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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa a organização econômica e as relações sociais entre 

Portugal, Angola e América Portuguesa, na segunda metade do século XVI, tendo como 

eixo principal de tais relações a inserção missionária jesuíta nesse ambiente. Apesar de 

as missões da Companhia de Jesus apresentarem cunho religioso, o âmbito econômico 

foi fortemente transformado nesses territórios a partir dos vínculos estabelecidos entre o 

governo temporal e a sociedade de Jesus. O relacionamento entre Paulo Dias de Novais, 

governador de Angola de 1575 a 1589 e Baltasar Barreira, que ocupou o cargo de 

superior da ordem jesuítica em Angola, de 1579 a 1592, fomentou várias negociações e 

deu dinamismo à conquista, ampliando as relações no Império português. Essa gama de 

relações transformou o império luso, não só economicamente, mas também nos vieses 

sociais, políticos e culturais. Portugal, que desenvolveu uma monarquia 

pluricontinental, pois foi mantenedora de colônias em outros continentes, se valeu de 

sua experiência no ultramar para exercer domínio e pactos amistosos com outros reinos. 

Angola, por sua vez, por possuir uma organização político-social bem estruturada, pôde 

negociar com o reino lusitano de forma horizontal, ou seja, com a manutenção de 

contratos entre iguais. O Brasil, maior acolhedor da mão-de-obra escrava utilizou esses 

homens para os trabalhos braçais, na sua maioria agrícola, que foram imprescindíveis 

para a manutenção da colônia.  Portanto, a presente pesquisa visou contribuir para o 

conjunto de trabalhos acerca da história social que engloba Portugal, Angola e o Brasil 

na segunda metade do século XVI, a fim de vislumbrar a importância dos sobas, chefes 

de províncias angolas, no fornecimento de escravos para a América portuguesa, no 

período em que Baltasar Barreira, padre jesuíta exerceu o cargo de Superior da missão 

angolana, de 1579 a 1592.   

PALAVRAS CHAVE: Companhia de Jesus, Angola, Brasil, Sobas. 
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ABSTRACT 

This research analyzes the economic organization and social relations between Portugal, 

Angola and Portuguese America in the second half of the 16th century, having as main 

axis of such relationships the Jesuit missionary insertion in this environment. Although 

the missions of the society of Jesus present religious slant, the economic context has 

been heavily transformed in those territories, from the established links between the 

Government and the society of Jesus. The relationship between Paulo Dias de Novais, 

governor of Angola from 1575 to 1589 and Baltasar Barreira , that occupied the charge 

of  superior of the Jesuitical order in Angola , from 1579 to 1592 , promoted various 

negotiations and gave dynamism to conquest , expanding the relations in the portuguese 

Empire. This range of relations transformed the Portuguese Empire, not only 

economically, but also in the social, political and cultural biases. Portugal, who 

developed a multi-continental monarchy because it was holding of colonies in other 

continents, if it was his experience overseas, for dominance and friendly pacts with 

other kingdoms. Angola, in turn, by possessing a political-social organization well 

structured  might negotiate with the Lusitanian Kingdom of horizontal form, i.e. with 

the maintenance of contracts between equals. The Brazil, largest slave labor cozy used 

these men to menial jobs, mostly agricultural, which were indispensable for the 

maintenance of the colony. Therefore, the present research aimed to contribute to the 

body of work about the social history which includes Portugal, Angola and Brazil in the 

second half of the 16th century in order to glimpse the importance of leaders, heads of 

provinces angolas, supplying slaves for Portuguese America, during the period in which 

Baltasar Barreira, Jesuit priest was top of the Angolan mission in 1579 the 1592. 

 

KEYWORDS: Company of Jesus, Angola, Brazil, Sobas. 
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INTRODUÇÃO 

Portugal foi o Estado pioneiro na expansão comercial marítima nos séculos XV 

e XVI e possuidor de uma tecnologia inigualável para a época. Nesse período, os 

homens de negócios lusitanos se empenharam em restabelecer as antigas rotas para o 

Oriente, a fim de aprovisionar o reino com especiarias vindas das Índias Orientais, 

símbolo de status naquele período. O interesse de emergir da crise que se instalou na                                                                                                                        

Península Ibérica devido à atrofia do feudalismo no século XIV, era tanto da nobreza, 

quanto da burguesia e do campesinato, que sentiram os seus efeitos maléficos, tanto 

para os negócios quanto para a sustentação do luxo da coroa.1 O descobrimento de 

novas rotas comerciais, a ampliação das relações mercantis e a propagação do 

cristianismo eram metas caras àquela sociedade. Ir à busca do desconhecido, desbravar 

os mares e achar novas terras era, além de feito heroico, demonstração de reverência ao 

rei, pois ao abarcar novos territórios estavam elevando o respeito e o poder do monarca, 

além de ampliar a economia do reino.   

