidor a este povo, em ler as ditas 
Bulas... Contra o dito Vigário, muitos com espadas... dizendo-lhe muitas afrontas... 
ao que tudo o dito Pe. Vig. mostrou muito ânimo e maior paciência e disse que se 
aquietassem e obedecessem às Bulas de S. Sde. e Vigário de Cristo... e de parte a 
parte, muitos gritos de morra, morra... (ARSI, Bras. 8-II, fls. 556-556v – grifos 
meus). 

Tal situação permaneceu até que o padre superior da Companhia de Jesus interveio, 

mas sem muito sucesso. Veja-se: 

o Pe. Superior da Compª Jacinto de Carvalhais, Vestido... com o Stmº Sacramento 
nas mãos, fez ao povo uma prática... persuadindo a se aquietar e à obediência das 
Bulas de S. Sde. e que pedissem misericórdia dos... que tinham cometido. Contudo, 
não cessaram os gritos... e gritaram, pedindo-lhe as Bulas... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 
557 – grifos meus). 

                                                 
128 A Bula está publicada no v. VI da História da Companhia de Jesus no Brasil, de Serafim Leite, sob o título: 
“Breve do Papa Urbano VIII, ‘Commissum Nobis’, de 22 de abril de 1639, sobre a liberdade dos índios da 
América”. Veja-se um trecho da Bula, com suas proibições e penas: “e satisfazendo que daqui por diante naõ 
ouzem ou presumaõ cativar os sobreditos índios, vendellos, compralos, trocalos, dalos, apartalos de suas 
molheres e filhos, privalos de seus bens e fazenda, levalos e mandalos para outros lugares, privalos de qualquer 
modo da liberdade, rethelos na servidaõ e dar a quem isto fizer, conselho, ajuda, favor e obra com qualquer 
pretexto e colar ou pregar, ou ensinar, que seja isso lícito ou cooperar no sobreditto declarando que quaisquer 
contradittores e rebeldes e que no sobredito vos não obedecerem, incorreraõ na sobredita excomunhão, e também 
impedindo por outras censuras e penas ecclesiásticas e outros opportunos remedios de Direito e feito sem 
appelaçaõ” (apud LEITE, HCJB, VI, p. 570). 
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Por fim, o excerto transcrito na sequência aponta para a discordância de opiniões até 

mesmo entre os eclesiásticos. O padre franciscano a que a carta se referia era radicalmente 

contrário à publicação da Bula e dizia que o papa estava mal informado sobre os assuntos da 

Colônia. Confira-se: 

Neste mesmo dia, à noite, o Pe. Custódio de S. Fco, chamado frei Manuel de Sta. 
Maria, veio de S. Paulo no outro dia que foi 6ª feira, 18 do mês. Foi o dito Vigário 
a lhe dar as boas-vindas, mas o dito Custódio... em palavras, dizendo com tais 
termos ao dito Vigário, que merecia que o lançassem ao mar com uma pedra ao 
pescoço por publicar aquelas Bulas, que Sua Sde. estava mal informado, que ele 
mesmo iria a Roma para o informar a verdade... O Pe. Custódio... dizendo e 
ensinando publicamente e de contínuo que pudessem ir ao sertão trazer índios e 
servir-se deles e que quanto a esta Bula de Sua Sde. é falsa, por falsas informações 
dos padres da Compª, na que tudo perseverou sempre até hoje e disse o Pe. 
Custódio aos seculares que se eles botaram o Vig. ao mar com uma pedra ao 
pescoço, por ler as Bulas que lhes não houvera de vir (ARSI, Bras. 8-II, fl. 558 – 
grifos meus). 

Referindo-se a São Vicente, Pe. Jacinto de Carvalhais, em primeiro de setembro de 

1640, informava como os jesuítas sofriam com a expulsão realizada pelos moradores daquela 

Capitania. Tal ato devia-se ao fato de os padres da Província do Paraguai, constantemente 

atacados nas suas missões, terem conseguido Bula pontifical que havia confirmado a 

liberdade dos índios. O documento, entregue ao administrador do Rio de Janeiro, foi enviado 

para a Capitania de São Vicente, e publicado na Matriz da vila de Santos, causando o 

amotinamento do povo, que acorreu à Casa de São Miguel com o intento de matar os 

inacianos. Eis como Pe. Jacinto de Carvalhais descreve a situação:  

Então chamei meus companheiros e me fui ao altar com sobrepeliz, estola, e capa 
de asperges, e, tirando o Senhor do Sacrário, disse a meus companheiros: - Padres 
meus, e Irmãos, consolemo-nos se aqui nos matarem, porque nos matam por 
obedecermos ao papa e por pregadores da fé católica. Assim diante do Santíssimo 
Sacramento estivemos quási duas horas, eles sempre gritando e tangendo a 
campainha. E vendo que não queríamos abrir, começaram a dar pancadas na porta 
para a quebrar. Vendo nós seu atrevimento, me fui com o Santíssimo Sacramento, 
com velas acesas, a uma janela do côro, que ficava no alto, saí com a custódia e 
alevantei na mão o Santíssimo Sacramento. Ajoelharam-se com grande grita: fora 
padres, mata padres. Enfim, eu levantei a voz e lhes disse: - Povo ingrato às 
mercês que Deus vos tem feito, que determinais? Não bastam os pecados em que 
há tantos anos estais atolados, senão que de novo ides entrando na heresia? Já 
não quereis obedecer ao papa? Já apelais de suas excomunhões desta sorte? Que 
mais se faz em Inglaterra? Isto é Cristandade? Se nos lançardes fora de vosso 
povo, e desta vila, sacudiremos os sapatos; e se nos matardes, aqui estamos todos 
oferecidos a dar a vida por obedecer ao papa e por pregarmos a fé de Cristo 
(CARVALHAIS, HCJB, VI, p. 417 – grifos do original). 

Pe. Jacinto tentou apaziguar a turba saindo da casa com o Santíssimo Sacramento, mas 

não adiantou, pois a cegueira era tanta que o queriam matar com uma espingarda; atacaram a 

casa e “botaram fora a Companhia daquela Capitania”, tanto do Colégio de Santo Inácio em 
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São Paulo como da Casa de São Miguel, na Vila de Santos. No dia 13 de julho do mesmo ano, 

foi a vez da expulsão dos padres de São Paulo que, junto com os demais, foram para o 

Colégio do Rio de Janeiro129 (ASSUNÇÃO, 2004, pp. 171-2). 

Observe-se como foi decretada a sentença da expulsão dos padres, narrada pelos 

moradores de São Paulo: 

O que tudo bem considerado para mais segurança, e defença destas Capitanias, e 
quietação dos Vassallos de Sua Magestade, o serviço do dito Senhor se ordemnou, 
e assentou a que pela mais lícita, honesta, e moderada ordem, que se poder 
alcançar, se botem todos os Reverendos Padres da Companhia, que nesta 
Capitania assistem, fora della com protestação de nunca mais os admitir nella, por 
ser assim Serviço a Deus, e a Sua Magestade, e bem comum, e quietação destas 
Capitanias, e povos (RIHGSP, v. III, 1898, pp. 66-7 – grifos meus). 

Esta sentença foi aplicada no dia 13 de julho de 1640, quando os religiosos foram 

expulsos do Colégio de São Paulo. Dentre eles estavam o reitor, Pe. Nicolau Botelho, os Pes. 

Antonio Ferreira, Antonio Mariz, Matheus de Aguiar e Lourenço Vaz, além dos leigos 

Domingos Alves, Antonio Gonçalves e Lourenço Rodrigues. 

Bem, mas quais seriam as causas de uma revolta deste porte em pleno século XVII, no 

qual política e religião caminhavam de mãos dadas e as determinações eclesiásticas tinham 

um peso relevante sobre a organização social? O documento que tratava da expulsão citava 

alguns fatores que, a meu ver, eram esclarecedores. A questão principal se assentava sobre a 

prosperidade material dos inacianos. Veja-se: 

Representação dos paulistas contra os jezuítas, ao senhor Rey dom João IV. 
Catholico, Benigno e Invictíssimo Rey e Senhor: Os Reverendos Padres da 
Companhia de Jezus, que rezidem nesta Província do Brazil, em paga, e satisfação 
de os moradores e habitadores della haverem dado o melhor em que situaram 
collegios, e cazas feitas com dispêndio de suas fazendas, depois de se verem ricos, 
prósperos, e poderozos, impetraram subrepticiamente hum Breve de Sua 
Santidade, com que trataram, e pretenderam de tirar, privar, e esbolhar aos ditos 
moradores da posse immemorial, e antiquíssima, em que estão desde a fundação 
deste Estado até o presente do gentio, sem a qual se não puderam, nem podem 
sustentar, e conservar... e estando em suas Colônias, Aldêas, com os ditos 
Reverendos querem, e pretendem, e elles por seus doutrinamentos, e seguem tantos 
damnos irreparáveis, quantos ham padecido... as maons ferozes o dito gentio por 
causa dos ditos Reverendos Padres ham acabado viveram... e cessariam as 
ignomínias, e calumnias, e afrontas, que os Reverendos Padres lhes impuzeram, e 

                                                 
129 Pe. Jacinto de Carvalhais, escrevendo do Colégio da Bahia no dia 11 de setembro de 1640, apontou ainda um 
outra agravante: a inimizade dos franciscanos. Veja-se: “é pública voz e fama que os frades de São Francisco, 
que de novo fundam dois mosteiros em Santos e São Paulo, foram os principais que contrariaram a Bula, 
publicando contra ela muitas coisas falsas, entre as quais diziam que se podiam vender os índios por seis ou sete 
mil-réis, ao que não chamam venda e que podiam os homens obrigar os índios à servidão e outras coisas, e assim 
mais disseram contra a Companhia muitas coisas, dizendo e incitando aos homens a botar fora da terra os padres 
da Companhia, falando-lhes à vontade, só a fim de terem mais facilmente um pão de esmola” (CARVALHAIS, 
HCJB, VI, p. 262). Contudo, a questão da inimizade dos franciscanos já havia ficado clara na carta analisada 
anteriormente. 
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os levantamentos do dito gentio, mortes, e insultos, latrocínios roubos, traiçoens, e 
outros innumeráveis males, que ham feito... (RIHGSP, v. III, 1898, pp. 97-9 – 
grifos meus). 

 Seguiam-se as acusações feitas pelos paulistas, citando-se exemplos de violências 

perpetradas por índios doutrinados pelos padres: 

Sirva também de mor exemplo o que ha quatro annos fizeram os ditos índios, e 
gentios doutrinados pelos ditos Reverendos Padres na cidade da Bahia, quando a 
ella foi o rebelde Olandez: porque levando em suas Náos quantidade do dito gentio, 
e sendo em terra por todo o recôncavo daquella Cidade, comeo, e poz a fogo e 
sangue toda a gente que pôde alcançar sem perdoar a homens, mulheres, moças, e 
meninos, arrazando, e queimando cazas, e fazendas com tão notáveis estragos, que 
fazendo-se queixa ao conde de Nassau da ruim guerra se desculpou em dizer que 
era o bárbaro gentio doutrinado pelos Reverendos Padres, e tendo lástima de tal 
destruição mandou enforcar alguns índios (RIHGSP, Vol. III, 1898, p. 100 – grifos 
meus). 

As acusações não paravam por aí. De acordo com o documento, os índios doutrinados 

pelos jesuítas se tornavam rebeldes e hereges, tomando para si os títulos que aprendiam na 

catequese. Era a religião às avessas. Siga-se: 

Do Levantamento que fizeram nesta Villa de S. Paulo por ordem de hum índio, a 
quem obedeciam, e tinham por Santo, depois de matarem toda gente, que puderam 
se foram á igreja da Aldêa dos Pinheiros, onde o dito índio se creou, e quebrando a 
cabeça da Imagem de Nossa Senhora, se poz a si o nome da May de Deus, e tal 
como este vem a ser todos os doutrinados pelos Reverendos Padres da 
Companhia, e assim Invicto Rey e Senhor, este he o fructo, que os Vassalos de 
Vossa Magestade tiram dos ditos índios e gentio estarem em suas Colônias, e 
Aldêas, doutrinados pelos ditos Reverendos Padres (RIHGSP, v. III, 1898, pp. 100-
1 – grifos meus). 

É pertinente frisar, portanto, que muitos dos seguidores do “índio tido por santo” 

haviam frequentado os aldeamentos jesuíticos, onde eram doutrinados e tomaram contato com 

as orações cristãs e os sacramentos. Porém, aqui, a meu ver, ao assimilar o discurso do outro e 

assumir o “nome da Mãe de Deus”, os seguidores do índio inverteram a lógica da dominação 

e deram a esse movimento caráter de resistência anticolonial130. O catolicismo às avessas que 

                                                 
130 Leandro Karnal (1998) destacou que, catequizados, os índios não podiam mais comer carne humana nas suas 
cerimônias, os pajés foram banidos, o cauim, combatido, a poligamia, punida e as práticas médicas substituídas 
em grande parte. No lugar de tudo isto, Missas em latim, padres que batizavam com palavras estranhas pessoas 
que morriam em seguida. Nesse sentido, pode-se dizer que o resultado da catequese cristã também foi um 
paradoxo: “introduzir uma verdadeira idolatria entre os índios” (KARNAL, 1998, pp. 214-5). Para o autor, não 
era destituído de significado o fato de que surgiram com as santidades os “caraíbas”, uma espécie de arquipajés. 
Esta valorização do pajé era, segundo o autor, uma reação ao esvaziamento provocado pela catequese 
(KARNAL, 1998, p. 214 – nota). No entanto, penso que Karnal via os “movimentos revoltosos” indígenas 
apenas como uma reação à opressão do colonizador. Eu prefiro a interpretação de outros autores, como Clastres 
(1978), para quem era fundamental considerar “todo o pensamento e a prática religiosos dos índios” gravitando 
“em torno da Terra sem Mal. Uma religião que pode ser dita profética”. Desde o começo da conquista (por 
exemplo, nas cartas de Nóbrega em 1549), todos os elementos do profetismo já estavam presentes: as 
personagens dos caraís; o tema da Terra sem Mal; o mito da destruição da primeira terra. Assim, para a autora, 
“não se trata, em absoluto, de um ‘messianismo’ que se teria produzido em reação à colonização. É possível que, 
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nascia nesses movimentos transformava-os na busca da Terra sem Mal131 em luta contra os 

colonizadores, fossem eles senhores de engenho ou jesuítas.  

Os moradores de São Paulo citavam também a forma que, segundo eles, era enganosa, 

com a qual os jesuítas se aproximavam dos índios e os convenciam. Faziam um pedido ao rei 

para que os padres não voltassem e tentavam convencê-lo usando o argumento da riqueza das 

terras paulistas. Atente-se: 

E assim Rey, e Senhor, se os ditos Padres tornarem á estas Capitanias, e em 
particular á esta Villa de S. Paulo, onde está o maior número de gentio, de toda a 
verdade affirmamos a Vossa Magestade que estas Capitanias se acabarão, e a 
Christandade que nellas está dilatada; porque mais leve cauza teve o dito gentio 
para se levantarem em outras partes do que lhes fica sendo esta, porque para a 
fazerem maior os ditos Reverendos Padres aos índios, que encontram lá, 
secretamente os chamão, e abração, dizendo-lhes: “meus filhos, andamos por amor 
de vós desterrados, e fora de nossas Cazas; porque esses màos homens, e hereges 
vos querem fazer captivos, o que não hade ser assim meus filhinhos”. E com outras 
palavras amorozas, e de encarecimento que para hum bárbaro, e para muitos, que 
não têm uso de razão, menos ha mister para fazerem mil excessos. Pelo que Vossa 
Magestade não permita que os ditos Reverendos Padres voltem a perder seu 
Estado, que depende destas Capitanias por serem mui fertis, e abundantes de todos 
os mantimentos, e além delles damos por alvitre a Vossa Magestade de que nestas 
ditas Capitanias e Sertam dellas há muitos haveres e riquezas (RIHGSP, v. III, 
1898, pp. 102-3 – grifos do original). 

Por fim, pediam ao rei que enviasse um governador que, entre outras coisas, não fosse 

amigo dos padres. Veja-se:  

hé necessário que Vossa Magestade se sirva mandar homens práticos... Fidalgo de 
sangue dezinteressado, e verdadeiro no serviço de Vossa Magestade, que nos 
governe, e assista sem mover ódio, nem paixão, e amizade, como a que tem muito 
particular o governador Salvador Corrêa com os Reverendos Padres, e inimizade 
com os moradores destas Capitanias em razão de patrocinar, o zelar tanto esta 
cauza dos Reverendos Padres... (RIHGSP, v. III, 1898, p. 103 – grifos meus). 

                                                                                                                                                         

posteriormente, a conquista tenha radicalizado o profetismo. Mas reduzir, como se pretendeu, essa religião a uma 
resposta de gente oprimida a uma situação de opressão é tornar-se incapaz de compreendê-la. É a partir do 
próprio interior da cultura índia, como uma dimensão original da sua sociedade, que devemos tentar explicá-la” 
(CLASTRES, 1978, p. 51). Referindo-se aos guarani, Monteiro (1992) destacou que enquanto estes ocupavam 
lugar de relevo na etnologia, o mesmo não se pode afirmar em relação à historiografia: esta tem reservado ao 
índio o papel de figurante mudo ou de vítima passiva dos processos coloniais que o envolviam. Para o autor, o 
surgimento de poderosas lideranças no decorrer dos séculos XVI e XVII contestava frontalmente a noção de que 
os guaranis aceitavam passivamente a dominação colonial. Não se tratava, contudo, de uma reação cega ou da 
fúria de um povo que simplesmente não aguentava mais. Os movimentos revoltosos dispunham de uma 
articulação política e um discurso elaborado nada desprezíveis (MONTEIRO, 1992, pp. 476-85 – grifos meus).  
131 De acordo com Vainfas, a Terra sem Mal era “um lugar eterno onde teriam agido e se refugiado os heróis 
ancestrais, um território sagrado que se poderia atingir no post-mortem ou mesmo em vida” (VAINFAS, 2005, p. 
48). Para Clastres (1978) a Terra sem Mal era o lugar privilegiado, indestrutível, em que a terra produzia por si 
mesma os seus frutos e não havia morte. “Morada dos ancestrais, sem dúvida, a Terra sem Mal também era um 
lugar acessível aos vivos, onde era possível, ‘sem passar pela prova da morte’, ir de corpo e alma” (CLASTRES, 
1978, p. 31 – grifos da autora). 
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Como se vê, a situação dos inacianos em São Paulo era bastante complicada. A revolta 

dos colonos não era pequena e eles usavam de todos os meios possíveis a fim de afastar os 

jesuítas de suas terras. O pedido feito ao rei para que os jesuítas deixassem as terras e não 

voltassem era, no meu modo de entender, uma forma de “cortar o mal pela raiz” e de não 

correr o risco de ter um governador amigo dos padres, o que seria um prejuízo, na visão dos 

colonos.  

Eu penso que os conflitos que se desencadearam em São Paulo por vários anos e 

culminaram no ano de 1640 representavam as consequências de um processo que se iniciou 

no final do século XVI, principalmente com a promulgação de leis, como a de 1596, que 

conferiram aos jesuítas o papel de protetores dos índios, contra os interesses dos colonos. 

De acordo com Monteiro (1994), porém, apesar dos ódios e recriminações desencadeadas 

pelo incidente da expulsão, os jesuítas acabaram sendo readmitidos na Capitania 13 anos 

depois. No acordo negociado entre as principais facções dos colonos e um representante da 

justiça colonial, os primeiros tratavam de deixar claras as condições sob as quais os padres 

poderiam voltar. No tratamento da questão indígena, os jesuítas deveriam abdicar do Breve de 

1639 ou de qualquer outro instrumento de defesa da liberdade indígena. Ademais, os padres 

deveriam negar assistência aos índios que fugissem de seus donos. Finalmente, adotando um 

tom mais conciliador, os colonos ofereciam como contrapartida a ajuda aos jesuítas na 

reconstrução do Colégio, o que de fato fizeram em 1671 (MONTEIRO, 1994, p. 146). 

Para Monteiro, a expulsão, bem como as condições estabelecidas para a volta dos 

padres, desmontaram de forma decisiva o obstáculo jesuítico colocado entre os colonos e seus 

índios. Os jesuítas, por sua vez, continuaram como poderosos proprietários de terras. Todavia, 

apesar das aparências, os inacianos tinham perdido o controle dos aldeamentos, e sua voz de 

oposição ao cativeiro indígena havia sido emudecida (MONTEIRO, 1994, p. 147). 

São Paulo não foi único exemplo de retorno dos inacianos, contudo. Acho importante 

frisar este aspecto, para apresentar um contraponto à “vinha estéril”, e ilustrar que aqui 

possivelmente está um indício de que os colonos sentiam falta do trabalho dos padres, 

sobretudo de seu trabalho educacional. Para tanto, cito o pedido feito pelos moradores de 

Porto Seguro em 1620 de retorno dos inacianos àquela Capitania e, em seguida, uma carta que 

tratava dos frutos desse retorno. Os inacianos haviam deixado Porto Seguro no início do 

século XVII, por conta de alguns problemas já apontados anteriormente, como a drástica 
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diminuição da população deste local e alguns conflitos com os colonos132. Mas agora eram os 

próprios moradores que pediam a volta dos padres e recordavam os frutos colhidos quando os 

inacianos viviam por ali. Confira-se: 

Nós o Pe. Vigário e ouvidor da vara Francisco Borges... o capitão-mor Manuel de 
Miranda Barboza, o ouvidor Pº Neto de Pina, o provedor da Fazenda... e os mais 
oficiais da Câmara desta Vila, o procurador do povo e todos juntos em 
conformidade, visto o grande desamparo que temos de quem nos ensine nossos 
filhos a doutrina cristã e nos pregue o Evangelho sagrado pelo decurso do ano, e 
juntamente aos índios desta Captª por falta de religiosos que nela não assistem 
ajuda que antigamente os havia, por certos inconvenientes [despeiaram], os quais 
inconvenientes há perto de 18 anos cessaram. E agora ao presente não há nenhum, 
por onde não possam deixar vir... a socorrer estas pobres almas tão desamparadas 
deste auxílio do céu. Sem embargo de muitas vezes termos feito esta petição a V. P. 
e só nos ser concedido virem os padres da Companhia por missão a esta terra 
consolar-nos como vieram por três vezes e nelas se ver o grande fruto que fazem 
com suas pregações e doutrinas, assim nos moradores como nos índios das 
Aldeias, apaziguando aos discordes, fazendo amizades, compondo as partes e, 
finalmente, pondo a terra toda em grande paz e quietação, cessando com sua 
doutrina e presença muitos males que poderiam haver, pelo que todos pedimos a 
V. P. de todo o coração por amor de N. Senhor e sua mãe santíssima, nos queira 
conceder virem os Rev. Padres da Compª de Iesu a esta vila de Porto Seguro... 
(ARSI, Bras. 8-II, fl. 309 – grifos meus). 

 Em contrapartida, os moradores de Porto Seguro, assim como fizeram os de São 

Paulo, prometiam sustentar os padres, mas não deixavam de esclarecer que a missão deles era 

exclusivamente espiritual. Acompanhe-se: 

E nós nos obrigamos por esta a lhes fazer casa e Igreja onde pousem muito a seu 
gosto em sítio que eles escolherem, dando para isso nossas esmolas conforme a 
possibilidade de cada um e os sustentaremos com nossas esmolas o melhor que 
pudermos e no que nos tocar também e pudermos aos ditos padres, a administração 
das antigas aldeias dos índios desta Capitania para os ensinarem e governarem no 
espiritual, assim como fazem em todas as demais partes do Brasil. E para que não 
haja dúvida nem falta de nossa parte, nós assinamos todos os que atualmente 
governamos esta vila, assim no espiritual como no temporal e em nome do dito 
povo. E temos mandado ao Pe. Provincial o Rol da esmola que logo de presente 
tiramos para princípio das ditas Casas e igreja. E como ficamos confiados, pedimos 
a V. P. ser encomendados em seus Santos Sacrifícios. Feita em Câmara, a 20 de 
julho de 620 (ARSI, Bras. 8-II, fls. 309-309v – grifos meus)133. 

O pedido foi prontamente atendido pelo Provincial já no ano seguinte. As promessas 

feitas pelas autoridades de Porto Seguro certamente agradaram aos inacianos. Verifique-se o 

início da carta que trata do retorno dos jesuítas a Porto Seguro:  

                                                 
132 Em uma carta de 1602, Pe. Pero Rodrigues alertava o geral sobre a situação de Porto Seguro. Observe-se: 
“Em uma de 15 de fev. de 95 me encomenda V. P. que não tire os padres da Capitania de Porto Seguro, e alerta 
V. P. que convém prevenir os perigos, quando forem urgentes. Por este respeito fui confirmando até agora esta 
Residência com trabalho. Porém, como os perigos foram sempre crescendo e os moradores despovoando a 
terra, e no presente não chegam a 30. Que vezes cogitei se mandaria vir os padres antes que acontecesse a 
morte de algum ou de todos” (ARSI, Bras. 8-1, fl. 16v – grifos meus). 
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Relação da nova Residência que se fez em P. Seguro por ordem do Pe. Prov. 
Domingos Coelho, aos 25 de dezembro de 1621. 
Por ordem de V. R. partimos do Colégio da Bahia dia de S. Thomé Apóstolo aos 
21 de dezembro de 1621, o Pe. Gabriel de Miranda e eu, do modo que V. R. deixou 
ordenado ao Pe. Reitor Fernão Cardim, o qual pela muita sua experiência e 
caridade nos avisou de tudo o que podíamos ter necessidade em terra tão pobre, e 
falta de remédio necessário para passar a vida humana. E como sempre trouxemos 
o vento... e forçados a atacarmos os ilhéus aonde estaríamos perto... e fomos 
agasalhados com a caridade costumada da Compª pelo Pe. superior Miguel Roiz. E 
tanto que o vento alargou mais nos chamaram que nos viéssemos embarcar, e assim 
o fizemos com esperanças de vir dizer as três Missas do Natal ao Porto Seguro, que 
por outro nome se intitula Vila de Nossa Sra. da Penha (ARSI, Bras. 8-II, fl. 317). 

A acolhida feita aos jesuítas foi calorosa. Toda a gente estava presente: autoridades 

locais, escravos e índios. Observe-se: 

E tanto que a gente enxergou a que vinham padres, todos desceram abaixo 
acompanhados do Capitão da Terra Manuel de Miranda e do Pe. Francisco 
Borges... Vigário e o ouvidor da Vara desta Vila. E assim se encheu em breve a 
praia de gente branca, de índios e pretos de Guiné e de uma nuvem de moços e 
meninos que vinham saltando e brincando pela praia, dando mostras do que tanto 
desejavam... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 317 – grifos meus). 

A presença dos inacianos já começava a produzir seus frutos. A empolgação era 

tamanha que se exageravam nos elogios aos padres. Repare-se que uma das primeiras 

providências foi abrir uma escola: 

E foi a nossa igreja estreada com muitas confissões e comunhões que sempre 
chegaram a perto de 80 e algumas gerais de toda a vida e também a véspera. Se 
fizeram algumas amizades de importância entre homens que havia muito tempo se 
não falavam nem se saudavam e saíram da portaria passeando pelas ruas a par, 
com não pouca admiração de quem os via por serem dos principais da terra e 
cabeças da terra. E diziam: vedes, aquilo é fruto dos padres da Compª, não sei 
quem poderia acabar aquilo com aqueles homens senão os padres. Bendita seja a 
hora em que eles chegaram à terra. Debetur Soli Gloria vera Deo Eaos. Quatro de 
fevereiro abrimos escola aos nossos, hei-la chegaram a 34 e o Pe. Gabriel de 
Miranda os ensinava por sua caridade... (ARSI, Bras. 8-II, fl. 318 – grifos meus). 

E a carta terminava, dizendo que esse retorno “glorioso” dos padres estava nos 

desígnios divinos e que os jesuítas tiveram São Tiago como precursor nesse seu retorno. Veja-

se: 

Também é de notar que 2 meses e meio antes que viéssemos a esta terra que foram 
aos 3 de outubro de 621, vindo Vicente Paes... do Rio Grande, achou em a praia 
desta Vila, 10 léguas antes de chegar a ela, huma imagem do Apóstolo S. Thiago, 
de três palmos e meio muito devoto em pé em a praia debaixo de um [tuiupar] de 
palha que presume lhe fizeram os tapuias... a qual imagem trouxeram a esta Vila... 
e está em o altar-mor da matriz e dizem os contemplativos que foi um sinal mui 
evidente de tornarem os padres a esta Vila e assento e assim sempre tiveram a 
nossa vinda por muito certa pois que o santo apóstolo veio diante abrir o caminho 

                                                                                                                                                         
133 A carta termina com as assinaturas das autoridades de Porto Seguro (Cf. ARSI, Bras. 8-II, fl. 309v).  
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a seus apóstolos... 6 de fevereiro de 1622. Matheus D’Aguiar (ARSI, Bras. 8-II, fl. 
319 – grifos meus).  

 Quis trabalhar o conteúdo dessas cartas, a fim de apontar para outro aspecto da 

questão conflituosa entre padres e colonos, até agora ressaltada. Ou seja, a meu ver os 

colonos, sobretudo os de Porto Seguro, sentiam falta do trabalho dos padres, principalmente 

do seu empreendimento educativo. Mas é interessante perceber que, no caso de Porto Seguro, 

o sucesso da atividade dos missionários em seu retorno era apenas a descrição de um 

momento do primeiro contato com o povo daquele lugar. Contudo, cabe perguntar: até quando 

os inacianos resistiriam à “tentação” de não lidar com questões temporais? Nesse recomeço, 

estava delineado um futuro incerto e conflituoso. 

O caminho trilhado neste Capítulo construiu as partes do “mapa” da Província do 

Brasil ao final do século XVI e início do seguinte. Tal mapa nos fez ver uma “vinha estéril”, 

que foi plantada internamente – a partir dos “pecados” e “brigas” dos padres –, foi cultivada 

na relação conflituosa com a sociedade colonial e com suas autoridades e encontrou forte 

oposição na relação com Roma, sobretudo por conta do envolvimento dos padres nas questões 

temporais da administração das aldeias. Avalio, pois, que foi importante conhecer a 

“ambiência” apresentada para se adentrar no processo “regimental” que se construirá no 

próximo capítulo, a partir das visitas. Era, portanto, necessário regulamentar o “corpo 

disperso” e “pecador”. As visitas constituíram, assim, o ápice desse processo de 

regulamentação. Por constatar todos esses conflitos que se apresentaram neste capítulo, 

Aquaviva mandou “visitar” a Província do Brasil por duas vezes em um curto espaço de 

tempo, a fim de que “se metesse tudo em ordem” e a “vinha estéril” voltasse a produzir frutos. 

Porém, conforme se verá no capítulo seguinte, isso não aconteceu. Acompanhe-se, agora, 

pois, como se deu o processo das “Visitas” e a “pedagogia da vigilância” que ela pôs em cena, 

sobretudo nas aldeias.  
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IV – A ORGANIZAÇÃO DE UM CORPO DISPERSO 

 

[Veja] como se guarda a disciplina religiosa, segundo o Instituto; e o que toca a 

Constituições, regras e obediências de Roma faça se executem, e meta tudo em ordem, quanto as 

circunstâncias das pessoas e lugares o sofrerem.  

Cláudio Aquaviva 

 

Neste último capítulo trato de duas Visitas promovidas pela direção da Companhia de 

Jesus em Roma à Província do Brasil e, em seguida, circunscrevo a prática dos jesuítas como 

educadores na sociedade colonial. No meu modo de entender, o processo que se construiu por 

meio das Visitas constituiu-se em um “encontro emblemático” entre as rígidas determinações 

do geral da Companhia, das quais o visitador era porta-voz, e a realidade vivida pelos padres 

que atuavam, sobretudo, nas aldeias e que, conforme se verá, levavam o “maior peso” na 

missão dentro da Província do Brasil. Tais padres, após terem praticado os Exercícios e terem 

sentido a “consolação” que adviria do “êxtase místico”, certamente chegavam às aldeias com 

os “inabaláveis conteúdos da fé” que haviam aprendido e, ao se depararem com os 

“selvagens”, punham “em risco” a própria fé e precisavam de maior “vigilância” sobre si 

mesmos; ao mesmo tempo, eram obrigados a vigiar o outro, numa espécie de “solidariedade” 

que se estabeleceu, sobretudo, a partir das rigorosas resoluções deixadas pelos visitadores. É 

para este encontro que novamente chamo a atenção do leitor: por um lado, a ortodoxia 

romana, com seu desejo de vigiar e “pôr tudo em ordem” e, por outro, os padres e os “seus” 

índios nas aldeias, com as necessidades reais desse espaço, que convidavam a práticas 

distantes daquilo que determinava a direção da Ordem em Roma.  

É importante frisar, porém, que o século XVI pôs em cena esses encontros 

emblemáticos. Por parte da Igreja, a intenção era que “se metesse tudo em ordem”, por meio 

de um processo que se pode chamar de “civilizatório”, pelo qual se construiria a “igualdade”, 

sedimentada na unidade de costumes e crenças. Assim, de acordo com Agnolin (2001), uma 

das características principais do processo histórico-cultural que se verificou na Renascença foi 

a “construção da Igualdade”, ou seja, o processo de construção que está na base de uma 

Humanidade – de sua conceituação – que se instituiu como resultado de um movimento 

histórico peculiar que permitiu sua “pensabilidade”. Nesse sentido, segundo o autor, “através 

do encontro emblemático entre uma alteridade histórica (os antigos) e uma alteridade espacial 

(os selvagens), o século XVI representou o momento mais significativo do percurso que 

constituiu os homens na base de uma estrutura subjetiva e das mesmas representações”. Este 
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encontro permitiu uma comparação de “humanidades”. Para o autor, Erasmo representou uma 

síntese emblemática de uma cultura que obrigava o novo a se relacionar com o antigo, na 

determinação de limites necessários e sistemáticos da “Civilização”. Dentro desses limites 

tornou-se plausível e possível a mudança imposta pela descoberta da América de uma 

diversidade que não pode mais configurar-se como totalmente explicável por categorias 

antigas. Nesse sentido, o homem da Renascença percebe, portanto, sua alteridade em relação à 

Antiguidade, enquanto “moderno”, e em relação aos selvagens das “Novas Índias”, enquanto 

“civil” (AGNOLIN, 2001, p. 20-1). 

No tocante à Igreja, segundo o autor, com a expansão dos horizontes geográficos – e, 

consequentemente, linguísticos e culturais – do orbe terrestre e diante da explosão das 

diversidades culturais134, que o próprio objetivo catequético colocava lado a lado, o Concílio 

de Trento precisou enfrentar tanto a nova exigência catequética quanto o velho problema da 

heterodoxia. Porém, “essa novidade não podia transformar, de modo algum, os inabaláveis 

‘conteúdos de fé’”. Por isso, o Concílio assumiu a importante missão que se impôs frente à 

nova e ameaçadora situação cultural: a uniformização da doutrina. Para tanto, o instrumento 

principal foi o Catecismo Romano (AGNOLIN, 2001, p. 37).  

Para os jesuítas que atuavam na Província do Brasil, entretanto, a uniformização da 

doutrina se fez, sobretudo, pelas regras minuciosas destinadas a situações e lugares 

específicos e que punham em cena a “pedagogia da vigilância”, valendo-se dos documentos 

deixados pelos visitadores ao final de cada Visita. O geral Aquaviva foi a personagem central 

nessa tentativa de preservar “os inabaláveis conteúdos da fé”. Para tanto, ele mandou “visitar” 

a Província do Brasil duas vezes. O leitor terá, agora, a oportunidade de ver como se 

realizaram tais Visitas e como se deu o embate entre a ortodoxia das determinações de Roma 

e as reivindicações dos padres que atuavam no campo da missão. Por fim, também chamo a 

atenção para as determinações respeitantes à organização dos Colégios e escolas, que 

apareciam constantemente no decorrer das Visitas e, mais especificamente, no último item 

deste Capítulo.  

 

 

 

                                                 
134 “De sábios chineses e selvagens americanos, de hindus e incas, sem deixar de lado a própria diversidade 
interna, aqueles ‘ignorantes camponeses’ europeus, habitantes das ‘Índias internas’, que tanto preocupavam e 
influenciavam o novo rumo da Igreja contra-reformista” (AGNOLIN, 2001, p. 37 – nota). 
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4.1 A organização de um corpo disperso: relatos de duas 

“Visitas” à Província do Brasil (1583 e 1607) 

Durante o Provincialato de Anchieta, realizou-se a Segunda Visitação do Brasil135. De 

acordo com Leite (HCJB, II), desde 1574 se pedia novo visitador136 para o Brasil, e que fosse 

“pessoa de importância”. O indicado para tal empresa foi Pe. Cristóvão de Gouveia (1542-

1622): mestre em artes, natural de Porto, entrou na Companhia no dia 10 de janeiro de 1556. 

Estudou em Coimbra e Évora e ocupou os cargos de mestre dos noviços e reitor do Colégio de 

Bragança, da Universidade de Évora e do Colégio de Santo Antão de Lisboa, além de vice-

reitor de Coimbra. É considerado, segundo Leite, o segundo fundador da Província do Brasil, 

depois de Nóbrega. Assim, “um dos principais efeitos da Visita do Pe. Cristóvão de Gouveia 

foi o de promover intenso movimento de informações escritas, pelo seu secretário Fernão 

Cardim e pelo Pe. Francisco Soares...” (LEITE, HCJB, VIII, p. 279). Gouveia foi, segundo 

Leite, “o grande codificador e legislador da Companhia de Jesus no Brasil, no século XVI” 

(LEITE, HCJB, II, p. 490-1).  

 

 

                                                 
135 A primeira Visita à Província do Brasil ocorreu em 1566 e teve como visitador Pe. Inácio de Azevedo, a 
quem o geral Francisco de Borja deu algumas instruções. Dentre elas, estavam as seguintes: “Instrução do P. 
Francisco de Borja ao P. Inácio de Azevedo Visitador do Brasil (E TERCEIRO PROVINCIAL) – Roma, 24 de 
fevereiro de 1566. 1. Primeramente tendrá auctoridad el P. Ignatio para inquirir y tomar información de todos 
los que le pareciere, y de llamar para este effecto qualesquiera personas, de qualquiera parte de la Provincia, y 
así parece sería espediente llamar al P. Manuel de Nóbrega y al P. Luis de Grana, porque, ultra de haver ellos 
estado tan a la larga en aquella Província, por el cargo que han tenido de Provinciales della, estarán más 
informados, y le poderán dar mejor información y consejo en todo lo que fuere menester... 2. Tendrá el mesmo 
padre auctoridad de Superior, de mi commissión, sobre el Provincial y Rectores y qualesquiera superiores o 
inferiores de nuestra Compañia, y podrá, si le pareciere espediente, aliviar del peso de governar la Provincia o 
qualquer Collegio (...). 5. Vea el modo que se tiene en la conversión de los infieles y conservación de los 
convertidos, y especialmente examine aquel medio que se ha usado de procurar se reduzgan muchos lugares en 
uno, para que puedan mejor ser instruídos, porque esta cosa parece tiene muchas comodidades para esta buena 
instructión y para la policía (...). 10. Leve consigo cópias de las ordenaciones que se han hecho estos meses 
passados acerca del modo del escrevir, la forma de las casas de probación, del alargar la oratión, del andar 
acompañados, y las demás; y procure se ponga en prática lo que buenamente se puede, y de lo que no se 
pudiere, se me dé aviso (...). 21. Note si se occupan los nuestros en negocios seglares, para avisarles se 
conformem en esta parte también con nuestro Instituto. 24. Véase si abrá en el Brasil algún modo conveniente 
para aprender presto la lengua; y, como se scrivió a la Índia, sería bien se mirase si podrá haverse algún 
Vocabulário, para que desde Portugal los que se han destinado para el Brasil puedan començar a aprender la 
lengua” (MHSI: Monumenta Brasiliae IV [1563-1568], 1960, pp. 323-9). 
136 “Os visitadores da Companhia de Jesus, principalmente nos tempos antigos, por motivos da distância, vinham 
munidos de uma autoridade plena e tomavam, por assim dizer, o monopólio das comunicações com o padre-
geral em Roma. A autoridade do provincial como que diminuía: e quem lê com atenção a Narrativa epistolar 
verá que no tempo da Visita do Pe. Gouvêa a autoridade do provincial Anchieta se some” (ANCHIETA, 1933, p. 
438 – nota). 
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4.1.1 Primeiros embates: é preciso que se “meta tudo em ordem” 

 

De acordo com Thomas (1982), a segunda Visita desde o estabelecimento da 

Companhia de Jesus na América relacionava-se, fundamentalmente, com assuntos internos da 

Ordem. “Estes, porém, estavam em conexão estreita com as atividades dos jesuítas no cuidado 

dos índios e, por isso, tocavam diretamente na política indigenista real” (THOMAS, 1982, p. 

117).  

O visitador saiu de Lisboa em 5 de março e chegou à Bahia no dia 9 de maio de 1583. 

Porém, antes de embarcar para a sua Visita à Província do Brasil, o padre-geral Cláudio 

Aquaviva passou-lhe uma Instrução particular, em que declarava o duplo objetivo da Visita. 

Fim principal: para “consolação137 dos nossos que trabalham naquela vinha tão estéril, 

laboriosa e perigosa”. Fim particular: para “ver como se guarda a disciplina religiosa, 

segundo o Instituto; e o que toca a Constituições, regras e obediências de Roma faça se 

executem, e meta tudo em ordem, quanto as circunstâncias das pessoas e lugares o sofrerem”. 

Dizia-se, continuava o padre-geral, “que os Padres Provincial [Anchieta], Gregório Serrão e 

Luis da Grã são pouco regulares e pouco dados às Constituições, e que, em geral, os súbditos 

procedem da mesma forma, frouxa e pouco regularmente. Veja bem isto, que tanto vai, e 

trabalhe por entender a raiz e o remédio que se pode ter” (AQUAVIVA, HCJB, II, p. 490 – 

grifos meus). 

Repare-se o quanto era clara a determinação de Aquaviva: a Visita era para consolar, 

mas também para punir, a fim de que se “metesse tudo em ordem”138. Penso que é importante 

                                                 
137 De acordo com Castelnau-L’Estoile, a consolação era a essência do processo dessa Visita. Ela aparecia nos 
diferentes níveis do texto: Cardim contava a seus leitores a “consolação” que experimentou quando da visita ao 
Brasil. Ele transmitia a experiência de consolação a seus leitores. Contudo, é necessário recordar que, conforme 
já foi salientado no capítulo anterior, a consolação é um tema recorrente na espiritualidade inaciana; é uma das 
“moções interiores” que o praticante dos Exercícios espirituais deve aprender a reconhecer em si “desde a 
primeira semana” (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 386). 
138 A primeira visita, de Inácio de Azevedo, teve outro “tom”, conforme é possível ver na carta reproduzida na 
sequência. Acredito que é possível perceber aqui alguns indícios de deslocamentos nos modos de “vigilância” 
dispostos pelo centro da Ordem em Roma sobre os jesuítas. A meu ver, no período inicial da catequese, havia 
problemas e questões a serem “corrigidos”, mas as Visitas feitas no tempo de Aquaviva revelaram um forte 
embate entre Roma e a Província do Brasil, no qual aparecia claramente a discordância de Roma sobre o que se 
praticava por aqui. Confira-se o excerto referente à Primeira Visita, no qual se faz questão de usar a palavra 
“suavidade”: “Carta do P. Francisco de Borja ao P. Inácio de Azevedo, Roma (fim de fevereiro de 1566). 
Usando de rigor não se esqueça do amor e suavidade. Lo que mucho encomiendo a V. R. es que mire que sus 
travajos sean ordenados de manera que merezca durar en ellos para mayor glória divina, y que usando del rigor 
no se olvide del amor y suavidade que la Compañia usa, a trueco de buscar algunos medios de mayor efficacia 
para que todos vengan a sentir una cosa o a lo menos no se les haga demasiado pesada. Esto digo en todo lo que 
se puede, temiéndose cada uno de su natural condición para no dexarse llevar della en daño del bien universal. 
Espero en el Señor, que en esto y en lo demás dará su gratia y luz para que le sea la jornada muy agradable y de 
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frisar esses termos, sobretudo porque eles estavam, por assim dizer, em sintonia com a ideia 

de “vigilância” que venho trabalhando desde o Capítulo I deste texto, e também porque 

aparecia claramente aqui o desejo do geral de unir o corpo disperso. Bem, mas o que estava 

em desordem? Repare-se que nem mesmo Anchieta, como provincial, escapava da 

possibilidade de ser averiguado pelo visitador. O que o geral via no Brasil era um corpo 

disperso, que agia de forma “frouxa e pouco regularmente”. Penso que há muitas razões para 

que ele fizesse tais recomendações. Dentre elas, certamente estava o envolvimento dos padres 

com “questões temporais” e também o fato de muitos estarem “se perdendo” no trabalho junto 

aos índios. Certamente as notícias que chegavam a Roma sobre a Província do Brasil não 

eram boas e as cartas revelavam, de fato, que havia muita coisa “fora dos eixos”, conforme se 

verá. 

Além dessa “instrução particular” dada por Aquaviva, o visitador vinha “munido” de uma 

licença especial, que, conforme compreendo, era “carregada de poder”: ele era também o 

“homem de confiança” da Inquisição. Veja-se a licença que ele trouxe para os seus 

companheiros jesuítas: 

Licença do inquisidor-geral dos Reinos e Senhorios de Portugal para se fazer uso 
de livros proibidos. 
O arcebispo de Lisboa, inquisidor-geral nestes Reinos e Senhorios de Portugal, 
vem fazer saber aos que se apresentem, que pela confiança que temos nos padres 
da Companhia de Jesus..., havemos por bem de dar ao Pe. Visitador da dita 
Companhia na Província do Brasil que ora estará diante dos superiores dos 
Collegios da Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro e Pernambuco da mesma 
Cia... para que cada um deles por si, ou por pessoas suficientemente deputadas por 
eles da dita Companhia possam rever, examinar, censurar todos os livros, 
opúsculos, tratados, escritos ou papéis ainda que não tenham nome do autor... 
conforme o catálogo tridentino... aos 4 de setembro de 1582, Arcebispo. 
Inquisidor-Geral (ARSI, Bras. 2, fl. 39 – grifos meus). 

Repare-se que eram os jesuítas que determinavam o que seria proibido e o que seria 

permitido. Eram eles os “homens de confiança” da instituição que era, certamente, a mais 

“temida” daquele período: a Inquisição. Outro dado interessante que aparecia era a referência 

ao “catálogo tridentino”, numa clara explicitação do quanto a “pedagogia da vigilância” 

disposta pelo Concílio também chegava por aqui e procurava determinar as práticas do 

período. 

Gouveia trazia consigo o companheiro de Visita, Fernão Cardim, e Pe. Rodrigo de 

Freitas e Ir. Barnabé Tello. Deixe-se o próprio visitador contar sobre sua chegada, sua 

acolhida e as primeiras providências que tomou:  

                                                                                                                                                         

gran provecho para aquella Província. Em sus santas oraciones me encomiendo” (MHSI: Monumenta bBrasiliae 
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Pax X. 
Em esta darei brevemente conta a V. P. do bom sucesso (N. Srº) nos há dado assim 
na viagem como depois que estamos nestas partes do Brasil. Partimos de Lisboa a 
5 de março de 83 os padres Rº de Freitas, Fernão Cardim e o irmão Barnabé Tello e 
eu: até chegar a esta Baya, glória ao Senhor, procuramos acudir a gente dela... de 
que se seguiu em todas muita edificação, especialmente em el Sorº Governador, 
que sempre nos trata com amor e benevolência. Aos 9 de maio entramos nesta 
Baya, que para todos os nossos foi grande consolo, verdade é que foi algo 
aguardado, porque o Pe. Rº de Freitas e eu vínhamos muito enfermos... (ARSI, 
Lus. 68, fl. 337 – grifos meus). 

O fragmento citado ressaltava a boa acolhida por parte do governador – o que, 

contudo, não representava a realidade vivida pelos inacianos que já moravam na Bahia, pois 

estes travavam uma batalha contra os “abusos” do governador, como discutido no capítulo 

anterior. Aliás, certamente Gouveia já estava ciente da situação nada amistosa entre os padres 

e o governador e um dos objetivos da Visita era justamente tratar desta questão. 

Na mesma carta, Gouveia destacava que, logo ao chegar, já começava a colocar tudo 

em ordem, sobretudo observando e “apaziguando” os “imperfeitos”. Repare-se nos termos. 

Para mim, eles estavam em perfeita sintonia com as determinações da Igreja contra-reformista 

e a “pedagogia da vigilância” que ela pôs em cena, aqui representada pelo “que pede nosso 

Instituto”: 

Tendo começada a Visita deste Colégio, e o que em geral posso dizer a V. P. é que 
ainda que haja alguns necessitados em Espírito e imperfeitos, todavia não me 
parece que está tão falho na disciplina religiosa e guarda das regras... e também de 
sua parte há alguns apaixonados..., desdanando dos superiores que agora há, o que 
fazem com pouco fundamento e por respeitos particulares, o que há causado não 
pequena dissensão e desgostos em muitos. Procuro apaziguá-los no melhor que 
posso, trazendo-os à união e conformidade que pede nosso Instituto, e parece que 
se vê alguma melhoria nisto (ARSI, Lus. 68, fl. 337 – grifos meus). 

O visitador queria, pois, fazer que tudo fosse conforme aos princípios reguladores da 

Companhia. Apaziguar conflitos era uma ação de quem gozava de autoridade, que certamente 

não faltava ao visitador.  

Na mesma carta, Gouveia começava a colocar em prática as ordens de Aquaviva, 

expressava seu entendimento de que Anchieta já não podia continuar como provincial e de 

como o reitor do Colégio da Bahia, Gregório Serrão, ocupava-se demasiadamente com as 

“aldeias dos índios e negócios temporais”. Em minha análise, este era um dado interessante 

para pensar no “lugar” do jesuíta na sociedade colonial. Repare-se que, por conta da ocupação 

nas aldeias dos índios, o reitor não tinha tempo para “aplicar-se tanto ao espiritual”. Esse é um 

dilema importante para os padres no período. Os que se ocupavam dos índios e de sua 

                                                                                                                                                         

IV ,1960, p. 330 – grifos meus). 
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administração acabavam descuidando do “espiritual”. Para Roma, este era um desvio que 

tinha consequências desastrosas. Veja-se o excerto e suas asseverações: 

Estou aguardando a cada dia pelo Pe. José de Anchieta, que anda visitando às 
partes do Sul e conforme ao que entendo de seu modo de proceder, parece que há 
menester sucessor porque tem pouca saúde e anda já mui cansado. O Pe. Gregório 
Serrão, Reitor deste Colégio, faz seu ofício mediocremente, é amado geralmente da 
gente de fora e dos de casa. É mui virtuoso e de muita confiança, mas por sua má 
disposição e mui contínuas ocupações com as aldeias dos índios e negócios 
temporais, que são muitos neste Colégio, não pode aplicar-se tanto ao espiritual 
dos irmãos e perfeita guarda das regras e assim por isso como por não ter ministro 
suficiente, nem prefeito das coisas espirituais... parece que não andavam as coisas 
tanto em ordem: pus por ministro o Pe. Antonio Gómez; prefeito das coisas 
espirituais... ora que pode ser... o Pe. José de Anchieta, deixando o seu ofício... 
(ARSI, Lus. 68, fls. 337-337v – grifos meus). 

Os problemas não paravam por aí, no entanto. No trecho que se copia na sequência, o 

visitador já destacava uma questão de difícil solução: como agir perante a escravidão? Veja-

se:  

Já me parece que V. P. tem entendido as opiniões do Pe. Miguel Garcia, acerca dos 
escravos que vêm de Angola e do Brasil, que nenhum são justamente cativos, e por 
isto... não guardam confessar... aos superiores e mais padres e irmãos da Compª., 
porque dizem que também temos escravos: está tão duro neste parecer, que diz que 
se não fosse revelação de Deus ou determinação do Sumo Pontífice, não largará... 
Sabendo isto eu em Portugal e vendo quão prejudicial e escandalosa é esta opinião, 
e nestas partes, o quanto se poderá sentir o Rei de Portugal inquietando-se seus 
vassalos... e que na mesa de consciência real se vem dado por contrato seguro: 
procurei informar-me dos Pes. de Angola e do Bispo de S. Thomé, do modo que há 
ali em capturá-los e trouxe acerca disso os pareceres em escrito dos Pes. Fernam 
Perez, Luis de Molina e Gaspar Gtz, para aqui tratar o caso com os Pes. Quirício 
Caxa, Ignácio Tolosa e outros letrados e depois de aqui tratar a coisa com estes pes. 
vendo que as opiniões de Pe. Garcia eram mui opostas ao comum de todos, 
perigosas e escandalosas em estas partes e que ele estava com elas mui acirrado, 
sem querer dar lugar à razão nem crédito a tantos Pes., nos pareceu a todos, que 
não teria nenhum remédio nesta Província e que de toda era inútil para ela e que 
fazia dano nela com suas opiniões tão escrupulosas e com o escândalo que dá muita 
liberdade que mostra contra os superiores... e por isto me determinei com parecer 
de todos os Pes., enviá-lo a sua Província, como ele mesmo pedia e desejava, 
porque em detê-lo cá mais havia grande perigo de perder-se de tudo e fazer grande 
dano com suas opiniões... e parece que poderá servir na Compª estando lá onde não 
tenha escravos que confessar... (ARSI, Lus. 68, fls. 337v-338 – grifos meus). 

O visitador apontava ainda a pouca vontade, por parte de alguns jesuítas, de atuarem 

nas aldeias junto aos nativos e de aprenderem a “língua do Brasil”. Contudo, buscando 

recurso na “experiência que há”, o visitador defendia a permanência do jesuíta na aldeia, já no 

período de estudos. A posição de Gouveia a respeito, como se verá adiante, seria claramente 

contestada por Aquaviva. Repare-se no texto:  

E nos estudos e diligência de saber a língua do Brasil, há muita frieza e pouco 
gosto destas nas Aldeias, e se vão acabando os línguas. Comunicando isto com os 
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Pes., pareceu que seria bom remédio que os noviços, acabados os dois anos de 
probação, fossem às aldeias, a aprendê-la, antes que comecem outros estudos... 
Porque... é mui importante que os que governam esta Província saibam a língua do 
Brasil. Pareceu-me a fazer que aprendam logo a língua, pela experiência que há, 
que os que vêm de Portugal poucos são os que de verdade se dão a ela nem a 
tomam facilmente e os que aqui se criam se primeiro os metem em estudos de 
casos e a estes têm-se depois por mal empregados nas aldeias, nem se aplicam tão 
facilmente a saber a língua e para este efeito residem quatro em cada Aldeia, dois 
Pes. e dois irmãos... como V. P. me há encomendado, para que quando saírem de 
casa vão acompanhados e possam entre ano algumas vezes virem ao Colégio e 
renovarem-se em Espírito e também para que um Pe. com outro se possa 
confessar... (ARSI, Lus. 68, fl. 338 – grifos meus). 

Repare-se que o visitador estava preocupado com a questão da aprendizagem da 

“língua do Brasil”. Para Gouveia, saber a língua da terra era essencial para o bom governo da 

Província. Mas penso que, especialmente aqui, aparecia também a questão que chamo de 

“lugar” do jesuíta na sociedade colonial. O conflito se dava, sobretudo, no entendimento do 

que era a principal missão do padre: morar na aldeia ou no Colégio? Aprender a língua longe 

das “tentações” da aldeia ou ir morar entre os que falavam a “tão desejada” língua da terra? 

Os que “se metem em estudos” estariam “mal empregados” nas aldeias? Se é assim, qual o 

perfil dos padres que trabalhavam com os índios? Este conflito continuava com o passar dos 

anos e causava muitas controvérsias, conforme se verá. 

Na mesma carta, o jesuíta falava do número escasso de missionários atuando na 

Província do Brasil. Por isso, ao final aparecia a sugestão ao geral que enviasse mais alguns 

“obreiros” que “sempre terão em que ocupar-se”. Veja-se o fragmento: 

Os Pes. e irmãos deste Colégio, parece-me que estão bem ocupados e têm... que 
fazer com as predicações ordinárias de nossa Igreja e da Igreja maior e outras 
partes a que acudem e com contínuas confissões na cidade e fora dela, 
principalmente as mulheres, escravos de Guiné e índios da terra. Em ensinar-lhes a 
doutrina todos os dias em nossa Igreja, os padres que pregaram são alguns leitores 
e seus discípulos, porque não há nenhum desocupado, somente para pregar. E 
nesta comarca desta cidade há muitas fazendas de portugueses que têm 200, 300 e 
mais pessoas, que vivem com [hasta] necessidade, sem ter curas nem ministros de 
sua salvação, e assim não se confessam, nem há Missa em muitas partes, nem a 
Palavra de Deus, senão quando vão os nossos por suas fazendas... seria grande 
serviço de N. Sr. se se fizessem... estas missões e andassem cinco ou seis padres 
com seus companheiros, rodeando e visitando estas fazendas, para casar os 
amancebados, catequizar, batizar etc. Porém, são tão poucos os que há aqui 
desocupados de letras, prudência e virtude para isto, que mui poucas vezes se 
podem fazer: posto que se parecesse a V. P. enviar alguns obreiros... sempre terão 
em que ocupar-se (ARSI, Lus. 68, fl. 338-338v – grifos meus). 

O trecho reproduzido adiante é relevante por evidenciar as dificuldades apontadas pelo 

visitador na relação entre os padres e os colonos portugueses. Para mostrar as dificuldades, 

Gouveia apontava quatro causas e reconhecia a parcela de culpa dos inacianos. A meu ver, 

quando o visitador assim procedia, deixava clara a sua disposição de mudar as práticas e 
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estabelecer novas regras para a Província, sobretudo no que concernia ao poder secular que os 

padres detinham sobre os índios aldeados. Observe-se: 

Uma das coisas que há de mais importância nesta Província e que penso que não 
poderá tão facilmente remediar, é uma geral aversão e murmuração que os 
portugueses têm dos nossos, da qual nasce dizer contra nosotros, muitas palavras 
de escândalo e darem muitas queixas ao rei e ao governador... As principais causas 
desta geral murmuração são: a 1ª: por algumas opiniões que há entre os nossos, que 
parecem demasiadamente escrupulosas e contra o comum governo desta terra, 
como são acerca dos cativeiros e escravos e do modo que se usa de se ter por força 
os índios livres em perpétuo serviço, sem pagar-lhes nada ou mui pouco; 2ª porque 
recolhemos em nossas aldeias os índios... 3ª porque não se-lhes dão das aldeias 
todos os índios que pedem para seu serviço, posto que padecem falta em suas 
fazendas, porque não têm quem [los haga], nem os sirva; 4ª por algumas terras que 
nos têm dado, parte das quais pretendem algumas pessoas serem suas... Bem que 
creio que em todas estas coisas, ou ao menos em algumas delas, há havido algum 
excesso de nossa parte... (ARSI, Lus. 68, fl. 338v – grifos meus).  

Como já apontado no capítulo anterior, a crise financeira também atingia a Província 

do Brasil nesse período139. Mas aqui se apresentavam outros complicadores, tanto que não 

havia quem estivesse disposto a emprestar dinheiro aos padres. O fragmento logo a seguir é 

da mesma carta anterior e trata deste problema: 

porque dizem que nesta terra não há dinheiro com que pagar e por esta causa, tem 
este Colégio, para remédio de suas necessidades pedido emprestado, mas de mil 
ducados e não acham facilmente pessoas que tenham nem queiram emprestar-nos 
dinheiro e com isto padecem os nossos tantas necessidades sem haver remédio: até 
agora, como os tempos eram outros, sempre havia algum modo de paga, porém, 
agora nem mal, nem bem podemos ser pagos, dizendo que não há dinheiro do Rei 
e que têm necessidade deles para as armadas: e como alguns oficiais destas são de 
nós avisados pelas causas acima ditas, andam com nosotros nestas dilações (ARSI, 
Lus. 68, fl. 339-339v – grifos meus). 

                                                 
139 Penso que, para situar as condicionantes históricas dessa crise financeira, há que levar em consideração o 
período da União Ibérica. Nesse sentido, é importante interrogar: o que significou a administração espanhola 
para a Companhia de Jesus do Padroado português? De acordo com Assunção, “nesta ocasião, a Ordem foi 
sensivelmente abalada pela insistência de Filipe II, da Espanha (1580-1598), junto ao papa, para que interferisse 
no governo e revogasse privilégios anteriormente concedidos, gerando dúvidas e desconfianças em relação ao 
Instituto, que teve o seu nome considerado como ‘injurioso às outras Ordens’, bem como em relação ao próprio 
Pe. Aquaviva, vitimado pelas articulações de jesuítas insatisfeitos, que conseguiram, perante o Papa Clemente 
VIII (1592-1605), a convocação da Congregação Geral, para investigar o seu governo. A quinta congregação, 
reunida em 1592, examinou e deliberou a lisura com que o geral vinha conduzindo a Instituição, aproveitando 
para definir sobre a proibição da entrada, na Companhia, de membros descendentes de mouros e judeus, 
considerados os geradores de discórdias. Apesar da absolvição, os problemas não terminaram. Os ataques 
externos, aliados à conjuntura política europeia conturbada, favoreceram o surgimento de denúncias que 
acusavam os jesuítas de terem participado do atentado de Henrique III e de Henrique IV da França e de 
conspirarem contra Isabel e Jaime I da Grã-Bretanha. Num universo confuso, onde as acusações cresciam sem 
que houvesse tempo hábil para dirimir as imprecisões, verifica-se uma tendência do poder temporal a tentar 
interferir diretamente nas questões internas da Ordem, especialmente durante o período filipino, momento em 
que as rivalidades entre as ordens religiosas afloraram”. Ainda, “Deve-se salientar que dentro do império 
espanhol a polêmica atingiu proporções dilatadas principalmente após os jesuítas denunciarem o abuso das 
‘encomiendas’, que submetiam os índios ao serviço particular dos espanhóis de forma voraz. Na América 
portuguesa, a questão da liberdade dos índios colocou os inacianos em confronto com os colonos, tendo como 
ponto nevrálgico a utilização da mão-de-obra deles...” (ASSUNÇÃO, 2004, pp. 50-1). 
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A crise financeira, entretanto, não impediu o visitador de “colocar tudo em ordem” e 

tomar providências bastante significativas, inclusive corrigindo alguns procedimentos que não 

estavam conforme ao que ele pensava. Veja-se, no excerto seguinte, que nada era deixado 

para trás. Todos os padres eram cuidadosamente colocados em seus devidos lugares e tudo era 

“quitado”, de acordo com a “vigilância” disposta pelas ordens de Aquaviva e que chegaram às 

mãos de Gouveia antes mesmo de partir para a Visita, estando ainda em Portugal. Atente-se: 

Todo o que V. P. me há encomendado nas cartas que recebi em Portugal tenho 
executado: ao Pe. Vicente R. dei algumas razões como não convinha tratar de sua 
mudança para Portugal e parece que está quieto e determinado a acabar sua vida no 
Brasil; o Pe. Manuel Dias, que havia pedido a V. P. o enviasse a Portugal, está em 
Ilhéus, parece que já não trata de mudar-se, procurarei consolá-lo e animá-lo em o 
Sr. Nosso; o Pe. Braz Lourenço que é superior na Capitania do Esp. Sto, tenho lhe 
enviado recado que venha à Congregação Provincial; procurarei quitar-lhe o cargo 
de superior, se achar outro que ponha em seu lugar; ao irmão João... consolei com 
a licença que V. P. lhe concede de comungar todos os domingos e dias santos e 
uma vez entre Semana; o Pe. Quirício Caxa acude mais às confissões da portaria, 
especialmente aos domingos e dias santos e com isto se quita a ofensa que dele 
havia de não querer confessar senão mulheres; ao Pe. Reitor tenho avisado do que 
parece faltar em seu ofício, como V. P. me encomenda e o mesmo farei com o Pe. 
Provincial quando vier, e lhe dar as cartas de V. P... (ARSI, Lus. 68, fl. 340 – grifos 
meus).  

A última questão tratada nessa missiva dizia respeito às festas, assunto sobre o qual o 

visitador tranquilizava o geral e dizia que nelas “se há posto moderação”. É importante 

recordar o que já foi dito sobre as festas e o controle exercido pela Igreja contra-reformista 

sobre as manifestações coletivas neste período. Acompanhe-se o excerto: 

Nas festas se há posto moderação, não acho haver tanto excesso nelas... porque 
somente alguns quatro ou cinco dias mais solenes do ano, vinham os índios das 
aldeias a cantar uma Missa em nossa Igreja, para mais confirmação na fé e devoção 
destes índios. A V. P. peço humildemente sua bênção e ser mui encomendado em 
seus santos sacrifícios e orações. Deste Colégio da Bahia de todos os Santos, 25 de 
julho de 1583 (ARSI, Lus. 68, fls. 340-340v – grifos meus). 

No documento seguinte, de dezembro de 1583, Gouveia escrevia a Aquaviva e 

relatava um clima mais tranquilo na Província. É interessante notar que o visitador, por ser 

aquele que “toma conta da consciência” dos jesuítas e ouve suas confissões, também tinha 

condições de fazer um “mapa” da situação dos missionários e, a partir daí, poderia colocar 

tudo em ordem e estabelecer novas práticas. Repare-se que os portugueses nem sequer se 

confessavam com os padres, devido ao trato destes para com os índios. A confissão 

determinaria uma mudança de postura, a qual os portugueses não estavam interessados. O 

visitador começava a carta cobrando notícias de Roma a respeito de sua correspondência: 

Depois de nossa chegada a estas partes não recebi letra de V. P. e do que aqui se há 
sucedido foi escrito por duas vias por agosto passado... Arribamos por vezes e 
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fomos tomar as Capitanias dos Ilhéus e Porto Seguro. Visitei ali os padres e irmãos, 
tomando conta de suas consciências ouvindo suas confissões gerais e o mais que 
toca aos exercícios exteriores e ministérios com o próximo. Achei-os bem ocupados 
e quietos e que procedem bem na guarda das regras e fazem muito fruto com os 
portugueses e índios. Ainda que as confissões dos homens portugueses com os 
nossos são poucas ou nenhumas, pelo trato que têm com os índios que parece ser 
mui escrupuloso... (ARSI, Lus. 68, fl. 341 – grifos meus). 

No fragmento seguinte, da mesma carta, Gouveia era claro ao manifestar sua posição 

em relação aos que se enviavam ao Brasil. Para ele, era preciso que os enviados para cá 

tivessem “vocação de Brasil” e que fossem pessoas de virtude e, de preferência, portugueses. 

Por ser uma “vinha laboriosa” e “perigosa”, a Província do Brasil requeria padres e não 

irmãos, porque os irmãos “se distraem” por aqui: 

me parece que antes venham menos que mais e que fossem pessoas de virtude... 
muitos que de lá vieram nos anos passados, porque como não têm vocação de 
Brasil, não aprendem a língua, nem se hão acomodado à terra e cada dia se vão 
desfalecendo no Espírito... Por hora parece que bastaria mandar V. P. quatro 
pessoas: dois para ler teologia, casos e artes e dois para ler humanidade, e se 
fossem padres todos, muito mais serviriam, porque os irmãos nesta terra... se 
distraem, perdem o Espírito e não dão tão bom exemplo. E outros quatro para 
superiores que juntamente fossem pregadores e quatro outros para coadjutores 
temporais que sejam alguns oficiais: mas todos de rara edificação e, quanto fosse 
possível, portugueses (ARSI, Lus. 68, fl. 341v – grifos meus). 

Para concluir a carta, Gouveia apontava com convicção, pela experiência que havia 

em outros lugares, que a presença de frades e bispos era um entrave à Missão inaciana e pedia 

a Aquaviva que, se fosse possível, recorresse ao papa para tratar desta questão. Veja-se a 

relação disto com o chamado “quarto voto” dos inacianos, discutido no Capítulo II. A relação 

de “intimidade” do geral com o papa era, pois, apontada na missiva. Aqui estava, ainda, um 

indício da relação nada amistosa dos inacianos com outros clérigos. Confira-se: 

Algumas vezes me há ocorrido que se fosse possível fazer com sua santidade que 
não enviasse à Índia, nem Brasil e mais partes em que há conversão, frades ou 
bispos, porque a experiência tem bem mostrado na Índia e agora em Angola, quão 
pouca conversão há por sua causa e pelos muitos impedimentos que a ela põe, não 
tendo para isto vocação ou o Espírito que se deseja. Da Bahia de todos os Santos, 
último de dezembro de 1583 (ARSI, Lus. 68, fl. 342 – grifos meus). 

No início do ano seguinte, chegou a primeira carta de Aquaviva para Gouveia depois 

de sua vinda à Província do Brasil. O geral estava preocupado, sobretudo, com os inacianos 

que viviam nas Capitanias e que estavam diretamente ligados ao trato com os índios: 

Cópia de uma de N. P. General Cláudio Aquaviva para o Pe. Visitador Christóvão 
de Gouveia, de 15 de fevereiro de 84. 
[...] Os que vivem nas Capitanias parece que são os que levam maior peso e 
merecem ser mais consolados e ajudados e que a eles V. Rev. Tenha em grande 
conta de consolá-los e de prover semelhantes lugares de superiores suficientes que 
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possam consolar os domésticos e satisfazer às dúvidas e casos que consulta fizerem 
(ARSI, Bras. 2, fl. 55 – grifos meus). 

Parece-me que o visitador acolheu a preocupação de Aquaviva com “os que vivem nas 

Capitanias”, pois o leitor perceberá que, de acordo com a Narrativa de Cardim, seu 

companheiro, Gouveia, permaneceu a maior parte do tempo da Visita nas Capitanias e suas 

aldeias. Por exemplo, quase não se falava de encontros do visitador com os portugueses que 

viviam nas cidades. Este, conforme entendo, é um dado interessante para pensar o lugar da 

aldeia na Missão jesuítica. O destaque da Visita recaía sobre ela, e a vigilância também. 

No trecho adiante transcrito, notei que Gouveia, depois de algum tempo na Província 

do Brasil140, já conhecia melhor a realidade e podia dizer sem rodeios: 

O gentio desta Capitania está quase todo gastado (porque os mais são de Guiné). 
O ano passado desceram do sertão para as fazendas dos portugueses algumas 
aldeias... mas por alguns... mal tratamentos que lhes fizeram, se hão tornado 
grande parte deles; ...e vieram aqui os principais deles a pedir-me padres que os 
batizassem. Fui de aqui sete ou oito léguas a visitar-lhes e ver a gente que é e 
disposição dela; há me contentado... e de seu desejo de ser cristãos e o grande amor 
que nos mostram, fazendo caminho pelas florestas, vindo a receber-nos dois e três 
léguas antes de chegarmos (ARSI, Lus. 68, fl. 403 – grifos meus). 

Gouveia já demonstrava, contudo, que recaía sobre os índios e a “conversão” destes o 

sentido da Missão no Brasil. Eram eles que “contentavam” o visitador, com suas 

“demonstrações de amor” e com a acolhida que faziam quando eram por ele visitados. 

Na mesma carta, Gouveia defendia o ajuntamento de todos os índios “em uma aldeia 

grande”. Para o visitador, a solução para os problemas que a Província enfrentava parecia 

estar neste proceder. Mas é fundamental destacar aqui que tal forma de “ajuntamento” não era 

um processo sem consequências para a organização social dos nativos. É claro que os índios 

já estavam acostumados a se mudarem, mas os deslocamentos que aconteciam no período pré-

colonial envolviam uma série de fatores. Segundo Monteiro (1994), diversas razões podiam 

contribuir para a trasnferência de uma aldeia: o desgaste do solo, a diminuição das reservas de 

caça, a atração de um líder carismático, uma disputa interna ou a morte de um chefe. Porém, 

qualquer que fosse a razão, a repetida criação de novas unidades de povoamento constituía 

evento importante, envolvendo a reprodução das bases principais da organização social 

indígena (MONTEIRO, 1994, p. 22).  

O processo de ajuntamento de tribos colocado em prática pelos jesuítas, porém, era 

sumário e implicava, ainda, o abandono dos costumes e crenças. Nessa direção, observe-se o 

que dizia o visitador:  
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Pareceu bem que se ajuntassem em uma aldeia grande e fizessem igreja e fossem 
ali, algumas vezes, padres a instruí-los nas coisas da fé, sem fazer residência entre 
eles... e capitães que lhes dêem algum homem principal que tenha cuidado de seu 
governo temporal e os defendam das injustiças dos portugueses, para que... se 
conservem. [En pero] o pouco que favorecem isto estes senhores, por respeito que 
têm a seu proveito temporal e serviço dos índios em suas fazendas como de 
escravos, nos fazem duvidar se terá isso efeito com o fruto que se pretende na 
salvação destas almas, as quais se se perdem é por nossa culpa. Porque nenhuma 
resistência têm de sua parte às coisas da fé... não vemos para isto remédio humano 
se não se viesse alguma... do papa a todos os que impedissem... os índios... contra 
sua vontade... nas aldeias onde são doutrinados e instruídos nas coisas da fé (ARSI, 
Lus. 68, fl. 403 – grifos meus). 

Repare-se que Gouveia estabelecia um plano no qual o padre se isentava do governo 

temporal dos nativos. Tal questão, de fato, incomodava o visitador, como está sendo 

demonstrado a partir de sua correspondência. E aqui aparecia já uma mudança de postura do 

visitador: no início da Visita, ele defendia a permanência dos padres nas aldeias, mas agora 

estava se convencendo de que se tratava de um “lugar perigoso”. Parece-me que Gouveia 

tinha dificuldade de saber o que fazer com a aldeia: ao mesmo tempo em que pensava que os 

noviços deveriam ir até lá para aprenderem a língua da terra, também defendia a ideia de que 

os padres não morassem entre os índios, mas apenas os “visitassem”. Ora, como seria possível 

que os noviços morassem nas aldeias sem padres residentes ali? Parece-me um dilema de 

difícil solução, conforme têm manifestado essas missivas. 

Gouveia encerrava as assertivas dessa carta pedindo a Aquaviva que enviasse mestres 

de latim para a Província do Brasil: 

E... V. P. que pusesse algum remédio oportuno para haver estudantes e fazer-se 
frutos com eles nos estudos. Para isso, não há outro de nossa parte senão enviar V. 
P. alguns mestres de latim como já tenho escrito141, e da parte deles se oferecia 
bom meio haver seminários onde os homens principais que estão pelos engenhos e 
fazendas, enviassem seus filhos... Deste Colégio de Pernambuco, a 6 de setembro 
de 84. Cristóvão de Gouveia (ARSI, Lus. 68, fl. 403 – grifos meus). 

Dois meses depois, em 1º de novembro de 1584 (cf. ARSI, Lus. 68, fl. 408v), o 

visitador se referia a Pe. Quirício Caxa, que andava descontente e “pouco quieto”. Confira-se: 

                                                                                                                                                         
140 O excerto foi retirado de uma carta datada de “6 de setembro de 84” (cf. ARSI, Lus. 68, fl. 403). Portanto, já 
fazia mais de um ano que Gouveia estava em terras brasílicas. 
141 A insistência em pedir mestres era, de fato, constante. Anterior a essa carta, já na “Congregação da Província 
do Brasil” que aconteceu em 1583, o pedido de mais missionários era o que sobressaía: “O que se pede na 
Congregação da Província do Brasil em dezembro de 83. Padres para superiores, assim de Colégios como 
residências, pregadores e bons casuístas e que ao diante possam ser provinciais. Um para ler theologia. Um 
mestre de filosofia. Mestres de gramática, ao menos três. Alguns coadjutores, oficiais, pedreiro, ferreiro ou 
serralheiro etc. Que todos sejam de provada virtude (entendi eu que, podendo ser, sejam todos portugueses). 
Pede que o padre visitador, acabada a Visita, fique por provincial. Que V. P. faça com sua Majestade que dê 
[passagem?] para mais alguns nossos que vão de Portugal para se acrescentar à Província para a banda do Rio da 
Prata, que é gentio de mais juízo e capacidade” (ARSI, Lus. 68, fl. 415).  
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O Pe. Quirício Caxa anda mui [desgustado] e pouco quieto nesta Província. Até 
agora não vejo outra causa senão não haver-lhe posto em algum cargo, segundo 
que por vezes o há significado [y aunque yo he] desejado ajudar-me em 
semelhantes coisas de suas boas partes naturais de juízo, prudência, bom púlpito e 
letras, com que tem muita autoridade com os de fora... (ARSI, Lus. 68, 407v – 
grifos meus). 

Na mesma carta, Gouveia tratava da questão do “despovoamento” de algumas 

Capitanias, como as de Porto Seguro e Ilhéus. O visitador encontrava dificuldades para prover 

de gente tais Capitanias, as quais podiam ser abandonadas pelos inacianos. Na visão do 

jesuíta, as Capitanias em questão exigiam gente de “provada virtude”. É interessante notar, 

uma vez mais, o lugar de destaque ocupado pelas aldeias nas assertivas do visitador. Veja-se: 

Como nos anos passados havia muito que fazer nas Capitanias desta Província por 
ser muitos os índios e portugueses, hão-se tomado aqui algumas residências que 
agora desejam os padres deixar, máxime as de Porto Seguro e Ilhéus e também 
[apontam?] em S. Vicente, por haver mui pouco que fazer nelas com os índios e os 
portugueses que nelas vivem são já mais poucos, e vão despovoando por ser as 
terras já mui fracas e estéreis e são gente de tal maneira [embaxacada] que 
gostam pouco dos nossos e pouco se aproveitam de nossos ministérios. Além disto 
é mui dificultoso enviar-se para todas estas residências gente ... em provada 
virtude, boas forças e vontade, que possam e queiram estar nelas e assim os 
Colégios estão sempre em falta destes bons obreiros... também o muito que os 
Colégios gastam com estas residências e o muito que custa aos provinciais visitar 
estas duas... e sem estas, facilmente se visitaria toda a Província a cada dois anos... 
(ARSI, Lus. 68, 408 – grifos meus).  

Logo em seguida, Gouveia propunha o “modum missionis”, pelo qual os padres não 

necessitariam viver nas aldeias, mas as visitariam de vez em quando. Esta prática recebeu o 

apoio de Aquaviva, mas, como será possível verificar adiante, não contava com o apoio dos 

padres da Província do Brasil. Este era, a meu ver, um exemplo interessante para pensar nos 

conflitos sobre o “lugar” do jesuíta. Tal conflito não se dava somente entre os jesuítas e Roma 

ou entre os jesuítas e a sociedade colonial: eles estavam presentes no interior da própria 

Companhia no período, como já foi tratado no capítulo anterior. Repare-se no fragmento e na 

proposta do visitador:  

Por estas razões e outras muitas, me parece que [assaz estariam?] estas residências 
bem providas, e suas necessidades remediadas... se cada ano fossem a elas dois 
padres a visitar-lhes, por “modum missionis”, pregando e confessando... O 
mesmo que digo destas Capitanias, se propõe também pelas mesmas causas delas, 
três aldeias que aqui temos, em cada qual havendo destas quatro dos nossos, são 12 
pessoas, as quais não podem ser todos padres, nem irmãos coadjutores por não 
havê-los (ARSI, Lus. 68, 408 – grifos meus).  

Por fim, Gouveia tratava da questão dos estudos no Colégio da Bahia e relatava uma 

situação de ociosidade e pouco rendimento entre os estudantes, que leram somente oito 
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artigos de Tomás de Aquino em um ano. Confira-se que a exceção dizia respeito apenas aos 

que se dedicavam ao estudo da “língua”: 

Os estudantes perdem muito de seus estudos e estão lá em ócio, mal ocupados, 
exceto dois ou três que aprendem a língua, pelo que também parecia que algumas 
aldeias poderiam visitar-se... O especulativo da teologia vai tão [despacio] neste 
Colégio... porque me hão dito que em um ano só oito artigos de S. Thomas há lido 
o Pe. Quirício, e por ser isto em muito detrimento de nossos estudantes e do fim 
que se pretende nas constituições, [he apretado?] muito com o Pe. Leonardo 
Armínio que havera de ser o leitor em lugar do Pe. Quirício, que já é cansado, que 
dentro de quatro anos... leia-se o mais principal do especulativo, deixando a moral 
para o lente de casos e desta maneira [quedaran] mais breves os ditados, para que 
não se cansem os estudantes, nem gastem todo o tempo em escrever sem saber 
nada... Deste Colégio da Bahia, 1º de novembro de 1584 (ARSI, Lus. 68, fls. 408-
408v – grifos meus). 

Na carta que se segue, também de 1º de novembro de 1584, Gouveia insistia em falar 

de José de Anchieta e, no seu modo de entender, de sua insuficiência para o cargo de 

provincial, por já não ter saúde para tanto. Para o visitador, Anchieta deveria ficar “sem 

ocupação alguma”. Porém, penso que a questão central aqui não era a saúde de Anchieta, mas 

o fato de que ele era um “representante” da “via amorosa” no trato com os demais padres da 

Província, como ficou claro em missivas mencionadas no capítulo anterior. Por isso, desde o 

início da Visita, Gouveia tratava de construir uma argumentação capaz de destituí-lo do cargo 

de provincial e, ainda mais, de qualquer cargo dentro da Província. Essa, parece-me, era 

também a vontade de Aquaviva. Repare-se nas assertivas do visitador: 

Acerca do Pe. José de Anchieta, depois de minha chegada a esta Província, nunca 
há tido saúde para fazer seu ofício e há me ajudado mui pouco e não está já para 
nada, nem para poder ter uma consulta com ele. Pelo que me parece que depois de 
se lhe dar sucessor, devia deixar sem ocupação alguma... determino levar-lhe ao 
Rio de Janeiro para deixar em aquelas partes... (ARSI, Lus. 68, fl. 410 – grifos 
meus). 

Na mesma carta, Gouveia relatava que havia sido posto um “aviso” para que os 

estudantes pudessem ir à aldeia para aprender a língua. De acordo com tal “aviso”, não se 

poderia fazê-lo no Colégio. Repare-se que o “aviso” havia sido feito “com o parecer dos 

padres antigos”. Esta questão é importante para pensar na postura da Província em relação à 

aldeia. Gouveia ficava no meio do “embate”: de um lado, Aquaviva, contrário à ida dos 

noviços para a aldeia, e de outro lado os “padres antigos”, que certamente enxergavam nesse 

caminho uma condição para que a empresa missionária junto aos índios não desfalecesse. Mas 

Gouveia reproduziu a vontade dos padres da Província, para os quais a questão do 

aprendizado da língua da terra era tão importante que eles queriam que fosse esta a condição 

para que o estudante fosse promovido à “outra faculdade”. Acompanhem-se as palavras do 

próprio visitador:  
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E na ordem que V. P. há dado na Província do México acerca de se aprender a 
língua dos naturais, o que se oferece é que já tinha posto aqui um aviso nos 
Colégios acerca disto, com parecer dos padres antigos, por ver a muita necessidade 
que havia de pessoas que soubessem a língua e o grande descuido em aprendê-la. 
Tal aviso é o seguinte: ‘Os irmãos estudantes acabados os dois anos de sua 
probación vão às aldeias a aprender a língua os que não a souberem. E dando-se a 
ela com diligência e ninguém passe... a outra faculdade sem que primeiro a saiba 
mediocremente; mas com alguns, por particulares causas, poderá o Pe. Provincial 
dispensar ‘auditus suis consultoribus’” (ARSI, Lus. 68, fl. 410 – grifos meus).  

Ainda na mesma carta, porém, Gouveia parecia estar desanimado quanto ao “aviso” e 

pedia ao geral que “não apertasse tanto a mão” sobre a obrigação de aprender a língua da terra 

– pois muitos não tinham sequer vontade de aprendê-la. Este trecho é interessante porque 

demonstra uma incompatibilidade entre os “avisos” decretados pelo visitador, com a 

aprovação dos “padres antigos”, e a postura intransigente dos que se destinavam à carreira 

eclesiástica e que certamente não tinham interesse em trabalhar com os índios142. Contudo, 

Gouveia amenizava a questão e afirmava que aqueles que não se interessavam em aprender a 

língua não ficariam desocupados na Província. Mesmo assim, ele insistia em que os aspirantes 

ao sacerdócio estivessem um tempo nas aldeias como companheiros dos padres, a fim de 

compreenderem a língua: 

E com ser este aviso não tão apertado não faltam alguns que lhes pareça áspero e 
dificultoso na execução, posto que me parece, parecendo bem a V. P., que por 
hora, não se apertasse tanto a mão, em que nenhum possa ser sacerdote sem saber 
a língua dos naturais: porque há alguns que nem idade, nem habilidade, nem 
vontade têm para isto, e [alioqui] podem servir em outros ministérios, como de 
procuradores, confessores e superiores, como há muitos nesta Província, que estão 
bem ocupados sem saber a língua. Além disto, em nenhuma maneira pode aqui 
[enquadrar?] que se aprenda a língua dentro dos Colégios, porque há se 
experimentado, e depois de muitos anos haver-se trabalhado muito nisto, não hão 
saído com... e o remédio mais próprio e de que sempre se há usado é estar nas 
aldeias dois ou três anos por companheiros dos padres que delas têm cuidado e 
com isso virem a saber a língua... (ARSI, Lus. 68, fl. 410 – grifos meus).  

No fragmento adiante reproduzido, o visitador deixava claro ao geral que era quase 

impossível satisfazer na Província do Brasil aos desejos de Roma em relação à organização 

dos estudos. As causas para tanto vinham descritas a seguir: 

Acerca da academia de exercícios de humanidade que V. P. escreve, se haja dentro 
de casa para fazer mestres, é coisa muito para desejar e logo que cheguei a esta 
Província... o procurei. Mas em nenhuma via é podido..., porque quatro ou cinco 
estudantes humanistas que havia, estavam tão apartados nos ofícios, aldeias e 

                                                 
142 Acho interessante apontar aqui para uma questão: por que o problema de desinteresse pelo trabalho junto aos 
índios não aparecia no início da empresa missionária? Penso que a explicação está no fato de que os que vinham 
de Portugal para estudarem aqui não tinham interesse em morar nas aldeias. Este já era um problema apontado 
por Gouveia. Mas Nóbrega soube dar-lhe uma solução: admitir os “naturais da terra” entre os da Companhia. 
Como agora eles estavam proibidos de ingressar na Companhia, havia poucos “padres línguas” e este era um 
problema complicado que a Província do Brasil enfrentava no período. 
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Capitanias que com dificuldade se há de ajuntar neste Colégio, para que pudessem 
continuar seus estudos e assim possam sair tais que sejam mestres nas primeiras 
classes, por que os mestres que têm sabem pouco e a terra é tão desleixada e 
contrária aos estudos... pelo que parece que sempre será remédio vir do Reino 
alguns peritos na língua latina, para ler aqui humanidade, máxime nas primeiras 
classes (ARSI, Lus. 68, fl. 410v – grifos meus).  

Havia ainda outras dificuldades nos estudos, que eram descritas sem rodeios por 

Gouveia. Muitos estudantes não se dedicavam inteiramente aos estudos, por conta das demais 

“ocupações” e, dessa forma, não sabiam o necessário para se tornarem padres. Avalio que 

estes excertos são importantes para pensar a obra “educacional” dos jesuítas na Colônia. Eles 

demonstram claramente que os decretos oficiais e a organização dos estudos presentes, por 

exemplo, no Ratio studiorum eram, em grande parte, inaplicáveis por aqui, sobretudo por 

conta das “muitas” ocupações que as “terras brasílicas” obrigavam aos padres. Havia, a meu 

ver, um “descuido” em relação à organização estrita dos estudos no período, porque a 

realidade da Colônia apresentava aos inacianos outras necessidades. Vejo também aqui uma 

das consequências do envolvimento dos padres em questões seculares. Ou seja, é por conta 

disso que os padres não se dedicavam com afinco ao empreendimento educacional e por isso 

havia “desgosto no estudo”. Confira-se: 

Muito é desejado e procurado que os estudantes tenham seus estudos quietos, sem 
interrupções, porque há muitos de idade de trinta e mais anos, que hão começado 
muitas vezes a gramática e não hão “salido” com ele por ocupações, e tem já 
tomado tanto desgosto no estudo que com muita dificuldade poderão aproveitar e 
saber o que é necessário para ordenar-se. Sendo admitidos por estudantes e 
procedido com edificação, não se podem aplicar ao estudo de coadjutores e assim 
tenho muita pena por não poder consolá-los, como eles pedem e desejam, fazendo-
os sacerdotes, com tão pouca suficiência... Posto que, por falta de coadjutores, são 
forçados os superiores ajudar-se muito dos estudantes... (ARSI, Lus. 68, fl. 411 – 
grifos meus). 

 No período da Visita de Gouveia evidenciava-se também uma questão que 

incomodava alguns inacianos: de acordo com Leite, os “naturais da terra” eram excluídos do 

noviciado. Veja-se: 

Em 1584, resolveu o visitador sobre-estar na admissão de noviços. O catálogo 
desse ano dá, na Companhia, no Brasil, 140 religiosos. As rendas eram só para 130. 
A ordem do Visitador tinha por fim que se atendesse não à quantidade mas à 
qualidade; permitia, porém, que entrassem coadjutores além daquele número de 
130, se tivessem as condições requeridas. Por este tempo, começaram a vir ordens 
apertadas de Roma para se não receberem naturais da terra, pela inconstância de 
que davam mostras; e sucedeu que, chegando, em 1592, à Baía, sete noviços do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, só acharam dois no noviciado (LEITE, HCJB, 
II, p. 398 – grifos meus). 

O visitador, no entanto, encarou o problema e pareceu cada vez mais convencido a 

aceitar o que se praticava na Colônia – e, portanto, cada vez mais distante do que queria 
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Roma. Pareceu-me que Gouveia se esforçava por colocar em prática o que mandava o geral, 

porém, quando se deparava com as dificuldades impostas pela realidade da Missão na 

Província do Brasil e com o parecer dos padres que havia muito atuavam por aqui, ficava um 

pouco confuso. Desta forma, em alguns assuntos estava de acordo com o queria Roma – por 

exemplo, sobre as “ocupações temporais” dos padres –, e em outros deixava clara a 

impossibilidade de se aplicarem aqui as ordens do geral – por exemplo, impedir que os 

“nascidos no Brasil” seguissem a carreira eclesiástica. No fragmento transcrito adiante, 

Gouveia defendia os “nascidos no Brasil” e dizia que eram eles que suportavam o peso da 

Colônia e que “têm muita graça, eficácia e autoridade com os índios”. Observe-se: 

Os sujeitos nascidos no Brasil, que agora há, os mais se receberam antes do ano de 
79, em que o Pe. Everardo, de boa memória, ordenou que não se recebessem. E 
pelo que tenho aqui visto, posso afirmar a V. P. que eles são os que levam a maior 
parte do peso e trabalho na conversão, doutrina e aumento da nossa cristandade. 
Que se eles não fossem, mal se poderia conseguir o fim que aqui se pretende, 
porque como a língua brasílica é a eles quase natural, têm muita graça, eficácia e 
autoridade com os índios para fazer-lhes práticas das coisas da fé e os persuadem 
tudo o que é menester para tê-los quietos e contentes e como são nascidos aqui, 
sofrem mais facilmente os trabalhos contínuos e poucas comodidades que aqui há 
para viver... e ainda que estes portugueses naturais daqui não sejam tanto para 
reger Colégios, especialmente em cargos de reitores e provinciais, não tenho por 
coisa de menos peso e importância isto de atender à conversão e doutrina dos 
índios; com vê-los fazer de contínuo e com muita edificação e ainda que alguns 
destes tenham caído, também nos outros se hão caído grandes faltas e com menos 
ocasiões. Pelo que tenho já escrito a V. P. que parecia aqui não se deveria apertar 
tanto a mão nisto... e assim me hão pedido todos os padres de mais inteligência e 
experiência desta Província, que isto se apresentasse a V. P. Deste Colégio da 
Bahia, 1º de novembro de 84 (ARSI, Lus. 68, fls. 411- 411v – grifos meus). 

Alguns anos mais tarde, contudo, em 13 de fevereiro de 1596, o padre-geral Cláudio 

Aquaviva, em carta escrita ao provincial Pero Rodrigues, reforçava a proibição: “que não se 

recebam nessa Província os naturais do Brasil... Porque a experiência tem mostrado a cada 

dia que não nos convém tal gênero de gente” (ARSI, Bras. 2, fl. 90 – grifos meus)143. 

Em 1598, no entanto, a Congregação Provincial tornou a insistir sobre a admissão na 

Província do Brasil, de portugueses, filhos de portugueses e mamelucos, que só atingissem os 

índios no quarto grau. O padre-geral mostrou-se desta vez menos inflexível, permitindo a 

entrada de portugueses e filhos de portugueses com as disposições devidas. Mas acentuava: “é 

                                                 
143 No início da empresa missionária, eram admitidos os “naturais da terra”. Tem-se como exemplos Pero 
Correia, Mateus Nogueira, Antonio Rodrigues (LEITE, HCJB, II, p. 434). A meu ver, este é um deslocamento e 
uma mudança de prática bastante ilustrativos para pensar a atividade jesuítica no período, porque, como disse 
Aquaviva, “a experiência tem mostrado” a inconveniência de admitir os naturais da terra na Companhia. Nesse 
sentido, é interessante interrogar: o que provocou tal mudança? Por que Nóbrega não via dificuldade em admitir 
os naturais da terra no início da empresa missionária? Recorde-se que Mateus Nogueira era personagem que 
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preciso que tenham realmente dotes e sejam longamente provados”. Manteve, contudo, a 

proibição a respeito dos mamelucos, qualquer que fosse o grau de parentesco que atingissem 

os índios. Uma “longa experiência”, dizia ele, tinha mostrado que os tais, em “ambas as 

Índias, não são de forma alguma idôneos para a Companhia” (AQUAVIVA, HCJB, II, pp. 

435-6).  

Repare-se que a Província do Brasil não “abria mão” de suas convicções e insistia em 

convencer o geral a aceitar os “nascidos no Brasil”. Este persistia, contudo, na exclusão dos 

índios e seus “parentes” da carreira eclesiástica.  

“Da Bahia, a 16 de agosto de 1585” (cf. ARSI, Lus. 69, fl. 131v), em uma das raras 

vezes em que demonstrou preocupação com os colonos portugueses, o visitador escreveu a 

Aquaviva colocando a necessidade de pensar na educação dos filhos dos colonos. O visitador 

propôs a construção de casas para esse fim: 

Quanto ao modo de seminários que aqui se deseja instituir... parece-nos que em 
Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro houvesse alguma casa em que se pudessem 
recolher os meninos filhos de portugueses e que estivessem imediatos a alguma 
pessoa, ou clérigo secular, sendo de quando em quando visitados e instruídos 
pelos da Companhia e que os padres tivessem o necessário para sua sustentação. 
As razões que para isto [iúra?] são propriamente porque, nestas partes, a maioria 
dos moradores com sua família reside fora em suas fazendas e engenhos e poucas 
vezes entre anos vêm à cidade... têm seus filhos nas fazendas, aonde têm muitas 
ocasiões de perderem-se e mui poucas doutrinas e exemplo de virtude, os quais se 
tivessem nas cidades casa aonde pudessem os filhos e pessoas que deles tivessem 
cuidado, todos folgariam muito mandá-los ao estudo e por esta causa há mui 
poucos estudantes nestas partes. Existem muitas vilas aonde temos residências e 
não escolas. Desejam muitos de poder ter comodidade de mandar seus filhos a 
aprender em nossas escolas e por falta de casa e pessoas que deles tenha cuidado, o 
deixam de fazer e esta é a causa de haver aqui tanta falta de clérigos... (ARSI, Lus. 
69, fls. 131-131v – grifos meus). 

O visitador, portanto, se preocupou também com a organização do “modo de 

seminário”, a fim de se retirar os filhos dos portugueses das “fazendas” porque ali eles tinham 

“muitas ocasiões de perderem-se”. Era mais uma tentativa de organizar o corpo disperso.  

 

 

 

                                                                                                                                                         

ocupava um lugar central no Diálogo sobre a conversão do gentio, de Nóbrega. A respeito do Diálogo, conferir 
Faria (2005, pp. 122-8). 
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4.1.2 Sobre as impressões do companheiro do visitador: a 

Narrativa de Cardim 

 

Como foi dito no início deste capítulo, Gouveia contava com a presença de um 

companheiro, Fernão Cardim, que escreveu nessa ocasião a célebre Informação da Missão do 

Pe. Cristóvão de Gouveia às Partes do Brasil, ano de 85, também conhecida como Narrativa 

epistolar. Penso que é interessante citar aqui alguns fragmentos desta Narrativa, sobretudo 

para comparar as duas formas de ver a Visita: a análise de Gouveia, como executor das ordens 

de Roma, e a de Cardim, como alguém que observava a Visita. Como será possível notar, a 

Narrativa de Cardim é mais suavizada que os escritos de Gouveia, até porque, como se trata 

de um texto publicado e “editado”, está organizado para ser “edificante”, o que não se 

aplicava a todas as missivas de Gouveia. 

De acordo com Castelnau-L’Estoile (2006), a Narrativa dessa Visita de Gouveia era 

um texto inteiramente construído sobre a noção inaciana de consolação. Este gênero de 

escrita devia ser familiar a Cardim, que evocava regularmente, no decorrer do relato da Visita, 

os membros da Ordem. A consolação, como descrito anteriormente, correspondia ao estado de 

regozijo que o praticante atingia quando percebia a vontade de Deus sobre si. Tal regozijo 

podia ser precedido de um mal-estar moral; frequentemente era acompanhado de 

manifestações físicas tais como as lágrimas – das quais Cardim fazia grande uso – e de 

estados de alma como a alegria e a devoção. Assim, a Narrativa da Visita de Gouveia é um 

texto profundamente jesuíta. O projeto de edificação não passava, aqui, por exempla de 

conversão ou de observações sobre os benefícios da obra jesuíta. Num contexto de 

dificuldades missionárias, Cardim escolheu a via da “consolação”, muito mais em harmonia 

com a difícil realidade da missão brasileira (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 387).  

Segundo o texto da Narrativa, nas Visitas que Gouveia fazia às Casas da Companhia 

na Província do Brasil, alguns fatos eram constantes: havia sempre a distribuição de 

relíquias144, a renovação dos votos, a reafirmação das regras da Companhia, a prática 

sacramental, a festa, o jantar. Repare-se que o visitador era, de fato, aquele que cuidava do 

cumprimento das regras e que impunha, portanto, a “pedagogia da vigilância” sobre os 

inacianos da Província do Brasil: 

                                                 
144 É interessante lembrar ao leitor o que já foi exposto a respeito da importância do controle que a Contra-
Reforma estabeleceu sobre o uso das relíquias, inclusive para pensar no significado do ato de sua distribuição e a 
sua relação com o controle das práticas religiosas, estabelecido pelos padres jesuítas em terras brasílicas. 
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Convalescido o padre, começou visitar o Collegio, lendo-se primeiro a patente na 
primeira prática; nella, e em outras muitas que fez, e mais colloquios familiares, 
consolou muito a todos. Ouviu as confissões geraes, renovaram-se os votos com 
devoção e alegria; distribuiu a todos muitas relíquias, Agnus Dei, relicários, 
imagens e contas bentas; deram-se a todos regras novas e se puzeram em 
execução as que ainda a não tinham, com que todos ficaram com maior luz, 
renovando-se no espírito de nosso Instituto (CARDIM, [1585], 1978, p. 174 – 
grifos meus). 