Quando Portugal surgiu como o primeiro Estado estabelecido e centralizado 

da Europa, precisou conquistar sua autonomia política, lutando contra as deficiências 

do reino, que não eram poucas. O mar foi visto então, como a principal saída para a 

crise, pois a dinâmica comercial marítima proporcionou os elementos necessários para 

a instalação da estrutura político-militar-mercantil nas regiões que foram influenciadas. 

Os lusitanos, com bastante experiência marítima e práticas mercantis desejavam 

explorar e colonizar outras regiões, a fim de estruturar as relações comerciais e 

estabelecer monopólios na maior área de abrangência possível, além de propagar o 

cristianismo, que era não somente uma proposta de fé, mas também, uma ideologia 

coercitiva usada como meio de influência através das ligações.  

 As relações concebidas nas conexões marítimas pelo Atlântico intensificaram 

as ligações entre grupos pertencentes a ambientes distintos, que se integravam e se 

mantinham interligados em redes de relacionamentos que alcançavam diversas regiões e 

ultrapassavam continentes, promovendo longínquas interações e realização de interesses 

comuns, principalmente o comércio.  

 As ligações entre vários grupos distintos proporcionaram uma série de 

conexões constantes e diversas interações, ou seja, esses encontros ultrapassavam as 

                                                
1SILVA, Francisco Carlos Teixeira. Conquista e Colonização da América Portuguesa. In: LINHARES, 

Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. p. 36. 
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barreiras geográficas e conectavam o mundo, mesmo que condicionalmente, 

possibilitando assim, envolvimentos diversificados entre etnias distintas e o crescimento 

de influência dos representantes das várias regiões. Os vínculos contribuíram para que a 

monarquia lusitana se fortalecesse e ganhasse espaço quase que mundial, já que seu 

governo possuía relações sociais em suas possessões numa proporção intercontinental.

 Pode-se dizer então, que os oceanos Atlântico e o Índico possibilitaram a 

Portugal a saída para alcançar o poderio sobre várias áreas pelo mundo, pois os feitos 

lusitanos não seriam possíveis na sua totalidade, se não fosse o empreendimento naval 

dispensado às conquistas.  

O mundo Atlântico foi um dos maiores responsáveis pela circulação de ideias e 

culturas pelo mundo, de forma mais rápida e eficiente. Em vista disso, a ampliação dos 

estudos dessa área só veio a contribuir para a historiografia. A introdução do estudo da 

história integrada pelo mar contribuiu de maneira ímpar para a compreensão da 

importância dos oceanos na dinâmica humana pelo mundo.2 Dessa forma, pode-se 

afirmar que o Atlântico foi uma verdadeira ponte mundial, pois, além de favorecer os 

encontros entre áreas do velho mundo, as navegações por esses mares também abriram 

as ligações entre o velho e o novo mundo.  

 De acordo com John Kelly Thornton, quando a partir de 1949, Fernand Braudel, 

pioneiro na história regional francesa, incorporou aos seus estudos o conceito de história 

integrada pelo mar.3 Percebeu-se, então, que analisar o oceano Atlântico e a 

possibilidade da integração de povos através dos caminhos marítimos não somente pela 

vertente da história econômica, mas também social, poderia elucidar várias questões de 

forma ampla e eficaz. O poder de aglomeração do mar através das rotas marítimas, não 

somente como palco de novas conquistas, mas, de um cenário que propiciou inúmeras 

trocas de saberes foi sendo esclarecido através das novas análises. Assim, a 

historiografia tradicional, que lançava seu enfoque principal nos atos de possessão nas 

conquistas europeias, no povoamento e na colonização, aos poucos foi sendo deixada 

para trás, facilitando as investidas de pesquisa através dos oceanos. Porém, Braudel, 

mesmo tendo contribuído imensamente com a historiografia nesse sentido, não 

considerou o importante papel das sociedades nativas na esfera do mar Atlântico, o que 