O mais interessante, contudo, é observar a forma como o visitador era recebido pelos 

estudantes. Apareciam algumas práticas interessantes para pensar o processo educativo nos 

Colégios nesse período: “uma eloquente oração”, a “prosa” e o “verso”, a recitação dos 

“epigramas”, a “boa música de vozes...”. Observe-se que novamente havia a distribuição de 

relíquias: 

Quando o padre visitou as classes, foi recebido dos estudantes, com grande alegria 
e festa. Estava todo o pátio enramado, as classes bem armadas com guadamecins, 
painéis e várias sedas. O padre Manuel de Barros, lente do curso, teve uma 
eloquente oração, e os estudantes duas em prosa e verso: recitaram-se alguns 
epigramas, houve boa música de vozes, cravo e descantes. O padre visitador lhes 
mandou dar a todos Agnus Dei, relíquias e contas bentas, de que ficaram 
agradecidos (CARDIM, [1585], 1978, p. 174 – grifos meus). 

A Narrativa de Cardim era rica em detalhes. Como ocupava o cargo de companheiro 

do visitador, ele pôde certamente fazer um verdadeiro “diário de viagem” pelas terras 

brasílicas. E aqui está uma diferença fundamental entre as assertivas do visitador e as 

observações descritivas de Cardim. Falando do Colégio da Bahia, este último descrevia: 

Os padres têm aqui Collegio novo quase acabado; é uma quadra formosa com boa 
capella, livraria, e alguns 30 cubículos, os mais delles têm as janellas para o mar. O 
edifício é todo de pedra e cal de ostra, que é tão boa como a de pedra de Portugal. 
Os cubículos são grandes, os portaes de pedra, as portas d’angelim, forradas de 
cedro; das janellas descobrimos grande parte da Bahia, e vemos os cardumes de 
peixes e baleias andar saltando n’agua, os navios estarem tão perto que quase ficam 
á falla. A igreja é capaz, bem cheia de ricos ornamentos de damasco branco e roxo, 
veludo verde e carmesim, todos com tela d’ouro... (CARDIM, [1585], 1978, p. 
175). 

Sobre a renda, o sustento e as divisões de classes do mesmo Colégio, Cardim 

salientava a harmonia, o trabalho e a fartura, mas também a terra que, segundo ele, era 

desleixada: 

O Collegio tem três mil cruzados de renda, e algumas terras adonde fazem os 
mantimentos; residem nelle de ordinário 60; sustentam-se bem de mantimentos, 
carne e pescados da terra; nunca falta um copinho de vinho de Portugal, sem o qual 
se não sustenta bem a natureza por a terra ser desleixada e os mantimentos fracos; 
vestem e calçam como em Portugal; estão bem empregados em uma lição de 
Theologia, outra de casos, um curso d’artes, duas classes de humanidades, escola 
de ler e escrever; confessam e pregam em nossa igreja, sé, etc. Outros empregam-
se na conversão dos índios, e todos procuram a perfeição com grande cuidado, e 
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serve-se Nosso Senhor muito deste Collegio, ao qual será honra e glória 
(CARDIM, [1585], 1978, p. 176 – grifos meus). 

Depois de visitado o Colégio da Bahia, “quis o padre ver as aldêas dos índios 

brevemente para ter algumas notícias dellas”. A primeira foi a do Espírito Santo, para a qual a 

comitiva partiu “com alguns 30 índios, que com seus arcos e flechas vieram para acompanhar 

o padre e revezados de dous em dous o levavam numa rede” (CARDIM, [1585], 1978, p. 

176). 

É muito interessante observar a festa com a qual os padres eram recebidos pelos 

nativos e a riqueza de detalhes oferecida por Cardim. Os meninos índios “faziam seu motim 

de guerra” e logo após “vinham com as mãos levantadas receber a bênção do padre”. 

Referindo-se a esse trecho da Narrativa de Cardim, Pompa (2003) ressaltou que vários eram 

os momentos que indicavam que a “tradução” estava sendo feita dos dois lados: a pregação 

sobre a vida do padre no estilo do caraíba, a festa “gentílica”, com urros espantosos que, 

porém, eram motivo de “consolação”, a nudez das mulheres que provocava apenas estranheza. 

Contudo, no excerto que se segue, de acordo com a autora, o detalhe mais interessante era o 

do anhangá, o diabo, que no catecismo indicava claramente o inimigo do gênero humano, 

mas nesta ocasião eraq tolerado como elemento característico da festa, pela sua “formosura”, 

um diabinho inócuo e jocoso, em suma (POMPA, 2003, p. 94). No entanto, o jesuíta usava 

um “tom pejorativo” quando se referia aos nativos: não se esperava que “a gente tão bárbara” 

pudesse fazer algo que inspirasse à “devoção”: 

Chegando o padre á terra, começaram os flautistas tocar suas flautas com muita 
festa, o que também fizeram em quanto jantamos debaixo de um arvoredo de 
aroeiras mui altas. Os meninos índios, escondidos em um fresco bosque, cantavam 
varias cantigas devotas enquanto comemos, que causavam devoção, no meio 
daquelles matos, principalmente uma pastoril feita de novo para o recebimento do 
padre visitador seu novo pastor... Os meninos, com muitos molhos de flechas 
levantadas para cima, faziam seu motim de guerra e davam sua grita, e pintados 
de várias cores, nusinhos, vinham com as mãos levantadas receber a bênção do 
padre, dizendo em portuguez, “louvado seja Jesus Christo”. Outros saíram com 
uma dança d’escudos á portugueza, fazendo muitos trocados e dançando ao som da 
viola, pandeiro e tamboril e flauta, e juntamente representavam um breve diálogo, 
cantando algumas cantigas pastoris. Tudo causava devoção debaixo de taes 
bosques, em terras estranhas, e muito mais por não se esperarem taes festas de 
gente tão bárbara. Nem faltou um anhangá, sc. diabo, que saiu do mato; este era o 
diabo Ambrosio Pires, que a Lisboa foi com o padre Rodrigo de Freitas. A esta 
figura fazem os índios muita festa por causa de sua formosura, gatimanhos e 
trejeitos que faz; em todas as suas festas metem algum diabo, para ser delles bem 
celebrada... As mulheres nuas (coisa para nós mui nova), com as mãos levantadas 
ao céu também davam seu Ereiupe [as boas-vindas], dizendo em português 
“louvado seja Jesus Cristo”(CARDIM, [1585], 1978, p. 177 – grifos meus). 
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A respeito da acolhida ao visitador e do “sucesso” da pregação jesuítica para os 

nativos, é pertinente ressaltar que, de acordo com Clastres (1978), pelo menos um dos temas 

de pregação dos missionários encontrou eco imediato junto aos índios: a promessa de uma 

vida sem fim depois da morte, pois reconheceram nesse ponto seu próprio mito da Terra sem 

Mal. Dessa maneira, compreende-se que tenham visto nos missionários autênticos caraís145 e 

que, além disso, não corriam quase nenhum risco de decepcioná-los, já que a Terra sem Mal 

que lhes prometiam não devia ser procurada neste mundo. “Talvez esteja aí a chave do 

extraordinário êxito dos jesuítas entre os guaranis” (CLASTRES, 1978, p. 51). Acrescento 

que talvez esteja aqui a chave para entender a acolhida calorosa feita ao visitador nas suas 

Visitas às aldeias. Gouveia foi, pois, acolhido como caraí. 

No trecho seguinte, de acordo com o jesuíta, os nativos eram “gratos” pela Visita, 

porque para eles era honroso saber que o visitador vinha de “tão longe para os visitar e 

consolar”. Por isso, os principais da aldeia pregavam aos demais sobre a vida do padre 

visitador. É pertinente frisar, contudo, que “a virtude oratória figurava de modo importante na 

formação de um grande líder indígena” (MONTEIRO, 1994, p. 24). Nesse sentido, repare-se 

que a pregação do “principal”, segundo Cardim, estendeu-se pela madrugada: 

aquella noite os índios principaes, grandes línguas, pregavam da vida do padre a 
seu modo, que é da maneira seguinte: começavam pregar de madrugada146 
deitados na rede por espaço de meia hora, depois se alevantavam, e correm toda a 
aldêa pé ante pé muito devagar, e o pregar também é pausado, freimático e 
vagaroso; repetem muitas vezes as palavras por gravidade, contam nestas 
pregações todos os trabalhos, tempestades, perigos de morte que o padre 
padeceria, vindo de tão longe para os visitar e consolar, e juntamente os incitam a 
louvar a Deus pela mercê recebida, e que tragam seus presentes ao padre, em 
agradecimento. Era para os ver vir com suas cousas, patos, gallinhas, leitões, 
farinha, beijus com algumas raízes e legumes da terra... Foi o padre delles visitado 
muitas vezes, agradecendo-lhes a caridade. O padre lhes dava das cousas de 
Portugal, como facas, tesouras, pentes, fitas, gualteiras, Agnus Dei... mas o com 
que mais folgavam era com o vinho de Portugal (CARDIM, [1585], 1978, p. 178 – 
grifos meus). 

No meu modo de entender, esse relato de Cardim é revelador, no sentido de pensar na 

atuação do jesuíta e os frutos que os missionários imaginavam colher. Mas é interessante 

                                                 
145 De acordo com Clastres, os caraís eram muito mais do que xamãs e superiores aos pajés: apenas uns raros 
pajés conseguiram chegar aos caraís e desde esse momento não era mais sua função cuidar dos doentes (o que 
seria uma função dos pajés) (CLASTRES, 1978, pp. 38-9). Os caraís viviam retirados, afastados das aldeias, e 
nunca residiam com os demais (inclusive com os chefes) nas grandes casas coletivas. Assim, de acordo com a 
autora, nunca se sabe de onde vêm os caraís: nem de qual lugar do espaço, nem de que ponto da genealogia 
(CLASTRES, 1978, p. 41). 
146 De acordo com Monteiro (1994), os jesuítas se apropriaram do papel do líder espiritual dos índios. Para o 
autor, nas suas atividades missioneiras, os jesuítas frequentemente adotavam práticas que acreditavam 
proveitosas por emularem os hábitos pré-coloniais. Era comum, por exemplo, ao modo dos discursos dos chefes 
e pajés, os jesuítas pregarem de madrugada (MONTEIRO, 1994, p. 49). 
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perguntar: o que pregavam os principais? Será que o que eles falavam sobre a chegada do 

visitador era o que os jesuítas gostariam de ouvir? Bem, mais importante do que as respostas 

para tais perguntas, é interessante pensar na forma como o jesuíta às vezes se iludia com 

sinais externos de conversão e adesão do índio à Missão. Os relatos produzidos sobre a Visita 

de Gouveia mostram que, mesmo após terem celebrado os sacramentos, os índios voltavam 

aos seus rituais passados, nos quais cantavam a vingança aos inimigos e a morte dos seus 

antepassados, por exemplo. 

Acho, por isso, pertinente ressaltar uma questão apontada por Pompa, para quem é 

fundamental destacar que o trabalho de evangelização e o de aprendizado do cristianismo 

foram um contínuo movimento de mudanças rápidas e reajustes incessantes de sistemas 

simbólicos, de um e de outro lado, para que pudessem continuar a fazer sentido num mundo 

que não era mais o mesmo onde aqueles sistemas se formaram. Para a autora, pois,  

Nunca houve, do lado indígena, a aceitação passiva e a absorção indiscriminada da 
fé imposta pelos missionários, e tampouco houve um fenômeno de “resistência” 
entendida como negação total da catequese e afirmação de seus costumes 
tradicionais. O que houve foi um processo de negociação ou, para dizer melhor, de 
“tradução”; o que houve foi a escolha de estratégias para solucionar o problema, 
linguístico e cultural, de reconhecer no “outro” elementos redutíveis ao mundo 
cultural do “eu” (POMPA, 2003, p. 95). 

Nesse processo de “tradução”, os índios participavam ativamente nas celebrações 

promovidas pelos jesuítas, cantando e tocando suas flautas na Missa: 

Ao dia seguinte, dia da visitação de Santa Isabel (3 de julho), precedendo as 
confissões geraes, renovaram os padres e irmãos das aldêas seus votos, para que 
estavam todos alli juntos, e o padre visitador disse Missa cantada com diácono e 
sub-diácono, officiada em canto d’órgão pelos índios, com suas flautas. Dali fomos 
á aldêa de S. João, duas léguas desta, onde houve semelhantes recebimentos e 
festas, com muita consolação dos índios e nossa (CARDIM, [1585], 1978, p. 178 – 
grifos meus). 

As Visitas de Pe. Gouveia às demais aldeias se faziam de forma semelhante ao que foi 

descrito em relação ao Espírito Santo: sempre eram recebidos com festa e ao final se dava a 

renovação dos votos dos padres residentes nas aldeias. Por isso, não vejo necessidade de 

descrever todas elas, a não ser quando percebo algum dado novo e relevante.  

Assim, depois de visitar as Aldeias do Espírito Santo, “aos 18 d’agosto partimos para 

Pernambuco”, mas, como os ventos eram contrários, pararam em Ilhéus, onde havia também 

uma casa da Companhia “aonde residem de ordinário seis”. Em seguida,  

acabada a Visita dos Ilhéus, tornamos a partir aos 21 de setembro, dia do glorioso 
apóstolo S. Matheus: ao dia seguinte nos deitou o tempo em Porto Seguro onde foi 
o padre recebido dos índios com uma dança mui graciosa de meninos todos 
empennados, com seus diademas na cabeça e outros atavios das mesmas pennas, 
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que os fazia mui lustrosos e faziam suas mudanças e invenções mui graciosas 
(CARDIM, [1585], 1978, pp. 178-81).  

Chegaram, enfim, à Bahia e desistiram da viagem para Pernambuco. 

Fato interessante de observar é que, quando chegado à Bahia, parece-me que o padre 

visitador queria colocar a casa em ordem e cumprir as determinações de Aquaviva. Isso se 

deu, acima de tudo, pela conversa demorada com os superiores e teólogos e pela confecção de 

um compêndio147. Observe-se o destaque dado às “dúvidas de casos de consciência”148, o que, 

acredito, é bastante significativo, por se tratar de um período no qual havia muitas 

imprecisões a respeito da escravidão dos índios, da administração dos sacramentos aos 

portugueses, índios e africanos e do poder temporal assumido pelo jesuíta nas aldeias: 

Chegados á Bahia, vendo o padre visitador que todo aquelle anno e o seguinte, até 
junho, não podíamos ir a Pernambuco, começou de tratar muito mais de propósito 
dos negócios de toda a Província, tomando mais notícia das pessoas della, e das 
mais cousas que nella ocorrem. Occupou-se muito tempo com os padres Ignácio 
Tolosa, Quirício Caxa, Luiz da Fonseca e outros padres superiores e theólogos, 
em concluir algumas dúvidas de casos de consciência; e fez fazer um compêndio 
das principaes dúvidas que por cá ocorrem, principalmente nos casamentos e 
baptismos dos índios e escravos de Guiné, de que se seguiu grande fructo; e os 
padres ficaram com maior luz para se poderem haver em semelhantes casos. Fez 
também compilar os privilégios da Companhia, declarando os que estavam mal 
entendidos, e fez que os confessores tivessem a parte distincta dos que lhes 
pertencem, para que entendessem os poderes que têm. E de tudo se seguiu muito 
fructo: glória ao Senhor (CARDIM, [1585], 1978, p. 182 – grifos meus). 

O padre visitador participou da Congregação Geral que se iniciou em 8 de dezembro 

de 1583. “Acabada a Congregação por ordem do padre visitador, foi por reitor do collégio do 

Rio de Janeiro o padre Ignácio de Tolosa com três padres e alguns irmãos...”. Gouveia não 

estava satisfeito com o pouco tempo que passou junto aos índios nas aldeias e “determinou 

visitar a segunda vez as aldêas dos índios mais devagar. Aos 3 de janeiro partimos o padre 

visitador, padre provincial e outros padres e irmãos...” (CARDIM, [1585], 1978, pp. 182-3). 

Veja-se o quanto a aldeia era o lugar central da Missão jesuítica na Província do Brasil. 

Gouveia passou a maior parte do tempo da Visita entre os índios, nas aldeias. 

Novamente no Espírito Santo, no dia de Reis (6 de janeiro de 1584), o padre visitador  

baptisou alguns 30 adultos, acompanhado de “boa música”. Na mesma Missa o 
padre “casou alguns em lei de graça” e “deu a communhão a 180 índios e índias”, 
dos quaes 24, por ser a primeira vez, commungaram á primeira mesa, com capella 
de flores na cabeça; depois da communhão lhes deitou o padre ao pescoço algumas 

                                                 
147 A meu ver, o que Cardim chama de “compêndio”, já era o “regimento” da visita que estava tomando forma. 
Tal regimento será discutido a seguir. 
148 Trata-se de uma disciplina que compunha o currículo dos colégios dos jesuítas no período. Ao que me 
pareceu, tal disciplina tratava dos casos nos quais o padre poderia ter dúvidas e tivesse algum “conflito moral”, 
como o casamento, o batismo e a “comunhão” para os índios, a escravidão e outros.  
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verônicas e nominas com Agnus Dei de várias sedas, com seus cordões e fitas, de 
que todos ficaram mui consolados (CARDIM, [1585], 1978, pp. 183-4 – grifos 
meus). 

Terminada a “festa espiritual” o padre visitador ordenou uma “festa corporal”. Tal 

procedimento também era adotado em outras Visitas de Gouveia às aldeias. A meu ver, 

tratava-se de um procedimento retórico de convencimento e de aproximação do universo 

indígena: a festa espiritual, com a distribuição de presentes aos índios que haviam feito a 

“primeira comunhão”, seguida pela festa corporal. Os padres aproximavam-se, assim, do 

mundo do índio e mostravam que também gostavam de festa e de comida. No entanto, Cardim 

não deixou de criticar os rituais festivos dos nativos, chamando-os de “ridículos”. Veja-se 

como se fez no Espírito Santo:  

Acabada a festa espiritual lhes mandou o padre visitador fazer outra corporal, 
dando-lhes um jantar a todos os da aldêa, debaixo de uma grande ramada. Os 
homens comiam a uma parte, as mulheres a outra: no jantar se gastou uma vacca, 
alguns porcos mansos e do mato, com outras caças, muitos legumes, fructas e 
vinhos feitos de várias fructas, a seu modo. Emquanto comiam, lhes tangiam 
tambores e gaitas. A festa para elles foi grande, pelo que determinaram á tarde 
alegrar o padre, jogando as laranjadas, fazendo motins e suíças de guerra a seu 
modo, e á portugueza... Andam tão inflammados em braveza, e mostram tanta 
ferocidade, que é cousa medonha e espantosa. As mulheres e meninos também os 
ajudam nestes bailos e cantos; fazem seus trocados e mudanças com tantos 
gatimanhos e tregeitos, que é cousa ridícula... Não se lhes entende o que cantam, 
mas disseram-me os padres que cantavam em trova quantas façanhas e mortes 
tinham feito seus antepassados. Arremedam pássaros, cobras e outros animaes, 
tudo trovado por comparações, para se incitarem a pelejar. Estas trovas fazem de 
repente, e as mulheres são insignes trovadoras (CARDIM, [1585], 1978, p. 185 – 
grifos meus). 

Repare-se que, mesmo após terem celebrado os rituais católicos, os nativos cantavam a 

vingança da morte dos inimigos e as “façanhas” que haviam feito seus antepassados. Um rito 

nada católico149... 

                                                 
149 A fim de fundamentar esta questão, vejo que é pertinente destacar a análise de Bosi (1992), para o qual o 
centro vivo e doador de sentido ao cerne da religiosidade tupi não se encontrava nem em liturgias a divindades 
criadoras nem na lembrança de mitos astrais, mas no culto aos mortos. Eis a função das cerimônias de canto e 
dança, das beberagens, do fumo inspirado e dos transes que cabia ao pajé presidir. Essas práticas eram ricas de 
significado e os ritos atavam a mente do índio ao seu passado comunitário, ao mesmo tempo em que garantiam 
sua identidade no interior do grupo. “A antropofagia não podia entender-se fora da crença no aumento de forças 
que se receberiam pela absorção do corpo e da alma de inimigos mortos em peleja honrosa” (Bosi, 1992, p. 69). 
Acho pertinente ressaltar, ainda, que para Fernandes (1970), o canibalismo tupinambá tinha uma função 
religiosa: a de promover uma modalidade coletiva de comunhão direta e imediata com o sagrado. “Comendo o 
adversário, o guerreiro se apropriava dos ‘poderes’ incorporados à sua personalidade”. Havia, no entanto, uma 
entidade sobrenatural beneficiária do sacrifício, de forma que a relação sacrifical, como forma de vingança, 
estaria incompleta sem a antropofagia. A coletividade participava do processo de recuperação mística, uma vez 
que somente esta participação poderia assegurar-lhe autonomia mágica diante de determinado grupo hostil e 
proporcionar-lhe um domínio fantástico efetivo sobre ele. Assim, a unidade mítica do “nosso grupo” se 
recompunha, ao mesmo tempo em que a do grupo hostil se quebrava. “A antropofagia, reconduzindo os 
devoradores ao estado de autonomia mágica, conferia-lhes domínio ou poder mágico sobre a coletividade 
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Cardim continuava suas observações a respeito dos costumes dos índios do Espírito 

Santo. Referindo-se à habitação dos nativos, ressaltava que, “como a gente é muita, costumam 

ter fogo de dia e noite, verão e inverno, porque o fogo é sua roupa, e elles são mui coitados 

sem fogo. Parece a casa um inferno ou labyrintho, uns cantam, outros choram, outros comem, 

outros fazem farinhas e vinhos...”. E se admira de não haver furtos entre eles: “porém é tanta a 

conformidade entre elles, que em todo o anno não há uma peleja, e com não terem nada 

fechado não há furtos”. De acordo com o jesuíta, “este costume das casas guardam também 

agora depois de christãos”. Da forma como os pais tratavam seus filhos, Cardim se admirava 

pela falta de castigos: “os pais não têm cousa que mais amem, que os filhos, e quem a seus 

filhos faz algum bem tem dos pais quanto quer... Nenhum gênero de castigo têm para os 

filhos; nem há pai nem mãi que em toda a vida castigue nem toque em filho, tanto os trazem 

nos olhos” (CARDIM, [1585], 1978, pp. 186-7). 

Referindo-se às aldeias do Espírito Santo, Santo Antonio e São João, Cardim 

destacava o “ministério” exercido pelos meninos doutrinados pelos padres: 

Em todas estas três aldêas há escola de ler e escrever, aonde os padres ensinam os 
meninos índios; e alguns mais hábeis também ensinam a contar, cantar e tanger; 
tudo tomam bem, e há já muitos que tangem flautas, violas, cravos e officiam 
Missas em canto d’orgão, cousas que os pais estimam muito. Estes meninos fallam 
portuguez, cantam á noite a doutrina pelas ruas e encomendam as almas do 
purgatório (CARDIM, [1585], 1978, p. 190). 

Cardim salientava que nessas aldeias todos, “grandes e pequenos, ouvem Missa muito 

cedo cada dia antes de irem a seus serviços, e antes ou depois da Missa lhes ensinam as 

orações em portuguez e na língua, e á tarde são instruídos no diálogo da fé, confissão e 

comunhão...”. Aditava que  

honram-se muito de chegarem a commungar, e por isso fazem extremos, até deixar 
seus vinhos a que são muito dados, e é obra mais heroica que podem fazer; quando 
os incitam a fazer algum peccado de vingança ou desonestidade etc., respondem 
que são de communhão, que não hão de fazer a tal cousa... têm extraordinário 
amor, crédito e respeito aos padres, e nada fazem sem seu conselho, e assim pedem 

                                                                                                                                                         

inimiga” (FERNANDES, 1970, p. 327). O não cumprimento do “desejo” do parente morto era carregado de 
consequências negativas. As pessoas sobre as quais pesavam as interdições sociais resultantes da morte 
sangrenta de um parente e as que deviam arcar com as obrigações da vingança ficavam expostas à ação mágica 
dos inimigos e às represálias do espírito do morto. Do mesmo modo, enquanto o desejo canibalístico das 
divindades não fosse satisfeito, a parentela sobre a qual caíam tais obrigações se via sujeita a perigos que só 
podiam ser evitados pela consumação do sacrifício sangrento. Diante da cadeia circular de obrigações impostas 
imperativamente pela necessidade de estabelecer a relação sacrifical, inaugurava-se um período de “doença 
social”, pois o equilíbrio do sistema de relações sociais era perturbado em suas próprias bases (FERNANDES, 
1970, p. 331). Havia, ainda, de acordo com Fernandes, uma ligação concreta entre as cerimônias de “destruição” 
dos inimigos e o sistema tribal de solidariedade social, como na distribuição ritual do corpo da vítima entre as 
parentelas (FERNANDES, 1970, pp. 342-3).    
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licença para qualquer cousa por pequena que seja, como se fossem noviços 
(CARDIM, [1585], 1978, pp. 190-1).  

Repare-se o quanto a “pedagogia da vigilância” disposta pelos padres sobre os nativos 

mudou a prática deles: pararam de beber “seus vinhos”, não “pecavam mais, não faziam nada 

sem pedir “conselho” aos padres, a ponto de parecerem “noviços”.  

Em 14 de julho de 1584 o visitador e sua equipe chegaram, enfim, a Pernambuco “e no 

Collegio fomos recebidos de Pe. Luís da Grã, reitor, e dos mais padres e irmãos com 

extraordinária alegria e caridade” (CARDIM, [1585], 1978, p. 197). 

No dia seguinte o padre visitador foi recebido pelos estudantes: 

Logo á quarta-feira fizeram os irmãos estudantes um recebimento ao padre 
visitador dentro em casa, no tempo do repouso. Recitou-se uma oração em prosa, 
outra em verso, outra em portuguez, outra na língua brasílica, com muitos 
epigramas. Acabada a festa lhes fez o padre outra, distribuindo por todos relicários, 
Agnus Dei, contas bentas, relíquias, imagens etc. Também se leu a patente, e todos 
deram a obediência ao padre tomando-lhe a bênção (CARDIM, [1585], 1978, p. 
198). 

Em relação aos estudantes de fora (os que não se destinavam ao sacerdócio), Cardim 

salientava que se tratava de filhos dos principais. Isso me parece uma constante: os que 

frequentavam os Colégios regularmente eram esses alunos. Aos índios e aos escravos, a 

instrução ficava restrita à catequese e às primeiras letras, como se verá adiante. Vejam-se as 

observações de Cardim: 

Os estudantes de humanidades, que são filhos dos principaes da terra, indo o 
padre á sua classe, receberam com um breve diálogo, boa música, tangendo e 
dançando mui bem; porque se prezam os pais de saberem elles esta arte. O mestre 
fez uma oração em latim. O padre lhes distribuiu contas, relíquias etc. (CARDIM, 
[1585], 1978, p. 198 – grifos meus). 

Terminada a Visita em Pernambuco (“aonde estivemos três meses”), “aos 16 de 

outubro (de 84) partimos para a Bahia... Houve muitas lágrimas e saudades á despedida, e não 

se podiam apartar do padre visitador, tão consolados e edificados os deixava, e com estas 

saudades se tornaram cantando pela praia as ladainhas, salmos e outras cantigas devotas” 

(CARDIM, [1585], 1978, p. 202). Veja-se como aparecia aqui o comportamento típico que 

advinha da consolação, sentimento tão caro ao praticante dos Exercícios espirituais. 

Permaneceram na Bahia por três semanas e depois partiram novamente para o Espírito 

Santo, em 14 de novembro (CARDIM, [1585], 1978, p. 203). A Visita foi acompanhada de 

festas e banquetes, como em outras Visitas. Em 20 de dezembro de 84, “véspera de S. Thomé, 

arribamos ao Rio. Fomos recebidos do padre Ignácio Tolosa, reitor, e mais padres, e do Sr. 

Governador”. A Visita foi seguida de festas e administração de sacramentos (CARDIM, 

[1585], 1978, pp. 207-9). Depois do Rio de Janeiro, o visitador partiu para a Capitania de São 
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Vicente, na qual Cardim pregou ao povo no “dia do mártyr Sebastião (20 de janeiro de 1585) 

que também era domingo do Sacramento e havia desta na matriz lhe preguei: concorreu toda a 

terra a ouvir o companheiro do visitador”. Daí partiram para Piratininga porque “desejavam 

os padres de Piratininga que o padre visitador se achasse naquella casa aos 25 de janeiro, dia 

da conversão de S. Paulo”. Após dormirem “ao pé de uma serra tão alta, que ao dia seguinte 

caminhamos até ao meio-dia, chegando ao cume bem cansados: o caminho é tão íngreme que 

às vezes íamos pegando com as mãos”. Também em Piratininga foram recebidos com festas e 

banquetes, como era comum. Houve administração de sacramentos, distribuição de relíquias, 

pregações. O padre visitador permaneceu lá até fim de fevereiro de 85 e voltou para S. 

Vicente, onde permaneceu até final de março (CARDIM, [1585], 1978, pp. 211-5). 

A Visita terminou na Bahia, onde o Visitador se reuniu com os reitores dos Colégios 

para ordenar “cousas muito necessárias”. Aqui se deu o ápice dos mecanismos usados para a 

“organização de um corpo disperso” por meio da aplicação da “vigilância” ordenada por 

Roma. Atente-se: 

Tanto que o padre visitador teve aqui na Bahia juntos os reitores dos Collegios, e 
outros padres professos, e antigos, attendeu dar a última mão á Visita desta 
Província, em a qual ordenou cousas muito necessárias ao bom meneio dos 
Collegios e residências, aldêas dos índios, missões, assentando algumas cousas e da 
Visita para todos poderem observar com grande glória divina, bom procedimento 
da Companhia, e bem da conversão, a observância religiosa a mandou a nosso 
padre-geral, e lhe veio toda aprovada sem lhe tirar cousa alguma, e assim se pratica 
até agora com notável fructo (CARDIM, [1585], 1978, p. 218). 

Aquaviva aprovou essa atitude de Gouveia, conforme atestou a carta que ele escreveu 

logo após o término da Visita: 

Cópia de uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva para o Pe. Christóvão de Gouveia 
Visitador, de 10 de agosto de 86. 
[...] V. R. me há contentado com a boa ordem em que deixa as coisas nesta 
Província em haver V. R. congregado os superiores para com eles tratar da 
resolução de pontos, com maior firmeza e melhor execução... (ARSI, Bras. 2, fl. 57 
– grifos meus). 

No ano seguinte, mais registros de elogios do geral a Gouveia. Porém, aqui aparecia 

claramente a discordância de Roma com relação às “ocupações temporais” dos padres. 

Aquaviva era taxativo ao dizer que não se deveria enviar “imperfeitos” à aldeia e sinalizava 

até a possibilidade do abandono dessa atividade se não se agisse da forma que ele imagina ser 

a conveniente. A questão é: a esta altura da Missão, os padres que atuavam em terras 

brasílicas não enxergavam mais a possibilidade de atender às determinações de Roma. O 

jesuíta continuou na aldeia e não abriu mão da sua administração temporal. O problema era 

tão complicado que voltou a aparecer na terceira Visita à Província do Brasil, já no século 
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XVII. Este, para mim, era o nó da questão e é a partir daí que se podem compreender os 

conflitos e a crise que se instalaram no interior da Companhia de Jesus na Província do Brasil 

no período. Aqui, pois, aparecia mais um ponto para pensar no lugar do jesuíta na sociedade 

colonial. Não dá para fugir da ideia de que a aldeia ocupava um lugar fundamental em tal 

discussão. Nela se construía a identidade da Missão jesuíta na Província do Brasil neste 

período. Atente-se para o fragmento, bastante diverso do que se viu na Narrativa 

“consoladora” de Cardim: 

Cópia de uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva para o Pe. Christóvão de Gouveia 
Visitador, de 21 de janeiro de 87. 
Foi muito bem a eleição de quatro dos nossos que V. R. enviou para Tucumã, pois 
que para tais empresas convém enviarmos os melhores e mais virtuosos... Façam 
muita advertência que os nossos andam demasiadamente ocupados com coisas 
exteriores e ocupações temporais. As quais... fazem grande dano à virtude e 
recolhimento interior do qual sou informado que há falta... Assim, não convém 
enviar imperfeitos às Aldeias, residências e missões... senão gente provada, e que 
se não puder enviar tal, é melhor não enviar nada... (ARSI, Bras. 2, fl. 57 – grifos 
meus). 

Para o geral, somente assim se evitariam os possíveis problemas e escândalos. A 

rigidez das normas de Aquaviva era perceptível também no fato de que ele não estava 

preocupado com a “quantidade” e sim com o “bom nome da Companhia”. Para preservar este 

bom nome, o geral não hesitava em pôr em cena regras bastante severas: 

e assim se evitariam “equitaciones” e moléstias entre os nossos e escândalos com 
os de fora. E é melhor abraçar antes menos que pôr com isso a perigo o bom nome 
da Companhia. Sou também informado que os superiores das residências não se 
dão bem para com os súditos. V. R. faça que sejam instruídos e avisados que os 
tratem com muita caridade e amor, suportando assim com paciência e discrição, 
porque de outra maneira sempre haverá amarguras (ARSI, Bras. 2, fl. 58 – grifos 
meus). 

No trecho logo abaixo, mais uma vez se notava o rigor das ordens de Aquaviva. Nele, 

o geral era categórico ao proibir o uso de livros profanos, usados com o intuito de “solenizar” 

as festas. É pertinente recordar, aqui, o que foi dito no Capítulo I sobre o controle dos livros 

pela “campanha pedagógica contra-reformista”. Colocava-se, pois, uma vez mais, a 

“pedagogia da vigilância” em cena: 

A [lecion] dos livros profanos... é coisa muito nociva ao espírito e sou informado 
que está introduzida nesta Província [com capa] de solenizar as festas com 
sonetos... Encomendo a V. R. que os tais livros totalmente se quitem, e a ninguém 
seja permitido tê-los, nem ler por eles (ARSI, Bras. 2, fl. 58 – grifos meus)150. 

                                                 
150 Em seu “Memorial” Gouveia, de fato, já havia feito o seguinte pedido ao geral: “Que se dê alguma emenda 
aos livros de humanidade de [Plauto?], Terêncio, Horácio, Marcial, Ovídio etc., que foram proibidos por nosso 
Pe. Everardo que Deus tem, para que os mestres possam usar deles” (ARSI, Lus. 68, fl. 418). Repare-se que, 
novamente, havia discordância entre o geral e Gouveia. 
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4.1.3 Sobre a legislação produzida pela Visita: vigilância e 

disciplina  

Pe. Manuel Viegas, residente na Capitania de São Vicente, escreveu uma carta ao 

padre-geral Aquaviva sobre os frutos da Visita de Gouveia. Esta carta foi escrita logo após o 

término da Visita, no dia 21 de março de 1585 (cf. ARSI, Lus. 69, fl. 63v). Atente-se para as 

observações do jesuíta ao falar do visitador e das providências tomadas após sua Visita, 

principalmente no que dizia respeito ao aprendizado da língua da terra. Note-se que aparecia 

mais uma vez o desinteresse do jesuíta pelas atividades desenvolvidas com os nativos em suas 

aldeias: 

Pax Christi. 
Padre mio em Xto. 
[...] Mui bem foi recebido o padre visitador nesta Capitania... com cuja Visita e 
bom modo de tratar e bom modo de falar com todos se alegraram e consolaram 
todos... e creia-me V. P. que tanto ficamos todos tão consolados e animados no 
serviço de nosso Senhor depois que com ele falamos e tratamos nossas dúvidas e 
coisas e ouvimos suas mui consolativas e animosas práticas que não o sei eu 
declarar e dizer com palavras a V. P., grande foi o amor que a todos nos 
demonstrou... Grande é o zelo que tem da conversão deste gentio do Brasil e assim 
manda que todos que são para isso aprendam e saibam a língua da terra e nenhum 
(conforme ao que de V. P. mandou) manda ordenar de ordens sacras ainda que seja 
muito para isso, sem que primeiro saiba e aprenda a língua da terra. E assim foi 
bem ordenado de V. P. porque sabe V. P. que mui poucos a queriam aprender e 
saber e dar-se a ela: e todos eram dar-se às letras e serem pregadores dos 
portugueses e subir ao púlpito a pregar aos brancos e não se recordavam desta 
pobre gente de lhe pregar em sua língua (ARSI, Lus. 69, fls. 62-62v – grifos 
meus). 

 Na mesma carta, Viegas esclarecia o motivo pelo qual era tão necessário saber a 

língua dos nativos. Veja-se que o jesuíta depreciava a “gente do Brasil”, para a qual “poucas 

letras bastavam”: 

As letras em toda parte são mui necessárias e mais em umas partes que em outras: 
no Japão são mui necessárias porque é gente de melhor saber e sutil engenho e é 
necessário saber-lhe responder a suas sutis perguntas. Mas por aqui, para esta 
gente do Brasil, poucas letras bastam e quem nesta terra sabe a língua dela é aqui 
teólogo. E muitos padres que vêm de lá teólogos nos dizem que se pudessem ser, 
que dariam a metade de sua teologia pela língua e eu digo a V. P. que não darei 
minha língua por toda sua teologia... Agora todos que são para isto se dão a saber a 
língua e desta maneira agora haverá muitos línguas na terra e os índios não 
perecerão à míngua de línguas, porque nós os línguas antigos já somos velhos e é 
necessário que venham outros em nosso lugar... (ARSI, Lus. 69, fl. 62v – grifos 
meus). 

Ao final de sua carta, porém, Viegas parecia estar disposto a convencer Roma de que 

os nativos eram “boa gente”. Para tanto, falava de uma nova tribo, os “maromeri”, gente que 

“não comia gente”. Confira-se: 
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É esta gente mui boa, amigável e tem boa inclinação e folga muito de saber e 
aprender as coisas de nossa Santa fé. Esta gente maromeri não come gente, não 
tem cada um mais que uma mulher, pelo que com eles se pode fazer muito. E saiba 
V. P. que já em suas aldeias não sendo cristãs, tem já cruzes [arboladas] 
alevantadas. O Pe. Visitador determina agora, com a ajuda de nosso Senhor, a 
mandar-me falar-lhes. E já tem conhecimento e notícia dos padres, a quem eles 
chamam axê... (ARSI, Lus. 69, fl. 63 – grifos meus). 

É fundamental reafirmar, no entanto, que a missão do visitador era sobretudo a de 

apertar o cerco em torno das questões internas da Companhia de Jesus no Brasil e dissipar o 

perigo de cair nas tentações que o Novo Mundo oferecia ao padre. Assim, de acordo com 

Leite, com o “conhecimento progressivo da terra” e da “atração das mulheres índias para com 

os brancos”, foi “medida de necessidade e prudência” suprimir tudo o que pudesse “sugerir 

facilidades”. A partir da Visita, a ordem era que  

Houvesse mais clausura e as janelas tivessem grades. Os altares das Aldeias 
deviam também ser fechados pelas ilhargas; e desde o cubículo do Superior haveria 
uma janela por onde se pudesse ver tudo o que se passava na igreja. As Visitas a 
mulheres reduziam-se ao mínimo e só em casos absolutamente necessários. E os 
Superiores atendessem aos que falavam a sós com índias, a ver se eram realmente 
de provada confiança para estes ministérios (LEITE, HCJB, II, p. 408).  

 Em 1584, o padre visitador despediu seis irmãos da Companhia: quatro escolásticos e 

dois coadjutores, e dava as razões para a saída: “três por indisciplina, três por questões de 

sexto mandamento151; destes últimos, um era mameluco, outro flamengo, do terceiro não se 

diz a nacionalidade”. Leite analisou os documentos relativos à despedida de alguns inacianos 

e destacou que  

A grande ocasião foi o trato com os índios. Numa lista, dos que tinham saído antes 
de 1603, a maioria tem a designação de línguas, isto é, os que tratavam 
imediatamente com os índios. São quási todos irmãos, e grande parte da terra 
(LEITE, HCJB, II, p. 451 – grifos meus). 

Veja-se que a causa da despedida estava no trato com os índios e na admissão de 

“naturais da terra” no interior da Companhia. O trato com os índios era visto aqui como 

prejudicial à preservação da vocação jesuítica. Por isso muitos resistiam à ideia de ir morar na 

aldeia. Mas quero destacar, em especial, que a dispensa de alguns irmãos por parte do 

visitador era significativa. Este não era um procedimento simples, mas de controle e de 

tentativas de preservar o “bom odor” da Ordem diante da sociedade colonial. Era, por assim 

dizer, uma forma de deixar claro aos que ficavam na Companhia: tomem cuidado, porque só 

permanecem aqui os que são “fiéis”! 

                                                 
151 Não pecar contra a castidade. É interessante observar que o documento não explicitava qual era “o sexto 
mandamento”. Este, a meu ver, é um indicativo de que os membros da Ordem deveriam conhecer as leis que os 
policiavam e supunha-se que todos já sabiam das punições advindas do não cumprimento delas. 
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Era preciso, pois, regulamentar todos esses processos e torná-los claros. De acordo 

com Leite, Pe. Cristóvão de Gouveia foi o maior legislador da Companhia de Jesus no Brasil 

no século XVI. A partir de sua Visita, tudo o que ele ordenava constituía-se em “um 

verdadeiro Costumeiro” do Brasil, com força de lei. As ordenações do visitador vigoraram 

durante todo o século XVII e somente começaram a ser revistas no início do seguinte. Até sua 

Visita, não se conheciam, no Brasil, muitas normas da Companhia, chamadas de Instituto, 

como comprova uma das primeiras cartas enviadas por Aquaviva a Gouveia: 

Cópia de uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva para o Pe. Christóvão de Gouveia, 
Visitador, de 11 de abril de 83. 
Porque o último privilégio que têm os Mestres de Noviços para mostrar aos demais 
que se foram para ler aos que estão nas Casas de probacion há parecido imprimir 
de alguns exemplares com alegações à margem para que os que não têm tanta 
notícia do Instituto, possam de outros muito lugares que hajam as Constituições e... 
alguns principais que nela se alegrem... (ARSI, Bras. 2, fl. 54 – grifos meus). 

É também nesse sentido, conforme saliento, que pela Visita de Gouveia é que se pôs 

em cena a “pedagogia da vigilância” jesuítica, amparada pelos decretos contra-reformistas e 

pelos mandamentos daquele que quis colocar “tudo em ordem”: Pe. Cláudio Aquaviva. 

“A pouco e pouco, foi-se, pois, promulgando e conhecendo, no Brasil, o Instituto da 

Companhia e foram chegando as diversas partes, de que se compõe”. Pois, de acordo com 

Leite, “na Companhia, cada ofício, desde o provincial ao mais humilde porteiro, têm as suas 

regras próprias. Em 1584, o visitador escrevia que ainda não tinham chegado as dos 

sacerdotes e pregadores, mas que já as pedira de Portugal”. O pedido foi atendido, pois “em 

1592, assinala Belliarte a chegada da confirmação do Instituto” (LEITE, HCJB, II, pp. 417-8).  

Para mim, no entanto, fica claro que a chegada das normas do Instituto não tinha como 

objetivo somente a explicitação da hierarquia dentro da Companhia e das funções de cada 

jesuíta na Ordem, como queria Leite. O desconhecimento dessas normas revelava muito mais 

que isso. Penso que a intenção de Roma era, sobretudo, trabalhar a unidade do corpo 

disperso. É por isso que, ao final de sua Visita, Gouveia mostrou a que veio. A Visita não era 

somente para conhecer a terra e fazer festas com os índios. Era, acima de tudo, para “colocar 

tudo em ordem”. 

Em seu “Memorial” dessa Visita, por exemplo, Gouveia insistia em regulamentar 

algumas questões sobre a prática dos missionários na Província do Brasil. Para o visitador, a 

questão dos casamentos entre índios e escravos e da excomunhão aos colonos que 

“roubavam” índios exigiam regulamentação. Confira-se: 

Memorial do Pe. Visitador. 
Pede a resposta sobre os casamentos dos índios e escravos de Guiné... 
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Que se haja excomunhão contra os que furtão... índio ou índia das aldeias que os 
padres têm a cargo (ARSI, Lus. 68, fl. 418 – grifos meus). 

Nessa mesma direção, repare-se em alguns exemplos de novas práticas impostas a 

partir da Visita: a respeito do horário cotidiano, nos Colégios do Pernambuco e da Bahia e nas 

suas residências, levantavam-se às quatro, todo o ano, exceto na quaresma, na qual se 

levantariam meia hora mais tarde; no Colégio do Rio de Janeiro e residências dependentes, o 

levantar era às quatro, de setembro à quaresma; da quaresma a setembro, às cinco. A partir da 

Visita, firmaram-se também as regras em relação às práticas religiosas: “tomava-se disciplina 

às sextas-feiras. A comunhão dos irmãos era aos domingos e dias santos (...). A recitação 

diária das ladainhas dos Santos começou a usar-se no Brasil, em 1584” (LEITE, HCJB, II, p. 

419).  

Castelnau-L’Estoile destacou que, se as condições de exercício do apostolado não 

eram fáceis no Brasil, as dificuldades dos missionários não eram simplesmente externas e a 

vinda de Gouveia foi diretamente provocada por problemas internos à Província, tais como a 

insuficiência de superiores e o conflito em torno da posse de escravos. Na correspondência 

administrativa que o visitador enviou ao geral, percebem-se ecos diretos desses problemas 

internos. O visitador tranquilizava o centro quanto aos superiores da Província, diluía o 

conflito sobre a escravidão e enviava de volta à Europa os padres muito intransigentes. O 

visitador retomava a questão das aldeias frequentemente nas cartas, de forma mais negativa, 

contrastando fortemente com o relato suavizado de Cardim. Em sua primeira carta, de 25 de 

julho de 1583, ele se limitava a evocar o desprazer dos jesuítas por estarem nas aldeias 

(“pouco gosto destar en las aldeas”); um pouco adiante ele observava que aqueles que 

estudaram “consideram-se mal empregados nas aldeias”152 (CASTELNAU-L’ESTOILE, 

2006, pp. 127-8 – grifos meus).  

Ao final de sua Visita, o trabalho de Gouveia consistia em insuflar o espírito das 

Constituições na aldeia missionária, compondo um regimento das aldeias. O regimento era, 

pois, a conciliação do ideal jesuítico expresso nas Constituições com a realidade das aldeias 

visitadas. Com o visitador, a realidade da aldeia era, portanto, transformada e sistematizada 

                                                 
152 Discordo de alguns pontos apresentados pela autora. Acho que Gouveia não conseguiu tranquilizar o centro 
da Ordem em relação aos superiores, até porque ele próprio não estava satisfeito com Anchieta, por exemplo. 
Também acho que o visitador não tinha uma visão “negativa” das aldeias. Pelo contrário, foi nas aldeias que ele 
passou a maior parte do tempo e era o defensor da ideia de que os noviços deveriam morar um tempo nelas. 
Aliás, nas cartas com as quais trabalhei, é possível ver que Gouveia não se limitava “a evocar o desprazer” dos 
jesuítas pelas aldeias, mas demonstrava que na aldeia era que se constituía a “identidade” da Missão jesuítica no 
Brasil. O que Gouveia fez, isso sim, foi regulamentar tal espaço, não por vê-lo de forma negativa e sim por se 
interessar por ele. Penso que, se havia uma visão negativa das aldeias, esta não era de Gouveia, mas de alguns 
padres que não queriam saber de residir naquele espaço.  
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para se tornar a norma missionária da Província do Brasil. O regimento era dividido em cinco 

grandes seções. Em primeiro lugar, ele previa regras para o conjunto dos jesuítas da 

Província: 22 parágrafos “Para lo general de la Província”, concernindo, por exemplo, aos 

horários, à formação, à correspondência. Depois o regimento enfocava regras particulares 

conforme os diferentes lugares onde se podia encontrar os jesuítas da Província: o Colégio, as 

Capitanias, a aldeia e as Missões. Esta mistura entre os termos jesuíticos (Colégios e Missões) 

e os termos especificamente brasileiros (Capitania e aldeia) é emblemática do procedimento 

que presidiu à elaboração desse regimento: adaptar o espírito da Companhia (CASTELNAU-

L’ESTOILE, 2006, pp. 129-30). 

Nesse sentido, perguntou Castelnau-L’Estoile, “Que concepção, que prática e que 

objetivos da Missão revela o regimento de Gouveia?”. Ao que respondeu: 

O regimento define tipos de ministérios ou lugares geográficos onde se exerce a 
atividade jesuítica. Esses diferentes lugares podem ser visualizados sob a forma de 
espaços concêntricos. Assim, o “Colégio” constitui o núcleo do mundo jesuíta: é ao 
mesmo tempo o lugar da autoridade (é lá que reside o provincial), o lugar do 
sagrado (a igreja, os relicários) e a mais forte concentração dos membros da 
Companhia. A “casa” é um lugar de menor densidade jesuítica que o Colégio: ali 
os padres são menos numerosos; o ambiente exterior, menos urbano, é mais 
estranho ao mundo jesuíta do que o são as cidades bem portuguesas de Salvador, 
Olinda ou Rio de Janeiro; a casa também está numa relação de obediência e 
dependência, especialmente financeira, para com o Colégio153 (CASTELNAU-
L’ESTOILE, 2006, p. 130). 

Para a autora, portanto, o regimento de Gouveia organizou ao mesmo tempo as 

relações internas – ou seja, entre os próprios jesuítas – e as externas, entre os jesuítas e o 

mundo exterior. A seção concernente às aldeias compreendia uma parte importante dedicada 

às relações internas. A aldeia era um lugar de residência de vários jesuítas e, por assim dizer, 

“constitui-se numa micro-Companhia”. As regras das aldeias encobriam, assim, a 

ambivalência do projeto jesuíta: buscar sua salvação e buscar a salvação dos outros. No caso 

dos missionários tal ambiguidade era exacerbada: o missionário era, por excelência, aquele 

que procurava sua salvação ao buscar a dos outros, e aquele que punha sua salvação em risco 

para alcançar a dos demais. As regras estavam ali para indicar a via estreita entre a salvação 

dos outros e a sua própria (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 131). 

                                                 
153 Acho importante frisar também que, ao que me pareceu, o regimento não sistematizava essas definições 
geográficas, como quis a autora. Em primeiro lugar porque nas casas da Companhia espalhadas pelas Capitanias 
também havia “lugares sagrados” e relicários; e, depois, penso que a principal questão do regimento era 
regulamentar a atividade dos padres, num tempo em que se instalou uma crise no interior da Companhia e na sua 
relação com Roma e com a sociedade colonial. O intuito do regimento não era, pois, “definir ministérios” ou 
“lugares geográficos”. Essa questão já era clara para os inacianos que viviam por aqui. Porque estes já 
conheciam as Constituições que haviam chegado por aqui em 1556 e que regulamentavam todas essas questões, 
como foi possível demonstrar no meu mestrado (cf. FARIA, 2005). 
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O papel da Visita de Gouveia era, também, o de unificar as práticas espirituais. Para 

ajudar o jesuíta a alcançar sua salvação, o regimento deveria ajudá-lo a não cair em pecado. 

Era preciso, portanto, limitar as oportunidades, especialmente evitando-se a solidão de 

qualquer jesuíta (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 138).  

Desenhava-se então, pelo regimento, uma espécie de clausura imaginária constituída 

pelo olhar do companheiro sempre presente. Observe-se: 

Não se mande de ordinário ninguém fora da casa sem companheiro, sem licença 
especial do padre provincial, nem por fora se apartem um do outro por distância 
em que não se possam ver um ao outro, a não ser por uma grande necessidade, e 
quando retornarem à casa que prestem contas disso ao superior (“Para lo general de 
la Província”, §9, ARSI, Bras. 2, fl. 141 – grifos meus). 

 O regimento aparecia como elemento fundamental no equilíbrio da Província. Mas, 

sobretudo, como um mecanismo de controle, vigilância e ordenamento. Veja-se, pelo excerto 

seguinte, que o visitador apertava o certo em relação à prática jesuítica de ir buscar índios no 

sertão: 

Não irão os nossos ao sertão a buscar índios gentios nem darão seu parecer para 
lhes ir fazer guerra sem especial licença do Pe. Provincial, o que tal não dará senão 
em algum caso raro e de muito serviço de N. Senhor (“Para lo general de la 
Província”, §10, ARSI, Bras. 2, fl. 141 – grifos meus). 

Diferentemente do período em que Pe. Manuel da Nóbrega praticava a via amorosa, 

quando os meninos índios eram intérpretes nas confissões, agora somente os coadjutores 

poderiam sê-lo: 

Coadjutores temporais se esforcem quanto for possível estarem de ordinário nas 
aldeias e aprender a língua de propósito e serem intérpretes nas confissões (“Para 
lo general de la Província”, §11, ARSI, Bras. 2, fl. 141). 

O visitador ainda proibia aos inacianos terem terras e fazerem roças. Confira-se: 

Nas residências não se devem fazer roças de mandioca e milho e arroz para os 
nossos, nem outras grangerias, nem se admitam terras que não forem necessárias 
para o sítio e cerca de casa (“Para lo general de la Província”, §12, ARSI, Bras. 2, 
fl. 141). 

O fragmento reproduzido agora é muito interessante porque demonstra o quanto o 

jesuíta desejava manter o controle sobre a vida dos índios que viviam nas aldeias e sobre eles 

aplicar a “pedagogia da vigilância”, aqui expressa pelas Visitas constantes aos nativos e pela 

informação minuciosa sobre seus costumes e práticas. É fundamental observar também o 

acréscimo feito por Aquaviva em Roma. Atente-se: 

Os superiores dos Colégios ou Capitanias onde houver aldeias devem ir pelo menos 
uma vez por ano visitá-las, e que se informem se há alguns pagãos, escandalosos, 
feiticeiros ou amancebados e se se confessaram todos na quaresma, se vêm à Missa 
aos domingos e festas, e às doutrinas rotineiras, e se há algum por casar tendo 
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idade para isso, ou se estão fora da aldeia sem licença, e deem-lhes remédio 
conveniente a suas almas de tal maneira que se veja e se entenda que o fazem por 
caridade como padres e não juridicamente, pois seria usurpar o cargo do bispo e 
ofendê-lo154, e façam cumprir inteiramente os avisos que estão dados para as 
aldeias e procurem que na medida do possível sejam providos de todas as ajudas 
corporais e espirituais os padres e irmãos que nelas residam (“Para lo general de la 
Província”, §13, ARSI, Bras. 2, fl. 141 – grifos do original). 

A questão do uso de intérpretes voltava a aparecer e Aquaviva fez novamente um 

acréscimo ao texto. Havia, ainda, a proibição de atender aos índios que estivessem 

“desnudos”, o que explicitava o controle sobre o corpo do índio: 

Não se usem intérpretes, senão com necessidade e quando houver, sejam pessoas 
de confiança, dos quais não se apartem os confessores, quando ouvem semelhantes 
confissões, mas estejam presentes e o intérprete refira-se às palavras como o 
penitente as for dizendo para ajudar-lhe melhor e perguntar-lhe o que fora 
menester. Nem se confessem homens nem mulheres totalmente desnudos155, 
podendo haver algum modo para virem decentemente vestidos (“Para lo general de 
la Província”, §13, ARSI, Bras. 2, fl. 142 – grifos do original). 

Os trechos transcritos adiante dizem respeito aos Colégios. No primeiro aparece a 

exigência do saber latim para ser admitido como estudante: 

A ninguém se receba por estudantes sem saber bem o latim, ou pelo menos, ter 
habilidade e idade para antes de ser de 25 anos aprendê-lo, ou antes dos 30 se 
soubesse a língua, ou outras raras partes. E para isso se lhes dê o tempo necessário 
(“Para los Colegios”, § 12, ARSI, Bras. 2, fl. 143 – grifos do original). 

O parágrafo seguinte é fundamental, não somente pelo que está prescrito, mas porque 

o original está rabiscado, o que, contudo, não o tornou ilegível. A razão é clara: Aquaviva era 

contrário ao que Gouveia prescreveu nele. Ele nunca se mostrou favorável à residência do 

noviço na aldeia, como revelavam outras determinações do geral. Veja-se o texto que foi 

rabiscado:  

Os noviços podem cumprir o mês de peregrinação... indo com algum padre pelas 
fazendas em missão. E os estudantes dentro de um ano aprendam a doutrina na 
língua e antes de acabarem a probação irão residir nas aldeias, onde ouvirão um 
mês, para poder ensinar (“Para los Colegios”, § 13, ARSI, Bras. 2, fl. 143 – grifos 
meus).  

                                                 
154 Nos excertos do regimento “tudo o que está riscado por baixo foi acrescentado em Roma pelo N. P. Geral” 
(ARSI, Bras. 2, fl. 148). É nesse sentido que me referia, na Introdução deste texto, ao fato de que, no período de 
Aquaviva, o papel de “editar” as cartas era feito pelo próprio geral. Contudo, ele não conseguiu fazer isso com 
todas. Parece-me que só editou os documentos que sistematizavam regras, como era o caso do regimento. 
155 A partir de então, tal questão me parece normatizada. Contudo, ainda gerava dúvidas, como mostrou a 
pergunta apresentada a Aquaviva pelo provincial Marçal Belliarte, em 1592: “Si es bastante causa para no 
obligar a uno que deprenda la língua entre los índios, dizir que le es danosa la vista de mugeres desnudas” 
(ARSI, CP. 46, fl. 155v). Ao que Aquaviva respondeu, em janeiro de 1594: “A caridade e o ofício do superior 
pedem que em tais casos não ponha o súdito em perigo. Porém, quando se suspeitasse que aquele temor do 
súdito nasce da imaginação, ou apreensão, ocupe ao tal em alguma coisa na qual se entende que tenha 
repugnância e por outra parte poderá por meio do confessor procurar [allanar] aquela dificuldade” (ARSI, CP. 
46, fl. 316v). 
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O próximo fragmento tratava da questão do governo secular por parte do superior. 

Esta era uma das questões cruciais para o jesuíta nesse período e constituía-se no ponto de 

maior discordância entre os jesuítas da Província do Brasil e a direção da Ordem em Roma. O 

excerto mostra também que o problema do “governo temporal” não estava restrito aos padres 

que viviam nas aldeias. No Colégio tal “desvio de conduta” também era possível: 

Meter-se o superior muito no governo particular das coisas temporais é grande 
impedimento para entenderem em outras de mais importância. Pelo que deve 
comumente executar as coisas particulares pelo ministro ou mestre de noviços, se a 
eles pertencerem, e não se meter imediatamente nelas senão com necessidade 
(“Para los Colegios”, § 22, ARSI, Bras. 2, fl. 144 – grifos meus). 

O parágrafo adiante prescrevia o currículo para o curso de artes. Na parte sublinhada, 

Aquaviva recordava que em Roma já se tinha um esboço do Ratio studiorum e que ele deveria 

ser enviado às Províncias156: 

No Colégio da Bahia, depois da lição de casos e da de latim, se vierem dez 
estudantes de fora pelo menos que saibam bem latim, se poderá começar o curso de 
artes, o qual se acabará em três anos... As disputas do curso que se costumam ter 
em casa se podem ter na classe todos os dias na última meia hora pela manhã e pela 
tarde. [Aura] também uma lição de teologia na qual, [mientras no llegare] a ordem 
dos estudos que de Roma se enviará a todas as Províncias, se guardará este: 
explicarão as três partes de S. Tomás com tal ordem que em quatro anos se tenham 
as principais matérias do especulativo: no primeiro ano, a matéria de Beatitudine, 
Scientia Dei, Voluntate Dei, Predistinatione, Trinitate, Angelis; e no 2º e 3º anos: 
De Voluntatio, Peccatis, Gratia, Fide, Spe et Charitate; no quarto ano: De 
Incarnatione e as mais que puderem dentro dos quatro anos. As demais matérias de 
S. Tomás se poderão deixar para o que fizer a lição de casos, na qual somente se 
lerá Caietano ou [Navarro?], de maneira que dentro de três ou quatro anos se leiam 
as principais [vias?] morais: De Conctractibus, [Restitut?], Voto, Juramento, 
Sacramentis et Censuris... (“Para los Colegios”, § 24 e 25, ARSI, Bras. 2, fl. 144 – 
grifos do original). 

Por fim, o parágrafo seguinte determinava a execução de conclusões públicas, que se 

davam em forma de disputas157: 

Cada semana haja conclusões públicas de casos ou teologia e façam os superiores 
ir sempre nelas alguns teólogos antigos... se poderá ter... disputas magnas em que 
se defendam algumas matérias de Artes, Theologia e Casos... (“Para los Colegios”, 
§ 26, ARSI, Bras. 2, fl. 144 – grifos meus). 

O regimento de Gouveia, no entanto, também escancarava uma questão: a aldeia era 

um lugar perigoso! Esse mote aparecia ao longo de todo o documento. Isolados entre as 

populações que os jesuítas consideravam caracterizadas pelo pecado, os missionários corriam 

o risco de perder ali sua identidade jesuíta. Para quebrar o isolamento da aldeia, o regimento 

                                                 
156 Essa era uma das únicas referências ao Ratio studiorum que encontrei no material que pesquisei no ARSI.  
157 De acordo com Soares “são três as coisas que se perguntam em toda a disputa, ‘se é ou não, o que é e como 
é’” (SOARES, [1562], 1995, p. 55). 
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insistia sobre os laços que deviam unir o restante da instituição aos missionários isolados. Tais 

laços eram materializados pela Visita anual obrigatória do superior da residência ou do 

Colégio do qual dependia a aldeia. 

De acordo com Castelnau-L’Estoile, uma vez que a aldeia representava um perigo de 

diluição da identidade jesuíta, o regimento previa a reafirmação dos laços entre o missionário 

e a Instituição. O regimento de Gouveia explicava, portanto, qual deveria ser a organização da 

aldeia como espaço jesuíta, definindo as relações no seio da célula missionária e entre esta e o 

remanescente da Companhia; dessa forma, ele dava ao missionário os meios de garantir sua 

salvação, naquelas condições difíceis, ou mesmo adversas. A aldeia era considerada, portanto, 

um lugar de tentações (CASTELNAU L’ESTOILE, 2006, pp. 135-7). 

Em sintonia com o que já foi destacado – sobre as implicações da Contra-Reforma em 

relação ao corpo e as determinações expressas nesse sentido nas linhas dos Exercícios de 

Loyola –, contudo, é pertinente ressaltar como se deu a relação dos inacianos com as 

“tentações” que a aldeia e as práticas indígenas representavam para o padre e ver como eles as 

condenaram e as transformaram. Mas é relevante perguntar inicialmente: o que era o corpo 

para o jesuíta? De acordo com as prescrições do regimento de Gouveia, o corpo era passível 

de disciplina e merecia ser castigado; era ainda um corpo que não podia se aproximar do 

“corpo da índia”, que não podia “dançar” e fazer “bailes de noite”, que não podia ficar 

sozinho e que, por fim, devia ser enterrado de acordo com os princípios cristãos.  

A educação e as regras jesuíticas passavam, pois, necessariamente pela disciplina do 

corpo e decifrar o que era este para o jesuíta constitui-se em tarefa importante. Nessa direção, 

recorrendo às poesias de Anchieta, Bosi (1992) inseriu a questão do corpo mediante as 

tensões espirituais na relação eu/tu que a alma do próprio Anchieta entretinha com Jesus 

Cristo, nas quais a fé atingia o nível da experiência sensível. “Deus se faz sensível e nomeável 

nos múltiplos sinais dos corpos e mediante a fala do alimento, da bebida, do calor e do êxtase 

amoroso. Deus é pão, é vianda, é bolo macio chamado fogaça, é divino bocado, é fonte que 

embebeda, é deleite de namorados, é fogo gastador”. Nesse sentido, todo grau de parentesco, 

afetivo ou carnal, convinha para traduzir a relação entre o humano e o divino. Para demonstrá-

lo, o autor citou uma passagem de Ao santíssimo sacramento de Anchieta: 

Meu bem, meu amor, 
meu esposo, meu senhor, 
meu amigo, meu irmão, 
centro do meu coração, 

Deus e pai! 
Pois com entranhas de mãe 
quereis de mim ser comido, 
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roubai todo o meu sentido, 
para vós! 

Assim, de acordo com Bosi, “no empenho de dar algum nome ou contorno singular ao 

ser amado, toda a vida do corpo é metaforizada, e sublimada toda a vida de relação”. Este 

processo de assimilação universal do corpo pela alma amorosa requeria, na mente ascética do 

jesuíta, o correlato domínio sobre os instintos – que apareciam, quando entregues a suas 

próprias tendências, como fogo impuro que outro fogo, místico, combateria. Nesse sentido, 

note-se a última frase da passagem citada: “roubai todo o meu sentido, para vós!” (cf. BOSI, 

1992, pp. 82-3). 

Bosi continuou sua explanação, contrapondo os dois mundos: o católico e o nativo. 

Para ele, o ideal da visio intellectualis, que a teologia cristã herdou dos neoplatônicos, 

recusava-se ao transe ébrio, descentrado e plural dos pajés; a união eucarística rejeitava com 

horror a cruenta refeição antropofágica; o laço matrimonial único renegava a poligamia; o 

monoteísmo olhava com suspeita para o velho culto dos espíritos dispersos pelos ares, águas e 

matas; o turbilhão das danças tupis abria-se em múltiplas visões, ao passo que a prece e a 

liturgia cristãs procuravam repousar na contemplação do Deus único: a unidade do “eu” que 

correspondia à unicidade do divino para quem ora. Nesse sentido, Anchieta – e todos os 

jesuítas do seu tempo – eram, por assim dizer, os discípulos diretos de Loyola, “cujos 

Exercícios espirituais induzem a alma do praticante a visões metodicamente aterradoras do 

Além, assim como a preparam para sentir arroubos de contrição e adoração” (BOSI, 1992, p. 

84). 

De qualquer modo, portanto, 

os processos de sublimação cristã mantêm nítidas as diferenças que os separam dos 
rituais tupis. Se os espíritos espalhados pela selva baixam na tribo que os invoca, 
inspirando-lhe visões violentas e célebres como o clarão do raio, o Deus dos 
cristãos, “que está nos céus”, rogado em solitária oratio e em bem-composta 
meditatio, virá à mente serena do fiel sob a forma absolutamente humana de Cristo. 
Se nas cerimônias tupis há a difusão do sagrado com a perda de identidade anterior 
(a cada ritual antropófago seguia-se um renomeação dos seus participantes), no 
itinerário cristão ortodoxo busca-se a mais perfeita realização da alma individual 
que os teólogos medievais, mestres de Inácio de Loyola, denominam visio 
beatifica. A contemplação é, em princípio, uma experiência provada no deserto da 
solidão, uma conquista propiciada pela ascese das potências afetivas e imaginárias, 
uma luta árdua que prepara o encontro com o Tu igualmente solitário e solidário: 
beata solitudo sola beatitudo (BOSI, 1992, pp. 84-5). 

Vê-se, pois, que, de acordo com a análise de Bosi, para o bom entendimento do que 

era o corpo para o jesuíta, há que considerar a relação deste corpo com o “Tu” sagrado, que 

lhe conferia todo o seu significado. Era um corpo inimigo da alma, caminho para o pecado e 

que, ao que me pareceu nos textos das cartas e dos Exercícios espirituais, não merecia 
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cuidado: não se falava, de maneira alguma, de nenhuma espécie de vaidade ou cuidado com o 

corpo. As vestes eram secundárias, o jesuíta usava por muito tempo as mesmas. A 

preocupação com o bem-estar do corpo era quase inexistente: só se falava em cuidar dele 

quando caía, arrebatado por alguma doença. No entanto, a preocupação em se curar não se 

referia ao ter um corpo saudável, mas em ser instrumento útil ao empreendimento 

missionário. 

Por conseguinte, penso que é importante ver as linhas do regimento nessa perspectiva 

de “vigilância” sobre o corpo. Assim, o documento insistia na manutenção da disciplina 

religiosa e da devoção nesse “lugar de tentações” que era a aldeia. Veja-se: 

Que os superiores façam todo o possível para que os nossos se conservem em toda 
a disciplina religiosa de nosso Instituto e que procurem aumentar nas aldeias os 
exercícios espirituais e a devoção (“Para las Aldeas”, §4, ARSI, Bras. 2, fl. 146 – 
grifos meus). 

O pecado da carne era, contudo, a mais forte tentação dos missionários. Nesse sentido, 

o inimigo declarado era a mulher índia, encarnação daquele pecado. Aqui o olhar do outro era 

solicitado a fim de pôr em prática a “pedagogia da vigilância”. Repare-se: 

E na medida do possível que eles não falem na portaria nem na igreja com 
mulheres detendo-se com elas sem que esteja presente uma outra pessoa da casa 
ou de fora e que eles não saiam de casa na aldeia sem companheiro, nem nelas 
fiquem sem ele, enquanto for possível (“Para las Aldeas”, §4, ARSI, Bras. 2, fl. 
146 – grifos meus). 

Gouveia determinava, ademais, que as índias não se aproximassem da casa dos 

inacianos à noite e, uma vez mais, solicitava a presença do outro: 

Quando for de noite, fechem-se as portas da casa que dão para fora, e o Superior 
logo recolha as chaves e não se sirvam de índias para trazer água, nem consintam 
que venham de noite com esmolas à portaria, e, se vierem, não vá um só recebê-las 
(“Para las Aldeias” § 5, ARSI, Bras. 2, fl. 146 – grifos meus). 

Antes das refeições, determinou Pe. Gouveia, “ao princípio da mesa leia-se sempre um 

capítulo de Gerson ou livro pio, e à noite, acabada a ceia, o Martirológio, em vulgar” (“Para 

las Aldeias” § 8, ARSI, Bras. 2, fl. 146). 

O missionário era, por definição, como já foi dito, aquele que se ocupava em buscar a 

sua própria salvação na redenção de seu próximo. No caso da Aldeia, esse próximo era o 

índio. Salvar o índio era, no modo de entender do missionário, fazê-lo abandonar seus 

costumes “diabólicos” e impor-lhe o temor e a civilidade. Tal empresa se faria, acima de tudo, 

pela educação. Nesse sentido, o regimento desenvolveu uma pedagogia religiosa destinada ao 

índio, baseada no princípio da repetição. O jesuíta sabia usar dos artifícios retóricos do gesto e 

da fala. A oração, a Missa e a doutrina cotidianas eram, por assim dizer, representadas para 
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os índios como teatro pedagógico, que lhe ensinava o que deveria aspirar. Assim, todos os 

dias, antes de ir trabalhar, os nativos deveriam assistir à oração, à Missa e à doutrina. 

Acompanhe-se: 

Terminada a oração, que se diga uma Missa para que os índios possam ouvi-la 
antes de ir tomar seu serviço e antes ou depois da Missa que se lhes faça a 
doutrina por um tempo curto, mais ou menos um quarto de hora, repartindo o 
diálogo de modo a ensiná-lo inteiro ao menos uma vez na semana, e à tarde tanto 
na semana como aos domingos, que se ensinem as orações da doutrina e que se 
tome um pouco de tempo para particular instrução daqueles que devem ser 
batizados, casar-se ou comungar de novo (“Para las Aldeias”, §10, ARSI, Bras. 2, 
fl. 146 – grifos meus).  

Gouveia certamente já havia tido notícias de que os padres costumavam castigar os 

índios nas aldeias e por isso recomendava não mais fazê-lo: 

Havendo moços de escola os ensinarão por espaço de hora e meia, pela manhã 
como pela tarde, a ler e escrever e depois disso, cantar aos que parecerem que têm 
habilidade para isso, havendo quem o saiba fazer, mas não os castiguem por sua 
mão (“Para las Aldeias”, § 11, ARSI, Bras. 2, fl. 146 – grifos meus). 

As consequências dessas determinações do visitador atingiam fortemente os costumes 

indígenas, que agora já estavam substituídos pelos cristãos. Observe-se como se dava aqui o 

controle das práticas dos índios, por meio dos princípios contra-reformistas de disciplina 

sobre as práticas coletivas: 

Quitem-se os maus costumes dos índios, como haver excessos nos vinhos e bailes 
de noite. E os bons se conservem, como dizer a salve aos sábados e as disciplinas e 
procissões da quaresma e, ao menos nas quatro principais festas, se houvesse 
Missa cantada para consolo dos índios e aumento da Cristandade... (“Para las 
Aldeias”, § 12, ARSI, Bras. 2, fl. 146 – grifos meus). 

Não há, porém, como deixar de ressaltar aqui que o projeto jesuítico foi letal para os 

nativos. Nesse sentido, penso que são fundamentais as assertivas de Monteiro (1994), quando 

disse que 

De fato, no seu esforço em transformar os aldeamentos em mecanismos ideais para 
a manipulação e controle dos povos indígenas, os jesuítas buscavam, de forma 
meticulosa, desmontar os elementos fundamentais da organização social e cultural 
de diversos grupos locais, substituindo-os por um modelo radicalmente divergente. 
Por exemplo, a criação de povoados fixos e permanentes com uma delimitação 
territorial em termos absolutos contrastava fortemente com o padrão convencional 
de fragmentação e recomposição periódica de aldeias... Ainda em outros casos, a 
substituição das unidades domésticas multifamiliares por unidades nucleares bem 
como a proibição da poligamia tiveram grande impacto, ao passo que a repressão 
de boa parte dos ritos nativos e a concomitante introdução de rituais cristãos 
buscavam reestruturar os contornos básicos da vida dos índios. Finalmente, e 
talvez mais significativo, os missionários procuravam inculcar nos seus súditos 
indígenas uma nova concepção do tempo e do trabalho, na qual a divisão sexual do 
trabalho e a organização rígida do tempo produtivo necessariamente esbarravam 
nos conceitos pré-coloniais (MONTEIRO, 1994, p. 47 – grifos meus). 
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Veja-se no excerto seguinte que até mesmo em suas casas os índios eram vigiados. 

Aqui novamente Aquaviva acrescentava a determinação de não irem os jesuítas sozinhos 

àquelas casas:  

As casas dos índios se visitarão uma vez por semana ou mais se for necessário. Que 
os nossos se vão acompanhados... (“Para las Aldeias”, § 14, ARSI, Bras. 2, fl. 146 
– grifos do original). 

As determinações eram minuciosas e não havia como o índio escapar da “pedagogia 

da vigilância” aplicada pelos padres, pois eram obrigados à confissão. Como já havia a 

presença de um livro de registro, os índios estavam todos catalogados: não havia mais como 

se esconder. É interessante registrar também que os padres não podiam ser padrinhos dos 

índios. Confira-se: 

Trabalhem muito que se confessem os índios algumas vezes no ano e ao menos 
pela Páscoa estejam todos confessados e os que forem capazes possam comungar... 
E tenham particular conta com os catecúmenos, instruindo-os para o batismo, e 
quando batizarem alguns, inscreva-os em um livro que para isto haverá, e o dia e 
ano em que se batizaram. Os padrinhos não sejam da Compª, mas sim algum velho 
principal e virtuoso da mesma Aldeia (“Para las Aldeias”, § 15, ARSI, Bras. 2, fl. 
146 – grifos meus). 

Até o momento da morte do índio era controlado pelos padres. Era preciso garantir o 

“enterro cristão” para evitar rituais condenáveis pelos inacianos. A vida do índio, agora 

cristão, passava a ser vigiada desde o nascimento até o enterro. Havia lugares privilegiados 

para alguns defuntos e, ainda mais, o índio não podia nem passar de uma aldeia a outra sem 

pedir licença: 

Não enterrarão dentro das igrejas das Aldeias a nenhum índio sem licença do 
Superior da casa ou Colégio a que estão anexas, salvo se forem alguns principais e 
suas mulheres, ou beneméritos da Igreja. Nem consintam sem a mesma licença 
passar-se os índios de uma aldeia para outra (“Para las Aldeias”, § 18, ARSI, Bras. 
2, fl. 147 – grifos meus). 

O visitador estabeleceu que os superiores se aproximassem de alguns índios para falar-

lhes dos mistérios divinos. Recorrendo à experiência, Gouveia estava convencido de que essa 

prática valia mais que a pregação na igreja: 

Tenham momento os superiores de mandar chamar de quando em quando alguns 
índios, especialmente os velhos, e pratiquem com eles familiarmente de Deus, dos 
mistérios da vida de Cristo, criação do mundo e vida dos Santos, por se ter por 
experiência que disto se tira grande proveito e se faz mais com isso que com os 
sermões ordinários da igreja (“Para las Aldeias”, § 19, ARSI, Bras. 2, fl. 147 – 
grifos meus). 

De acordo com Castelnau-L’Estoile, o regimento confirmava, portanto, o lugar da 

aldeia na Província, definindo aos missionários os meios de realizar ali sua salvação e a dos 

índios. Este documento de uso interno da Companhia levava também em consideração o 
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mundo exterior – no caso, a sociedade colonial e os poderes políticos e religiosos –, pois a 

aldeia não era somente um espaço religioso, mas fundamentalmente um espaço político, uma 

unidade administrativa onde viviam os índios “livres”, e um espaço econômico, o lugar onde 

se concentrava uma força de trabalho. Porém, apesar de evidentes tentativas conciliadoras, o 

regimento não conseguiu resolver a questão do lugar da aldeia na sociedade colonial, o que 

explica as dificuldades das aldeias jesuítas na década seguinte158 (CASTELNAU-

L’ESTOILE, 2006, p. 150). Como as dificuldades permaneceram, Aquaviva mandou visitar a 

Província do Brasil novamente. 

 

4.1.4 A continuidade da vigilância sobre a “vinha estéril”: relatos 

da terceira Visita à Província do Brasil 

 

A terceira Visita à Província do Brasil iniciou-se no ano de 1607. Como visitador, 

Roma determinou Pe. Manuel de Lima, professor da Universidade de Évora. Lima chegou ao 

Colégio de Pernambuco em dezembro de 1607, como consta no excerto abaixo copiado: 

Terceira Visita do Pe. Manuel de Lima visitador-geral desta Prª do Brasil – 
Aos 3 dezembro de 607 chegou o Pe. Manuel de Lima da Compª de Iesu professo 
de quatro votos ao Collº de Pernambuco por mando de N. R. P. G. Cláudio 
Aquaviva visitar esta Provª do Brasil, trazendo por companheiro da Visita o Pe. 
Jacome Monteiro e quatro irmãos, dos quais deixou três em Pernambuco 
aprendendo a língua (BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

A Visita durou “pouco mais de dois anos”. Depois de ter notícias do que se passava na 

Província, o visitador reuniu os principais padres para executar o que achava conveniente: 

Na Visita desta Província gastou o Pe. Manuel de Lima pouco mais de dois anos: 
visitando todos os Colégios, Capitanias, aldeias e fazendas; e depois de ter notícias 
e experiência do que nela passava fez uma junta de todos os padres graves e 
antigos no Collegio da Baya e com eles determinou o que nesta Visita fica 
assentado, fez esta junta por duas razões, a primeira polla luz e conhecimento que 
tinham e podiam dar das cousas da Província y das quais muitos deles por serem 
provinciais, procuradores e consultores por muitos anos, tinham experiência 
bastante para determinar as cousas que haviam de ficar em Visita, a 2ª porque a 
elles pertencia a execução do que ali se ordenasse, a qual ficaria mais fácil por 
serem as cousas em que ordinariamente todos vieram (BNCVE, Ges. 1255 [14] – 
grifos meus).  

                                                 
158 A meu ver, juntamente com o que a autora chama de “dificuldades das aldeias”, havia também uma 
“dificuldade dos jesuítas das aldeias”. Não se tinha uma solução para o problema do envolvimento dos padres na 
administração temporal desse espaço e havia um “embate” importante entre Roma e a Província do Brasil sobre 
essa questão, que durou ainda alguns anos e se acirrou ainda mais nos anos seguintes à Visita de Gouveia, 
principalmente durante o Provincialato de Pero Rodrigues. 
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Por esse trecho notei certa mudança em relação à Visita de Gouveia. Enquanto este 

reuniu os “padres antigos” somente ao final, Lima já tomou tal iniciativa bem no início da 

Visita. Para Lima, os principais padres da Província seriam os executores das ordens que ele 

deixaria e, portanto, tudo o que ficasse ordenado por ele deveria estar de acordo com os 

superiores daqui. Parece-me, pois, que a experiência de Gouveia tinha algo a dizer nesse 

sentido e Lima não queria fazer nada que não estivesse de acordo com os padres mais 

experientes da Província.  

Na mesma carta, o visitador esclarecia os objetivos da Visita: “as quedas no espírito” e 

seu “remédio” e as dívidas dos Colégios. Veja-se: 

Entrando na junta que durou alguns dias, propôs o Pe. Visitador duas coisas sobre o 
que se havia de tratar e era principal de sua Visita; a 1ª as quedas no espírito, a 
fraqueza dele e os remédios com que se podia restaurar159; a 2ª causa, tratar em 
geral do estado da Província, e em particular do temporal, e dívidas dos Colégios, e 
modo eficaz que a isto se podia aplicar (BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

 

4.1.4.1 Os relados do companheiro do visitador, Jácome Monteiro 

 

Como companheiro do visitador foi designado Pe. Jácome Monteiro160, autor da 

Relação da Província do Brasil em 1610 (cf. LEITE, HCJB, VIII, pp. 393-425). De acordo 

com Castelnau-L’Estoile (2006), a Relação de Jácome Monteiro apresentava semelhanças 

com a Narrativa de Cardim: os dois autores ocupavam uma mesma posição na Ordem, a de 

companheiro de visitador, ambos descreviam a terra, os homens, a fauna e a flora do Brasil. 

No entanto, segundo a autora, as semelhanças terminavam aí, porque, mais que uma simples 

descrição dos costumes curiosos dos nativos, Jácome Monteiro propôs uma “história moral” 

                                                 
159 Certamente, por conta dessas “quedas no espírito”, houve uma censura aos documentos que diziam respeito a 
essa Visita. Serafim Leite, por exemplo, na História da Companhia de Jesus no Brasil, dedicou apenas três 
linhas ao comentário do documento que trata da Visita de Lima. E mesmo no ARSI há poucos documentos 
referentes a ela. Somente encontrei o material referente a esta Visita na Biblioteca Nacional, em Roma. Mas, em 
se comparando com o grande número de informações referentes à Visita de Gouveia, a terceira Visita ao Brasil 
foi pouco documentada. De acordo com Pompa (2003), há, de fato, uma censura historiográfica no que se refere 
à terceira Visita. Tal censura “envolve todos os documentos que de alguma maneira ofuscam a imagem da 
Missão e das aldeias no Brasil” (POMPA, 2003, p. 73 – nota).  
160 Nascido em 1574, Jácome Monteiro entrou na Companhia com 17 anos, e fez seus estudos em Coimbra, isto 
é, num dos polos jesuítas de excelência na segunda metade do século XVI. Monteiro recebeu em Coimbra o grau 
de magister Artium, e, durante sete anos, foi o professor de latim; trata-se, dado o prestígio do lugar, de um 
reconhecimento de suas qualidades intelectuais; em seguida ele se tornou Mestre de noviços. Aos 33 anos, em 
1607, foi nomeado companheiro do Visitador do Brasil. Na época da visita, Fernão Cardim ocupa o cargo de 
provincial do Brasil (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 415). 
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dos índios, isto é, uma “análise acurada de seus costumes”161. Paralelamente a esse novo 

interesse intelectual pelos índios, percebe-se no tratado de Jácome Monteiro uma visão crítica 

dos resultados obtidos pelos jesuítas do Brasil na evangelização dos índios (CASTELNAU-

L’ESTOILE, 2006, p. 415). 

 De onde veio, porém, esse “novo interesse intelectual pelos índios”? De acordo com a 

autora, tudo leva a crer que nesse brilhante meio intelectual que era a universidade de 

Coimbra, onde viveu de 1591 a 1607, Jácome Monteiro tenha lido a obra de José de Acosta. 

Retornado da América desde 1587, este jesuíta espanhol publicou suas duas obras 

fundamentais, o De procuranda Indorum salute, em 1588, e a Historia natural y moral de las 

Indias, em 1589. Os dois livros conheceram imenso sucesso, e imediatamente tiveram 

numerosas reedições e traduções. O De procuranda Indorum salute, publicado em Sevilha, foi 

reimpresso em Salamanca em 1589 e em 1595, e em Colônia em 1596. Consubstancia-se num 

verdadeiro manual do missionário, utilizado em todas as terras de Missão (CASTELNAU-

L’ESTOILE, 2006, p. 416). 

Para Acosta, as dificuldades colocadas pela conversão dos índios deveriam ser 

imputadas não aos índios, mas aos missionários. Tendo-se em conta a insuficiência 

intelectual e moral dos missionários é que a conversão era um fracasso. Veja-se: 

Contra aqueles que atribuem à perversidade de seus costumes o fato de que os 
índios não tenham recebido a fé, contudo, parece bem estabelecido sem a menor 
dúvida que se os índios não são convertidos ao Cristo, na grande maioria, o erro 
cabe à negligência e à maldade dos ministros (apud CASTELNAU-L’ESTOILE, 
2006, p. 416 – nota). 

De acordo com Castelnau-L’Estoile, essa citação mostra a dimensão pedagógica da 

obra de Acosta para ponderação dos missionários: era preciso explicar-lhes os costumes dos 

índios para que eles tivessem maior sucesso em sua tarefa de evangelização. No capítulo “De 

scientia sacerdoti necessária”, Acosta ressaltava que os missionários precisavam adquirir um 

saber específico que consistia num conhecimento dos ritos e costumes dos índios, 

indissociável do domínio da língua; esse saber se adquiria “não pelas letras, mas pela 

experiência”. Acompanhe-se: 

O cura de índios cujo ofício deve se apoiar mais na prudência e no conhecimento 
da condição e dos costumes dos índios do que nas belas letras (...) os ritos dos 

                                                 
161 Eu não diria com todas as letras que o companheiro do visitador propôs uma “história moral dos índios” e 
nem que ele analisou seus costumes: penso que Jácome Monteiro apenas era mais minucioso que Cardim, 
quando descreveu os costumes indígenas. No mais, o que ele fez foi ridicularizar os costumes aborígines. Para 
ilustrar isso, cito uma frase de Jácome Monteiro, retirada de sua “carta-balanço”, escrita logo após a Visita à 
Província do Brasil. Referindo-se aos nativos do Brasil, o jesuíta asseverou: “Hé gente que só tem de humano as 
feições” (ARSI, Bras. 8-I, fl. 99). 
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índios, seus costumes tradicionais, suas superstições, a maneira de tratá-los e de 
coexistir com eles, somente por uma longa experiência é que se poderá aprender 
(apud CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 417 – nota). 

Para Acosta, portanto, para ser um bom missionário, o sacerdote dos índios deveria 

conhecer e compreender seus costumes e suas crenças. Portanto, a partir dessa questão, 

Castelnau-L’Estoile defendeu a tese de que não foi somente a compreensão intelectual dos 

diferentes mundos da América que mudou a partir de Acosta, mas era uma nova concepção 

da missão que nascia. Do ponto de vista da evangelização, o balanço de várias décadas de 

presença missionária era decepcionante; para se renovar e ser mais eficaz, a Missão deveria 

daí em diante apoiar-se num verdadeiro conhecimento dos índios (CASTELNAU-

L’ESTOILE, 2006, p. 417 – grifos meus). 

Nesse sentido, Jácome Monteiro também relatou os fracassos na Missão e falou das 

dificuldades encontradas em relação à língua indígena. Por exemplo, a respeito da Capitania 

de S. Paulo do Piratininga, destacou que ainda a minoria dos índios veio à Igreja. Veja-se: “é 

o Sertão desta Piratininga povoado de muitas e mui várias nações de gentio, dos quais são os 

Moromomins, e destes a menor parte se vieram à Igreja” (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, 

VIII, p. 395). Estes tinham uma linguagem “mui dificultosa” e o companheiro do visitador 

enxergava aí uma grande dificuldade no trato com o nativo:  

A linguagem de que usam é mui dificultosa: não há entendê-los. Valem-se os 
nossos de intérpretes, e cedo Deus querendo o escusarão, porque temos um padre 
por nome de Sebastião Gomes, que os vai entendendo com imenso trabalho e 
diligência que tem posto nesta empresa (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, p. 
396 – grifos meus) 

Referindo-se às Capitanias de S. Vicente e de Santos, Jácome Monteiro relatou a 

situação complicada pela qual passava a região. As Capitanias estavam se “acabando”. 

Confira-se: 

Duas léguas ou três do pé desta serra, voltando pera o Norte, como irei em toda 
esta descrição, está a Capitania de Santos, povoação de até cem vizinhos, na qual 
temos uma Casa, em que de ordinário residem quatro e seis dos nossos. Foi esta 
Capitania mui florente, mas vai-se acabando, com também outra a ela vizinha, que 
chamam S. Vicente, na qual os Nossos tiveram uma Casa mui acomodada, que os 
ingreses haverá 20 ou mais anos queimaram (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, 
p. 396 – grifos meus). 

Na descrição das Visitas pelas Capitanias da Província do Brasil, o companheiro do 

visitador exagerava na descrição dos costumes indígenas, apontando sua “barbárie”. Para o 

jesuíta, os índios não foram “convertidos” pelos quase 60 anos de presença jesuítica na 

Colônia. Assim, a respeito dos goitacases, Jácome Monteiro destacava que eram “tão feros e 

bárbaros, que nunca se deixaram entrar nem conversar... Os moradores não perdoam a 
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cousa viva, tudo comem, habitam em umas choupanas, palhoças mal compostas... São tão 

grandes nadadores, que a nado tomam e alcançam os tubarões, metendo-lhe paus tostados 

pelos olhos”. Em outra aldeia, relatou, a comitiva da visitação levou consigo um intérprete e 

foi acolhida com festas: “e com notável devoção, entoando um Te Deum laudamus, nos fomos 

à Igreja, na qual se lhes fez uma prática por intérprete, que pera isso levávamos conosco. Pus 

isto de passagem, porque o que nos fizeram de festas em todas as Aldeias não tem conto” 

(JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, pp. 400-1 – grifos meus).  

A respeito dos tapuias, o jesuíta ressaltava as consequências do trabalho dos 

missionários: a domesticação. Veja-se:  

10 léguas acima (do Espírito Santo), se segue o Rio Doce, povoado de muitos 
tapuias ou aimures, gente selvagem, e que tinha posto em grande aperto a terra 
destas partes, por serem mui fortes e mui manhosos em armar ciladas. Nós os 
apaziguamos, e são tão domésticos agora, que na brandura levam vantagem a todo 
o mais gentio (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, p. 401 – grifos meus).  

O projeto missionário era, assim, essencialmente um “projeto civilizador”. Para 

Gasbarro (2006), “as missões não são apenas o cristianismo em ação, mas a ‘civilização 

cristã’ em ação”. Segundo o autor, isso era tão mais válido na modernidade, depois da 

descoberta do Novo Mundo. Por conseguinte, as missões no Novo Mundo faziam parte de 

uma “reconquista espiritual” que tendia a ampliar os confins da “cidade de Deus”, até 

coincidirem com os da humanidade. Essa extensão encontrava seu paralelo estrutural no 

interior da religião que, como código cultural da relação entre os homens e a divindade, era o 

ordenador hierárquico de todos os outros, daqueles que regulavam as relações entre os 

homens como dos que regiam as relações destes com a natureza. “Assim, as missões acionam 

toda a civilização ocidental, pois, se a universalização do código prioritário implica a 

universalização de todos os outros, a missão cristã é necessariamente ‘civilizadora’” 

(GASBARRO, 2006, pp. 74-6). 

Ainda sobre os tapuias, Jácome Monteiro ressaltou que estes somente se uniam para 

lutar contra os portugueses, “gente de cabelo feio”:  

Entre si andam em perpétuos ódios dos quais se esquecem quando hão-de fazer mal 
aos portugueses, pera o que se confederam e fazem em um corpo, a quem chamam 
Crenton, gente de cabelo feio, em respeito do seu, que trazem mui comprido, 
excepto as mulheres que o cortam (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, p. 406). 

A respeito da “Cidade do Salvador” na Bahia, o jesuíta dizia que “é a Lisboa do 

Brasil” e que era rica e “abastada de todos os mantimentos, assim da terra como do Reino, e 

de muito negócio mercantil com que em breve engrossam os mercadores. Cada ano dá carga a 

perto de cem navios” (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, pp. 403-4).  
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É interessante a observação do companheiro do visitador ao relatar “Da noticia que 

tem o gentio desta costa do Brasil do Dilúvio”. Repare-se no destaque dado às “almas 

endiabradas”, o que certamente se referia ao culto dos índios aos antepassados. Para o jesuíta, 

contudo,  

Não têm estas nações conhecimento de cousa alguma que Deus obrasse antes do 
Dilúvio, nem da criação do mundo, como nem do Criador dele. As almas têm pera 
si serem imortais, as quais dizem que morrendo se tornam diabos, de que têm 
extraordinário medo; têm certas paragens nos caminhos, em que põem suas ofertas 
a estas almas endiabradas, e se o não fazem cuidam que hão-de morrer, e vale tanto 
com eles esta imaginação, que assi lhe acontece a muitos, que dela facilmente se 
deixam levar; e posto que morram de doença natural, os mais dizem que Fulano 
morreu, por não oferecer presente aos diabos, ao qual comumente chamam 
anhangá ou tangui pitanga etc. (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, pp. 407-8 – 
grifos meus). 

A respeito da imortalidade da alma, o jesuíta descreveu o que, na verdade, 

correspondia ao mito da Terra sem Mal para o nativo: 

No que toca à imortalidade da alma têm pera si que despedindo-se do corpo vai 
parar em uns campos mui fermosos, talhados de rios, cobertos de arvoredo, e que 
ali se lhe ajuntam as de sua nação, pera viverem sempre alegres e cantando; dizem 
mais que as outras nações se sentam também ao longo do rio nesta campina, mais 
apartados deles, que vem a dizer com a opinião dos Poetas e seus Campos Elísios 
(JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, p. 408). 

 Aqui Castelnau-L’Estoile enxergou, porém, diferenças fundamentais entre a forma 

como Jácome Monteiro tratou das questões que envolviam o mundo indígena e as descrições 

tradicionais. De acordo com a autora, nas apresentações tradicionais dos índios do Brasil, seu 

conhecimento do Dilúvio sempre era evocado como o sinal de seu pertencimento à 

humanidade. Segundo a tese monogenista, que era a da Igreja, todos os homens descendiam 

dos três filhos de Noé, o regenerador da humanidade. Os jesuítas indicavam igualmente que 

os índios só tinham uma vaga lembrança desse episódio, sinal de sua degenerescência. Por 

falta de memória, que é uma das três faculdades da alma, juntamente com o entendimento e a 

vontade, os índios tinham perdido o rastro da Revelação, condenaram-se às trevas162 

(CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 419).  

Nessa direção, veja-se, por exemplo, o que diz Anchieta em 1584:  

Este gentio parece que não tem conhecimento do princípio do Mundo, do dilúvio 
parece que tem alguma notícia, mas como não tem escripturas, nem caracteres, a 
tal noticia é escura e confusa; porque dizem que as águas afogarão e matarão todos 
os homens, e que somente um escapou em riba de um Janipaba, com uma sua irmã 

                                                 
162 Penso que o que a autora chama de “três faculdades da alma” são, na verdade, as três categorias escolásticas 
que então definiam a pessoa. Acho esta explicação mais plausível. O jesuíta, nesse caso, via o índio, portanto, a 
partir das categorias escolásticas e não a partir de histórias bíblicas. 
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que estava prenhe, e estes dois têm seu principio; e que dali começou sua 
multiplicação (ANCHIETA, 1933, p. 87 – grifos meus). 

Essa versão tupi do Dilúvio é, ao mesmo tempo, um indício da origem comum e de 

uma degenerescência: o texto fala de uma visão “obscura e confusa” e do mito indígena e só 

relata os elementos capazes de mostrar o traço deformado do relato bíblico.  

A versão do Dilúvio tupi descrita por Jácome Monteiro, no entanto, diferia em alguns 

aspectos fundamentais. De acordo com o jesuíta, os nativos  

Têm clara notícia do Dilúvio e praticam entre si como o mundo se alagara com 
perda de todos os homens, excepto um irmão e uma irmã, que sobre duas árvores 
escaparam, e que por seu meio se tornou a povoar o mundo, e que destes 
procederam eles e as demais gentes. De haver Dilúvio dão esta causa; dizem que o 
Pai Tupã, que era o senhor do mundo, por certas rezões se anojou, e levou o 
Tamanduaré, filho seu, ao céu, aonde dizem está, e que levando juntamente com 
ele todo o seu móvel, do alto lhe caiu a enxada, e do golpe, que deu na terra, se fez 
uma cova e dela arrebentaram as águas, que alagaram o mundo. O mantimento com 
que os dous Irmãos, acabado o Dilúvio, se sustentavam chamam eles de camapu, 
que é uma erva semelhante à que chamamos moura; e acrescentam qui indo ambos 
buscar os camapus pêra si e um seu menino, o Mairatupã vinha e dava de comer à 
criancinha, e que vendo os pais que quando tornavam, ele não queria comer por 
estar farto, espreitaram-no, e viram-no estar dando de comer ao menino; pegaram 
dele, ataram-no, e que pêra que o soltassem lhe deu, em concerto, o milho e mais 
legumes que eles plantam, e que parece nesta confusão aludirem à prisão de Príapo 
e o concerto de abelhas de Aristeu163; e acrescentam que quando lhe deu o milho 
pera o plantar [o deu a mãe], donde nasceu serem elas e não os maridos as que 
plantam a mandioca, legumes etc. (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, p. 408 – 
grifos meus). 

Para Gasbarro (2006), contudo, é necessário lembrar que a codificação fundamental do 

encontro-choque que ocorreu nas missões era “religiosa”. Daí decorria o problema: se o 

código geral era a “religião”, a diversidade radical pode ser pensada apenas em termos de 

“superstição”; mas como é possível encontrar uma “superstição”, entendida como “excesso de 

religião”, entre “selvagens” sem religião? Era o paradoxo da ação missionária que, a partir 

dele, construiu a primeira compatibilidade intercultural e a primeira linguagem nova entre 

civilizações diferentes. Porém, o paradoxo não estava na realidade, mas na difícil 

compreensão do mundo indígena por intérpretes cristãos e ocidentais. Os missionários, com 

efeito, eram os mediadores não só entre prática indígena e saber ocidental, mas também entre 

as diferentes hierarquias de códigos culturais dos sistemas sociais que se encontravam e se 

chocavam. Para o autor, os jesuítas eram particularmente atentos a essa “experiência 

transversal”. Para eles, “as Relações que provêm de várias partes do mundo tornam-se objeto 

                                                 
163 Príapo e Aristeu são figuras da mitologia grega. O primeiro é o deus da fecundidade; o segundo, filho de 
Apolo e Cyrena, teria ensinado os homens a criar abelhas (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 421 – nota). 
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de análise comparativa e de uma profunda reflexão teológica e filosófica, necessária para 

formar novos missionários” (GASBARRO, 2006, pp. 80-1). 

Jácome Monteiro continuava a descrição, mencionando agora a forma como eram 

acolhidos nas aldeias e se mostrando espantado ao ver o costume que tinham os nativos: 

A maior honra que esta nação faz aos que hospeda, é agasalhá-los com choro e 
lágrimas, o qual é muito pera ouvir, e foi uma das grandes solenidades, com que 
éramos recebidos nas Aldeias, o sermos chorados por vezes de mais de 2.000 
almas juntas, com tanto sentimento e lágrimas que é cousa espantosa (JÁCOME 
MONTEIRO, HCJB, VIII, p. 414 – grifos meus). 

Do costume que tinham de cantar o jesuíta destacava que 

O seu cantar é de ordinário de noite, porque com a quietação dela dizem se ouve 
muito longe. Além de alguma consonância que nas vozes se enxerga, e põem toda a 
força em a lançar, são mui importunos nestas músicas, porque começam umas 
vezes pola manhã, e levam uma e duas noites, 3 e 4, sem dormir quase nada, com 
cantar e bailar sem cessar; e posto que os ouvi muitas vezes, o que sobretudo me 
pasmou foi ver 50 índios remeiros, que nos traziam de S. Vicente, começarem a 
remar ao sol posto, e, juntamente a cantar e, sem interromperem do remo nem das 
vozes, levarem a noite toda em puro grito sem enrouquecer até às 9 horas do outro 
dia, em que aportamos em terra, que, se isto não fora, ainda agora me parece que 
cantaram; e a graça é que ordinariamente repetem a mesma cantiga, levando 
sempre a mesma toada, as quais eles compõem de qualquer sucesso em que se 
acham.  
Assi que a 2ª bem-aventurança destes é serem cantores, pois a primeira é serem 
matadores (JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, p. 415 – grifos meus). 

A descrição dos índios terminava, por fim, com uma cena fundamental. O parágrafo se 

intitula “Do hábito que eles têm de chorar os mortos e enterrá-los”. Começa pelo relato de 

uma agonia: um índio, sentindo que ia morrer, mandou chamar toda sua parentela, que se pôs 

a chorar. Jácome Monteiro comentava, então, o episódio e depois entrava em cena como 

testemunha que assistiu à cerimônia. Acompanhe-se a narrativa estupefato do jesuíta:  

Não vi eu neste gentio cousa mais medonha, porque levado do desejo de ver o 
como se haviam nestes passos, me quis achar à morte de um índio; e se se há-de 
falar verdade, algum pavor natural me sobreveio deste espetáculo, que na verdade 
os urros de uns, os gatimanhos de outros, as quedas destas, os meneios feios 
daqueles, representam uma tragédia muito pouco aprazível. Adverti contudo que 
tanto me viram junto a si pararam súbito, mas logo tornaram a continuar com sua 
triste lamentação. Fica-lhe contudo a memória desta minha Visita, porque em 
louvor do morto em qualquer ocasião a devem contar, e assim fica pera netos e 
bisnetos, quando contarem dos mortos o como o Paí Jacomi xerapi do Paí Guaçú 
esteve na morte de fulano; e isto tenho por brasão e honra daquela grande família 
(JÁCOME MONTEIRO, HCJB, VIII, pp. 415-6 – grifos meus). 

Castelnau-L’Estoile destacou que esse relato permitiu ao companheiro do visitador 

colocar-se em cena simultaneamente como observador e participante. Sua presença foi notada 

pelos índios. O jesuíta observou, então, que, daí em diante, os índios integrariam seu nome – 

que ele dava então em sua versão tupi “Pai Jacomi xerapi do Pai Guaçu” (Pe. Jácome 
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companheiro do padre provincial) – às ladainhas que pronunciavam em honra de seus mortos. 

O pe. Jácome se alegrava em saber sua lembrança perpetuada entre os índios para as três 

gerações futuras (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 428). 

Cabe, enfim, insistir que, diferentemente do que expôs Cardim, os índios que Jácome 

Monteiro descrevia mal foram transformados pelos 60 anos de presença jesuíta. Certamente, a 

intenção do jesuíta era chamar a atenção de Roma para a necessidade de conhecer melhor os 

costumes indígenas. Daí a insistência em demonstrar este fracasso. De acordo com Castelnau-

L’Estoile, o padre Jácome também não evocava, como Cardim, os índios gentios numa 

espécie de “atemporalidade congelada”. Sua descrição tinha a forma de um relato e, por isso 

mesmo, estava inscrita num tempo preciso: seus índios eram aqueles que ele viu no Brasil 

entre 1607 e 1609. “A listagem das superstições indígenas que não contêm traços dos efeitos 

da cristianização constitui em si mesma uma constatação de fracasso do trabalho missionário 

no Brasil. A opção por descrever assim os índios, de fato, implica denunciar o fracasso da 

evangelização” (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 430). 

Para Castelnau-L’Estoile, o projeto de Jácome Monteiro era plenamente inspirado no 

de Acosta. Também este fez uma constatação negativa da obra dos sacerdotes de índios. 

Também para ele era preciso, em primeiro lugar, compreender suas superstições para melhor 

convertê-los. Jácome Monteiro partilhava com Acosta a convicção de que os fracassos dos 

missionários eram devidos à sua má formação e ao seu desconhecimento da língua e dos 

costumes indígenas (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p 418).  

A Relação do Brasil de Jácome Monteiro não era, entretanto, uma obra erudita como a 

de Acosta. O seu texto era uma Relação, não destinada à publicação impressa, mas para uso 

interno, ligado a um cargo específico na instituição, o de companheiro de visitador 

(CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 418). 

Para Castelnau-L’Estoile, a comparação dos dois textos escritos pelos companheiros 

de visitador em 1585 e 1610 permite dizer que, diante da esterilidade da vinha brasileira, os 

dois autores, habilitados pela instituição, fizeram escolhas muito diferentes: Cardim escreveu 

um texto de consolação, enquanto Jácome Monteiro optou por uma escrita de saber, 

inspirando-se no novo modelo apresentado por Acosta. As descrições dos índios, em sua 

versão consoladora, erudita ou “prática”, participavam do registro da Missão, pois, por meio 

do retrato que faziam dos índios, esses eram testemunhos sobre a Missão e suas dificuldades. 

As descrições eram certamente testemunhos sobre os índios e sua cultura, mas também sobre 

os jesuítas e a Missão (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 433). 
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Em seu retorno a Portugal, na carta-balanço de sua Missão como companheiro do 

visitador – intitulada “Informação da Província do Brasil”, escrita em 8 de junho de 1610 – 

Jácome Monteiro denunciava sem rodeios o fracasso da Missão na Província do Brasil a Pe. 

Antonio Mascarenhas, assistente da Província de Portugal em Roma. É importante notar a 

mudança no “tom” das palavras do jesuíta, pois, enquanto escrevia o texto da Relação do 

Brasil, o companheiro do visitador se limitava a observar e descrever o que via, porém, na 

carta que se segue – não editada –, o jesuíta asseverava com severidade sobre algumas 

questões respeitantes à Província do Brasil. Para o padre Jácome, os adultos eram 

“inconstantes” e o que restava era o investimento nos “inocentes”: 

A cousa de mais importância que temos no Brasil são as Aldeas do gentio porque 
nelas se faz algum serviço a N. S. nos inocentes, que os adultos assim como creem 
ou dizem que creem em Deuos creem nos paus e pedras se nisto os convencerem. 
Hé gente que só tem de humano as feições (ARSI, Bras. 8-I, fl. 99 – grifos meus). 

Referindo-se aos padres que viviam nas aldeias, Jácome Monteiro descrevia as 

medidas necessárias a serem tomadas relativamente ao trabalho missionário com os nativos. 

Para ele, os jesuítas que viviam nas aldeias deviam “tomar os exercícios” nos Colégios e não 

ficar muito tempo em uma mesma aldeia. Acompanhe-se: 

E o mal é que se vai dissimulando e havendo que é bem parecer pela primeira, 
posto que se prova em uma consulta se tratou de um sexto que lá mandamos 
[CIFRADO!], conhecê-lo-á V. R.... Agora direi o que se me ofereceu... para 
melhoramento dos que residem nas Aldeias, primeiramente que todos os anos 
venham tomar seus exercícios ao Colégio, o que podem fazer nas férias para então 
haver gente que lhes substitua e juntamente deixá-los estar a viver em clausura 
aqueles dois meses eles sentiriam isto sobretudo porque um dia que vinham ao 
Colégio chamados do Pe. Visitador se for possível no mesmo [tornavam?]... 
Também ajuda muito variá-los e mudá-los de uma aldeia para outra... Também 
me pareceu que aos que... na fama... dos índios lhe dessem algum gênero de 
penitência... (ARSI, Bras. 8-I, fl. 99v – grifos meus).  

O jesuíta não fazia rodeios ao colocar sua opinião em relação ao trabalho missionário 

nas aldeias. Para ele, a aldeia era o lugar da perdição dos membros da Ordem: 

E enquanto residirmos em Aldeias, há de haver desgraças. V. R. veja que é este 
negócio de suma importância e que sem aldeias já... com elas... que haja em tudo 
diminuição. E sobretudo se V. R. der ordem com que não residam nelas mais que 
até dois ou três anos, e depois se recolham ao Colégio, será o remédio único... 
(ARSI, Bras. 8-I, fl. 100 – grifos meus). 

Em seguida, Jácome Monteiro descartava a possibilidade de acolher na Companhia “a 

gente nascida no Brasil”: 

A gente nascida no Brasil não serve para a Compª pela natureza e inclinação... Os 
padres bentos são de forma geral... ipso facto de não receberem nenhum nascido 
naquelas partes. Deixam os mamalucos, ao que N. R. P. G. tem aconselhado, 
contudo há dispensações, às quais para nenhum caso de vida se deviam admitir, 
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porque em seu gênero e más inclinações, são piores que biscainhos (ARSI, Bras. 8-
I, fl. 100 – grifos meus). 

Há tantas considerações a serem feitas que o inaciano confessava estar se esquecendo 

de algumas delas:  

Esquecia-me de dizer a pouca cautela ou a muita confiança que tem os nossos 
naquelas partes para prover nas aldeias e Capitanias, gente pouco segura, 
dizendo que tem obrigação de acudirem... Notei muita largueza nas Visitas de 
gente de fora... Nisto já pudera apertar a mão, mas a lei é bem recebida quando o 
legislador a guarda bem. Deve V. R. P. me entender. Costumam os procuradores 
daquela Província visitar as fazendas, as quais estão mui afastadas dos Colégios, 
assim de Pernambuco como do Rio e as da Bahia algumas estão [50 ou 80?] 
léguas... não convém andar a visitar a estas fazendas... aos procuradores, por que... 
homens de pouca idade e não são seguros, como pedi... de dois meses e mais de 
ausência do Colégio. Eles vivem na lei da natureza entre índios e índias, como me 
informaram... E nestas e semelhantes saídas há muita desventura porque a terra 
parece formada mais para o mal que para o bem. Esta fazenda se poderia vender, 
mas estou segura que não largam nem esta nem outra (ARSI, Bras. 8-I, fl. 100 – 
grifos meus).  

Repare-se na crítica aos superiores da província, quando se diz: “a lei é bem recebida quando o 

legislador a guarda bem”. Os problemas internos da província persistem, portanto.  

 

4.1.4.2 A “pedagogia da vigilância” deixada por Manuel de Lima: regramento e 

disciplina 

 

Menos talvez que Gouveia, contudo, o visitador Manuel de Lima também deixou suas 

ordenações ao final de sua Visita. De acordo com Pompa (2003), a Visita de Lima constituiu 

um complemento do Regimento de Gouveia. Escritas num momento de profunda renovação 

espiritual das Missões164, as regras de Lima iam todas na direção de fechar o espaço das 

aldeias para o mundo externo: por exemplo, isolavam os próprios missionários da população 

indígena, principalmente feminina (POMPA, 2003, p. 73). Também se estabelecia, assim 

como já havia sido feito por Gouveia, a “pedagogia da vigilância”, por meio de regras rígidas 

destinadas, sobretudo, aos próprios inacianos. Veja-se, pois, quais foram as determinações 

deixadas pelo visitador.  

As primeiras determinações deixadas por Lima ao final da Visita referiam-se aos 

Colégios. Repare-se que se destacava nessas assertivas a questão da ocupação com coisas do 

                                                 
164 “O documento principal emanado pelo padre Aquaviva neste sentido leva o significativo título de De 
renovatione spiritus” (POMPA, 2003, p. 73 – nota). 
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“Espírito” e a crítica às ocupações “temporais” dos padres. Já no primeiro parágrafo o 

visitador demonstrava preocupação com a “reformação do Espírito”: 

Com toda a diligência se executem as ordens de N. R. P. G. e em particular as que 
tratam da reformação do Espírito... (“Para os Colégios”, § 1, BNCVE, Ges. 1255 
[14] – grifos meus). 

 No excerto seguinte, o visitador insistia na questão da “formação” espiritual: 

Procure-se quando for possível que além do coadjutor espiritual, haja em cada 
Collº um padre de autoridade que possa ajudar ao superior no meneio do Collº e 
formação em o espírito (“Para os Colégios”, § 3, BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos 
meus). 

No quarto parágrafo, havia uma advertência aos superiores: que buscassem a perfeição 

dos súditos e não se ocupassem das “coisas temporais”:  

Como o bem espiritual dos súditos dependa tanto do espírito dos superiores, sério 
se adverte aos superiores que procurem mostrar que de verdade busquem a 
perfeição dos súditos que é o principal de seu ofício... e dar governação das coisas 
temporais ao ministro e procurador (“Para os Colégios”, § 4, BNCVE, Ges. 1255 
[14] – grifos meus). 

 No fragmento que segue, o visitador permitia que os Exercícios fossem feitos em 

quatro ou cinco dias, e não em oito ou dez, como em outros lugares:  

A dificuldade grande que honestas partes por causa da muita quentura, 
comodidades da terra para se tomarem em oito ou dez dias de exercícios que 
ordena o decreto. E enquanto não vem resolução, tomarão quatro até cinco que é o 
que parece factível (“Para os Colégios”, § 5, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

 Já o parágrafo 16165 ordenava que se aprendesse a língua da terra no próprio Colégio, 

e não na aldeia, como defendia Gouveia. Repare-se que este é um exemplo interessante de 

acirramento dos modos de vigiar e de tentar preservar a “vocação” dos padres por parte do 

centro da Ordem em Roma:  

Os noviços, acabado o primeiro ano de provação, aprenderão a língua, para o que 
ordenamos haja no noviciado certo tempo em que... leiam, o que nos pareceu muito 
saudável para a conservação do Spiritu, o que facilmente perderiam metidos nas 
Aldeias, acabados os dois anos (“Para os Colégios”, § 16, BNCVE, Ges. 1255 [14] 
– grifos meus). 

Os fragmentos seguintes fundavam com detalhes a “pedagogia da vigilância”, que o 

visitador organizou para as atividades dos inacianos. O parágrafo 17 insistia na mesma 

questão já apontada: “Não mandarão às Aldeias os que acabam o noviciado, senão depois 

que tiverem dois anos do Colégio...”. O parágrafo 23 restringia o acesso a certos lugares das 

                                                 
165 Os dois parágrafos que se referiam às festas (11 e 14) estão rabiscados, o que os tornou ilegíveis em grande 
parte no documento original, tornando possível apenas saber o assunto. Para mim, ficou claro que se tratou de 
censura. 
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Casas dos inacianos: “Na cozinha e outras oficinas e casa não entrem mais escravos ou 

índios que aqueles que para os tais ofícios forem destinados”. O número 29 diz respeito ao 

andar desacompanhado: “De tal maneira se guarde a ordem de N. R. P. G. acerca de os 

nossos irem ou virem acompanhados das Aldeias...”. O número 35 destacava a questão da 

instrução na “doutrina cristã” dos que viviam nas “roças” dos inacianos: “Façam os superiores 

toda a diligência para que a gente que reside em nossas roças e fazendas seja bem instruída na 

doutrina cristã”. Já o número 36 ressaltava a disciplina e a vigilância que imperava nas Casas 

jesuíticas. Veja-se que se estabelecia uma espécie de “solidariedade” no processo de 

vigilância, ou seja, um deveria tomar conta do outro, sempre: “Assim nos Colégios como nas 

Capitanias não virão abrir de noite a porta sem levarem consigo companheiro...” (cf. 

BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

Muito interessantes são as determinações referentes aos estudos. Acompanhe-se que as 

resoluções dirigidas aos estudantes deixavam claro que não se admitiam “abusos” e 

“exageros” nas atividades acadêmicas. O visitador também ordenou a respeito das propinas, 

gratificação que o doutorando das Universidades europeias dava aos lentes166 pela sua 

intervenção e presença na solenidade do doutoramento, como se pode verificar a seguir: 

1. Faça-se na sala dos estudos um lugar para hóspedes e religiosos e não se 
assentem nos assentos de mestres em artes. (...). 
4. Não se dê grau de mestres em artes senão àqueles que derem propinas, salvo 
quando algum por pobre houvesse deles com doação dos mesmos mestres. 
5. O grau de mestre em artes, havendo-se de dar (o que se não fará sem justa causa) 
antecipado aos mais; dê-se com solenidade na sala e com todas as cerimônias que 
se costumam usar. 
6. Os nossos examinados sejam retos nos votos e não deem “cum maxima Laude”, 
senão aos que julgarem a merecem... assim com os nossos irmãos, como com os 
mais estudantes. (...). 
9. Guardem o estatuto geral das Universidades e não tirem o barrete aos cursistas 
(“Para os estudos”, BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

Ainda sobre as determinações respeitantes aos estudos, o documento explicitava a 

“pedagogia da vigilância” sobre as manifestações que se praticavam no espaço acadêmico. 

Para o visitador, nas apresentações não se deveriam vestir moços como mulheres, “mas como 

ninfas”. Adiante, permitia-se a música, mas proibiae-se a dança. Confiram-se as curiosas 

prescrições: 

10. Não se façam tragédias que obriguem a fazer teatros fora dos estudos. 

                                                 
166 Eram assim chamados os professores de teologia moral, que também eram conhecidos como “lentes de casos 
de consciência”. No começo do século XVII havia no Brasil três professores de que se encaixavam neste perfil, 
cada qual nos três maiores Colégios, da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. A Visita de Pe. Manuel de Lima 
ordenava que houvesse pelos menos conferência semanal de casos de consciência, meia hora de cada vez 
(LEITE, HCJB, VII, p. 180). 
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11. Nas obras que se fizerem não se vistam moços como mulheres, mas como 
ninfas, alevantada a roupa em um palmo do chão. 
12. O ministro nos atos públicos e quais quer outros literários, não tem lugar 
particular, estando o Reitor no Collº. 
13. Guarde-se a Visita do Pe. Cristóvão de Gouveia no que toca à solenidade de 
tirar os santos nas classes com música, à qual deve ser moderada. Mas não se 
admitam danças. 
14. Não se começará o curso se não houver 15 de fora e o número dos nossos que o 
Pe. Provincial julgar ser bastante para ocupar um mestre três anos (“Para os 
estudos”, BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

Para o noviciado, o visitador fez recomendações a respeito do número de noviços, da 

escrita de cartas e determinou que aprendessem a “língua da terra”. Acompanhe-se:  

1. Quando for possível, haja sempre na provação 12 noviços para melhor se 
ajudarem em espírito... 
5. O mestre dos noviços pode dar licença quando julgar ser assim conveniente que 
os noviços escrevam e ele lhe reverá as cartas, como sabem deve rever as que de 
fora lhes enviam. 
6. Fará lembrança o mestre dos noviços daqueles que acabam o primeiro ano do 
noviciado para que por ordem do Pe. Reitor aprendam a língua da terra... (“Para o 
noviciado”, BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

No tocante às “fazendas”, já no parágrafo primeiro aparecia a recomendação de que 

houvesse um padre língua para a doutrina “nos currais de Sergipe”:  

Nos currais de Sergipe, se ponha um clérigo língua que doutrine e diga Missa aos 
nossos escravos e mais gente de que lá nos servimos (“Para as fazendas”, § 1, 
BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

No próximo trecho, aparecia a preocupação do visitador com relação aos escravos:  

As roças e outras granjas não tenham mais escravos que aqueles que precisamente 
forem bastantes para as grangear. Os mais, vendam-se e não comprem outros sem 
licença do Pe. Provincial, que a não deve dar senão depois de bem certificado da 
necessidade...167 se vê claramente que a multidão dos escravos que temos é um dos 
princípios das dívidas em que estão os Colégios (“Para as fazendas”, § 2, BNCVE, 
Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

No fragmento seguinte, a preocupação do visitador eram as dívidas. Contudo, ele 

mesmo parecia apontar um caminho para sair delas:  

Também poderá o Pe. Provincial vender algumas terras das que têm os Colégios, 
de sorte que a venda fique em prol dos mesmos Colégios. Façam-se logo as Casas 
da praia pois serão em notável proveito do Colégio e o poderão ajudar a sair de 
dívidas (“Para as fazendas”, § 6, BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

“Para as Capitanias”, o visitador recomendava o cuidado com questões “espirituais”. 

Acompanhe-se:  

Atendam com diligência à promoção do espírito, para o que procurará conformar-
se com todas as ordens que se costumam guardar nos Colégios, visitando-os nos 

                                                 
167 Há um trecho censurado com rabiscos aqui. 
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tempos da oração e exames (“Para as Capitanias”, § 1, BNCVE, Ges. 1255 [14] – 
grifos meus). 

Por fim, o visitador deixava algumas recomendações “Para as aldeias”, que eram as 

mais minuciosas, explicitando, uma vez mais, a “preocupação” de Roma com esse “lugar” 

que certamente constituía a “identidade” da Missão no Brasil. Já no início aparecia o 

incentivo a que os padres “persuadissem” os índios a irem à guerra. Confira-se:  

Os padres das aldeias, com bom modo podem persuadir e mandar aos índios que 
vão à guerras ou qualquer outra empresa quando por ordem dos governadores os 
pedem os capitães, visto ser em prol da [Repcª]168 e eles serem dificultosos no 
obedecer sem ordem dos chefes (“Para as aldeias”, § 1, BNCVE, Ges. 1255 [14] – 
grifos meus). 

Um pouco mais adiante o documento ordenava:  

Havendo nas aldeias irmãos, os padres que delas têm cuidado lhes ensinarão a 
língua cada dia, por espaço de meia hora... (“Para as aldeias”, § 5, BNCVE, Ges. 
1255 [14]). 

No sexto parágrafo fazia-se a recomendação em relação aos “casos de consciência”. 

Acompanhe-se: 

Tenham meia hora de Casos duas vezes na semana, lendo alguma suma que lhes 
apontará o visitador da que tem obrigação... na quaresma por respeito das 
confissões serem muitas (“Para as aldeias”, § 6, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

No excerto seguinte havia uma restrição à presença de “brancos” em um local da 

aldeia chamado “oragos”, que me pareceu ser um espaço para a doutrina, restrito aos nativos. 

É interessante ressaltar esta restrição como um elemento para pensar na relação dos jesuítas 

com os portugueses. Quase não se falava da relação com os lusitanos na documentação 

jesuítica, demonstrando, assim, como tenho insistido, o lugar de destaque do trabalho com os 

índios na Missão do Brasil: 

Não se façam obras nos [oragos] das Aldeias em que entrem brancos, nem os 
convidem para isso, por evitarem desconcertos que daqui nascem. Com os índios 
podem fazer diálogos e as mais obras que lhes parecer de matéria decente (“Para as 
aldeias”, § 7, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

Já o oitavo parágrafo dizia: “Os nossos não confessem na língua da terra sem serem 

examinados por algum bom língua” (“Para as aldeias”, § 8, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

No décimo parágrafo expunha-se a “pedagogia da vigilância” que deveria ser colocada 

em prática entre os próprios inacianos, ao devolver as chaves ao superior quando fossem à 

“portaria”. A presença do “outro” era também recomendada, assim como o foi por Gouveia. 

Assim, dizia, “Guardem a ordem que deixamos em geral de irem acompanhados à portaria 
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depois das aves-marias, e levarem... as chaves ao superior” (“Para as aldeias”, § 10, BNCVE, 

Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

O fragmento seguinte é muito interessante porque explicitava a espécie de penitência 

aplicada nas aldeias: 

Os superiores das Aldeias podem e devem dar penitências aos que nela estão, como 
comer no chão e dizer a culpa... e executem o costume da Compª de dizerem 
entreano algumas vezes a culpa que faltou das regras (“Para as aldeias”, §12, 
BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

O excerto abaixo reproduzido refere-se ao “falar com as índias” e novamente era 

invocada a presença do “outro”, em uma espécie de “solidariedade na vigilância”. Confira-se: 

Nenhum dos nossos que residem nas Aldeias fale com alguma índia, ainda que seja 
nas igrejas, sem levar companheiro de casa. E o melhor será falar da varanda ou à 
porta, quando o negócio de si o pedisse... (“Para as aldeias”, §13, BNCVE, Ges. 
1255 [14] – grifos meus). 

O trecho seguinte deixava claro que a aldeia era um espaço exclusivo para os índios. 

Penso que é possível perceber que a relação dos padres com os colonos era cada vez mais 

restrita. Mas é fundamental ligar o que estava sendo tratado aqui com outras questões 

trabalhadas no decorrer do texto. Avalio que, nesse período, os padres enfrentavam mais 

intensamente a resistência dos colonos porque a legislação indígena outorgava poderes 

demasiados aos inacianos e eles, de fato, eram os “proprietários” dos índios aldeados. 

Observe-se a restrição deixada pelo visitador: “Não admitam brancos e muito menos 

mamalucos viverem nas Aldeias ou terras dos índios...” (“Para as aldeias”, §14, BNCVE, 

Ges. 1255 [14]). 

No parágrafo transcrito adiante, o visitador insistia na restrição da presença da índia 

em “ministérios” que deveriam ser sempre ocupados pelos “moços”: 

Não se admita o costume que há em algumas Aldeias de trazerem água as índias 
moças para aguarem as igrejas quando as varrem, mas far-se-á este ministério por 
índios moços, o que também se devia guardar no trazer da água para o serviço de 
casa (“Para as aldeias”, §16, BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

O parágrafo seguinte voltava à questão da clausura que deveria haver nas Casas e 

cubículos ocupados pelos inacianos: “Importa muito nas nossas Aldeias haja mais clausura do 

que há no que toca a nossas Casas e que as janelas dos cubículos tenham todas grades” (“Para 

as aldeias”, §17, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

                                                                                                                                                         
168 No manuscrito essa palavra aparece abreviada. Eu a interpretei como “república”, no sentido original do 
termo (como “coisa pública”). 
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As normas eram tão minuciosas que nem mesmo as roupas dos inacianos foram 

esquecidas pelo visitador: “A roupa dos nossos que residem nas Aldeias se não dê a lavar 

senão por ordem do Superior” (“Para as aldeias”, §18, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

É interessante sopesar a vigilância que se estabeleceu para as vestes dos inacianos e 

perguntar: e quando o superior se ausentava, em que estado ficariam? É uma questão 

interessante para se pensar no que era o cuidado com o corpo e com as vestes para o jesuíta. 

A meu ver, a recomendação que aparecia no excerto seguinte expressava a 

preocupação referente à fuga dos índios das aldeias, motivo pelo qual eles não podiam levar 

consigo suas mulheres quando saíssem. De acordo com o texto, “Quando os índios forem 

servir os brancos não lhe consintam em nenhum modo levarem suas mulheres...” (“Para as 

aldeias”, §20, BNCVE, Ges. 1255 [14]). O casamento dos índios também não escapava da 

“vigilância” disposta pelas determinações do visitador: “Não se casem índios forasteiros de 

outras Capitanias nas nossas Aldeias...” (“Para as aldeias”, §21, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

No parágrafo 22, o visitador recorria à “experiência” para recomendar aos inacianos 

que, “Quando os índios forem com suas famílias fazer alguma pescaria, não vão os nossos 

com eles, por evitar muitos inconvenientes que a experiência tem mostrado” (“Para as 

aldeias”, §22, BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

O fragmento seguinte falava da prática do “descimento” dos nativos do sertão para o 

litoral e novamente se evidenciava a preocupação com a fuga dos nativos das aldeias: “Não 

consintam que quando os nossos padres vão ao sertão buscar gentio169, levem suas mulheres 

os índios...” (“Para as aldeias”, §23, BNCVE, Ges. 1255 [14] – grifos meus). 

Ao final do texto estavam os seguintes dizeres:  

Manuel de Lima. 
Esta Visita está aprovada pelo Pe. Geral. 
Antº Mascarenhas (BNCVE, Ges. 1255 [14]). 

 

                                                 
169 A prática jesuítica de “buscar gentio ao sertão” parecia cada vez mais legitimada. Penso que este recurso 
passou a ser constante pela diminuição da população indígena no litoral. Mas o problema aqui era muito 
complexo. Por julgá-lo importante, transcrevo no Anexo E uma carta bastante longa, que ainda não vi citada em 
nenhum trabalho. A correspondência revela que a prática jesuítica de buscar índios no sertão foi letal para os 
nativos. Trata-se de um exemplo bastante interessante do que os jesuítas conheciam como “narração”, ensinada 
por Pe. Soares em sua Arte de retórica. Para Soares, “a narração é a exposição dos acontecimentos e uma como 
que base e fundamento para construir a credibilidade (...). A Cícero agrada vivamente que a narração seja 
agradável e suave, e diz que é agradável aquela narração que tem admirações, expectativas, saídas inesperadas, 
paixões de espírito intercaladas, conversas de pessoas, dores, indignações, medos, alegrias, desejos” (SOARES, 
[1562], 1995, p. 53). A carta está integralmente no Anexo porque, além de ser um exemplo interessante de 
narração, demonstra a dizimação total de populações indígenas. E, ainda, penso que seria difícil citar excertos 
dela, como venho fazendo com outras, porque, nessa narrativa, uma “cena” só é clara em conexão com outra. 
Chamada de “missão dos Mares Verdes”, a carta certamente servirá de fonte para outros pesquisadores. 



246 

 

 

4.1.4.3 A resposta dos missionários da Província do Brasil: “algumas 

advertências” 

 

Apesar da constatação bastante negativa da realidade da Província por parte de 

Monteiro e do visitador, Pompa ressaltou que a resposta dos missionários do Brasil a esta 

atitude do centro se deu por um texto extraordinário: Algumas advertências para a Província 

do Brasil, possivelmente um documento preparatório para a assembleia de 1609, convocada 

pelo próprio visitador. Este documento revela as estratégias de evangelização nas aldeias e a 

fratura não apenas entre a sede central e o Brasil, mas entre os jesuítas de Missão, 

conhecedores dos índios e das dificuldades da catequese, e os de Colégio e residência 

(POMPA, 2003, pp. 73-4). 

Apesar de muitos trechos estarem ilegíveis no manuscrito, Algumas advertências para 

a Província do Brasil é um documento que vale a pena ser analisado, sobretudo por ser uma 

resposta dos missionários que atuavam no Brasil. O texto se inicia com uma advertência para 

os próprios inacianos, o qual explicitava o quão incerta era a vida nas Missões. Confira-se: 

Quando os nossos vão às Missões longe, parece melhor tivessem três que não dois 
porque facilmente morre um, e é bem que fiquem dois e também porque é bem que 
o superior da Missão tenha dois com que se aconselhe e não se governe por seu 
próprio parecer... (“Advertências para os nossos” – BNCVE, Ges. 1255, fls. 200-
200v – grifos meus). 

O fragmento seguinte era uma clara defesa das aldeias dos índios, sobretudo pela 

proteção que elas representavam para a Província do Brasil: 

A conservação do Brasil, se pode dizer que depende da conservação das aldeias; 
donde se entenderá quão necessário são as Missões para se refazerem, porque elas 
assombram aos inimigos estrangeiros, fazem rosto aos Aimorés, refocão aos 
negros de Guiné que se não levantem, e aos salteadores de caminhos e fugitivos 
tomam e prendem, e os entregam a seus senhores (“Advertências para as aldeias” – 
BNCVE, Ges. 1255, fl. 200v – grifos meus) 

De acordo com Pompa (2003), o dado mais importante do texto das Advertências é a 

posição do anônimo autor para com a cultura indígena. Inversamente à opinião de Nóbrega no 

Diálogo, que via nos costumes dos índios um dos obstáculos à conversão, as Advertências 

mostravam não apenas tolerância para com os usos não contrários à lei de Deus, mas uma 

estratégia de catequese que passava por algo que se poderia chamar de respeito aos costumes 

nativos. Cinquenta anos depois do Diálogo, o conhecimento das sociedades indígenas 

descendia de uma prática de missionação que experimentou os fracassos das tentativas de 

erradicar todos os costumes do gentio e de impor os modos europeus. As Advertências 

indicavam, pois, novos caminhos de evangelização, em que a aldeia poderia até se tornar 
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seminômade (POMPA, 2003, p. 74). Confira-se o excerto e veja-se que havia tolerância até 

com “os nastos de vinho” dos índios: 

Os índios conforme a seu costume, mudam as aldeias muitas vezes porque assim se 
conservão mais. Donde he bem que não façam os nossos edifícios tão grandes que 
seja depois difficultoso mudar a aldeia. Como he a aldeia do Espírito Santo na 
Bahia que há anos que se houvera de mudar, se não fora os cazeirios que tem, e 
aldeia sempre vai em diminuição (...). Como os índios para morrerem basta 
tomarem melancolia ecc. parece que não he bem tirar-lhe os nossos seus costumes 
que se não encontrão com a lei de Deus, como chorupe, cantar e beberem com 
moderação. E se alguns se desmandarem, dar-lhe sua penitência. E não quebrar-
lhe os nastos de vinho, nem impedir-lhes não vão estar na praia ecc. 
(“Advertências para as aldeias” – BNCVE, Ges. 1255, fl. 200v – grifos meus). 

No texto que se segue, a advertência se dava em relação aos que se deviam receber na 

Província. Repare-se que o documento explicitava um conflito interno que ocorria desde a 

Visita de Gouveia e, nesse sentido, chamava a atenção daqueles que queriam ser pregadores e 

não se interessavam pela Missão, pois não queriam aprender a língua: 

Pela experiência que de muitos anos se tem tomado não ser tão proveitoso para a 
Província receberem muitos e de poucas partes (...) de maneira que se não 
recebesse nenhum ainda que fosse do Reino, senão quando se julgasse que era 
notável perda não se receber; porque acontece receberem alguns que nem latim, 
nem língua sabem. E para estudarem uma coisa e outra, não têm tempo, (...) que 
todos já querem ser pregadores e não há quem queira aprender a língua... 
(“Advertências (...) tocantes ao bem espiritual dos nossos e dos índios” – BNCVE, 
Ges. 1255, fl. 201 – grifos meus). 

O excerto seguinte insistia no zelo pela salvação das almas dos que viviam nas aldeias. 

Aqui estava clara a ideia inaciana de ser útil aos outros. Não zelar pelo “bem das almas” do 

outro seria comprometer a própria salvação. “Salvar-se” era também “salvar” o outro: 

Parece que há falta notável no zelo do bem das almas e isto redunda em 
detrimento do bem spritual próprio porque como quer que os nossos forçosamente 
haviam de tratar com o gentio e estar nas aldeias, não indo lá com este zelo de os 
aproveitar em spiritu (“Advertências (...) tocantes ao bem espiritual dos nossos e 
dos índios” – BNCVE, Ges. 1255, fl. 201 – grifos meus). 

No trecho na sequência, ainda uma vez se voltava à questão das aldeias e novamente 

havia indicações de que trabalhar junto aos nativos não era um desejo de grande parte dos 

inacianos, dos quais muitos iam à força para a aldeia. Mas a culpa do “pouco zelo” nesse 

aspecto era dos próprios superiores: 

E bem se mostra haver pouco zelo, pois de muitos anos a esta parte se não tem 
feito um língua (...). E a lição da língua na Bahia é puro comprimento. Deste 
pouco zelo pode ser tem alguma culpa os superiores pelo pouco que tratam dessa 
matéria assim nas práticas gerais como particulares antes as vezes dizem que 
houvessem de os deixar as aldeias e outras palavras das quais os súditos cobram 
hum asco às aldeias que quando lá vão he pelos cabelos e se vão, não he com o 
zelo necessário para o bem seu e dos índios. Não digo isso de todos (“Advertências 
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(...) tocantes ao bem espiritual dos nossos e dos índios” – BNCVE, Ges. 1255, fl. 
201v – grifos meus). 

As Advertências pareciam, no entanto, ter a solução para “aviventar o zelo” dos 

padres. Para tanto, apontavam para “quatro coisas”. As propostas me pareceram ousadas, 

porque interferiam na formação do próprio aspirante ao sacerdócio, propondo a supressão do 

curso de artes por alguns anos, substituindo-o pelo ensino da língua da terra. Havia ainda a 

sugestão do perfil dos padres que deviam ser enviados para a Província. Confira-se: 

Para aviventar este zelo, quatro coisas me ocorrem: a primeira, que os superiores 
metessem nesta matéria novo fervor não somente de palavra, mas por obra, estando 
nas aldeias alguns tempos depois de acabarem de ser superiores nos Colégios 
(...)170. A 3ª que sem ordem de N. P. não se leia outro curso de artes, por alguns 
anos, para que possa aprender a língua. E não fora fora de propósito ter a lição da 
língua em alguma aldeia onde se ajuntassem alguns que aprendessem e um bom 
língua que a ensinasse. 4ª que de Portugal lhe mandassem alguns padres em os 
quais se visse esse zelo das almas e fervor da conversão. E esses padres ou irmãos 
não he necessário que sejam de muita idade digo velhos, mas que possam aprender 
a língua e que se contentem com isto, nem queiram aprender mais e para que lhe 
não venha apetite de pregar aos brancos bastante serem casuístas (“Advertências 
(...) tocantes ao bem espiritual dos nossos e dos índios” – BNCVE, Ges. 1255, fls. 
201v-202 – grifos meus). 

A aldeia, contudo, continuava sendo um lugar para gente madura. Mas era também o 

centro da preocupação dos padres e corporificava a “identidade” da Missão na Província do 

Brasil. Confira-se: 

Importante he não se porem noviços e irmãos de pouca idade e anos da Compª nas 
Aldeias com padres pouco espirituais que lhe não possam servir como de mestre de 
noviços e os tratem com amor paternal... (“Advertências (...) tocantes ao bem 
espiritual dos nossos e dos índios” – BNCVE, Ges. 1255, fl. 202 – grifos meus). 

O jesuíta que atuava na aldeia era bastante cobrado em relação às suas ocupações. 

Interessante a lembrança da Visita de Gouveia, embora se constatasse que ela não estava 

sendo colocada em prática: 

E ordinariamente sendo o superior o língua, se dão mais às coisas exteriores, que 
não ao bem das almas e guardam alguns mui pouco um aviso da Visita do Pe. 
Cristóvão Gouveia, que os padres chamem de quando em quando alguns índios 
velhos e lhes pratique de Deus. (...) Alguns padres línguas têm tão metido na 
cabeça que sempre hão de ser superiores que doutra maneira não querem estar nas 
aldeias... Da mesma maneira importa, assim, os superiores como os línguas não 
estarem muito em uma aldeia, mas trocarem-se... E os mesmos índios folgam com 
esta variedade... (“Advertências (...) tocantes ao bem espiritual dos nossos e dos 
índios” – BNCVE, Ges. 1255, fl. 202v-203 – grifos meus). 

O fragmento que se segue defendia a fixação de moradia do jesuíta na aldeia e não 

somente a visitação ocasional, como queria Roma. Acompanhe-se: 

                                                 
170 A segunda questão está ilegível no manuscrito. 
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Três aldeias há em Pernambuco de Potiguares... Os índios delas... sabem mui 
pouco das coisas de Deus. Estando eu a elas não achei um que se soubesse benzer, 
do que avisei ao Pe. Manuel de Lima, e a causa é porque como sejam aldeias 
novas e os nossos não residam nelas, e que lhes ensinam em quatro dias, quando lá 
tornam daí a muitos já lhe esquecem o que tinham aprendido. Alguns têm para si 
que visitarem os nossos essas aldeias, estando numa hum dous ou três meses (...) 
he melhor porque não residirem nelas. E a mim me parece o contrário. E quanto 
he para o proveito dos índios claro está que não he mais proveito, que o não seja 
para o nosso me parece por esta razão, porque andando assim dous, nunca se 
guarda com tanta perfeição a disciplina religiosa, nem há tanto resguardo, como 
quando he residência formada (“Advertências (...) tocantes ao bem espiritual dos 
nossos e dos índios” – BNCVE, Ges. 1255, fl. 203 – grifos meus). 

No documento havia uma defesa do recebimento da comunhão sacramental pelos 

índios, para terem mais forças contra os “vícios”. Atente-se para o texto: 

Assim como não he bem que os nossos sejam largos em dar a comunhão aos 
índios, assim me parece que não podem ser tam estreitos alguns neste particular 
como são, que cuidão (e assim o fazem) que não he bem dar a comunhão aos índios 
de pouca idade, ainda que tenham idade bastante, e requisita conforme ao preceito 
da Igreja. Sendo assim que... sabem as cousas de Deus e em particular respondem 
às perguntas de S. Sacramento melhor que muitos brancos. O mesmo digo de índios 
já velhos que os não admitem à comunhão porque dizem que bebem vinho e 
algumas vezes se embebedão; o que não parece rezão bastante para não 
comungarem pela paschoa e in extremis, máxime que quando são de comunhão 
dão mor exemplo; e se lhe caem em alguma falta os outros lhe deitão em rosto que 
he da comunhão. E fez tal que finalmente com este santíssimo sacramento 
esforçados pelejarão mais contra os vícios (“Advertências (...) tocantes ao bem 
espiritual dos nossos e dos índios” – BNCVE, Ges. 1255, fl. 203v). 

A meu ver, as Advertências são um documento fundamental para pensar a respeito do 

“lugar” do jesuíta na sociedade colonial. Ficava nelas bastante claro que alguns padres da 

Província do Brasil estavam convencidos de que a aldeia era, de fato, o lócus da Missão no 

Brasil, sua “identidade”. Apesar da posição de Roma ser diferente – enxergando na aldeia um 

lugar de “perdição” para os padres –, os inacianos que nelas trabalhavam estavam 

convencidos de que era ali que eles encontram a própria salvação, e também a do outro. 

Por fim, penso que é importante frisar que a Visita de Manuel de Lima não foi 

unanimidade na Província do Brasil. Logo após o seu término, o provincial, Pe. Henrique 

Gómez, escreveu do “Colégio do Rio de Janeiro e de abril 7 de 611” (ARSI, Bras. 8-I, 

fl.128v). Bastante crítico e realista, destacava que não era fácil colocar em prática as 

determinações do visitador. Apesar de Roma documentar e dizer que a Visita estava 

“aprovada pelo geral”, para Gómez ela só serviu para deixar ainda mais endividada a 

Província. O jesuíta dizia, ainda, que, por conta de sua enfermidade, o visitador não “pôde dar 

o remédio que as coisas pediam”. Atente-se para as asseverações do provincial: 

Leio sempre as de V.R. com muito gosto e bons grandes desejos de me aproveitar 
de tão bons avisos e santos conselhos, e certo que me... aflige não poder nem saber 
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vencer algumas dificuldades que de alguma maneira encontram a execução das 
ordens de Nosso Pe...; e sobretudo... não poder cumprir em tudo aquela ordem tão 
repetida como necessária de estarem quatro em cada aldeia. Visitei estas partes do 
Sul, onde há oito aldeias de nossa doutrina, seis de residência e duas de visita; e 
destas, só em duas estão quatro e nas demais dois. E ainda em algumas não são 
ambos sacerdotes, e assim as deixou o Pe. Visitador; E certo quanto mais vou 
vendo o fruto de sua Visita, tanto mais me persuado que serviu de pouco mais que 
de gastos à Província e estes eram grandes, que foi fraca ainda para a Província 
já endividada: mas como sempre foi tão enfermo, nem pôde dar o remédio que as 
coisas pediam; nem teve tempo para penetrar os padres... (ARSI, Bras. 8-I, fl. 128 
– grifos meus). 

O trecho adiante, da mesma carta, é mais interessante pelo censurado do que pelo 

descrito. Há um corte em duas partes rabiscadas do texto. Gómez se mostrava bastante 

desanimado com a situação da Província e novamente fez críticas ao visitador: 

E V. R. encomenda que sem falta haja em cada aldeia (...)171 outras que poderão 
entrar nestes lugares (...)172 estão retiradas com causa. E pouco há que tive aqui 
uma de N. P. em que ordena que retire mais dois ou três lá das aldeias do Norte, o 
que farei quando lá chegar, e não sei como, nem com quem hei de suprir estes 
lugares. O Pe. Visitador todas estas coisas soube ou as mais delas e tudo tolerou, 
não dando crédito a algumas coisas por serem exorbitantes e outras por não terem 
mais prova que ditos de índios. Esta é a dificuldade que não sei vencer, nem meus 
consultores... Os casos de que faço menção já foram. De presente não sei nada, 
mas sempre receio que se queimem os que andam metidos no fogo. Eu vigio quanto 
posso; faço todas as diligências costumadas na Companhia, leio regras, Visitas, 
informações, avisos, uma vez e muitas faço práticas e dou lembranças aos súditos e 
aos superiores, e peço a Deus me ajude e não permita por meus deméritos perca 
esta sua Companhia ou decaia da perfeição de nosso Instituto (ARSI, Bras. 8-I, fl. 
128 – grifos meus). 

Para Gómez, a “vigilância” que ele imprimiu não era suficiente. Bem como as 

“diligências”, “regras”, “visitas” e “avisos”. Nada disso, fazia com que ele se tranquilizasse 

com relação aos que “andavam metidos no fogo”. A situação era tão complicada que o 

provincial se referia ao abandono das aldeias por parte dos “padres capuchos”. Mas, para ele, 

os jesuítas não deviam fazer o mesmo, ainda que fosse um “negócio” difícil permanecer ali: 

Os padres capuchos haverá 20 anos, pouco mais ou menos que tomaram em 
Pernambuco e na Paraíba cuidado de algumas aldeias. Porém, depois que neste 
tempo experimentaram as misérias e dificuldades deste Governo: este ano, por 
decreto feito em Capítulo Geral, as largaram todas. Não quero com isto dizer que 
façamos o mesmo porque posto que a pureza e limpeza da Companhia isto servia 
mais. Contudo, estes pobres não têm outro remédio. Mas por aqui verá V. R. a 
dificuldade do negócio... (ARSI, Bras. 8-I, fls. 128-128v – grifos meus). 

A carta é assinada por Henrique Gómez e endereçada “Ao P. Antonio Mascarenhas da 

Compª de Iesu. Assistente de N. P. G. em Roma” (ARSI, Bras. 8-I, fl. 128av). 

                                                 
171 Há uma parte censurada com rabiscos sobre o que havia escrito nessa parte da carta. 
172 Também está censurada a descrição do “lugar” a que a carta se refere. 
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No meu entendimento, enfim, as cartas e regras escritas pelos visitadores e as 

narrativas deixadas por seus companheiros muitas vezes falavam por si sós. Porém, a fim de 

“interrogar” as fontes, tentei colocar alguns apontamentos entre os excertos e busquei 

organizar os documentos de maneira que pudessem oferecer ao leitor um “melhor mapa” 

sobre o processo que se construiu a partir das Visitas. Penso que por elas é possível ver a 

Missão jesuítica na Província do Brasil sob a perspectiva de um “embate”: aquele que se 

construiu entre Roma, com as determinações “ortodoxas” trazidas pelo visitador e apoiadas 

por alguns padres da Província, também “ortodoxos”, e as convicções dos “padres antigos” e 

dos que atuavam no “campo da Missão” e que defendiam posturas conflitantes com as 

resoluções de Roma. A meu ver, um dos conceitos importantes para pensar tal embate é a 

“negociação” que se estabeleceu: os visitadores vinham munidos de autoridade para aplicar a 

“pedagogia da vigilância”, mas, quando se deparavam com a realidade da Província do Brasil 

e se reuniam com os padres “mais antigos”173, percebiam que era preciso “negociar” com 

Roma, principalmente sobre aqueles pontos que percebiam ser inaplicáveis por aqui. Isso, 

contudo, não impediu que a “ortodoxia” e o desejo de “colocar tudo em ordem” afetassem a 

prática dos inacianos.  

 

4.2 Organização dos estudos na Companhia de Jesus no 

Brasil na virada do século XVI  

Quando estudei as cartas de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, na minha 

pesquisa de mestrado, certamente era possível fazer uma descrição um pouco mais minuciosa 

das práticas educativas dos padres em terras brasílicas. Agora, porém, a documentação 

raramente se refere à organização das escolas e às práticas que aí se realizavam. Como já pude 

apontar, é necessário levar em conta que a atividade jesuítica do período passava por uma 

reorganização. Digo isso sabendo que o envolvimento dos padres em “questões temporais” 

não era bem visto por Roma e certamente provocou mudanças no empreendimento 

educacional deles. Mas é necessário relembrar que todo o processo que se constituiu pelas 

Visitas, por exemplo, era um processo civilizatório e, por isso, educacional. Portanto, as 

                                                 
173 O problema é que, às vezes, era justamente a conduta desses “padres antigos” que o visitador recebeu ordens 
para observar. Foi o caso, por exemplo, na Visita de Gouveia, dos padres Anchieta e Luís da Grã, considerados 
por Aquaviva “pouco regulares e pouco dados às Constituições”. Certamente aqui estava um dos caminhos para 
entender a conflito em que estava inserido o visitador: agir conforme os padres antigos e que, certamente eram 
respeitados na Província, ou agir conforme ordenava o geral. Eis o dilema, que certamente não foi de fácil 
solução, e o conceito de “negociação” é pertinente justamente nesse sentido.  
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Visitas também determinaram as práticas educacionais dos padres, como foi possível 

demonstrar, e foi no período das Visitas que se teve a produção de uma documentação mais 

expressiva nesse sentido.  

Pelo acesso às fontes primárias, contudo, é possível destacar algumas questões 

restritas ao empreendimento educacional dos padres no período. Assim, no sentido de situar 

onde se dá o ensino jesuítico no período que pesquiso, penso que seja necessário discutir aqui 

a distinção entre as Casas da Companhia e especificar quem as frequentava e o que se 

ensinava em cada uma delas. Leite (HCJB, VII), referindo-se ao ensino jesuítico nos séculos 

XVI e XVII, destacou que a frequência aos Colégios era dos filhos de “funcionários 

públicos”, de senhores de engenho, de criadores de gado e de “oficiais mecânicos” (LEITE, 

HCJB, VII, p. 143). Os índios, portanto, não frequentavam os Colégios como estudantes. 

Escrevendo ao geral, Pe. Aquaviva, em 31 de dezembro de 1585, Anchieta descreveu 

quais eram as Casas da Companhia na Província do Brasil. Repare-se que somente na Bahia 

há “Colégio, escola e noviciado”: 

Nesta Província temos oito Casas: em Pernambuco, Colégio; na Baía, Colégio, 
escola e noviciado; nos Ilhéus, Casa; em Porto Seguro, Casa; no Espírito Santo, 
Casa; no Rio de Janeiro, Colégio; em S. Vicente, Casa; em Piratininga, Casa. 
Vivem em todas elas dos nossos 140: 68 Padres, 37 estudantes e 35 coadjutores 
(ANCHIETA, 1933, pp. 409-10). 

Na mesma carta, Anchieta salientava as ocupações no Colégio174 da Bahia. Atente-se 

para o número de pessoas ligadas àquele espaço e as várias atividades que aí se desenvolviam. 

O Colégio abrigava pomares, hortas, jardins e muitos escravos. Acompanhe-se: 

Tem este Colégio tanta gente por ser seminário, e nele se criam os noviços, 
escolares, línguas, e estão os velhos, que há muitos anos que trabalham, e quanto 
aos escravos são tantos porque muitos não fazem por um, e também são oficiais de 
vários ofícios, como pedreiros, carpinteiros, ferreiros, carreiros, boieiros e 
alfaiates, e é necessário comprar-lhes mulheres por não viverem em mau estado e 
para este efeito na roça têm a dita povoação com suas mulheres e filhos, as quais 
também servem para plantar e fazer os mantimentos, lavar a roupa, anilar e serem 
costureiras etc. Junto ao Colégio temos cerca mui larga com muitas laranjas, 
limões, bananeiras e outras árvores de fruto, laranjal e hortaliça, e por ela se vão 
os nossos embarcar em nosso porto quando vão para fora, porque quasi todo o 
serviço desta Baía é por mar e a água bate na parede da cerca (ANCHIETA, 1933, 
p. 415 – grifos meus)175. 

                                                 
174 É necessário esclarecer que “na organização da Companhia, Colégio não significava escola, mas a principal 
categoria administrativa e geográfica, da qual dependiam as Casas ou residências das aldeias. Na Casa de S. 
Vicente funcionaram as primeiras aulas, e não em nenhum Colégio. Dirigiam aldeias e Casas, os superiores, e 
Colégios, os reitores, subordinados todos ao provincial, a partir da criação da Província Brasileira, em 1553” 
(apud OLIVEIRA, 1951, p. 86 – nota). 
175 Contudo, Anchieta deixou de informar sobre as condições reais dos escravos que, de acordo com os padres 
reunidos em Congregação no mesmo período, era calamitosa. Um documento intitulado “Coisas diversas” (cf. 
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De acordo com Leite, cada Colégio tinha o seu âmbito de atividade bem determinado, 

formando cada qual uma zona geográfica, econômica e missionária. A Capitania do Espírito 

Santo e as demais, ao Sul, pertenciam à órbita do Rio de Janeiro; as Capitanias do Centro, à 

Baía; a Pernambuco, as Capitanias do Norte. As Casas que constituíam a Província do Brasil 

dividiam-se, segundo a respectiva categoria, de baixo para cima, em Casas das aldeias, Casas 

das Capitanias e Colégios das vilas e cidades (LEITE, HCJB, II, p. 457). 

É, portanto, uma generalização equivocada chamar de Colégio todas as Casas da 

Companhia de Jesus no período. No século XVI e boa parte do século XVII, só existiam três 

Colégios na Província do Brasil: da Bahia, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Nas demais, 

como São Paulo e São Vicente, não os havia, e sim Casas da Capitania. Muito mais que uma 

escola, o Colégio jesuíta era uma categoria administrativa e geográfica, sob cuja jurisdição 

estavam as demais Casas da Companhia espalhadas pela Província. 

Todas as Casas e Colégios da Companhia eram, no entanto, unidos entre si por meio 

de regras comuns. Assim, por exemplo, a respeito da rotina dos jesuítas nessas Casas, os 

horários do despertar e repousar eram: 

No verão se levantam os nossos ás quatro e se deitam aos três quartos para as nove, 
e no inverno só levantam ás cinco e deitam-se aos três quartos para as dez. Comem 
o jantar no verão ás dez e ceia ás seis; e no inverno jantam ás onze e ceiam ás sete 
da noite (ANCHIETA, 1933, p. 425). 

Anchieta ressaltava o número de alunos que frequentavam as aulas no Colégio da 

Bahia. Havia estudantes de fora: no caso, os filhos dos portugueses. Não havia, portanto, 

índios estudando ali. Veja-se: 

As ocupações dos nossos com os próximos são: uma lição de teologia que ouvem 
dois ou três estudantes de fora, outra de casos de consciência que ouvem outros 
tantos e uma e outra alguns de casa, um curso de artes que ouvem dez de fora e 
alguns de casa, escola de ler, escrever e contar que tem até 70 rapazes filhos dos 
portugueses, duas classes de humanidades, na primeira aprendem 30 e na segunda 
15 escolares de fora e alguns de casa (ANCHIETA, 1933, p. 415 – grifos meus). 

                                                                                                                                                         

ARSI, Lus. 68, fl. 418v) aborda esta questão, pouco tratada nos documentos jesuíticos: quais sejam, as condições 
dos escravos. Observe-se: “Os escravos de todo o Brasil, que devem passar de 40 mil, comumente... não ouvem 
Missa, senão os que vêm às nossas igrejas ou quando algum padre dos nossos se acha em suas fazendas: a causa 
é por que, além de sua pouca doutrina, em comum são as igrejas pequenas e os brancos os deitam fora, 
chamando-lhes de cães, porcos. Além disso, como a Missa se diz tarde, os escravos oprimidos da fome e 
trabalho de toda a semana, se vão a pescar, mariscar e caçar; e outros a plantar ou colher alguns legumes e 
frutas. Apontava o Pe. Luis da Grã se seria algum remédio haver-se licença para os curas nos domingos... 
dizerem duas Missas... ensinem as orações e mandamentos aos escravos de suas freguesias e esta Missa de pela 
manhã. Sobre a Congregação e Província do Brasil, 1584” (ARSI, Lus. 68, fl. 418v – grifos meus). A carta de 
Anchieta, por ser chamada “ânua”, era do tipo “edificante” e, como tal, era descritiva e não adentrava nos 
conflitos e negociações do período. Repare-se como os documentos usados nessa pesquisa e escritos na mesma 
época da carta citada – década de 1580 – destoavam das “informações” de Anchieta.  
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Logo em seguida, Anchieta depreciava os estudantes do Colégio da Bahia, dizendo 

que “tudo se leva em festas” e colocava a culpa na “terra relaxada”. Acompanhe-se: 

Os estudantes nesta terra, além de serem poucos, também sabem pouco, por falta 
dos engenhos e não estudarem com cuidado, nem a terra o dá de si por ser 
relaxada, remissa e melancólica, e tudo se leva em festas, cantar e folgar 
(ANCHIETA, 1933, p. 415 – grifos meus). 

A Informação do Brasil e de suas Capitanias, feita por Anchieta em 1584, enfatizava 

que, ao final do século XVI, o Brasil possuía, portanto, três Colégios. O primeiro a ser 

descrito era o da Bahia, depois o do Rio e, por último, o de Pernambuco.  

Este Colégio foi o segundo da Companhia no Brasil, e como a cidade da Baía teve 
grandes aumentos nos engenhos de assucar e fazendas e muito trato de 
portugueses, e como é o assento dos governadores e bispos, assim ele também 
cresceu muito, porque todos os irmãos que eram mandados de Portugal vinham a 
ele e prosseguiu seu estudo muito de propósito, abrindo-se escolas para todos os de 
fora. Nele há de ordinário escola de ler, escrever algarismo, duas classes de 
humanidade, leram-se já dois cursos de artes em que se fizeram alguns mestres de 
casa e de fora, e agora se acaba o terceiro. Há lição ordinária de casos de 
consciência, e, ás vezes, duas de teologia, donde saíram já alguns mancebos 
pregadores, de que o Bispo se aproveita para sua Sé, e alguns curas para as 
freguezias. A este Colégio estiveram subordinadas todas as Casas das Capitanias, 
até que houve outros Colégios, e agora não são mais a ele subordinadas que as de 
Ilhéus e Porto Seguro. 
O segundo Colégio é o de Rio de Janeiro, que se fundou e dotou para 50 por El-Rei 
D. Sebastião no ano de 1567. Nele houve sempre escola de ler, escrever e 
algarismo, uma classe de latim e lição de casos de consciência para toda a sorte de 
gente e para aqui, como dito é, se mudou o primeiro Colégio que houve em S. 
Paulo e S. Vicente: a este Colégio estão subordinadas as Casas de S. Vicente e S. 
Paulo de Piratininga e a do Espírito Santo.  
O último Colégio é o de Pernambuco e foi fundado e dotado para 20 por El-Rei D. 
Sebastião no ano de 1576. Nele houve sempre escola de ler, escrever e algarismo, 
uma classe de latim, e uma lição de casos, de maneira que os Colégios agora são 
três: o primeiro e principal é o da Baía, segundo o de Rio de Janeiro, terceiro o de 
Pernambuco, os quais têm suas rendas (ANCHIETA, 1933, p. 326). 

As Casas situadas nas aldeias não tinham rendas e não eram providas pela Coroa. No 

trecho que se segue, retirado da mesma Informação de Anchieta, figurava o detalhe de que 

tais casas eram exclusivas para “os moços de fora”. Nelas, o trato do jesuíta era 

primordialmente com os índios. De acordo com Leite, o ensino aos nativos se dava como 

catequese: “Mas a catequese dos índios, nesta matéria de instrução, não se entende só a do 

ensino religioso, a não ser com os adultos incapazes de mais; com os meninos inclui-se 

também o de ler, escrever, ou elementos” (LEITE, HCJB, VII, p. 145 – grifos meus).  

Nesse sentido, a formação destinada às carreiras eclesiásticas se dava somente nos 

Colégios. No caso da Província do Brasil, parece-me, que o único neste período no qual havia 

formação para padres era o da Bahia. Ao menos, era o único que possuía noviciado. Esta era 
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uma determinação de Aquaviva, que condenou a maneira como se dava a formação dos 

noviços no Brasil e ordenou que todos estivessem sob um mesmo mestre176. Nas palavras de 

Anchieta: 

As mais Casas vivem de esmola que lhe dão os moradores, fracamente, conforme a 
sua possibilidade, que é pouca; e porque eles não podem suprir a tudo por serem 
pobres, os Colégios provêm as Casas que lhes são subordinadas de vestido, vinho, 
azeite, farinha para óstias e outras cousas que não há na terra e hão de vir 
necessariamente de Portugal. Em todas estas casas há sempre escola de ler, 
escrever e algarismo para os moços de fora (ANCHIETA, 1933, p. 326 – grifos 
meus). 

Veja-se, nesse sentido, o que Anchieta informava no ano de 1583 a respeito da 

catequese indígena. O provincial deixava claro que o sustento dos padres que desenvolviam 

suas atividades nas aldeias era de responsabilidade dos Colégios. Talvez esteja aqui uma das 

razões que explicam a administração secular das aldeias pelo jesuíta. Eles se sustentariam aí 

se os índios não fossem escravizados e permanecessem como força de trabalho disponível à 

aldeia ou, em alguns casos, certamente como mão-de-obra a ser negociada com os colonos. 

Veja-se a carta de Anchieta, com sua declaração de que fazem tudo “por amor de Deus”: 

Ensinam-lhes os padres todos os dias pola manhã a doutrina, esta geral, e lhes 
dizem Missa pera os que a quiserem ouvir antes de irem pera suas roças; depois 
disto ficam os meninos na escola, onde aprendem a ler e escrever, contar e outros 
bons costumes pertencentes á polícia cristã: á tarde tem outra doutrina particular 
a gente, que toma o santíssimo sacramento. Cada dia vão os padres visitar os 
enfermos com alguns índios deputados pera isso, e se têm algumas necessidades 
particulares, lhes acodem a elas, sempre lhes ministram os sacramentos 
necessários, e todas estas cousas se fazem puramente por amor de Deus sem 
nenhum interesse nem proveito, que deles tenham pois que o provimento que os 
padres têm lhes vai do Colégio, e somente estão com eles por amor de suas almas 
pola extrema necessidade em que estão (ANCHIETA, 1933, p. 381 – grifos meus). 

Em relação ao doutrinamento dos nativos, Anchieta o descreveu na Informação da 

Província do Brasil em 31 de dezembro de 1585: 

Os padres lhes pregam nas festas principaes e lhes ensinam a doutrina cristã duas 
vezes ao dia, pela manhã acabada a Missa em português, e em sua língua, e á 
tarde, acabados seus serviços, o diálogo da fé e aparelho da comunhão e 
confissão, e todos, solteiros e casados, mulheres e meninos, respondem ás 
perguntas com grande candura. Os filhos dos índios aprendem com nossos padres a 
ler e escrever, contar, cantar e falar português e tudo tomam mui bem 
(ANCHIETA, 1933, p. 436 – grifos meus).  

O ambiente específico que era a aldeia e que constituía a “identidade” da Missão da 

Província do Brasil, contudo, certamente provocou adaptações da atividade jesuítica às 

condições locais. Esta acomodação, assumida por uma parte dos padres da Província do 

                                                 
176 Este assunto está discutido na carta ao padre provincial Marçal Belliarte, de 22 de janeiro de 1590 (Cf. ARSI, 
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Brasil, também afetava o modo como os missionários organizavam suas práticas como 

educadores e como se dava a formação nos Colégios.  

Tal ajustamento, porém, não era visto com bons olhos por Roma. Assim,  

o latim era a língua obrigatória em todas as atividades; no teatro, permitia-se o uso 
de português em diálogos dramáticos, mas não em tragédias e comédias. Por 
exemplo, em 1596, o geral advertia o provincial brasileiro de que as representações 
teatrais não estavam sendo feitas em latim. Em 1568, a Congregação Provincial da 
Bahia propôs ao geral a conveniência de se estudar dialética no Colégio da Bahia. 
O curso de artes (filosofia e ciências) começou em 1572. Lia-se no Brasil o livro de 
texto Cursus conimbricensis, sendo extremamente comum o uso de manuais 
manuscritos. Em 1593, o curso de artes da Bahia tinha 20 alunos; em 1598, 40. A 
teologia moral, que então era conhecida como casos de consciência, foi ensinada a 
partir de 1556, no Colégio de São Vicente; a teologia dogmática (ou especulativa) 
passou a ser ensinada em 1572 para os membros da Companhia de Jesus e, a partir 
de 1575, para externos. No Colégio da Bahia havia quatro anos de leitura do De 
summa theologiae, de São Tomás de Aquino177 (HANSEN, 2001a, p. 17 – nota). 

Segundo Leite, contudo, o Ratio studiorum determinava que no curso de letras se 

estudassem os grandes autores não só latinos, mas também gregos. Mas no Brasil, “em que 

eram poucos os estudantes, e a seara a desbravar e cultivar imensa”, a necessidade de 

formação rápida e a utilidade urgente de estudar a língua dos índios fez que o estudo do tupi 

substituísse o do grego (LEITE, HCJB, VII, p. 161). No entanto, como ficou claro nas 

determinações posteriores às Visitas e nas cartas enviadas por Aquaviva, nem todos os 

jesuítas estavam interessados em estudar a língua dos nativos. Muitos preferiam ser 

“pregadores” para os portugueses nas cidades e esta era uma dificuldade importante do 

período. 

De acordo com Leite, entretanto, os Colégios procuraram adaptar-se ao Ratio 

studiorum gradativamente. No Brasil do início do XVII lia-se neles: 

Retórica: O 6º livro da “Eneida” de Virgílio; o 3º livro das “Odes” de Horácio; 
Cícero, “De Lege Agraria”, e “De Oratore”; - em grego, os “Diálogos” de Luciano. 
Humanidades178: “De Bello Gallico” de César, o 10º livro da “Eneida”, e a 
Gramática grega. 
1ª Classe de Gramática179: o 5º livro da “Eneida”, a “Retórica” do P. Cipriano 
Soares180, e o Discurso “Post Reditum”, de Cícero. 

                                                                                                                                                         

Bras. 2, fl. 60). 
177 Aquaviva impôs o ensino de Tomás de Aquino pelo decreto de 13 de dezembro de 1613 (LEITE, HCJB, VII, 
p. 178). 
178 No entender dos jesuítas, o estudo das humanidades ajudava na compreensão da Sagrada Escritura. Era uma 
matéria propedêutica tradicional para a filosofia que proporcionava uma introdução sólida para outros assuntos, 
habilitava a pessoa a expressar melhor seus pensamentos e desenvolvia os talentos em oratória que os ministérios 
jesuítas requeriam. Para O’Malley, os jesuítas adotaram o programa humanístico por determinadas razões, mas 
especialmente porque, assim como seus contemporâneos acreditavam, os estudos humanistas formavam o bom 
caráter, pietas (O’MALLEY, 2004, pp. 328-31).  
179 Entenda-se gramática como aula de latim. 
180 Trata-se do livro Arte de retórica de 1562, citado no decorrer desse texto. 
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2ª Classe de Gramática: Cícero, “De Officiis”; Ovídio, “De Ponto” (Pônticas). 
3ª Classe de Gramática: Ovídio, “De Tristibus”, “Cartas” de Cícero. 
4ª Classe de Gramática: Cartas Familiares de Cícero e a 2ª Parte de Gramática 
Latina. 
5ª Classe de Gramática: Rudimentos da Gramática Latina, com uma seleção das 
Cartas de Cícero (LEITE, HCJB, VII, pp. 151-2)181. 

O programa acima era o do Colégio de Évora de 1563. De acordo com Leite, estes 

estudos correspondiam aos usados sempre no Brasil. Para o autor, “o Brasil procurou adaptar-

se à lei geral, mas a princípio estava mais próximo do programa do Colégio de Évora de 

1563” (LEITE, HCJB, VII, p. 152 – grifos meus). 

A partir, contudo, do acesso ao documento que tratava do modus parisiensis, adotado 

desde o nascimento da Companhia, vê-se que essa divisão em classes e a determinação 

específica sobre o que se ensinaria em cada uma delas era uma prática adotada por toda a 

Companhia e que não estava, portanto, restrita ao Colégio de Évora. Observe-se o que diz o 

documento: 

“Modo parisiense” modelo de estudos da Companhia de Jesus – Aqui cabe dizer 
alguma coisa sobre o “modo parisiense”. Com efeito é motivo de louvor do Padre 
Nadal ter aplicado e posto em prática este modo tão louvado pelos nossos, em 
Messina, para a finalidade da Companhia. O Modo Parisiense opõe-se ao Modo 
Italiano. Neste momento em Paris na vida universitária prevalece o corpo dos 
professores, na Itália o corpo dos estudantes; lá as leituras são feitas em Colégios 
agregados à universidade, aqui na própria universidade; lá grande disciplina, aqui 
grande liberdade dos estudantes; em Paris um caminho escolástico bem 
determinado a ser percorrido pelo professor e pelos estudantes, leituras do 
professor mais frequentes, às quais se seguem exercícios escolásticos; são 
constituídas classes distintas, nas quais são colocados os discípulos segundo a 
doutrina; para cada classe é designado um mestre próprio e a matéria a ser 
transmitida; os discípulos são promovidos à classe superior após rigoroso exame; 
o relacionamento entre o mestre e o discípulo é familiar; e aquele é solícito para 
com o aproveitamento deste na doutrina. Estas são algumas propriedades do modo 
parisiense, em virtude das quais a Companhia prefere este modo ao italiano; de 
fato, por este método o jovem percorre o caminho escolástico mais rápida e 
frutuosamente (MPSI, Vol. 5, p. 5 - grifos meus)182.  

                                                 
181 Como se observa nesse programa de ensino, Cícero era lido em quase todos os cursos e classes.  
182 Confira-se o texto original em latim: “‘Modus parisiensis’ exemplar studiorum S. I. – Hic nonnulla dicenda 
veniunt de “modo parisiensi”. Laus enim est Patris Nadal hunc modum, a nostris adeo laudatum, Messanae ad 
finem Societatis applicasse et in praxim induxisse. Modus Parisiensis opponitur Modo Itálico. Hoc tempore 
Parisiis in vita universitatis praevalet corpus professorum, in Itália corpus studentium; illic lectiones fiunt in 
collegiis universitati aggregatis, hic in ipsa universitate; illic magna disciplina, hic magna libertas studentium; 
Parisiis iter scholasticum bene determinatum rigorose et a professore et a studentibus percurrendum, lectiones 
professoris frequentiores, quas sequuntur exercitationes scholasticae; distinctae classes constituuntur, in quibus 
collocantur discipuli secundum doctrinam; singulis classibus assignatur proprius magister et materia absolvenda; 
discipuli ad superiorem classem promoventur post rigorosum examen; necessitudo inter magistrum et discipulum 
est familiaris; et ille de profectu huius in doctrina est sollicitus. Hae sunt nonnullae modi parisiensis proprietates, 
propter quas Societas hunc itálico praeferebat; adolescens enim hac ratione iter scholasticum celerius et 
fructuosius percurrit” (MPSI, Vol. 5, p. 5).  
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 De acordo com O’Malley (2004, pp. 337-8), o modus parisiensis era, de fato, o polo 

oposto de muito do que encontravam nas escolas italianas. Era baseado num exigente 

programa de aulas, complementado por uma ordem de exercícios, repetições e disputas. Os 

estudantes de todos os níveis eram divididos em classes de acordo com um plano estabelecido 

de progressão do domínio de uma habilidade para o domínio da próxima. Exames 

determinavam quem estava pronto para passar à nova classe. Uma “classe” representava uma 

unidade de trabalho a ser assimilada, não um período de tempo. Portanto, os alunos mais 

brilhantes poderiam progredir através do currículo mais rapidamente do que outros. Para o 

autor, 

Esses princípios e técnicas, embora aplicados às “letras humanas”, desenvolveram-
se em Paris como parte da tradição escolástica, com uma grande tendência à 
ordem, ao sistema e à “disputa”. O modus parisiensis abarcava muitas coisas, mas 
o que mais claramente deu ao sistema jesuíta foi um plano organizado para o 
progresso do estudante por meio de matérias incrivelmente complexas e uma 
codificação das técnicas pedagógicas designadas a provocar uma resposta ativa do 
professor (O’MALLEY, 2004, p. 338). 

As aulas e o programa das práticas religiosas formavam a espinha dorsal dos Colégios 

jesuítas, mas também eram importantes desde o início as peças de teatro e as celebrações 

acadêmicas nas quais os estudantes exibiam seus talentos e habilidades para um público mais 

amplo. Em Paris e em outros lugares, os primeiros jesuítas tinham aprendido que tais eventos 

faziam parte do exercitium requerido de estudantes e eram, portanto, uma parte integral de sua 

educação. Os jesuítas levaram a memória desses “espetáculos” com eles para a Itália e 

estavam conscientes de onde obtiveram seu modelo, porque abriram o ano acadêmico em 

Ferrara em 1552 com poemas latinos e discursos recitados pelos estudantes num programa 

“celebrado em estilo parisiense” (O’MALLEY, 2004, pp. 344-5). 

É interessante ressaltar que os jesuítas produziram uma imensa quantidade de 

documentação concernente a seu empreendimento educacional na medida em que se 

direcionavam para a edição definitiva do Ratio studiorum em 1599. Porém, de acordo com 

O’Malley, a grande quantidade de seus escritos referentes à educação torna difícil o trato de 

seus conteúdos. “Os documentos tendiam, além disso, a misturar características que hoje 

seriam claramente separadas em capítulos, descrições e tarefas, ‘afirmação de missão’, perfis 

do graduado ideal, esquemas de aula, currículos, técnicas pedagógicas e cursos” 

(O’MALLEY, 2004, p. 352). 

Bem, se as determinações concernentes ao empreendimento educacional inaciano 

eram complexas, penso que, na Província do Brasil, as determinações locais (do provincial, do 

reitor ou do visitador) eram o que realmente se praticava como norma no âmbito educacional. 
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Mas essas determinações não estavam sistematizadas por assunto, como nos documentos 

oficiais da Companhia. Assim, por exemplo, no item anterior, quando tratei das Visitas, 

certamente apareceram muitas questões relativas à educação, conforme salientei. Nesse 

sentido, pode-se discutir a questão da adaptação gradativa do Brasil às normas do Ratio, como 

foi apontado por Leite, pois os documentos oficiais, em muitos casos, eram inaplicáveis aqui, 

principalmente nas aldeias. Por outro lado, na Europa o caminho que se fez foi diferente. 

Dessa forma, de acordo com Dainville (1978), na Europa, os anos de 1600-1660 

caracterizaram a fidelidade ao Ratio studiorum. Nada era praticado sem autorização. Nas 

palavras do autor: 

La première moitié du dix-septième siècle se caractérise par sa fidélité aux 
prescriptions du Ratio studiorum. Nulle part, semble-t-il, sés règles ne furent plus 
scrupuleusement observées. En 1604, le général incitait les jésuites allemands à 
suivre l’exemple de leurs confrères de France, “qui exactissime novam studiorum 
formam servant”. Ceux-ci n’allaient-ils pás jusqu’à demander au père général la 
nature de l’obligation attachée à la pratique de ses régles? Ils ne prennent nulle 
liberte qu’ils n’en aient obtenu l’autorisation (DAINVILLE, 1978, p. 190). 

Na Província do Brasil, no entanto, pareceu-me que as práticas se distanciavam cada 

vez mais das determinações de Roma e, assim, o Ratio não foi aplicado imediatamente por 

aqui. Aliás, como já foi dito, no material que pesquisei em Roma até o ano de 1640, quase não 

havia referências ao Ratio e também não encontrei menções à chegada deste documento na 

Província do Brasil.  

É pertinente, portanto, afirmar uma vez mais que não é a partir das regras de 

documentos oficiais, como o Ratio, que se deve partir para fazer uma pesquisa sobre a história 

da educação na Província do Brasil no período, mas pelas determinações locais – no meu 

entender, a correspondência jesuítica é a principal fonte. Fazer um estudo dos jesuítas no 

Brasil a partir do Ratio studiorum, por exemplo, seria uma pesquisa bastante distante do que 

se praticava na Colônia, pois os padres deste período estavam, por assim dizer, envolvidos 

em conflitos e atividades que tornavam difícil a aplicação da ortodoxia romana, 

principalmente nas aldeias dos índios. Por isso, a Província do Brasil era visitada e os relatos 

dessas Visitas são fundamentais para fazer a história da educação do período, sobretudo, 

como tenho insistido, se se pensa a educação como o modelo civilizatório sob o qual o jesuíta 

agia. As determinações que foram produzidas pelas Visitas regulamentavam, de fato, o que se 

praticava por aqui. Ainda que tais determinações tenham sido transmitidas por Roma, elas 

foram “negociadas” em terras brasílicas.  

As cartas produzidas no período também foram basilares no processo de organizar a 

empresa educacional dos inacianos. Através das correspondências enviadas pelo geral da 
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Ordem para o provincial do Brasil, é possível adentrar nas regras e na “pedagogia da 

vigilância” que determinavam a atividade dos padres como educadores. Assim, as missivas de 

Aquaviva eram importantes nesse ambiente no qual ele pretendia “colocar tudo em ordem”: 

por exemplo, o geral esclarecia, no excerto que se segue, que, dos estudos internos da 

Companhia, a teologia especulativa era o mais alto curso, para o qual não eram admitidos 

todos os estudantes. Havia uma seleção eliminatória, a começar na lógica (menor e maior), 

expressa para a Província do Brasil em carta de 2 de setembro de 1600 ao provincial Pero 

Rodrigues:  

Ano de Lógica: Todos o devem estudar; o seu exame só se fará uma vez, isto é, não 
se repete; e só serão admitidos a novo exame os rudes, mas para se convencerem da 
sua inaptidão para estudos maiores. 
Filosofia: Devem fazer este curso todos estudantes de talento mediano 
(“medíocre”). 
Teologia: Os medianos estudam-na só até ao 2º ano (Curso Breve); os de talento 
insigne, também o 3º e 4º anos (Curso Longo) (AQUAVIVA, HCJB, VII, p. 175). 

O teor e o conteúdo das cartas entre os provinciais do Brasil e o geral em Roma se me 

afiguram extremamente interessantes. O fragmento acima mostra que as cartas do geral 

procuravam deixar bem clara a posição de Roma: explicitamente rígida e, ao que me parece, 

contrária à adaptação às condições locais de ensino. 

Para Hansen (2001a), a intenção de Aquaviva era estabelecer “uma regra universal”. E 

isso fica claro quando se tem contato com o que o geral escreveu ao provincial do Brasil. 

Assim, 

Por meio da comparação de experiências e da adaptação dos métodos de ensino a 
novas circunstâncias, considerando as especificidades locais dos Colégios já 
existentes em várias partes do mundo, Aquaviva pretendia estabelecer uma regra 
universal, válida para todos em todos os lugares (HANSEN, 2001a, p. 15). 

Como foi possível analisar anteriormente, no entanto, o visitador representava o centro 

da Companhia no tempo da Visita. Nesse sentido, tomo como importante apresentar também 

parte da correspondência enviada de Roma ao visitador Cristóvão de Gouveia. Na que se 

segue, Aquaviva determinava “que houvesse letras humanas no Colégio”:  

Cópia de uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva para o Pe. Visitador Christóvão de 
Gouveia de 15 de Fevereiro de 84. 
Acerca da falta de mestres de latinidade V. Rev. [...] será bom que nela se hajam 
como se tem feito nas demas Ccasas da Comp... que haja letras humanas no 
Colégio da Baía, havendo alguma academia de exercícios literários desta 
faculdade dentro de casa... Parece que tem havido alguma facilidade em fazer os 
noviços do noviciado para formar nos Colégios. V. Rev. tenha em mãos que 
guardem suas regras exatamente... (ARSI, Bras. 2, fl. 54 – grifos meus). 
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Outra questão que me pareceu importante para discutir a educação nesse período é o 

estudo da língua da terra, como já tem sido demonstrado. De acordo com Barros (1999), a 

“política linguista colonial” se caracterizou: a) pelo uso de uma língua indígena como língua 

de contato, em vez de introduzir a língua europeia; e b) pela elaboração de uma escrita 

alfabética nessas línguas por meio de catecismos, gramáticas e vocabulários. Porém, a 

identificação de apenas alguns jesuítas como “línguas” sugere que a regra institucional da 

Companhia de Jesus de que aprendessem a língua dos povos a converter não foi seguida 

uniformemente por toda a Missão (BARROS, 1999, p. 352).  

Por isso havia uma insistência nesse assunto no período de Aquaviva, como atestam os 

excertos citados no item anterior e também outros que vêm a seguir. Saber a língua da terra 

era condição até para a promoção ao sacerdócio. Confira-se: 

Cópia de uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva para o Pe. Visitador Christóvão de 
Gouveia de fevereiro de 1585. 
Mui grata coisa me será entender sempre que... nas missões e conversão dos 
gentios e que não se esfrie o desejo de efetuar este ministério nessa província pela 
qual V. Rev. com exortações em particular e em comum anime... aos que podem 
exercitar-se em tão grande obra, procurando também que a língua se aprenda com 
diligência, reduzindo a prática em ordem que em fev. de 84 se enviou a [V.R.?] 
para que ninguém dos nossos sejam promovidos ao sacerdócio, nem aos mais altos 
estudos sem primeiro não saberem a língua da terra, pois não somente depende 
disso a saúde de muitas almas, mas também a edificação que eles devem dar às 
demais Províncias, por que entendendo-se por ora o fruto que de seus trabalhos se 
colhem, na fé se consolem e tomem ânimo os subdictos para se viver também em 
sua vida como se vive nas missões do Japão (ARSI, Bras. 2, fl. 55 – grifos meus). 

No fragmento adiante transcrito, o geral se mostrava atento à organização dos estudos 

e dizia que os estudantes da Província do Brasil eram “fracos no saber” e por isso os estudos 

de teologia “especulativa” deveriam durar quatro anos. Acompanhe-se: 

Cópia de uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva para o Visitador Christóvão de 
Gouveia, de 15 de julho de 85. 
É muito necessário para a ajuda dessa Província que os exercícios literários se 
pratique nas academias e que se derrubem as dificuldades que ocorram para 
impedir isso, procurando fazer mestres para ela, o que ajudará promover alguns dos 
que agora vivem na graça do Senhor por mestre da Classe superior, por que como 
ele tem boa humanidade, fará também bons discípulos... Foi bem ordenar V. R. ao 
Pe. N. que em quatro anos acabe a especulação da teologia, porque segurar os 
nossos por esse tempo, onde os estudantes são tão fracos no saber e fazê-los passar 
a idade (ARSI, Bras. 2, fl. 56 – grifos meus). 

O geral também estava preocupado com as atividades realizadas em “língua vulgar”: 

Cópia de uma de N. P. Geral Aquaviva para o Pe. Visitador Christóvão de Gouveia 
em 10 de agosto de 1585.  
Em uma de 6 de setembro de 84 pedia V. R. que nos atos que se fazem os 
escolásticos como diálogos, tragédias e comédias se admita alguma coisa em 
língua vulgar, e me parece pelas razões que V. R. dá que nos diálogos somente se 
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pode fazê-lo, porém em tragédias e comédias, não, por serem coisas mais 
escolásticas e graves (ARSI, Bras. 2, fls. 56-57 – grifos meus). 

Parece-me no entanto, que o problema da língua da terra incomodava o geral, pois ele 

insistentemente tocava nesta questão, como demonstram os textos na sequência. No próximo 

trecho, o geral esclarecia que sem saber a língua da terra não se poderia alcançar “o fruto que 

se desejava”. Atente-se também que aí Aquaviva fazia uma referência que eu não vi citada: a 

importância de que alguns inacianos soubessem a “língua de Angola”, o que demonstra uma 

preocupação com o aumento do número de escravos vindos deste país para as terras brasílicas. 

Observe-se: 

Cópia de uma de N. P. Geral para o Pe. Prov. Marçal Belliarte, de 21 de março de 
88. 
Encomendo V. R. que declare aos nossos para que se apliquem de propósito ao 
estudo da língua da terra pois que sem sabê-la não se pode alcançar o fruto que se 
deseja. E assim mesmo é importante haver no Brasil alguns dos nossos que saibam 
a língua de Angola... (ARSI, Bras. 2, fl. 58 – grifos meus). 

De acordo com Barros, “a política jesuítica ao longo do século XVI não foi de abdicar 

do intérprete tupi, mas de formar seu próprio quadro de ‘línguas’ no interior da Missão” 

(BARROS, 1999, p. 353). Pelo levantamento que fez em seu artigo, a partir dos catálogos 

jesuíticos, a autora mostrou como Nóbrega usou deste artifício. Assim, o principal quadro de 

seus intérpretes foi recrutado entre os colonos portugueses que já moravam no Brasil antes da 

chegada dos jesuítas e sabiam a “língua da terra”. Alguns deles tinham fazendas, outros 

haviam sido soldados, um era padre secular. Neste grupo estavam Antônio Rodrigues, Pero 

Correia, Manuel Chaves, Fabiano de Lucena, Adão Gonçalves (BARROS, 1999, p. 355).  

Havia, porém, deslocamentos na prática jesuítica com o passar dos anos, e no período 

de Aquaviva já não se admitia a possibilidade de aceitar os colonos portugueses ou, como 

diziam, “os naturais da terra” entre os inacianos, como já foi discutido. Na visão de Aquaviva, 

o próprio jesuíta deveria aprender a língua da terra no Colégio e “os nascidos no Brasil não 

eram para a Companhia”. No trecho reproduzido a seguir, por exemplo, Aquaviva era enfático 

e não queria que restassem dúvidas a respeito da condição colocada para ser promovido às 

ordens sacras: saber a língua da terra. Em seus termos: 

Cópia de outra de 20 de fevereiro de 89. 
Quanto à dúvida que V. R. tem de não serem promovidos aos mais altos estudos 
nem às ordens os que não aprenderem a língua: o que se oferece sobre isso que diz 
é que a ordem dada se observe... os quais com zelo que têm da conversão não será 
mais difícil em ocupar em aprendê-la, pois sem este meio não podem conseguir o 
fim que pretendem (ARSI, Bras. 2, fl. 59 – grifos meus). 

A seguir, a recomendação de Aquaviva ao provincial Marçal Belliarte era de que não 

deixasse de vigiar e de insistir no aprendizado da língua da terra. O geral parecia preocupado 
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com os que viviam nas aldeias e a insistência dele sobre a questão do aprendizado da língua 

do Brasil reforçava ainda mais a importância das aldeias para a Missão jesuítica da Província 

no período: 

Cópia de outra de 12 de junho de 89. 
Agora que com a partida do P. Visitador resta o peso da Província a V. R., 
encarrego que procure... que todos os que não forem línguas se ocupem em 
aprendê-la, para melhor ocuparem-se no ministério da conversão... E assim 
encomendo a V. R... muito mais com aqueles que largos anos estão ocupados na 
conversão...  aos quais V. R. com sua caridade visite e console com sua presença... 
(ARSI, Bras. 2, fl. 59 – grifos meus). 

A questão do aprendizado da língua, no entanto, não pareceu se resolver facilmente, 

pois os anos se passaram e Aquaviva continuava a insistir no assunto. Agora a recomendação 

era para o provincial, Pe. Pero Rodrigues: 

Cópia de uma que ofereceu N. P. Geral ao Pe. Pero Rodrigues Provincial, em 15 de 
fevereiro de 95. 
Esta servirá para somente avisar a V. R. como com ela enviamos o decreto da 5ª 
Congregação Geral, pela qual se ordena que todos os nossos, que nestas partes 
residem, aprendam a língua natural desta terra para que com mais facilidade 
possam atender à conversão da gentilidade e ajuda das almas, como V. R. por si 
verá. Esperamos que com a diligência de V. R. em fazer que se meta em execução, 
será coisa de suma importância, e que com ela tenham estas partes... aptos para 
este ministério tão próprio da Companhia, e tão conforme às nossas 
Constituições... V. R. o meta em prática, animando a todos da observância disso 
(ARSI, Bras. 2, fls. 70-71 – grifos meus). 

Além da preocupação com o aprendizado da língua da terra, Aquaviva pareceu-me 

bastante rígido no cuidar da organização do corpo disperso e “em fazer que se metesse tudo 

em ordem”. Vejam-se alguns exemplos: escrevendo ao provincial, Pe. Belliarte, Aquaviva se 

referia à função de reitor do Colégio. Para o geral, este deveria cuidar das “coisas tocantes ao 

espírito e cultura do interior”. Não havia, pois, possibilidade de se ocupar com o “material”, 

como também ficaria claro na Visita de Lima, alguns anos mais tarde. Observe-se: 

Cópia de outra de 24 de dezembro de 89. 
[...] Ademais de avisar alguns dos consultores a V. R. que os encarregue que as 
vezes que eles me escreverem, uma das coisas que mais principalmente me devem 
avisar é se o reitor atende ao que aqui se-lhe encarrega e se tem cuidado de tratar 
seriamente as coisas tocantes ao espírito e cultura do interior. Certamente é um 
ponto de muita importância ao bem espiritual da Companhia e nosso Senhor me dá 
muita esperança de ser de notável ajuda a execução deste aviso, e me alegro que o 
peso de fazê-lo executar caia na pessoa de V. R., que entende bem o quanto 
importo. Confio que não será peso, senão muita ajuda aos superiores que têm um 
pouco de Espírito (ARSI, Bras. 2, fl. 62 – grifos meus). 

O noviciado constituía uma importante fase da formação jesuítica e, por isso, havia 

uma preocupação de Aquaviva com a forma como se dava este estágio de estudos. De acordo 

com Leite, havia noviciado na Bahia, no Rio e em Pernambuco. No entanto, sabendo o padre-
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geral que faziam ali o noviciado, ordenou ao provincial Marçal Belliarte que os trouxesse para 

a Baía, porque era melhor para o espírito que se criassem juntos. O geral não admitia que o 

noviciado fosse disperso pela Colônia. Era preciso que estivessem em um mesmo lugar a fim 

de serem acompanhados mais de perto pelos olhos atentos e vigilantes de uma só autoridade. 

A carta que se segue asseverava:  

Cópia de uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva para o Pe. Prov. Marçal Belliarte, 
de 22 de janeiro de 90. 
Estou certo que V. R. entende bem quanto importa a boa educação dos noviços e 
que esta não pode ser a que convém e que de nossa parte se deseja, que seriam 
separadamente nos Colégios de dois em dois, ou de três em três... Porto tal encargo 
a V. R. que não permita em nenhuma maneira que nos Colégios se criem 
noviciados da maneira dita, a fim de que todos estejam debaixo do mestre de 
noviços, onde se guardem a ordem e tudo que em tal tempo se costuma, e ao mestre 
de noviços se encarrega V. R. que atenda ao seu ofício com os meios e cuidados 
que se pedem... (ARSI, Bras. 2, fl. 60 – grifos meus). 

Na mesma missiva, Aquaviva alertava o provincial sobre o “trato familiar” que alguns 

confessores tinham com seus penitentes. É importante ressaltar que os sacramentos e a 

“obrigação” de “praticá-los”, principalmente o da “penitência”, constituía também em um 

momento privilegiado para a formação do jesuíta, pois ali ele confrontava a sua vida com os 

princípios reguladores da doutrina cristã e, sigilosamente, recebia os conselhos para uma vida 

conforme aos preceitos da Igreja. A rigidez das ordens de Aquaviva era cada vez mais intensa 

e aqui me pareceu se tratar de um recado a alguns padres “principais” da Província – como 

Anchieta, praticante da “via amorosa” –, criticados por Aquaviva desde o início da Visita de 

Gouveia: 

Bem é cuidar sobre que não se introduza e se está introduzido se remedeie o trato 
familiar, que debaixo de algumas cores costumam ter alguns confessores com seus 
penitentes... sobre qual encargo a V. R. seriamente ponha no seu devido cuidado 
não só para prevenir, senão também para conservar o espírito e fervor que com 
semelhante trato se perde muito, por que entendemos que algo disso há nessa 
Província e é bom prevenir as coisas (ARSI, Bras. 2, fl. 60 – grifos meus). 

Como um espaço sobre o qual estava o maior “empreendimento” educativo dos 

jesuítas na Colônia, a aldeia figurava novamente como preocupação. Mas o geral tinha 

restrições em relação à atividade dos padres aí e por isso uma questão em que Aquaviva 

insistia com o provincial Belliarte era sobre a multiplicação das aldeias, o que, para o geral, 

não era desejável: 

Cópia de outra de 10 de outubro de 91. 
Também desejamos que não se multipliquem as aldeias por que não... as podem 
atender tão deveras sem muito trabalho... e nos parece bem posta a necessidade dos 
Colégios e a ordem que V. R. há dado que os nossos que nelas residem se ajudem 
para seu sustento nas esmolas que puderem haver, mas desejamos que nesta parte 
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se tenha [olhos?] na moderação e edificação, e que dos índios naturais nenhuma 
coisa se receba ainda que eles as ofereçam (ARSI, Bras. 2, fl. 61 – grifos meus). 

Em sintonia com o que já foi destacado no Capítulo I deste trabalho, veja-se que, 

escrevendo ao provincial Pero Rodrigues, Aquaviva apertava o cerco em relação aos “abusos” 

nas festas que se realizavam nos colégios e não queria saber de práticas que causassem 

“distração e perturbação”. O geral cuidou que se colocasse em prática, uma vez mais, a 

“pedagogia da vigilância” contra-reformista entre os inacianos. Observe-se: 

De outra de N. P. de 13 de fevereiro de 96 para o Pe. Provincial Pero Rodrigues. 
Encarregamos V. R. da observância... no tocante às comédias e tragédias... o 
abuso de se fazerem estas festas... e seguiremos com... devoção... Desta maneira 
será melhor celebrada a festa do que com comédias e tragédias em que há tanta 
distração e perturbação (ARSI, Bras. 2, fl. 91 – grifos meus). 

No ano seguinte, escrevendo novamente a Rodrigues, o geral concedeu licença para se 

dar grau de mestre e demonstrou preocupação com a formação dos futuros operários da vinha: 

De uma de N. P. Geral Cláudio Aquaviva de 4 de outubro de 97 para o Pe. 
Provincial Pero Rodrigues. 
Damos licença a V. R. para se dar o grau de mestre em Artes... Rogamos muito 
que V. R. haja no 3º ano de probación porque esperamos que com essa boa ajuda 
cresçam em espírito e se formem nas sólidas virtudes para serem fiéis operários, 
como convém (ARSI, Bras. 2, fl. 130 – grifos meus). 

A intenção do geral era estabelecer uma fórmula de educação que tratasse da doutrina 

em questões especulativas e prescrevesse o modo de tratar as letras, as artes e a teologia na 

prática. Como parte desse esforço de uniformização nasceu o Ratio studiorum. Nesse sentido, 

para Dainville (1978), “On peut dire en général, precise le Ratio studiorum de 1599, qui 

résume et normalise la pensée du siècle, qu’elle comprend essentiellement trois choses: les 

préceptes, le style et l’érudition” (DAINVILLE, 1978, p. 186). Hansen concordou com 

Dainville, especificando que alguns traços que tipificavam a Companhia de Jesus desde a sua 

fundação foram mantidos e sistematizados no Ratio studiorum de 1599, caracterizando o 

ensino ministrado no século XVII (HANSEN, 2001a, p. 17). O autor destacou, por 

conseguinte, a “ortodoxia” do Ratio, quando ressaltou 

o fato de o Ratio studiorum ser um regulamento que inclui programaticamente os 
50 anos precedentes de experiência pedagógica da Ordem, não rompendo com a 
tradição do seu ensino, mas selecionando o que nela era considerado o melhor. A 
Companhia é uma ordem eminentemente não contemplativa e também o Ratio 
studiorum de 1599 orienta o ensino das letras, artes e teologia no sentido de 
desenvolver as capacidades de assimilar, transferir e aplicar conhecimentos como 
intervenção nas questões do presente. Na situação contra-reformista do século 
XVII, tal intervenção não podia ser dissociada da prática das virtudes cristãs. 
Assim, o sentido, por assim dizer, “final”’ das normas e práticas do Ratio 
studiorum de 1599 é o da ortodoxia, seguindo-se com a máxima fidelidade a 
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tradição e os textos canônicos autorizados pela Igreja a partir do Concílio de Trento 
(HANSEN, 2001a, p.18). 

Não se pode, de fato, deixar de perceber essa “ortodoxia” na leitura do Ratio 

studiorum. Em sintonia com as condicionantes históricas do período, principalmente as 

contra-reformistas, o código pedagógico dos jesuítas era um exemplo importante para refletir 

sobre o desejo de uniformizar práticas e de “unir o corpo disperso”. Assim, por exemplo, o 

incentivo dado à prática das virtudes cristãs era destacado nas “Regras comuns a todos os 

professores das faculdades superiores”, segundo as quais os docentes deveriam incentivar a 

piedade dos alunos:  

Il lês exhortera surtout à prier Dieu, à examiner leur conscience le soir, à 
s’approcher fréquemment et dans les règles des sacrements de pénitence et 
d’eucharistie; à entendre la Messe chaque jour, le sermon chaque jour de fête, à 
éviter les habitudes coupables, à détester les vices, à cultiver les vertus dignes d’um 
chrétien (n. 131).  

O texto do Ratio insistia várias vezes nessas questões, usando as mesmas expressões e 

reforçando o cultivo das virtudes dignas de um cristão. O documento enfatizava também as 

qualidades necessárias aos alunos nas “Regras dos Escolásticos da nossa Companhia”. Veja-

se:  

Avant tout, nos scolastiques s’efforceront de garder la pureté de l’âme et d’avoir 
une intention droite dans leurs études, ne cherchant rien d’autre en elles que la 
gloire divine et le bien des âmes (...) (n. 434). Ils seront assidus à entendre les 
leçons, diligents à les préparer et à les répéter après les avoir entendues  (n. 437).  

O texto ressaltava, ainda, nesse mesmo conjunto de regras, a importância da modéstia e do 

falar latim: 

Lorsqu’ils devront aller à des cours publics, ils iront et reviendront em 
s’accompagnant mutuellement, avec la modestie intérieure et extérieure que 
convient à leur édification et à celle des autres (n. 440). 
Tous parleront latin, mais surtout ceux qui étudient les letters humaines (n. 442). 

O Ratio constituiu-se, pois, em uma estratégia romana de uniformizar as práticas e 

unir o “corpo disperso” que crescia cada vez mais. A intenção de Roma era a de constituir 

uma regra que valesse para todos, como deixou claro o geral Aquaviva.  

Penso que o Ratio não foi imediatamente aplicado na Província do Brasil devido ao 

fato de os padres que atuavam por aqui no período estarem demasiadamente envolvidos em 

“questões temporais”, sobretudo se se considerar o trato com o nativo e as exigências que o 

trabalho com eles conferia, como tanto tenho grifado. Outra questão que implicava o 

afastamento das regras impostas pelo Ratio era, certamente, o estudo da língua da terra, como 

ficou claro pela leitura das cartas.  
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No sentido de salientar a diversidade de “ministérios” que a Missão no Brasil impunha 

ao missionário, observe-se, no trecho que se segue, o quanto a atividade do jesuíta era 

diversificada: buscar índios no sertão, estabelecer a paz e ensinar. Repare-se que a maioria 

dos estudantes era “de fora”: 

Pela bondade do Senhor..., os ministérios da Companhia no pregar, confessar e 
letras já se exercitam com a devida edificação. E o trabalho dos nossos ao sertão a 
descer gentio para as nossas igrejas que é muito grande, também se continua com 
remédio e salvação de muitas almas... Também nos é feita... é nos darmos paz e 
concórdia a todos os prelados deste Estado, com o governador-geral e capitães 
particulares de cidades e vilas, ainda que não faltem às vezes desgostos de menos 
momento para exercitarmos a paciência... O curso acabou e o Pe. Manuel 
[Tenório?]... Deus seja louvado... 20 estudantes de fora, quatro irmãos de casa e 
quatro religiosos... Da Bahia ao Pe. Geral, 4 de janeiro de 602 (ARSI, Bras. 8-1, fl. 
14v – grifos meus). 

É importante frisar, contudo, que, não obstante as determinações “unificadoras” de 

Roma, a Província do Brasil não abriu mão de redarguir a essas ordens. Na carta que se segue, 

Rodrigues foi enfático ao apontar as condições da Província, que em nada se comparam ao 

que queria Roma. Observe-se que o provincial salientava a escassez de cursos e de estudantes: 

que pode o Pe. Provincial dar grau de doutor. Parece-me coisa escusada e 
imprópria. Escusado parece este grau aos nossos, como o seja até agora, não 
havendo as escolas crescido em número de vocações. Impróprio parece dar grau 
em estudos que não são Universidade. Visto primeiro se convém dar este grau a 
estudos, aonde não há mais que cinco lições ordinárias e uma extraordinária, a 
saber: uma escola de meninos, os de latim, onde [se alega a ser?] princípios de 
retórica, uma de casos de consciência, uma de teologia há 15 estudantes, cinco de 
casa e dez de fora. A extraordinária é um curso de artes de quatro em quatro anos... 
(ARSI, Bras. 15 – II, fl. 407v – grifos meus). 

Para Rodrigues, uma das questões que não deviam ser deixadas de lado era a condição 

da terra, que para ele era “frouxa”. Atente-se para a solução do problema – uma “gota de 

vinho”: 

A terra, como está em zona tórrida, é frouxa e os mantimentos de pouca 
substância. Até não se comer pão, senão farinha de raízes e se... não se dar uma 
gota de vinho a pessoas que trabalham e têm trabalhado de 50, 60 anos ou mais de 
idade, com razão o sentem... Da Bahia, 20 de dezembro de 92. Pero Rodriguez 
(ARSI, Bras. 15 – II, fl. 408 – grifos meus). 

O mesmo Rodrigues, porém, escrevendo da Bahia em 1605 – portanto, ocupando o 

cargo de provincial – falava sobre os graus acadêmicos que eram conferidos no Colégio 

daquela cidade. O jesuíta parecia ter mudado de opinião e agora elogiava os estudantes da 

Província. Porém, como se trata de uma carta “editada” por Leite, não é possível afirmar se o 

historiador “deixou de fora” algumas lamentações do provincial. Confira-se: 
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há estudos públicos das faculdades que os padres costumam ensinar que são ler, 
escrever, contar, lições de humanidades, curso em que se graduam em mestre em 
artes, e teologia moral e especulativa, donde saem muitos bons filósofos, artistas e 
pregadores (RODRIGUES, HCJB, I, p. 100). 

No início do XVII já apareciam novas práticas nos Colégios, especialmente nos da 

Bahia e Pernambuco. O provincial do Brasil nesse período, Pe. Henrique Gomes, escreveu a 

Roma em 16 de junho de 1614, informando que havia se iniciado aí a “nova Confraria dos 

Oficiais Mecânicos”. Veja-se que, na visão dos fatos pelo jesuíta, o Diabo estava presente e 

era nomeado, corporificado, bem como agia por meio de homens de “pouca consideração”: 

E começando pela nova Confraria dos Oficiais Mecânicos, que há pouco se 
instituiu em este Colégio e no de Pernambuco, em ambos teve bons princípios e vai 
com igual aumento, ainda que o Diabo parece começou logo a prever ou sentir já 
o bem de tal obra, e, por meio de gente pouco considerada, a quis encontrar, 
desautorizando-a com título de confraria de vilãos ruins; porém saiu-lhe ao revés 
sua pretensão, que isso mesmo excitou a muitos a aceitarem e virem pedir com 
instância, antes não faltaram, dos mais honrados, alguns que fizessem muita por 
serem admitidos, e vendo se lhes fechavam as portas com dizer era confraria 
somente de oficiais, replicaram que também o eram, alegando por si serem 
senhores de engenhos, título que em outras ocasiões alegam para se enobrecerem, 
com em efeito os tais são, pela maior parte, os grandes do Brasil (ARSI, Bras. 8-I, 
fl. 169 – grifos meus). 

Na mesma missiva, referindo-se ao Colégio da Bahia, o provincial enfatizava que a 

doutrina para o povo em geral se fazia aos domingos, nas igrejas. O fragmento é interessante 

por mostrar as estratégias usadas pelos inacianos a fim de ajuntar o povo para as suas 

doutrinas. Usava-se abundantemente a música como atrativo. Confira-se:  

Não é menos o fervor que se enxerga em as doutrinas, as quais se fazem todos os 
domingos à tarde na nossa Igreja, depois de o padre que as tem a cargo ir pelas 
ruas com os mestres, estudantes, ajuntando quantos pode, e assim com isto, como 
com boas músicas que sempre há, descantes, órgãos, e às vezes flautas e 
charamelas, há de ordinário grande concurso. E se enche a igreja como para 
qualquer pregação... Aos pretos escravos se ensina nos mesmos dias... na nossa 
igreja, acabada a 1ª Missa, a que concorrem tantos que mal há caberem. À tarde 
vão dois irmãos pelas ruas da cidade e em todas as partes... os ajuntam e os... 
ensinam (ARSI, Bras. 8-1, fl. 169v – grifos meus).  

Ao se referir à Visita que havia feito recentemente às aldeias vizinhas ao Colégio da 

Bahia, o provincial ressaltava que alguns índios eram chamados de “moços da escola”. Estes 

já cantavam em latim um hino importante na liturgia católica, o Te Deum laudamos, e 

tangiam os instrumentos nas igrejas. Acompanhe-se: 

Perto da Aldeia estava outra esquadra com tambor e bandeira; mais adiante nos 
esperavam os meninos e mancebos solteiros a que chamam moços da Escola, por 
todos aprenderem nela até serem casados: estes costumam em os recebimentos dos 
provinciais e visitadores ir adiante com danças portando arcos triunfais, cobertos de 
ramos frescos até os meterem na igreja, a qual achamos tão coberta de gente como 
em o mais solene dia de festa, e tal parecia esta com a boa música do “Te Deum 
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Laudamos”, som das charamelas, flautas etc. Sua prática, em que nos... em 
agradecimento das boas-vindas que tinham dado:... este é o ordinário modo com 
que nos recebem, e agora o fizeram em quantas aldeias visitei nesta e na Capitania 
de Pernambuco... (ARSI, Bras. 8-1, fl. 172 – grifos meus).  

Para finalizar, ao que me pareceu, o ensino jesuítico passava por um processo de 

reorganização e de adaptação às condições da Colônia nesse período. Como as condições 

sociais da Colônia – por exemplo, a luta pela mão-de-obra e a relação dos inacianos com os 

colonos – estavam mudando, a atividade dos padres como educadores também mudou. Os 

jesuítas elegeram prioridades, como o ensino da língua da terra. Num tempo de crise no 

interior da própria Ordem, penso que as ordenações de Aquaviva, ao explicitar a rigidez e a 

“vigilância”, tiveram consequências importantes na Província do Brasil: por exemplo, ao não 

admitir os “naturais da terra” como candidatos à carreira eclesiástica, como se fazia no início 

da empresa missionária, o geral provocou um “esvaziamento” dos Colégios, que agora 

formavam poucos alunos e cujos cursos aconteciam somente de tempos em tempos. Gerou, 

ainda, uma escassez de “padres línguas”, já que os que vinham da Metrópole não se 

interessavam pelo estudo da língua nativa. Como pôde ser observado, o geral Aquaviva lutou 

pela união do corpo disperso e pela uniformização das práticas no interior da Ordem. Porém, 

é necessário ressaltar que nem sempre com muito sucesso, especialmente no que se referia à 

especificidade do trabalho dos padres nas aldeias. No entanto, como avalio que a aldeia 

ocupava um lugar central na “identidade” da Missão no Brasil, certamente também era por ela 

que se constituía a identidade do empreendimento educacional dos padres nesse período. 

Como foi possível constatar, alguns religiosos propuseram que se suspendesse o “curso de 

artes”, a ser substituído pelo estudo da língua da terra, interferindo, assim, na formação dos 

que se destinavam à carreira eclesiástica. Este é um exemplo interessante para refletir sobre a 

centralidade do trabalho com os nativos como fator determinante da “identidade” e da 

formação dos padres da Província do Brasil. 
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V – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O “LUGAR” DO JESUÍTA NA 

SOCIEDADE COLONIAL 

 

A fim de salientar algumas questões que vejo como importantes após as “negociações” 

e “embates” que se expuseram nesta tese, penso que é pertinente ressaltar algumas 

perspectivas sobre o lugar do jesuíta na sociedade colonial. Retomando uma consideração de 

Thompson, digo que a intenção de “reordenar um conjunto de conceitos” (1981, p. 185), 

relativos à prática dos padres inacianos na Província do Brasil foi, ao menos, instigada nesta 

tese. Nesse sentido, tentei “interrogar” e expor os fatos, por meio da organização das fontes e 

das contribuições dos autores que se debruçaram sobre os temas aqui colocados.  

Ao final deste trabalho de pesquisa, porém, certamente é importante apresentar 

algumas contribuições que, a meu ver, foram feitas no decorrer de minha exposição.  

Quem eram e o que movia os “homens de preto” que viveram na “terra dos papagaios” 

no final do século XVI e início do seguinte? Entendo que, após a trajetória de pesquisa que 

levou à construção deste texto, algumas contribuições para responder a essa pergunta foram 

feitas. Certamente, os inacianos não foram – e nem o quiseram ser – os que “forjaram” a 

“unidade política de uma nova pátria”, como gostaria Azevedo (1958, p. 15), nem os 

propagadores da “ideologia mercantilista”, como gostaria Baeta Neves (1978, p. 49). Eles 

foram, avalio, homens que, enviados em uma missão, envolveram-se na administração 

temporal da sociedade colonial e interferiram nos conflitos, embates e negociações que aí se 

estabeleceram. Por isso é fundamental ter em conta que, para responder à questão enunciada, 

é preciso considerar o “lugar” que o inaciano ocupava na sociedade colonial. Certamente, é 

possível dizer que, em sua atividade na Colônia, o jesuíta ocupou “lugares” distintos, que 

podem ser ditos da seguinte forma: um lugar institucional – por exemplo, no governo 

temporal das aldeias, no ensino nas Casas e Colégios; ainda, um lugar espiritual – por 

exemplo, no desempenho de suas funções advindas da espiritualidade inaciana; e, por fim, um 

lugar político – por exemplo, nos conflitos com os colonos escravistas, nas dependências de 

financiamento da Coroa, nas tensões entre a ação local da Província do Brasil e as 

determinações do geral em Roma. 

Penso, contudo, que a aldeia é um espaço fundamental para discutir a identidade da 

Missão jesuítica no período sobre o qual me ocupei neste estudo. A meu ver, era justamente 

na aldeia que o padre inaciano ocupava um lugar de poder que certamente não alçaria em 

outros lugares. Vilipendiado e criticado por alguns superiores, o trabalho na aldeia aparecia 
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como uma atividade na qual muitos inacianos enxergavam a “identidade” da Missão e que 

defendiam, enquanto outros “rogavam com lágrimas” para serem retirados dali.  

Depois desta minha pesquisa, aliás, eu diria que é ingênuo tentar constituir a história 

dos jesuítas no período colonial se não se considera a sua atividade na aldeia e não se leva em 

conta o “lugar de poder” que o jesuíta tinha aí. Digo isso porque a própria fonte jesuítica 

disponível no Arquivo pesquisado neste estudo quase não tratava do trabalho dos padres com 

os portugueses nas cidades ou com os alunos nos Colégios. Por exemplo, era pela atividade 

dos jesuítas na aldeia que se definia parte do currículo que “formaria” os futuros padres. Na 

visão de boa parte dos clérigos da Província do Brasil, sem as aldeias a Missão jesuítica 

perderia seu significado em terras brasílicas. Como gostavam de dizer: “foi para isso que 

fomos enviados”: para atuar na “conversão” dos “gentios”. Era esta a “paixão” que movia 

grande parte dos inacianos que por aqui estiveram nos séculos XVI e XVII. Ainda que Roma, 

com sua “pedagogia da vigilância”, não se cansasse de restringir o que se praticava ali e de 

ver na aldeia um “lugar perigoso” para a “vocação” inaciana, os jesuítas da Província do 

Brasil a defendiam e viam na aldeia a “justificativa” da Missão nestas terras.  

Na minha percepção, portanto aconteceu nesse período um paradoxo: a aldeia era, ao 

mesmo tempo, céu e inferno, lugar de “salvação” para alguns e lugar de “perdição” para 

outros. Indubitavelmente, contudo, era o principal espaço jesuítico na Colônia no período 

pesquisado.  

Isso me provoca uma afirmação: como foi demonstrado nesta tese, a prática dos padres 

nas aldeias muitas vezes se distanciava da “ortodoxia” e da “pedagogia da vigilância” 

dispostas por Roma. Por conseguinte, equivocaram as análises que partiram de 

generalizações, como afirmar que toda a atividade jesuítica se reduzia aos espaços 

consagrados pela historiografia, como os Colégios, por exemplo, ou ainda que partiram de 

documentos e decretos oficiais que, a meu ver, pouco dizem sobre o que realmente se 

praticava nas aldeias. Nesse sentido, o processo que se verificou pelas Visitas feitas à 

Província do Brasil demonstrou que os visitadores construíram seus regimentos emulando 

muito do se praticava nas aldeias e nas suas “Casas”. O movimento era, pois, “de baixo para 

cima”. Se é assim, muito do que se diz, mesmo na produção acadêmica atual, sobre os padres 

jesuítas na Colônia não corresponde ao que de fato aconteceu. Por exemplo, em um dossiê 

sobre a educação jesuítica na Colônia publicado recentemente, o período de 1570-1599 

aparece caracterizado como a  

etapa em que as casas de bê-á-bá foram dando lugar aos Colégios... Esse lapso de 
tempo do processo colonizador luso-jesuítico marcou o início da mudança da 
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configuração do scholasticu que frequentava as instituições mantidas pela 
Companhia de Jesus. Assim, paulatinamente, esses escolares foram deixando de ser 
as crianças órfãs trazidas de Portugal, as indígenas e as mamelucas, para se reduzir, 
quase que exclusivamente, aos filhos dos senhores de terras e escravos (BITTAR; 
FERREIRA JR., 2007, p. 37).  

Este tipo de interpretação reduz a atividade educativa dos padres ao “espaço-Colégio” 

e deixa de considerar o que as fontes permitem dizer: a atividade “civilizadora” dos inacianos 

nas aldeias era, de fato, o maior empreendimento educacional jesuítico na Colônia. A 

afirmação deixa claro, ainda, que se trata de uma pesquisa que não se debruçou sobre a 

documentação produzida pelos jesuítas no período e se valeu de interpretações que pecam por 

fazer generalizações equivocadas, como usar o termo “bê-á-bá” para se referir às escolas “de 

ler e escrever” dos inacianos. E, ainda, não é possível dizer que essas escolas “foram dando 

lugar aos Colégios”. Pelo contrário: no período citado, estes passaram por um processo de 

“esvaziamento”, de forma que foi sobre as escolas das aldeias que se debruçaram os esforços 

dos jesuítas. Além disso, é possível dizer que o ensino dos futuros padres estava submetido às 

exigências que as escolas “de ler e escrever” das aldeias impunham.  

Ainda nesse mesmo dossiê, Costa (2007) comparou a atividade entre os padres no 

Brasil e os do extremo-Oriente. Para o autor, “no Japão, como na China logo em seguida, os 

jesuítas estavam sem a proteção das armas portuguesas, pois as relações que a Coroa 

portuguesa tinha com aqueles dois povos eram estritamente comerciais” (COSTA, 2007, pp. 

102-3). Depois da comparação, a conclusão a que o autor chegou foi a de que  

a leitura e o estudo das cartas dos padres jesuítas no Brasil indicam que a 
necessidade de uma maior adaptação é diretamente proporcional ao poderio militar 
e político português. Ou seja, em regiões onde a presença da Coroa portuguesa é 
mais efetiva – como no Brasil –, a imposição cultural e religiosa é maior, e a 
necessidade de adaptação, menor (COSTA, 2007, p. 105). 

Cabe, no entanto, perguntar: onde estavam os índios e os padres nessa história? Será 

que as aldeias e a sua administração pelos padres não constituíam “lugares” a partir dos quais 

é possível falar da “adaptação” – a qual o autor diz que aconteceu em menores proporções por 

aqui? Em uma interpretação como esta, fica evidente a perspectiva tomada, sobretudo porque, 

quando a explicação histórica parte da generalização de dizer que os padres se adaptaram 

menos à Colônia por conta do poderio militar e político português, certamente não se levou 

em conta a realidade da sociedade colonial, com as lutas e embates entre índios, colonos e 

jesuítas. Todos eles, a meu ver, “provocaram a história” que formava a sociedade colonial e 

os conflitos que se deram entre ambos produziram adaptações, por meio das “negociações” 

que se instalaram na convivência entre ambos. No embate entre a “pedagogia da vigilância” e 

as práticas dos que habitavam entre os índios nas aldeias, a “adaptação” foi profunda, 
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principalmente se se leva em conta que a realidade da aldeia sempre tinha muita coisa a dizer 

para a Província do Brasil. Foi pela aldeia que se pôde construir a trajetória dos padres em 

terras brasílicas, muito mais do que pelas “alianças” possíveis com a Coroa portuguesa e com 

a submissão ao seu “poderio militar”. 

Nesse sentido, penso que o mérito deste estudo foi justamente apresentar algumas 

questões muito pouco exploradas, como o processo das Visitas que se realizaram no período 

de Aquaviva. Por fazer uso de uma documentação não publicada e de difícil acesso a 

pesquisadores brasileiros, vejo que o trabalho avançou em um período sobre o qual há muitas 

interrogações, poucas respostas e algumas interpretações equivocadas. É na perspectiva do 

“embate”, do “conflito”, da “negociação” que se deve falar da atividade dos padres e de sua 

possível “adaptação” à realidade da Colônia. A “adaptação”, a “via da experiência” não é, 

portanto, conceito dado, mas construído sob um processo de “negociação” entre os índios, os 

colonos, os padres e Roma.  

Ademais, no período que estudo nesse trabalho, as condições reais da Colônia 

determinaram posturas muito mais distantes de Roma do que a dos primeiros jesuítas. Por 

isso, vejo que é fundamental avaliar a unidade de ritos e de práticas, tão prezada desde sempre 

pela Igreja Católica, como mediada por relações locais e pelas negociações de quem atuava na 

prática e tomava caminhos diversos daqueles propostos pelo centro da Instituição. Isso 

aconteceu com os jesuítas no período que escolhi para este estudo.  

Nas “Conclusões” de seu instigante estudo sobre os catecismos jesuíticos, Agnolin 

(2007) enfatizou a expressão Encontro Catequético-Ritual entre os jesuítas e os tupis, para 

falar do processo que aí se verificou. Para o autor,  

Mistura de disciplina, moralidade, sobriedade e atenta administração (espiritual e 
material), a catequese jesuítica encontrou, em princípio, uma certa dificuldade para 
se afirmar na estreita e complexa rede de solidariedades e obrigações indígenas, 
características de sua estrutura social fundamentada na centralidade dos grupos de 
parentesco. Para tanto, os rituais (“religiosos”) e os sacramentos tornaram-se 
elementos cruciais para viabilizar, antes de mais nada, a possibilidade da inserção 
da ação catequética (AGNOLIN, 2007, p. 37). 

É a partir do encontro entre padres e índios, do espaço chamado aldeia, com seus 

“oragos” e sua “rotina” diária, do “embate” entre a “ortodoxia” romana e os padres defensores 

das aldeias, dos conflitos entre os colonos escravistas e os padres interessados “em 

administrar temporalmente os índios”, que se pode construir uma argumentação capaz de 

contribuir para a pesquisa historiográfica do Brasil colônia, no período da virada do século 

XVI para a centúria posterior. Tempo de lutas e de incertezas, tempo de encontros 
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“emblemáticos” e de conflitos, tempo das Visitas feitas à Província do Brasil, tempo de 

“observar os irregulares”, a fim de que se “metesse tudo em ordem”... 
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ANEXO A 

 

“Sessio quinta sacri oecumenici et generalis concilii Tridentini sub Paulo III Pont. 

Max. 

17 iunii 1546. 

Decretum publicatum in quinta sessione super peccato originali. 

Ut fides nostra catholica, sine qua impossibile est placere Deo, purgatis erroribus in 

sua sinceritate integra et illibata permaneat, et ne populus Christianus omni vento doctrinae 

circumgeratur, cum serpens ille antiquus, humani generis perpetuus hostis, inter plurima 

mala, quibus ecclesia Dei his nostris temporibus perturbatur, etiam de peccato originali 

eiusque remedio non solum nova, sed etiam vetera dissidia excitaverit: sacrosancta 

oecumenica et generalis Tridentina synodus in Spiritu Sancto legitime congregata, 

praesidentibus in ea eisdem tribus Ap.cªe Sedis legatis, iam ad revocandos errantes, et 

nutantes confirmandos accedere volens, sacrarum scripturarum et sanctorum patrum ac 

probatissimorum conciliorum testimonia et ipsius ecclesiae iudicium et consensum secuta 

haec de ipso peccato originali statuit, fatetur ac declarat. 

Si quis non confitetur, primum hominem Adam, cum mandatum Dei in paradiso 

fuisset transgressus, statim sanctitatem et iustitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse 

incurrisseque per offensam praevaricationis huiusmodi iram et indignationem Dei atque ideo 

mortem, quam antea ª illi comminatus fuerat Deus, etc um morte captivitatem sub eius 

potestate, qui mortis deinde habuit imperium, hoc est diaboli, totumque Adam per illam 

praevaricationis offensam secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse: 

anathema sit. 

Si quis Adae praevaricationem sibi soli et non eius propagini asserit nocuisse, 

acceptam a Deo sanctitatem et iustitiam, quam perdidit, sibi soli et non nobis etiam eum 

perdidisse; aut inquinatum illum per inobedientiae peccatum mortem et poenas corporis 

tantum in omne genus humanum transfudisse, non autem et peccatum, quod mors est animae: 

anathema sit, cum contradicat Apostolo dicenti: Per unum hominem peccatum intravit in 

mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes 

peccaverunt. 

Si quis hoc Adae peccatum, quod origine unum est et propagatione, non imitatione 

transfusum ominbus inest unicuique proprium, vel per humanae naturae vires, vel per aliud 

remedium asserit tolli, quam per meritum unius mediatoris Domini Nostri Iesu Christi, qui 
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nos Deo reconciliavit in sanguine suo, factus nobis iustitia, sanctificatio et redemptio; aut 

negat, ipsum Christi Iesu meritum per baptismi sacramentum, in forma ecclesiae rite collatum, 

tam adultis quam parvulis applicari: anathema sit. Quia non est aliud nomen sub coelo datum 

hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri. Unde illa vox: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit 

peccata mundi. Et illa: Quicumque baptizati estis, Christum induistis. 

Si quis parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat, etiam si fuerint a 

baptizatis parentibus orti, aut dicit, in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil 

ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lavacro necesse sit expiari ad vitam 

aeternam consequendam, unde fit consequens, ut in eis forma baptismatis in remissionem 

peccatorum non vera, sed falsa intelligatur: anathema sit. Quoniam non aliter intelligendum 

est id, quod dicit Apostolus: Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per 

peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt, nisi 

quemadmodum ecclesia catholica ubique diffusa semper intellexit. Propter hanc enim regulam 

fidei ex traditione apostolorum etiam parvuli, qui nihil peccatorum in semetipsis adhuc 

committere potuerunt, ideo in remissionem peccatorum veraciter baptizantur, ut in eis 

regeneratione mundetur, quod generatione contraxerunt. Nisi enim quis renatus fuerit ex aqua 

et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei. 

Si quis per Iesu Christi Domini Nostri gratiam, quae in baptismate confertur, reatum 

originalis peccati remitti negat, aut etiam asserit, non tolli totum id, quod veram et propriam 

peccati rationem habet, sed illud dicit tantam radi aut non imputari: anathema sit. In renatis 

enim nihil odit Deus, quia nihil est damnationis iis, qui vere consepulti sunt cum Christo per 

baptisma in mortem, qui non secundum carnem ambulant, sed veterem hominem exuentes et 

novum, qui secundum Deum creatus est, induentes, innocentes, immaculati, puri, innoxii ac 

Deo dilecti filli effecti sunt, heredes quidem Dei, coheredes autem Christi, ita ut nihil prorsus 

eos ab ingressu coeli remoretur. Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem, 

haec sancta synodus fatetur et sentit; quae cum ad agonem relicta sit, nocere non 

consentientibus et viriliter per Christi Iesu gratiam repugnantibus non valet. Quinimmo qui 

legitime certaverit, coronabitur. Hanc concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum 

appellat, sancta synodus declarat, ecclesiam catholicam nunquam intellexisse, peccatum 

appellari, quod vere et proprie in renatis peccatum sit, sed quia ex peccato est et ad peccatum 

inclinat. Si quis autem contrarium senserit: anathema sit. 

Declarat tamen haec ipsa sancta synodus, non esse suae intentionis, comprehendere in 

hoc decreto, ubi de peccato originali agitur, beatam et immaculatam Virginem Mariam Dei 
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genitricem, sed observandas esse constitutiones felicis recordationis Sixti Papae Quarti, sub 

poenis in eis constitutionibus contentis, quas innovat”. 

 

(In. CONCILIUM TRIDENTINUM: Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum. 

Tomus Quintus: Actorum pars altera. Friburgi Brisgoviae B. Herder: Typographus Editor 

Pontificius: Roma, MCMXI, pp. 238-240). 

 

Tradução183: 

“Quinta sessão do sacro concílio ecumênico e geral de Trento sob o Sumo Pontífice 

Paulo III. 

17 de junho de 1546. 

Decreto publicado na quinta sessão sobre o pecado original. 

 

 Para que nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus, purificada 

dos erros, permaneça íntegra e ilibada em sua sinceridade, e para que o povo Cristão não seja 

levado por qualquer vento de doutrina, uma vez que a antiga serpente, inimigo perpétuo do 

gênero humano, entre os muitos males que perturbam a igreja de Deus nestes nossos tempos, 

tem provocado não só novas mas também velhas divisões a respeito do pecado original e de 

seu remédio: o sacrossanto sínodo ecumênico e geral de Trento, legitimamente congregado no 

Espírito Santo, presidido pelos mesmos três legados da Sé Apostólica, acedendo em revocar 

os errantes e fortalecer os indecisos, seguindo os testemunhos das sagradas escrituras, dos 

santos padres e dos mais aprovados concílios, bem como o juízo e o consenso da própria 

igreja, estabelece, diz e declara o seguinte sobre o próprio pecado original.  

Se alguém não confessa que o primeiro homem, Adão, quando transgrediu o 

mandamento de Deus no paraíso, perdeu imediatamente a santidade e justiça na qual fora 

constituído, e incorreu pela ofensa desta prevaricação na ira e na indignação de Deus e por 

isso na morte, com a qual antes Deus o ameaçara, e com a morte incorreu na escravidão sob o 

poder daquele que a partir de então teve o império da morte, isto é, o diabo, e Adão inteiro, 

por aquela ofensa de prevaricação, segundo o corpo e a alma foi transformado em pior: seja 

anátema. 

Se alguém afirma que a prevaricação de Adão lesou apenas a ele e não à sua 

descendência; que a santidade e justiça recebida de Deus, que ele perdeu, perdeu somente 

                                                 
183 As traduções do original em latim foram feitas por Célia Mariana Franchi Fernandes da Silva. 
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para si e não também para nós; ou que ele, manchado pelo pecado de desobediência, espalhou 

por todo o gênero humano apenas a morte e as penas do corpo, mas não também o pecado, 

que é a morte da alma: seja anátema, porque contradiz ao Apóstolo que diz: Por um só homem 

entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, 

porque todos pecaram.  

Se alguém afirma que este pecado de Adão, que é um só na origem e que, espalhado 

por propagação e não por imitação, está em todos e em cada um como próprio, é abolido ou 

pelas forças da natureza humana, ou por outro remédio que não pelo mérito do único 

mediador Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus em seu sangue, feito para 

nós justiça, santificação e redenção; ou nega que o próprio mérito de Jesus Cristo é aplicado 

pelo sacramento do batismo, conferido ritualmente na forma da igreja, tanto aos adultos 

quanto às crianças: seja anátema. Porque não há outro nome sob o céu dado aos homens, no 

qual é preciso que sejamos salvos. Daí a palavra: Eis o cordeiro de Deus, eis o que tira os 

pecados do mundo. E aquela: Todos vós que fostes batizados vos vestistes de Cristo. 

 Se alguém nega que as crianças devem ser batizadas recém saídas do útero materno, 

mesmo que tenham nascido de pais batizados, ou diz que elas de fato são batizadas para a 

remissão dos pecados, mas nada trazem do pecado original de Adão, o qual é necessário 

expiar pelo banho de regeneração para alcançar a vida eterna - de onde se conclui que nelas a 

forma do batismo para a remissão dos pecados não é entendida como verdadeira, mas falsa: 

seja anátema. Porque não deve ser entendido de outro modo o que diz o Apóstolo: Por um só 

homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os 

homens, porque todos pecaram - a não ser da forma que a igreja católica espalhada por toda 

parte sempre entendeu. Então, por causa desta regra de fé vinda da tradição dos Apóstolos, 

também as crianças, que não puderam ainda cometer nenhum pecado em si mesmas, são por 

isso batizadas para a remissão dos pecados com veracidade, para que nelas seja purificado 

pela regeneração o que contraíram pela geração. Se alguém não renascer da água e do 

Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. 

Se alguém nega que a culpa do pecado original é remida pela graça de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que é conferida no batismo, ou então afirma que não é tirado tudo aquilo que tem 

verdadeira e própria natureza de pecado, mas diz que é apenas raspado, ou que não é 

imputado: seja anátema. Com efeito, Deus nada odeia nos renascidos, porque não existe 

nenhuma condenação para aqueles que foram verdadeiramente sepultados junto com Cristo 

pelo batismo na morte, os quais não andam segundo a carne, mas, despindo-se do homem 

velho e vestindo o novo, que foi criado segundo Deus, foram feitos inocentes, imaculados, 
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puros, inofensivos e filhos diletos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, de tal 

forma que nada absolutamente os impede de entrar no céu. Entretanto este santo sínodo 

reconhece e pensa que permanece nos batizados a concupiscência ou cobiça; esta, como foi 

deixada para o combate, não pode prejudicar aos que não consentem e virilmente combatem 

pela graça de Jesus Cristo. Ainda mais, quem combater legitimamente, será coroado. Esta 

concupiscência, que às vezes o Apóstolo chama de pecado, o santo sínodo declara que a igreja 

católica nunca entendeu que seja chamada de pecado porque verdadeira e propriamente nos 

renascidos exista pecado, mas porque ela vem do pecado e inclina ao pecado. Se alguém, 

contudo, pensar o contrário: seja anátema. 

Declara contudo este santo sínodo que não é sua intenção compreender neste decreto, 

onde se trata do pecado original, a bem aventurada e imaculada Virgem Maria mãe de Deus, 

mas que devem ser observadas as constituições do Papa Sixto IV de feliz memória, sob as 

penas contidas nestas constituições, as quais renova”. 
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ANEXO B 

 

“Approbatio instituti et Religionis Clericorum Regularium Societatis Iesu”  

(27 setembro 1540). 

“Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.  

Regimini militantis Ecclesiae, meritis licet imparibus, disponente Domino, 

praesidentes, et animarum salutem, prout ex debito pastoralis officii tenemur, solicitis studiis 

exquirentes, fideles quoslibet, qui vota sua in id exponunt, apostolici favoris gratia 

confevemus, aliasque desuper disponimus, prout, temporum et locorum qualitate pensata, id 

in Domino conspicimus salubriter expedire. 

§ 1. Nuper siquidem accepimus quod dilecti filli Ignatius de Loyola et Petrus Faber ac 

Iacobus Laynez, necnon Claudius Iayus et Paschasius Broet ac Franciscus Xavier, necnon 

Alphonsus Salmeron et Simon Rodericus ac Ioannes Coduri et Nicolaus de Bobadilla, 

presbyteri Pampilonensis, Gebennensis, Suguntinae, Toletanensis, Visensis, Ebredunensis et 

Palentinae civitatum et dioecesum respective, in artibus magistri in Universitate Parisiensi 

graduati, et in theologicis studiis per plures annos exercitati, Spiritu Sancto (ut pie creditur) 

afflati, iamdudum, e diversis mundi regionibus descendentes, in unum convenerunt, et socii 

effecti, abdicatis huius saeculi illecebris, eorum vitam perpetuo Domini nostri Iesu Christi 

atque nostro et aliorum successorum nostrorum Romanorum Pontificum servitio dedicarunt, 

et iam quampluribus annis laudabiliter in vinea Domini se exercuerunt, verbum Dei, praevia 

sufficienti licentia, publice praedicando, fideles privatim ad bene beateque vivendum 

exhortando, et ad pias meditationes excitando, hospitalibus inserviendo, pueros et personas 

rudes ea, quae ad christianam hominis institutionem sunt necessaria, docendo, et demum 

omnia caritatis officia et quae ad animarum consolationem faciunt, ubique terrarum, ubi 

peregrinati sunt, multa cum laude obeundo. 

§ 2. Cumque ad hanc almam Urbem se contulerint, et in caritatis vinculo persistentes, 

ad perficiendam et conservandam eorum societatis in Christo unionem, quamdam vivendi 

formulam, iuxta ea, quae ad propositum sibi finem conducere usu didicerunt, evangelicis 

consiliis et cononicis patrum sanctionibus conformem, ediderint, factum est ut ipsorum 

sociorum vitae institutum, sub dicta formula comprehensum, non solum a multis probis viris 

et Deum zelantibus laudetur, verum etiam a quibusdam ita approbetur, ut illud etiam sequi 

velint. 

§ 3. Formulae autem praedictae tenor sequitur et est talis: 
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§ 4. Quicumque in Societate nostra, quam Iesu nomine insigniri cupimus, vult sub 

crucis vexillo Deo militare, et soli Domino atque Romano Pontifici, eius in terris vicário, 

servire, post solemne perpetuae castitatis votum, proponat sibi in animo se partem esse 

Societatis ad hoc potissimum institutae ut ad profectum animarum in vita et doctrina 

christiana, ad fidei propagationem per publicas praedicationes et verbi Dei ministerium, 

spiritualia exercitia et caritatis opera, et nominatim per puerorum ac rudium in christianismo 

institutionem, ac christifidelium in confessionibus audiendis spiritualem consolationem, 

praecipue intendat; curetque primo Deum, deinde huius sui instituti rationem, quae via 

quaedam est ad Illum, semper ante óculos habere, et finem hunc sibi a Deo propositum totis 

viribus assequi. Unusquisque tamen, secundum gratiam sibi a Spiritu Sancto subministratam 

et vocationis suae proprium gradum, ne quis forte zelo utatur, sed non secundum scientiam; 

cuius propri cuiusque gradus iudicium et officiorum discretio ac distributio tota sit in manu 

praepositi seu praelati per nos eligendi, ut congruus ordo servetur, in omni bene instituta 

communitate necessarius. 

§ 5. Qui quidem praepositus, de consilio consociorum, constitutiones, ad 

consecutionem huius propositi nobis finis conducentes, in consilio condenti auctoritatem 

habeat, maiori suffragiorum parte semper statuendi ius habente. Consilium vero intelligatur 

esse, in rebus quidem gravioribus ac perpetuis, maior pars totius Societatis, quae a praeposito 

commode convocari poterit; in levioribus autem et temporaneis, omnes illi, quos in loco, ubi 

praepositus noster residebit, praesentes esse contigerit; iubenti autem ius, totum penes 

praepositum erit.  

§ 6. Sciant omnes socii, et non solum in primis professionis suae foribus, sed quoad 

vixerint quotidie animo volvant societatem hanc universam et singulos, sub sanctissimi 

domini nostri Papae et aliorum Romanorum Pontificum successorum eius fideli obedientia, 

Deo militare; et quamvis Evangelio doceamur, et fide orthodoxa cognoscamus ac firmiter 

profiteamur omnes christifideles Romano Pontifici, tamquam capiti ac Iesu Christi vicário, 

subesse, ad maiorem tamem nostrae Societatis humilitatem ac perfectam uniuscuiusque 

mortificationem et voluntatum nostrarum abnegationem, summopere conducere iudicavimus, 

singulos nos, ultra illud comune vinculum, speciali voto adstringi, ita ut quicquid modernus et 

alii Romani Pontífices pro tempore existentes iusserint, ad profectum animarum et fidei 

propagationem pertinens, et ad quascumque províncias nos mittere voluerit, sine ulla 

tergiversatione aut excusatione, illico, quantum in nobis fuerit, exequi teneamur, sive miserit 

nos ad Turcas sive ad quoscumque alios infideles, etiam in partibus, quas Indias vocant, 

existentes, sive ad quoscumque haereticos seu schismaticos seu etiam ad quosvis fideles. 
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Quamobem qui ad nos accessuri sunt et antequam huic oneri humeros supponant, diu 

multumque meditentur an tantum pecuniae spiritualis in bonis habeant, ut turrim hanc, iuxta 

consilium dominicum, possint consumare; hoc est na Spiritus Sanctus, qui illos impellit, 

tantum illis gratiae polliceatur ut huius vocationis pondus, Illo adiuvante, se laturos sperent; et 

postquam, Domino inspirante, huic Iesu Christi militae nomen dederint, die noctuque 

succincti lumbos et ad tam grandis debiti solutionem prompti esse debebunt. 

§ 7. Ne qua autem possit esse inter nos missionum ac provinciarum huiuscemodi aut 

ambitio vel detractio, profiteantur singuli se numquam, directe aut indirecte, de huiusmodi 

missionibus quicquam cum Romano Pontífice curaturos, sed omnem hanc curam Deo et ipsi 

Pontifici, tamqum eius vicario, et Societatis praeposito dimissuros. Qui praepositus, sicut 

ceteri, etiam profiteatur se nihil de suimet ipsius missione in alterutram partem, nisi de 

Societatis consilio, cum dicto Pontífice esse curaturum. 

§ 8. Voveant singuli se in omnibus, quae ad Regulae huius nostrae observationem 

faciunt, obedientes fore Societatis praeposito. 

§ 9. Ille autem iubeat ea, quae ad constructionem propositi sibi a Deo et a Societate 

finis cognoverit esse opportuna. In praelatione autem sua, benignitatis ac mansuetudinis 

caritatisque Christi, Petri Paulique formulae semper sit memor, et tam ipse quam consilium ad 

normam hanc assidue spectent. Et nominatim comendatam habeant institutionem puerorum ac 

radium in christiana doctrina decem praeceptorum, atque aliorum similium rudimentorum, 

quaecumque secundum circumstantias personarum, locorum ac temporum illis congrua 

videbuntur. Est enim máxime necessarium, circa providentiam huius rei, diligenter 

praepositum et consilium invigilare, cum et in proximis aedificium fidei sine fundamento non 

possit consurgere, et in nostris periculum sit ne, ut quisque erit doctior, ita provinciam hanc, 

tamquam primo aspectu minus speciosam, forsitan detrectare conetur, cum tamen revera nulla 

sit fructuosior vel proximis ad aedificationem, vel nostris ad caritatis et humilitatis simul 

officia exercenda. Subditi vero, tum propter numquam satis laudatum humilitatis assiduum 

exercitium, praeposito in omnibus ad institutum Societatis pertinentibus parere semper 

teneantur, et in illo Christum veluti praesentem agnoscant et quantum decet venerentur. 

§ 10. Cum autem experti fuerimus iucundiorem, puriorem et ad proximi 

aedificationem aptiorem esse vitam ab omni avaritiae contagione quam remotissimam, et 

evangelicae paupertati quam simillimam; cumque sciamus Dominum nostrum Iesum 

Christum servis suis regnum Dei solum inquirentibus necessaria ad victum et vestitum esse 

subministraturum, voveant singuli et universi perpetuam paupertatem, declarantes quod non 

solum privatim, sed neque etiam communiter, possint, pro societatis sustentatione aut usu, ad 
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bona aliqua stabilia aut ad proventus seu introitus aliquos, ius aliquod civile acquirere, sed 

sint contenti usu tantum rerum sibi donatarum, ad necessaria sibi comparanda recipere. 

§ 11. Possint tamen habere in Universitatibus collegium seu collegia habentia reditus, 

census seu possessiones, usibus et necessitatibus studentium applicandas, retenta penes 

praepositum et Societatem omnimoda gubernatione seu superintendentia super dicta collegia 

et praedictos studentes, quoad gubernatoris seu gubernatorum ac studentium electionem ac 

eorumdem admissionem, emissionem, receptionem, exclusionem, statutorum circa studentium 

instructionem, aedificationem ac correctionem, victus vestitusque eis ministrandi modum 

atque aliam omnimodam gubernationem, regimen ac curam. Sic tamen ut neque studentes 

dictis bonis abuti, neque Societas in proprios usus convertere possit, sed studentium 

necessitati subvenire. Qui quidem, post cognitum in spiritu et literis eorum profectum, et post 

sufficientem probationem, in Societatem nostram admitti possint. 

§ 12. Socii omnes quicumque in sacris fuerint, quamvis beneficia ecclesiastica aut 

eorum reditus non habeant, teneantur tamen singuli, privatim ac particulariter et non 

communiter, ad dicendum officium secundum Ecclesiae ritum. 

§ 13. Haec sunt quae, sub praefati domini nostri Pauli et Sedis Apostolicae 

beneplacito, de nostra professione typo quodam explicare potuimus; quod nunc fecimus ut 

summatim scriptione hac informaremus tum illos qui nos de nostro vitae instituto interrogant, 

tum etiam posteros nostros, si quos, Deo volente, imitatores umquam habebimus huius vitae; 

quam com multas magnasque habere annexas difficultates fuerimus experti, oppotunum 

iudicavimus etiam statuere ne quis in hac Societate recipiatur, nisi diu ac diligentissime fuerit 

probatus. Cumque prudens in Christo et vel doctrina seu vitae christianae puritate apparuerit 

conspicuus, tunc demum admittatur ad Iesu Christi militiam, qui tenuibus coeptis nostris 

favere dignetur, ad gloriam Dei Patris, cui soli sit semper decus et honor in saecula. Amen.  

§ 14. Cum autem nil in praemissis reperiatur quod pium non sit aut sanctum, nos (ut 

iidem socii, qui nobis super hoc humillime supplicari facerunt, in eorum pio vivendi proposito 

eo promptiores existant, quo se maiori Sedis Apostolicae gratia complecti cognoverint, et 

praemissa per nos approbari viderint) praemissa omnia et singula, tamquam ad spiritualem 

profectum eorumdem sociorum et reliqui christiani gregis opportuna, apostolica auctoritate, 

tenore praesentium, ex certa scientia approbamus, confirmamus et benedicimus, ac perpetuae 

firmitatis munimine roboramus; ipsosque socios sub nostra et huius sanctae Sedis Apostolicae 

protectione suscipimus, eis nihilominus concedentes quod particulares inter eos 

constitutiones, quas ad Societatis huiusmodi finem et Iesu Christi Domini nostri gloriam ac 

proximi utilitatem conformes esse iudicaverint, condere libere et licite valeant. 
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§ 15. Non obstantibus generalis concilii et felicis recordationis Gregorii Papae X, 

praedecessoris nostri, ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis 

ceterisque contrariis quibuscumque. 

§ 16. Volumus autem quod in Societate huiusmodi usque ad numerum sexaginta 

personarum, formulam vivendi huiusmodi profiteri cupientium, et non ultra, admitti et 

Societati praefatae aggregari dumtaxat valeant. 

 Nulli ergo etc. Si quis etc. 

 Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae 

millesimo quingentésimo quadragésimo, v kalendas octobris, pontificatus nostri anno VI. 

 Dat. Die 27 sept. 1540, pontif. Anno VI.” 

  

(In. Bullarum Romanum, diplomatum et privilegiorum. Sanctorum Romanorum 

Pontificum. Taurinensis Editio, Ano M DCCC LXVII, pp. 303-306 – Tomo VI). 

 

Tradução: 

 

“Aprovação do instituto e da regra dos Clérigos Regulares da Companhia de Jesus” 

(27 de setembro de 1540). 

 

“Paulo, bispo, servo dos servos de Deus, para a perpétua memória do fato. 

Estando à testa do governo da Igreja militante, conforme dispôs o Senhor, ainda que 

não o mereçamos, e buscando com solicitude a salvação das almas, conforme somos 

obrigados por dever do ofício pastoral, obsequiamos184 com o favor apostólico a todos os fiéis 

que apresentam seus pedidos para isto; ademais, tendo pesado as condições dos tempos e dos 

lugares, conforme o enxergamos no Senhor, de cima decidimos expor jubilosamente isto.  

§1. Recentemente tomamos conhecimento de que nossos diletos filhos Inácio de 

Loyola, Pedro Fabro, Jacó Laynez, Cláudio Iayo, Pascásio Broet, Francisco Xavier, Afonso 

Salmeron, Simão Rodrigues, João Coduri e Nicolau de Bobadilha, presbíteros das cidades de 

Pamplona, Gebena, Sugúncia, Toledo, Viseu, Ebreduna e Valência185, e respectivas dioceses, 

graduados mestres em artes na Universidade de Paris, e exercitados em estudos teológicos 

durante muitos anos, inspirados pelo Espírito Santo (como piedosamente se crê), há tempos 

                                                 
184 Nota da tradutora: “Não encontrei nenhum verbo que possa corresponder a confevemus. Aproximei-o de faveo 
e traduzi por obsequiamos”. 
185 Nota da tradutora: “Traduzi como pude os antroponímicos e toponímicos”. 
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desceram de diversas regiões do mundo, reuniram-se no mesmo lugar, e, fazendo-se 

companheiros, abdicaram das seduções deste século para dedicar sua vida ao perpétuo serviço 

de nosso Senhor Jesus Cristo, ao serviço nosso e dos outros Romanos Pontífices nossos 

sucessores. De forma louvável, já se têm ocupado por muitos anos da vinha do Senhor, 

pregando publicamente a palavra de Deus, com a prévia licença necessária, exortando em 

particular os fiéis para viverem bem e santamente, estimulando às meditações piedosas, 

praticando a hospitalidade, ensinando às crianças e às pessoas incultas as noções necessárias à 

formação cristã do homem, e, em suma, exercendo de modo muito digno de louvor todos os 

deveres da caridade que fazem a consolação das almas, em todos os lugares por onde têm 

andado. 

§ 2. Dirigiram-se, pois, a esta venerável Cidade e, perseverantes no vínculo da 

caridade, para completar e conservar a união em Cristo de sua Companhia, deram a conhecer 

uma fórmula de vida, segundo os princípios que, pelo uso, aprenderam que conduzem ao fim 

proposto, em conformidade com os conselhos evangélicos e com as sanções canônicas dos 

padres. Acontece que a regra de vida dos próprios companheiros, compreendida pela citada 

fórmula, é não só louvada por muitos homens retos e tementes a Deus, mas ainda tão 

aprovada por alguns, que desejam segui-la também.  

§ 3. Segue-se então o texto da supracitada fórmula, tal qual é: 

§ 4. Qualquer pessoa que em nossa Companhia, que desejamos seja chamada com o 

nome de Jesus, queira militar sob o estandarte da cruz, e servir ao único Senhor e ao Romano 

Pontífice, seu vigário na terra, depois do solene voto de perpétua castidade, decida em seu 

coração tornar-se parte da Companhia instituída especialmente para este fim. Que se aplique 

antes de tudo ao proveito das almas na vida e doutrina cristãs, à propagação da fé, através de 

pregações públicas e do ministério da palavra de Deus, de exercícios espirituais e obras de 

caridade, e principalmente através da instrução cristã das crianças e dos incultos e da 

consolação espiritual dos fiéis, ouvindo-os em confissão. E cuide de ter sempre ante os olhos 

em primeiro lugar a Deus, em seguida a regra deste seu instituto, que é um caminho para Ele, 

e com todas as forças procure alcançar este fim que lhe foi proposto por Deus. Contudo, cada 

um segundo a graça que lhe foi concedida pelo Espírito Santo e segundo o próprio grau de sua 

vocação, para não acontecer talvez que alguém use de zelo, mas não segundo o conhecimento. 

A decisão do que é próprio de quem e do grau de cada um, e o discernimento e a distribuição 

dos deveres estejam totalmente na mão do prepósito ou do prelado a ser eleito por nós, para 

que se mantenha a ordem conveniente, necessária em toda comunidade bem instituída.  
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§ 5. Este prepósito, provindo do conselho dos companheiros, tenha autoridade no 

conselho para estabelecer as constituições que conduzem à consecução do fim que nos é 

proposto, tendo sempre o direito de decidir pela maioria dos votos. Entenda-se que o 

conselho, nas questões mais graves e permanentes, é a maioria da totalidade da Companhia, 

que poderá ser convenientemente convocada pelo prepósito; entretanto, nas questões mais 

leves e temporárias, são todos aqueles que por acaso estiverem presentes no lugar onde residir 

nosso prepósito; o direito de mandar, contudo, estará inteiramente nas mãos do prepósito. 

§ 6. Saibam todos os companheiros, e, não só no primeiro umbral de sua profissão, 

mas enquanto viverem, diariamente revolvam no espírito, que esta companhia, todos e cada 

um, sob fiel obediência ao santíssimo senhor nosso Papa e aos outros Romanos Pontífices, 

seus sucessores, milita para Deus. Somos instruídos pelo Evangelho, sabemos pela ortodoxia 

da fé, e firmemente professamos que todos os fiéis estão submissos ao Romano Pontífice, 

enquanto cabeça e vigário de Jesus Cristo. Contudo, para maior humildade de nossa 

Companhia, para perfeita mortificação de cada um e abnegação de nossas vontades, julgamos 

que é absolutamente necessário que cada um de nós, além desse vínculo comum, esteja ligado 

a um voto especial. Deste modo, seja qual for a ordem do atual Papa e dos demais Romanos 

Pontífices seus sucessores, pertinente ao proveito das almas e à propagação da fé, e sejam 

quais forem as províncias para onde queira enviar-nos, sem nenhuma tergiversação ou excusa, 

imediatamente, quanto estiver ao nosso alcance, nos obrigamos a obedecer: quer nos envie à 

Turquia, ou a quaisquer outros infiéis que ainda existem nas regiões chamadas Índias, ou a 

quaisquer outros heréticos ou cismáticos, ou ainda a quaisquer fiéis. Por isso, aqueles que se 

juntarem a nós, antes de porem os ombros sob este fardo, meditem bastante e por muito tempo 

se possuem bens de riqueza espiritual suficiente para poderem levar a cabo esta torre, 

conforme o conselho do Senhor. Isto é, se o Espírito Santo que os impele lhes proporciona a 

graça suficiente para o peso desta vocação, com a ajuda Dele tenham esperança de que o 

suportarão; e depois que, inspirados pelo Senhor, derem seu nome a esta milícia de Jesus 

Cristo, deverão estar dia e noite com os rins cingidos e prontos para o pagamento de tão 

grande débito. 

§ 7. Por outro lado, para que não haja entre nós ambição ou rejeição destas missões e 

províncias, cada um prometa que nunca, direta ou indiretamente, tratará de qualquer assunto 

referente a estas missões com o Romano Pontífice, mas deixará este cuidado inteiramente 

para Deus, para o próprio Pontífice, enquanto seu vigário, e para o prepósito da Companhia. 

Este prepósito, como os demais, também prometa que nada tratará com o citado Pontífice a 
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respeito de sua própria missão para uma ou outra parte, a não ser de acordo com o conselho da 

Companhia.  

§ 8. Prometa cada um que será obediente ao prepósito da Companhia em tudo o que 

faz, para a observância desta nossa Regra.  

§ 9. Este, por sua vez, ordene aquilo que souber ser conveniente à consecução do fim 

que lhe foi proposto por Deus e pela Companhia. Em sua preferência, porém, esteja sempre 

lembrado da bondade, mansidão e caridade de Cristo, da fórmula de Pedro e de Paulo, e tanto 

ele quanto o conselho tenham sempre em vista esta norma. E nominalmente esteja-lhes 

confiada a instrução das crianças e dos incultos na doutrina cristã dos dez mandamentos e de 

outros rudimentos semelhantes, tudo o que, de acordo com as circunstâncias das pessoas, 

lugares e tempos, lhes parecer conveniente. É absolutamente necessário, no que tange a esta 

providência, que o prepósito e o conselho vigiem com diligência, não só porque entre os 

próximos não pode erguer-se sem alicerce o edifício da fé, mas também porque entre os 

nossos existe o perigo de que, como são mais doutos, queiram talvez rejeitar esta missão, por 

ser aparentemente menos atraente, embora na realidade nenhuma outra seja mais frutuosa, 

quer para a edificação dos próximos, quer para nós, no exercício simultâneo dos deveres da 

caridade e da humildade. Os subordinados, por sua vez, já que o exercício assíduo da 

humildade nunca é suficientemente louvado, esforcem-se por obedecer sempre ao prepósito 

em tudo o que se refere ao instituto da Companhia, e saibam que nele Cristo está como que 

presente, e o respeitem como convém. 

§ 10. Como temos experimentado que é mais feliz, mais pura e mais apta para a 

edificação do próximo uma vida o mais distante possível de todo contágio da avareza e o mais 

semelhante possível à pobreza evangélica; e como sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo há 

de dar o reino de Deus a seus servos que procurarem somente o necessário para o alimento e 

para a veste, prometam todos e cada um perpétua pobreza; declarem que não só em privado, 

mas também em comunidade, podem, em vista do sustento ou uso da companhia, obter algum 

direito civil para alguns bens estáveis, ou para alguns proventos ou entradas; contudo, 

contentem-se com o uso apenas das coisas que lhes forem dadas, para receber o necessário 

que lhes for atribuído.  

§ 11. Que possam todavia ter nas Universidades um Colégio ou Colégios com 

rendimentos, bens ou posses, a serem aplicados aos usos e necessidades dos estudantes; 

conserve-se nas mãos do prepósito e da Companhia toda e qualquer direção ou 

superintendência sobre os citados Colégios e sobre os estudantes acima referidos, até a eleição 

de um diretor ou diretores, bem como dos estudantes, e a admissão dos mesmos, e até a 
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emissão, recepção e exclusão dos estatutos acerca da instrução, edificação e correção dos 

estudantes, sobre o modo de fornecer-lhes alimentos e vestes e sobre qualquer outra direção, 

orientação ou cuidado. Assim, porém, que nem os estudantes possam abusar dos citados bens, 

nem a Companhia revertê-los em uso próprio, mas que eles possam socorrer a necessidade 

dos estudantes. Que estes, por sua vez, depois de conhecido seu proveito no espírito e nas 

letras, e após a necessária aprovação, possam ser admitidos em nossa Companhia. 

§ 12. Todos e quaisquer companheiros que forem consagrados, ainda que não tenham 

benefícios eclesiásticos ou rendimentos deles, estejam sujeitos individualmente, em privado e 

em particular e não comunitariamente, a rezar o ofício segundo o rito da Igreja. 

§ 13. Estas são as coisas que, sob o beneplácito do supracitado Paulo, nosso senhor, e 

da Sé Apostólica, pudemos explicar a respeito de nossa profissão, como uma figura; fizemos 

isto agora, para esclarecermos sumariamente com esta exposição tanto aqueles que nos 

interrogam sobre nossa regra de vida, quanto nossos pósteros, se, pela vontade de Deus, 

tivermos algum dia alguns imitadores desta vida; como temos experimentado que ela tem 

anexas muitas e grandes dificuldades, julgamos também oportuno estabelecer que ninguém 

seja aceito nesta Companhia se não for longa e diligentissimamente provado. E quando se 

mostrar prudente em Cristo e notável quer pela doutrina quer pela pureza da vida cristã, 

somente então seja admitido à milícia de Jesus Cristo, o qual se dignará favorecer nossos 

humildes projetos, para a glória de Deus Pai, a quem unicamente seja sempre o louvor e a 

honra pelos séculos. Amém.  

§ 14. Como, pois, não se encontre nessas premissas nada que não seja piedoso ou 

santo, nós (para que os mesmos companheiros que acima no-lo humildemente suplicaram, em 

seu piedoso propósito de vida, estejam tanto mais prontos quanto souberem que são abraçados 

com maior graça da Sé Apostólica e virem que as premissas foram aprovadas por nós), pelo 

teor das presentes premissas, pela autoridade apostólica, com pleno conhecimento, 

aprovamos, confirmamos e abençoamos todas e cada uma das premissas, como propícias ao 

proveito espiritual dos mesmos companheiros e do restante rebanho cristão, e corroboramos 

com a garantia de perpétua validade; e recebemos os companheiros sob a proteção nossa e 

desta santa Sé Apostólica; concedemos-lhes outrossim que possam estabelecer livremente as 

constituições particulares entre eles que julgarem ser conformes à finalidade da Companhia, à 

glória de nosso Senhor Jesus Cristo e à utilidade do próximo, e tenham valor legal. 

§ 15. Nada obstam as constituições e ordenações apostólicas do concílio geral e de 

nosso predecessor, o Papa Gregório X, de feliz memória, e todas as outras, e quaisquer das 

demais disposições em contrário. 
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§ 16. Queremos porém que nesta Companhia sejam admitidos até o número de 

sessenta pessoas que desejem professar esta fórmula de vida, e não mais, e estejam agregados 

à supracitada Companhia enquanto tiverem saúde.  

 A ninguém portanto, etc. Se alguém, etc. 

 Dado em Roma, em São Marcos, no dia 27 de setembro do ano 1.540 da 

Encarnação do Senhor, sexto ano de nosso pontificado. 

 Dado no dia 27 de setembro de 1540, sexto do pontificado.”  
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ANEXO C 

 

 

 

 

Reprodução da primeira página de uma carta enviada pelo provincial de Portugal, 

Manuel de Siqueira, a Pe. Cláudio Aquaviva – Coimbra, 31 de julho de 1593 (In. ARSI, Lus. 

72, fl. 117 – grifo meu). 
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ANEXO D 

“Relação de pazes” – Pe. Pero Rodrigues: 

“Muito Reverendíssimo em Cristo Pe. 

Pax X. 

De uma de V. R. do ano passado entendi, desejava saber em particular a disposição e 

esperanças que há da conversão do Gentio deste Estado do Brasil, a que respondo, que pela 

bondade de Deus está agora aberta a maior porta da conversão que nunca tivemos nestas 

partes como vem pela relação seguinte. 

A 20 de março do presente ano de 97 chegou a esta Bahia um Galeão do Porto em que 

veio um Regimento lei, que S. Magestade manda a seu Governador Geral Dom Francisco de 

Sousa, encarregando-lhe muito por carta particular o cumprimento dela, pela qual dá por livre 

a todo Gentio do Brasil e manda que nenhuma pessoa vá ao Sertão a descer gente senão os 

Padres da Companhia e que eles doutrinem os índios e encaminhe esses nas coisas de sua 

salvação, como na vivenda comum e comércio com os moradores portugueses; quão grande 

bem este seja, não se poderá bem entender, sem 1º se desfazer o miserável estado em que uns 

e outros até agora viveram. Tem os portugueses moradores deste estado três gêneros de 

inimigos por mar, e por terra e um só de amigos e chega a tanto a cega cobiça, que aos amigos 

fazem-os guerra... Os primeiros inimigos são os negros da Guiné “sertaneados”?, que estão 

em algumas serras do Brasil donde vem a fazer saltos, e pode vir tempo em que se atrevam 

cometer e destruir as fazendas, como fazem seus parentes na Ilha de São Tomé. Outra praga é 

uns Gentis, por extremo bárbaros, chamados Aymorés, os quais tendo quase destruído as 

Capitanias dos Ilhéus e Porto Seguro estão no contorno desta cidade e têm destruído alguns 

engenhos e fazendas, ganhando cada dia mais terra; Estes não pelejam no campo... são vistos 

mais salteando nos matos serrados... com arcos e flechas, que abrem ferida como de uma 

“chuça”, não tem língua que os outros índios entendam, nem querem outro comércio mais, 

que matar, assar e comer. Os outros são os franceses corsários, que estes anos passados têm 

feito muito dano em toda a Costa, assim em navios no mar, como na terra, saqueando alguns 

lugares. O escudo dos Portugueses contra todos estes inimigos, são os Índios de paz, que estão 

junto de nossas povoações, que antigamente eram infinitos, mas com doenças que neles deram 

e contínua perseguição dos Portugueses, são agora poucos... 

Os que se conservam são os que estão em algumas aldeias, que os Padres foram buscar 

ao sertão, e deles tem cuidado em todas as Capitanias ensinando-lhes a doutrina e 

conservando-os em sua liberdade. Os mais, como tenho dito, andam pelos matos escondidos, 

fugindo dos Portugueses. 
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Desta perseguição tiveram alguma notícia os Reis passados e puseram remédio 

conveniente, porém não teve efeito, nem cessaram nunca as muitas entradas. E esta era a 

causa porque os Padres da Companhia não queriam confessar aos que em tal... andaram, nem 

se atreviam os superiores enviar padres em missão em busca do Gentio, sem muito receio de 

alguma diferença pesada com os que lá andavam, como algumas vezes aconteceu; e era 

mágoa sabermos que todos estavam aguardando pelos padres para se virem para as Igrejas, 

coisa que os padres não menos desejavam. E contudo, pelas razões sobre ditas fazia-se muito 

pouco e perdiam-se muitas milhares de almas sem Remédio... (ARSI, Bras. 15, fl. 424). 

Agora com a nova lei e Regimento que Sua Majestade manda, nasce uma nova luz e 

Remédio grande para a liberdade temporal destes índios...: daqui por diante farão os padres da 

Companhia seus ministérios sem aversão da gente. Agora sem impedimento... o gentio o 

gentio a comerciar conosco confiadamente, sabendo não haverá de se maltratado; Eis ao 

presente há disto grandes esperanças em toda a costa: os Potiguares que estão acima de 

Pernambuco, que os anos passados se ausentaram, e ajudaram os franceses em grande 

número, que dizem, chegaram a sessenta mil arcos. Assegurados da paz que lhes promete, 

esperamos venham tratar conosco como faziam antigamente, e receberão... o conhecimento de 

Deus e a doutrina Evangélica para Remédio de suas almas. Há sobre o Rio de São Francisco 

um sertão cheio de muitas nações e mui belicosas, muitas das quais tem já notícia dos padres 

e desejam vir para a Igreja, se houver quem os chame e assegure. Abaixo do Rio de Janeiro, 

sobre a Capitania de São Vicente estão os carijós, que povoam um grandíssimo sertão e 

confinam com os Índios do Peru. Destes temos agora grandes esperanças que se convertam à 

nossa santa fé, como se verá da seguinte Relação das pazes, que com estes, por meio dos 

nossos padres agora... se fizeram, que é a seguinte. 

A Capitania de São Vicente nesta Província do Brasil está em altura de 24 graus desta 

Capitania, cem léguas correndo a Costa para o Sul, habitam inumeráveis gentios chamados 

Carijós, avantajados em polícia e costumes aos do Brasil, andam assim homens como 

mulheres vestidos, são de ordinário de alta estatura, bem proporcionados nos corpos e rostos. 

Há entre eles alguns tão alvos como os portugueses, usam por jóias de contas e pedras 

reluzentes cumpridas e delgadas de diversas cores, as quais trazem os homens nos beiços só 

uma “Luneta de Estão” reluzente na testa... as outras contas trazem em grande quantidade no 

pescoço e nos mesmos lugares trazem as mulheres que se prezam de nobres... com este gentio 

tinham algum trato e amizade os moradores de São Vicente, a qual se quebrou por muitas 

mentiras se sem razões, que com eles usaram certos portugueses... (ARSI, Bras. 15, fl. 424v). 
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... a 4 de dezembro... tomaram um porto chamado “laguna de los patos” por razão de 

um Lagoa que junto dele está em que andam muitos e mui grandes patos, os quais não 

somente dão apelido ao porto mas também aos mesmos carijós, que por outro nome se 

chamam Patos... Em chegando à terra (dos patos) arrumaram logo os padres uma formosa 

cruz e começaram a fazer Igreja para celebrarem os divinos ofícios enquanto ali estivessem... 

Receosos ficaram os portugueses do sucesso... mui alegres novas que trouxeram três carijós 

mandados pelo principal, estes contaram a muita alegria com que nosso Recado foi recebido e 

o muito prazer que todos tiveram sabendo que em suas terras estavam padres da Companhia 

que por extremo desejavam ver; E que de contentamento choravam muitas lágrimas e 

balançando-se homens e mulheres e meninos em grande número para os vir ver, em especial o 

principal Tacaranha, o qual os mandou aos Padres que logo se punha ao caminho, mas que 

por ser velho e estar longe do porto não chegaria tão depressa como desejava; cada vez iam 

mais crescendo estas boas novas com vários Recados, que do caminho mandavam, até que 

finalmente chegou; vinha vestido com uma roupeta comprida azul, com uma cruz vermelha 

toda feita no peito ao modo de “comenda”, seu chapéu na cabeça, sua espada, acompanhado 

de muitos homens, mulheres e meninos; entrou pregando e logo se foi direto ao terreiro da 

Igreja, em o qual passeando continuou sua pregação referindo às grandes injustiças e agravos 

que dos portugueses tinha recebido e a muita consolação e alegria que de presente tinha com a 

vinda dos padres. Acabada a pregação, entrou na Igreja; vendo tudo isto os padres que a este 

tempo estavam à vista no navio, desembarcaram, ficando ainda os do navio com temor do 

sucesso, e se foram para a Igreja na qual tanto que Tacaranha os viu, arremeteu a eles, lançou-

se nos braços com muitos sinais de amor, e assentando-se todos ao pé do altar, lançando o 

braço sobre o pescoço de um dos padres, começou a chorar (costume usado entre eles e 

cumprimento com que recebem os hóspedes) com voz alta e grande sentimento, referindo 

também neste choro seus trabalhos e angústias passadas; isto acabado se saudaram uns aos 

outros. E ele familiarmente desabafou com os padres referindo-lhes miudamente quanto lhe 

tinham feito os portugueses, para o que alimpou com sua mão um terreirinho em que foi 

apontando com riscos todas as circunstâncias de seus agravos... E para encarecer o grande 

sentimento que tivera, pôs um dedo de uma mão em cima da cabeça, e outro da outra debaixo 

da barba, dizendo com alta voz... senti tanto isto que parece me arrancavam os miolos, mas 

que com sua presença e com os ver diante de seus olhos em sua terra, deitava toda a mágoa 

fora e toda a má vontade e queria daí por diante ser como dantes muito amigo dos 

portugueses, e ser ele com todos (ARSI, Bras. 15, fl. 425) os seus, filhos de Deus e tomar 

nossa santa fé. Assegurados os portugueses do navio com estas mostras, se foram a ele, o 
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capitão e lhe fez entrega de seu irmão e mais companheiros, e se fizeram as pazes com muito 

contentamento de ambas as partes. E para maior firmeza, de sua própria vontade entregou 

Tacaramba aos padres um filho... e despedindo-se deles, lhes pediu com muita instância, pois 

não era possível ficar, tornassem cedo para suas terras, porque queriam todos ser cristãos e ter 

Igrejas. Os padres lhes deram boas esperanças, a que ele com afeto respondeu que quando 

tornassem achariam feitas as Igrejas. 

Concluídas as pazes e despedido este principal a que os nossos iam dirigidos, tiveram 

os padres novas, que quatro ou cinco outros principais com muita gente de perto de duzentas 

léguas vinham por caminho a os ver, abalados da grande fama que por suas terras dos padres 

corria, os quais passados alguns dias chegaram e foi causa de grande admiração ver gentio tão 

apartado... dos cristãos pedir com tanto fervor os fizessem filhos de Deus e fossem às suas 

terras a levantar cruzes e igrejas. E mostravam-se tão sequiosos de ouvir as coisas de nossa 

santa fé que em lhes querendo praticar nelas os padres, se enchia logo a Igreja até mais não 

caberem, e com mostrando tanta afeição aos padres que se não podiam apartar deles levados 

do grande gosto que sentiam em os ver. E assim aconteceu passeando um dos padres pelo 

terreiro da Igreja estar um destes principais todo absorto e pasmado olhando para ele por 

grande espanto (como depois disse) a muita diferença que no padre via dos outros homens, no 

rosto, barba, andar... e costumes. Deste grande crédito que aos nossos tem, lhes nascia fazer-

lhes algumas perguntas de coisas por vir, persuadidos, que pelo muito..., e amizade que com 

Deus tinham, tudo sabiam. E assim este mesmo principal estando triste pela tardança de seu 

irmão, que também vinha ver os padres, lhe perguntou quando havia de chegar seu irmão, a 

que eles responderam acomodando-se à sua simplicidade que se consolasse porque cedo viria, 

com que ficou mui contente, e mais confirmado no crédito que dos padres tinha, vendo chegar 

seu irmão daí a um ou dois dias. 

Chegando-se o tempo da partida, sabendo um destes principais que Tacaranha tinha 

dado aos padres seu filho para o trazerem e doutrinarem, ensinando-lhe tão boa fonte, 

mandou-lhes por duas mulheres suas dizer que também ele era pessoa de quem se podia fazer 

caso, pois era senhor de tanta ou mais gente que Tacaranha, que pois lhe aceitara um filho... 

seu em sinal de muito amor que lhes tinha, o que os padres aceitaram com muita alegria das 

mulheres e do mesmo principal, o qual depois falando com os padres se lhes mostrou muito 

agradecido... (a carta continua falando dos sucessos no Esp. Sto.) (ARSI, Bras. 15, fl. 426). 

Também o Rio de Janeiro tem suas esperanças da conversão dos maromeris, que 

povoam seu sertão. São estes índios no modo de viver, inferiores aos outros, estão divididos 
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em vinte e três castas diferentes nos nomes, mas não na língua. Alguns são já cristãos e nos 

mais mostram muito desejo de entrar no curral da Igreja Católica. 

 Estas são as esperanças que de presente temos na conversão do Gentio deste 

Estado do Brasil, para o qual somente se representa uma dificuldade de Importância, que é a 

pouca gente desta Província para acudir a tão grande e tão espalhada empresa. Mas como a 

obra é de Deus, ainda que com princípio pareça assombrar aos operários com sua grandeza 

como todas as outras coisas árduas, especialmente dirigidas à Glória de Deus e bem das 

Almas, confiamos que a poderosa mão do mesmo Senhor arrasará os montes das dificuldades 

e abrandará a aspereza dos trabalhos a que seus se oferece estribando só em sua divina 

bondade. Em os Santos Sacrifícios e orações de V. R. muito me encomendo, da Bahia e de 

junho a 15 de 97. 

De V. R. servo em o Senhor,  

   Pero Rodriguez” (ARSI, Bras. 15, fl. 426v). 

Essa carta é dirigida ao Pe. João Alvarez, Assistente da Companhia de Portugal em 

Roma. 
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ANEXO E 

 

“Missão dos Mares Verdes, que fez o P. João M., e por seu Companheiro o P. 

Antonio Bellania por ordem do P. Domingos Coelho Provincial na era de 1624. 

Já finalmente os Mares Verdes, depois de serem por tantos anos buscados assim de 

brancos, como de nossos padres, chegada já a sua hora, desceram para a Igreja: gente 

belicosa, valente, bem disposta e assombrada, de muito bom entendimento. São em número 

perto a 450 os quais todos com saúde e alegria chegaram a esta Aldeia dos Reis Magos aos 14 

de setembro do ano de 1624. O modo que tivemos para os descer foi esse: em espaço de um 

mês chegamos à sua Aldeia, fomos recebidos com universal alegria de todos, os quais 

pontualmente observando a palavra que tinham dado ao padre quando os achou a primeira 

vez, nos estavam esperando. Não estavam todos na Aldeia quando nos chegamos, muita parte 

deles eram à caça, e entre estes o principal; foi logo o recado da nossa vinda, o qual ouvido, 

vieram depressa, certificados já que éramos padres, mostrando conosco e com toda a gente 

que conosco trazíamos, muitos sinais de amor, chegando-se a nós sem arco e flecha, ainda que 

viram os nossos, mui bem arrumados delas e de espingardas, antes começaram a cantar e 

“gritar”? juntamente com os nossos naquela noite, e por todo o tempo que com eles 

estivéramos, tratando-nos do melhor modo que puderam em nos agasalhar e favorecer de todo 

o necessário com muita caridade e amor de que ficamos mui maravilhados por ver tanta 

humildade e cortesia em gente selvagem e bárbara, cuja glória toda está posta em matar e 

comer os seus inimigos, uns dos quais eram os nossos Índios, o que acrescentou mais a 

maravilha. Depois de termos estado três dias na aldeia, saindo hora uns hora outros do mato, 

chegou finalmente o principal, festejou muito a nossa vinda, disse-lhe então o padre que 

descansasse por aquele dia, que o dia seguinte falariam mais devagar do que haviam de tratar. 

O dia seguinte, acabado de dizer a Missa, o padre o mandou chamar, e fez juntamente 

congregar os principais deles e dos nossos com os quais vieram também muitos outros a ouvir 

o que se havia de fazer e determinar. Depois de se ajuntarem todos, lhes explicou então o 

padre o fim da sua vinda e que viera mais depressa do que lhes tinha dito a primeira vez, por 

se apressar dos brancos que queriam buscá-los para os cativarem; proposta então o padre ao 

principal se lembrasse da palavra que lhe tinha dado de lhe entregar a Aldeia se viesse ele a 

buscá-los e não mandasse brancos, depois de ter dito isto e outras coisas semelhantes para 

mais facilmente os abalar, falavam também cinco índios os mais principais dos que vieram 

conosco, com tanto espírito e eficácia de palavras que bem parecia serem eles movidos 

interiormente de Deus, o qual queria morar e “mortificar”? os corações daqueles gentios para 
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livrá-los do cativeiro do diabo e tomá-los por seus filhos verdadeiros. No fim da prática disse 

o principal que estava aparelhado com toda sua gente para vir com o padre, o mesmo disseram 

os outros, principalete sem se achar nenhum só que mostrasse um mínimo sinal em contrário, 

antes com toda a alegria possível ficaram mui alegres e contentes, do que deu um sinal mui 

grande o principal e foi que estando esse cingido de uma faixa bem larga da qual pendiam 

muitos fios de continhas pretos no remate das quais estavam dependurados todos os dentes 

dos Tapuias que ele tinha morto; esta apresentou ao padre como a melhor peça que tinha, 

dizendo esta me ordenou que eu fizesse, Ararobâ, que é um dos feiticeiros que eles 

reverenciam quase como seu Deus, para que eu matasse muitos Tapuias, dez tenho morto até 

agora, e dez nomes alcançado deles. Outro principalette trouxe uma “acongentara” grande 

como um escudo, lavorada de várias penas, qual eles trazem de trás das costas e formosa e 

juntamente espantosa à vista. Esta, disse então o Índio, quis que eu fizesse um dos nossos 

pajés chamado Ndaiaçû, para que os nossos filhos tivessem saúde e já depois que eu a fiz, 

dizia ele, por mandado de Guaçû Cangoeraê (é este outro feiticeiro) para que alcançássemos 

vitória dos nossos inimigos. Outro dia também o principal presenteou ao padre a corda com a 

qual eles amarram os Tapuias quando os matam, de modo que a nós nos pareceu que o bom 

velho renunciava pouco a pouco omnibus pompis diaboli, de que ficávamos mui consolados. 

No cabo da consulta, vestiu o padre o principal e deu outros vestidos a alguns dos mais velhos 

deles com que se fez na aldeia universal festa. Começaram arrancar as roças ainda novas para 

fazerem o mantimento necessário para o caminho e os legumes que tinham plantados, 

quebrando os potes, cabaços e coisas semelhantes com que mostravam evidentemente a boa 

vontade que tinham de deixar as suas terras e vir conosco para a Igreja. Em todo o tempo que 

na sua aldeia estivemos, que foi espaço de um mês, nos consolaram em grande maneira não se 

apartando nunca de nós, vindo hora uns, hora outros a visitar-nos pela manhã mui cedo 

dando-nos os bons dias e as boas noites pela tarde, estando falando conosco e com os nossos 

índios com muita consolação, convidando-se uns aos outros, pregando de noite e de dia, eles 

aos nossos e os nossos a eles, de várias coisas de Deus, não se ouvindo palavras de discórdia 

nem deserções algumas, mostrando sempre inclinação grande e vontade de serem filhos de 

Deus e de estarem debaixo das nossas mãos, pois diziam por vezes que confiavam muito em 

nós reconhecendo-nos por seus livradores e que éramos homens santos e verdadeiros filhos de 

Deus, que da nossa vinda tiveram muitos sonhos. Coisas semelhantes contavam com que nos 

animaram grandemente, e tiveram o medo que tínhamos não fugisse pelo caminho como tem 

acontecido a muitos em semelhantes casos. E bem se deixou ver a grande festa e 

contentamento que tiveram em sinal do júbilo e alegria que em seu coração ardia por ver se 
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chegava já a hora e tempo de sua “Selis dita” e nova vida, na muita reverência que nos tinham 

universalmente todos, porque muitas vezes quando passeávamos rezando no terreiro, vinham 

alguns a varrer onde caminhávamos e tirar os paus e pedras, que nos podiam fazer prejuízo. 

Um índio de respeito se achou entre eles, o qual vendo que nós fazíamos muito caso que não 

entrasse ninguém na nossa eremida onde dizíamos Missa todos os dias, para que não sujasse, 

logo foi “de motu propio” a buscar paus como os quais fez uma como grade com a qual 

acercou muito bem a Igrejinha a fim de que nela não entrasse coisa nenhuma que a reverência 

do lugar em alguma maneira prejudicasse, coisa da qual ficamos mui consolados e edificados. 

Também alguns dos velhos nos perguntaram depois que dizíamos Missa o que Deus nos tinha 

dado a sentir nela acerca da partida, o que tudo atribuíamos à grande vontade que tinham de 

se vir e ao grande que de nós tinham, julgando-nos homens que muito já milharmente 

tratávamos com Deus. Era também de espantar o quão sóbrios eram no beber, porque nunca 

enquanto com eles conversamos, sentimos bebedices, coisa notável por serem nesta miséria 

excessivos, mas antes alguns quando queriam beber nos vinham pedir licença como que se 

eles fossem Índios criados debaixo do nosso braço. Entre os mais sinais de amor, que com os 

nossos Índios mostraram, um foi que querendo o padre mandar os nossos Índios fazer as 

canoas que eram necessárias para a viagem, não no consentiram para então, dizendo que 

esperassem outro dia porque lhes queriam fazer algum mimo. Foram logo às suas roças donde 

trouxeram legumes em tanta abundância, que os nossos Índios não as puderam levar todas, 

fazendo a mata “llotagem” para irem fazer as canoas seis léguas longe da aldeia. Quando 

cantavam e bailavam ao modo dos seus antepassados, diziam a nós e aos nossos índios que 

não estranhássemos aquilo, nem julgássemos que eles fossem por isso mudados do seu 

parecer, mas que estavam fortes e constantes na palavra que nos tinham dado de se vir 

conosco e que o mudar-se do primeiro parecer era próprio de Tapuyas e não de homens como 

eles eram. E bem o mostrou o principal, porque quando ele se partiu da aldeia, o que fez dois 

dias antes que nós partíssemos, com outros velhos e velhas pela dificuldade que haveria em 

não poder seguir-nos, foi primeiro por todas as casas exortando os seus que se abalassem e 

viessem com o padre, pois ele já se partia diante de todos, como se dissera, se eu já me parto 

com tão boa vontade, bem é que vós todos me sigais. Assim o fez, e no meio do caminho foi 

esperar-nos, onde nos preparou uma casinha para nos agasalharmos nela e em nós chegando 

nos presenteou com outros também alguma caça que para esse fim tinha prestes, o que nos 

pareceu muito em Índios, os quais nunca conversaram, como gente branca donde 

aprendessem tais termos de humanidade. Dois dias depois deste se partiu da Aldeia, que foi a 

oitava do nosso Sº P. Ignatio, partiu o padre com mais gente que ficava, depois de ter posto 
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fogo às casas, a fim deles nunca mais se lembrarem delas, no que não mostraram nenhum 

sinal de tristeza, nem lágrimas, o que nos espantou por serem as casas novas e mui formosas. 

Caminharam seis dias por terra, levando às costas seus filhos, a farinha e todo o seu “fatto”, 

dizendo que já se tinham esquecido da sua pátria e que não tinham mais vontade de tornar 

para trás, antes que lhe tinham ódio, pois livrando-se dela se livravam das mãos do diabo o 

qual os perseguia, e que as muitas doenças que lhes deram na Aldeia quando nós chegamos, 

foi por ódio do mesmo, o qual não queria que partissem de lá. Estas coisas diziam eles, e bem 

diziam a verdade, pois o inimigo infernal lhes pôs muitos impedimentos diante dos olhos para 

que não deixassem as suas terras, porque alguns arreceavam não fosse algum branco o 

companheiro do padre por não ser o mesmo que foi a primeira vez; outros arreceavam os 

perigos das cachoeiras por se ver nelas manifesto perigo da vida; outros tinham grandíssimo 

medo por verem ser as canoas em que eles haviam de ir de casca, a qual tanto que dá em 

alguma pedra, deita a perder quantos em ela estão; outros duvidavam se os havíamos de 

repartir aos brancos, dos quais eles tem medo extraordinário, por se lembrarem que 

antigamente castigaram alguns dos seus antepassados; outros arreceavam apartar-se das suas 

mulheres, entendendo que conforme a lei de Deus, uma era a verdadeira mulher; outros 

finalmente cuidavam que os havíamos de apartar uns dos outros e mandá-los para outras 

aldeias. Estas e semelhantes imaginações lhes trazia o Diabo. Mas Deus, que os queria para 

sua Igreja, todas estas sombras lhes tirava, aquietando-se eles facilmente com as nossas 

razões, e repetindo muitas vezes que confiavam muito em nós, pois por amor deles tínhamos 

padecido tantos trabalhos e tantas vezes só por livrá-los das mãos dos seus inimigos; ficavam 

consoladíssimos das nossas palavras e muitas vezes eles mesmos nos incitavam para que cedo 

partíssemos das suas terras. Incrível era neste tempo a nossa consolação por vermos que 

tínhamos já tirado a presa das mãos do inimigo infernal, e que tornávamos com a vitória e 

com o triunfo, tendo nas mãos as almas remidas com o precioso sangue de Xº Nº Sº. Mas bem 

é agora que neste restante da carta eu conte a V. R. os cálices amargos que bebemos com 

tantas alegrias misturadas, pois foram tantas as tribulações e impedimentos que se 

atravessaram para se desfazer esta missão, que o que as permitiu somente foi poderoso para 

nos livrar delas, e mostrar como tudo o que tínhamos alcançado era obra de sua misericórdia e 

bondade. Primeiramente os de Porto Seguro quiseram tentar esta missão, depois que 

souberam que os padres tinham já achados os mares verdes, os quais eles nunca puderam 

descobrir, mas antes que eles fossem se adiantou o padre dando para ela o mais que pode, e 

havendo de vir no ano de 1625, foi no ano de 1624; e assim eles não puderam efetivar a sua 

determinação. A esta se ajuntou a 2ª, que foi do Governador da vila o qual ouvindo novas de 
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guerra, e que os Flamengos corriam o mar, quis que o padre não fosse por então, por ter 

necessidade dos Índios se alguma ocasião se oferecesse de pelejar por defender a vila, mas 

quis Deus que o negócio se concertasse de tal maneira, que o Governador não impedisse, nem 

disturbasse a missão, deixando-lhe o padre na aldeia Índios bastantes para isso. A outra foi 

que, no tempo no qual o padre estava para partir, deram as bexigas na aldeia, por mais que 

procurou de ir antes delas darem. Estando a Aldeia neste estado, julgou o padre e todos os 

índios, que já não era tempo de se fazer a missão por estar em risco de se perder de todo ponto 

por este ano, arreceando com muito fundamento não dessem as bexigas pelo caminho. Com 

tudo isto, o padre, a parecer de todos os padres, que então estavam na vila, se partiu para a 

missão, escolhendo Índios que tinham já tido bexigas doutra vez, com ânimo porém, que se 

dessem pelo caminho, de se tornar para trás, no que vieram todos. Eis que partido e estando 

nas entranhas do sertão, deram as bexigas a um Índio, o qual por o grande desejo que tinha de 

ir ao sertão, encobriu isto ao padre, dizendo-lhe que já antigamente as tivera. Ficamos então 

atalhados e traspassados de dor. Fizemos consulta de tornar para trás, pois tínhamos conosco 

seis Índios nossos dos mares verdes, os quais nunca souberam de tal peste, aos quais quem 

duvidava não houvessem de dar com maior razão do que deram aos outros, e assim levávamos 

a peste ao Sertão com perigo de matar a gente nas suas terras e nós morrermos de fome se 

ouvéssemos de esperar até que sarassem, e ao fim não trazer ninguém. Tudo isto nos 

persuadia claramente que tornássemos para trás, mas Deus o qual na maior força da tribulação 

ordinariamente se acha presente para acudir, nos inspirou que fôssemos por diante até vermos 

em que parava o mal. Fez então o padre buscar os que ainda não tinham tido bexigas. 

Acharam-se outros dois. Mandou-lhes então que se fossem outra vez para a Aldeia e nós 

seguimos a nossa viagem, mas bem sobre salteados cada hora e cada momento se dessem em 

alguns dos nossos. Enfim, quis Deus que chegássemos e entrássemos com saúde na aldeia dos 

Mares Verdes. Mas em nos chegando deu nela uma doença geral de Barriga de maneira que as 

criancinhas e meninos pareciam como mortos nos braços das mães, não falando, nem 

mamando. Vinham as mães como espantadas diante de nós, por não ter nunca experimentado 

tal doença nas suas terras. Nos mostravam os filhinhos, julgando que nós pudéssemos dar-lhes 

saúde. Julgamos nós no princípio, que eram as bexigas, o que nos cortou o coração e alma. 

Mas quis Deus que esse mal logo abrandasse, sucedendo-lhe imediatamente outro mal geral 

de catarro, tão “nehemente” que nem nós nem eles podíamos descansar nem de noite, nem de 

dia, e durou-lhes mais outra de um mês e maio; a este mal se ajuntou também em muitos, 

doença dos olhos e dos ouvidos. Cuidamos nós então que fosse algum ramo de peste que 

trazíamos conosco. Enfim, quis Deus por sua bondade livrar-nos de todos estes males e 
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restituir-lhes a primeira saúde. “Bocaram” eles estes males a boa parte, dizendo: vamo-nos 

para o mar já que esta nossa terra é tão doentia, não dizendo nem suspeitando que nós 

porventura trazíamos conosco aqueles males, o que era mais provável. Grande misericórdia 

foi esta de Deus em nos livrar destas doenças de modo que não impedisse a sua vinda. Mas 

esta que agora direi a V. R. mostra em grande maneira a divina misericórdia conosco e que 

parece que em um modo milagroso quis que essa missão se fizesse e chegasse ao cabo, porque 

outros Índios estavam conosco destes Tupinaquins da Aldeia dos Reis Magos, os quais não se 

descobriram quando o padre no meio do Sertão fez inquisição deste ponto acerca dos que 

tiveram as bexigas ou não. A estes não deu o mal enquanto andávamos no Sertão, senão 

depois que tornamos, um dos quais nesta Aldeia morreu de pele de lixa; assim o permitiu 

Deus para que não tornássemos para trás, pois se os outros se descobriram, ficávamos com 

falta de gente sem a qual não podíamos fazer a missão sem grande incômodo em todas as 

coisas. E se então tornávamos para trás, corria risco de se nunca mais poder fazer esta missão 

até o dia de hoje por amor das guerras e outros achaques os quais não faltaram desde então até 

agora. Eis que livrados já das bexigas, ficava-nos o trabalho e aflição grandiosa em passar 

tantas cachoeiras e tão perigosas às quais arreceávamos cada passo quebrassem algumas 

canoas nas pedras do Rio Doce com manifesto perigo de vida de algumas pessoas que nelas 

iam. E em verdade tais eram elas que com grandíssimo fundamento se podia isto arrecear 

sendo tão grande o ímpeto das águas, que por mais que puxassem os Índios com duas ou três 

cordas, com tudo isso não podiam vencer o ímpeto dela de maneira que escaparam das mãos 

algumas canoas, as quais se fizeram em pedaços por aquelas cachoeiras. Outras vezes se 

mergulharam alguns Índios nelas, mas sem perigo da vida, porque a nado se livraram. Uma 

vez deu em uma pedra a canoa em que ia o padre e muita gente, virou-se, perderam-se muitas 

alfaias, mas por mercê de Deus, nem o padre, nem pessoa alguma pegou, livrados mais 

milagrosamente que por indústria dos pilotos, os quais nestas cachoeiras tem grandíssimo 

medo por não verem as pedras que debaixo das águas estão correndo às canoas não com 

menor velocidade do que correm as flechas pelo ar. Nem menor foi o favor e mercê de Deus 

em livrar os nossos índios para que não se perdesse algum deles na barra do Rio Doce, porque 

depois de se terem mergulhado por vezes, não podendo vencer as furiosas “concapeladas” 

ondas, a nado escaparam perdendo o “fatto” que nas canoas traziam indo, entretanto, a mais 

gente pela praia. Com estes trabalhos e aflições, quis Deus que alcançássemos as almas dos 

nossos próximos que tanto desejamos. O que nestes três meses e meio nós padecemos, a 

saber: falta do necessário para sustentação do corpo, chuvas, cansaços extraordinários por 

caminhos dificílimos. Não julgo ser necessário referi-los, nem exagerá-los por serem 
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ordinários a estas missões, tocarei somente alguma coisa em breve dos muitos trabalhos 

destes Índios que em nossa companhia foram e nos ajudaram com seu suor de noite e de dia, 

os quais pareciam ser sobre as suas forças, porque puxaram as canoas pelas cachoeiras 

carregando e descarregando muitas vezes todo o “fatto”, levando-o às costas por terra até que 

passaram os perigos, e isto assim a ida como a vinda. E também noutra paragem não podendo 

ir o “fatto” por mar, levaram às costas caminhando cinco dias por praias mui dificiles e 

trabalhosas, no qual tempo carregaram também às costas os velhos e doentes dos Mares 

Verdes, com muita caridade. Quando partimos d’Aldeia, abriram caminho novo pelo mato 

para facilitarem a passagem aos velhos e velhas e meninos, que entre eles muitos havia, no 

que gastaram alguns dias. Ajudaram a levar às costas toda a farinha dos Mares Verdes e todo 

o seu “fattinho”, tão grande era o desejo que tinham de trazê-los para a Igreja. Fizeram mais 

quarenta canoas, além das que quebraram no que cansaram muito, porque era necessário 

buscar o pau dentro do mato e abrir caminho para ele, para não quebrar a canoa sendo de 

casca. Outra vez, por espaço de um terço de légua puxaram todas estas 40 canoas por terra, 

não podendo passar pelo rio por haver nele uma perigosíssima cachoeira, e todo o fatto 

levaram às costas, e isto assim a ida como a vinda. Deixo de dizer como muitas vezes não 

acharam o necessário para sua sustentação, sendo tão estéreis aqueles matos e o rio acima mui 

falto de peixe. Enfim, quase nenhum dia tiveram para descansar, fazendo tudo com muito 

fervor, sabendo que era negócio de muito serviço de Deus, e nunca se ouviu algum que se 

queixasse no meio de tantos trabalhos, coisa que em Índios é rara e mui digna de notar. 

Verdade é que nós não deixamos de os animar com as nossas práticas no tempo das Missas, as 

quais dizíamos cada dia, com que eles e nós ficávamos consolados e tomávamos alento para 

os trabalhos e necessidades em que estávamos postos todos os dias. Alguns deles se 

confessavam em alguns dias de festa, do que ficávamos mui edificados. Desta maneira quis 

Deus N. S. ajudar-nos em esta missão e nos trouxe com saúde até chegarmos a esta aldeia dos 

Reis Magos, na qual entramos aos 14 de setembro, tendo partido dela aos 5 de junho, mas mui 

diferentemente do que cuidávamos por acharmos nela as bexigas, o que tanto arreceávamos, 

de modo que toda a alegria se converteu em tristeza. 

Começaram estes Mares Verdes adoecer delas pouco a pouco, do quais muitíssimos 

morreram, mas batizados e instruídos na fé. Tomaram alguns com grande desejo o santo 

batismo, dizendo muitas vezes que queriam ser filhos de Deus e que aborreciam as leis e os 

costumes dos seus antepassados e os nomes que tinham no sertão. 

Uma Índia, à noite precedente à sua morte, falava com seu marido acerca de receber o 

batismo sem falhar nenhum dos seus dele, dizendo que queria ser cristã. Batizei-a o dia 
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seguinte e logo morreu. Outras muitas vinham a chamar-nos quando estavam por morrer ou a 

seu marido, ou filhos, ou parentes para que lhes acudíssemos com o Batismo. Em outras 

muitas vimos claríssimos indícios de sua predestinação, acudindo-lhes nós com o Batismo, os 

quais daí a poucas horas morriam. Com estes e com os meninos que se foram para o céu, 

mitigávamos a dor que tínhamos nas suas mortes. Eles eram quase inconsoláveis vendo-se 

morrer em tão pouco tempo de doença qual nunca tinham experimentado no sertão. Vinham 

as vezes à Igreja alguns a fazer oração para que Deus os livrasse de doenças, dizendo-lhe que 

queriam ser seus filhos e que aborreciam a vida passada, coisa que provocava a lágrimas os 

que isto ouviam. Outros disseram que se eles se sentissem estar mal, logo nos avisariam para 

que os batizássemos. Outras, quando lhes falávamos do Batismo, disseram que eram mui 

contentes e que para isso vieram do sertão sem fazer repugnância alguma, e ainda que alguns 

arreceavam o batismo, julgando que os havia de matar, porque viam que quantos 

batizávamos, quase todos logo morriam. Contudo isto, vencidos das razões que lhes dávamos, 

tacando-lhes por este meio Deus o coração, logo o queriam e tomavam sem mais repugnar. 

Deu-lhes Deus esta momentânea tribulação e aflição para consolá-los eternamente na glória 

como provavelmente julgamos, pois ele que os trouxe com modo tão extraordinário como 

acima tenho dito a V. R., sem dúvida nos deixa esta consolação que os levou para o céu, 

fazendo que nós alcançássemos em breve tempo o fim porque fomos a buscá-los. Ainda o mal 

e outras muitas doenças que até agora lhes deram e lhes dão cada dia e cada vez mais, não 

estão acabadas de todo, vão ainda morrendo outros. Não deixamos de noite e de dia de acudir 

para que não morra algum sem batismo: ajudamo-los também com a pobreza que temos em 

casa, mandando-lhes vacas para seu sustento nas doenças. Isto é o que passa acerca dos Mares 

Verdes. Mas porque Deus nosso Sº sabia que quase todos nos haviam de morrer e deixar 

desconsolados, nos deparou outra casta de gente quase milagrosamente, porque indo os Índios 

ao mato a fazer canoas de novo, porque as que fizeram a primeira vez, logo apodreceram, 

deram com rastro de gente que dizem ser Tupinaquis, que é a mesma língua. Do que estamos 

bem certificados por encontrar os nossos Índios estes rastros duas e três vezes na mesma 

paragem. Esta outra gente que é certa casta de Tapuias, dizem ser infinita, boa gente, 

roçadora, que tem suas Aldeias e que facilmente se entregarão à Igreja por parecerem 

domésticos. Dos quais já entre estes Mares Verdes estão alguns na nossa Aldeia, os quais 

foram seus escravos e sabem muito bem a língua deles, que poderão servir de interpretes 

quando Deus for servido. O que vendo o P. João Mn’s está mui animado a que sendo o 

Senhor servido e V. R. nisso ocupe de ir a esta missão com toda a vontade, os Índios também 

que foram em sua companhia a esta missão dos Mares Verdes por três vezes estão também 
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animados não reparando a trabalhos, nem a gastos dos seus mantimentos e que assim como 

até agora tem gastado com os Mares Verdes indo três vezes em busca deles, duzentos mil réis 

ou mais ainda em fazer canoas, em sustentá-los dois anos em seus mantimentos, assim da 

mesma maneira querem agora ir e gastar outro tanto e mais ainda se for necessário e isto em 

particular agora por entenderem que os que vão a buscar são Tupinaquis e seus parentes. 

Queira Deus ajudar-nos para que possamos em tudo fazer o que for para sua maior glória e 

honra. 

1624, descobrimento e missão dos Mares Verdes. 

Ao Padre Nunho Mascarenã, Assistente de Portugal da Companhia de Jesus” (ARSI, 

Bras. 8-II, fls. 360-365v).  

  

 