                                                
2THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico 1400-1800. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. p. 41-42. 
3THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico 1400-1800. p. 42.  
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fez com que a visão eurocentrista ainda permeasse, fortemente, nos estudos históricos 

dessa época.4 

 Deste modo, a ênfase no conhecimento, nas técnicas náuticas e na habilidade do 

homem lusitano, continuou sendo regra para as análises de Braudel e de seus 

contemporâneos, desfavorecendo o estudo das culturas dos povos nativos, sempre 

identificados como os agentes passivos da conquista e receptores dos modos de viver 

europeu. 5 A troca de saberes e experiências não eram identificadas nessas análises, mas 

sim a imposição de uma cultura sobre outra. A ideia de domínio imperava sobre as 

sociedades, pois o europeu era visto como mais genial, inventivo e detentor de 

sabedoria e de práticas comerciais eficazes e, portanto, segundo as análises da época, 

capacitado para subjugar os povos autóctones.  

 A partir de 1960-1970 houve uma reação aos escritos eurocentristas dos 

nacionalistas africanos e latino-americanos. Os críticos tentaram provar que os estudos 

enaltecedores da supremacia europeia acabavam por agir em detrimento dos povos de 

outras regiões. Nesse mesmo período, historiadores europeus e estadunidenses mudaram 

suas perspectivas e começaram a olhar para outras possibilidades e reconhecimento do 

multiculturalismo, proporcionando uma visão mais ampla da coletividade das camadas 

mais baixas da sociedade. Essa renovação na historiografia propiciou, também, um 

olhar mais apurado sobre a exploração de um povo sobre o outro. Esses estudos 

tentaram pôr em evidência o mito de que o costume de o velho mundo subjugar outros 

povos teria levado outras sociedades, como as Américas, a uma posição de atraso e 

inferioridade em comparação aos povos europeus.6 

 De acordo com John Kelly Thornton, Pierre Chaunnu reafirmou a sua posição 

anterior,7 sustentando que os novos argumentos apresentados pelos críticos não tiravam 

a autenticidade do eurocentrismo francês. Para ele, a história do Atlântico deveria ser 

analisada do ponto de vista europeu, pois só através do enfoque de que a história 

alcançou dinamismo, sendo o natural da Europa, o responsável direto por toda 

mobilização histórica do Atlântico. A posição firme de Chaunnu se deu porque a ideia 

de que a Europa era o centro do mundo permeou por muitos séculos. Segundo Carlos 

                                                
4THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico 1400-1800. p. 42-44 
5WOOD.A.J.R. Russel. Sulcando os mares: Um historiador do Império português enfrenta a “Atlantic 

History”.  Revista História. São Paulo, 28 (1): 2009.  p. 17-18.  
6THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico 1400-1800. p. 43-

44. 
7THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico 1400-1800. p. 43-

44.  
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José Duarte Almeida, esse privilégio concedeu à Europa uma posição de superioridade, 

destacando o europeu dos outros homens, pois esses ainda não haviam sido tocados 

pelas boas novas do evangelho.8  

O europeu também era o produtor de tecnologias essenciais para o sucesso das 

grandes navegações, bem engajado no início da efervescência comercial, que fomentava 

a hegemonia das monarquias e receptáculo de grande circulação de novas ideias, um dos 

principais fatores de desenvolvimento daquela sociedade, que assimilava novos saberes 

a todo o momento de contato com outro. Porém, a concepção de que o europeu moderno 

era também recebedor de informações e culturas distintas não era bem acolhida por 

Chaunnu e alguns de seus contemporâneos, pois a ideia de que o europeu se encontrava 

numa escala cultural superior a dos povos aborígenes estava muito bem fincada naquele 

meio. Aceitar o outro como semelhante e possuidor de inteligência análoga era algo 

bem distante da construção que se tinha sobre os povos nativos, até então.  

 No início de 1970, o Atlântico também passou a ser averiguado através de 

estudos comparados, numa perspectiva interdisciplinar. A conexão entre os povos dos 

continentes banhados pelas águas atlânticas foi uma das bases dessas análises9 e a 

observação proporcionou a ampliação das visões culturais dos povos, inseridos naquele 

espaço. Dessa maneira, a história do Atlântico passou ser reformulada e ampliada, 

dando margem para estudos mais profundos e diversificados, que corroboraram para o 

êxito de novas averiguações ligadas a esse oceano. Assim, o conceito de “Atlantic 

History” foi se firmando, sendo aceito e se institucionalizando no mundo acadêmico.  

 Estudar o Atlântico sob uma perspectiva de integralidade facilitou a 

compreensão da dinâmica atlântica e suas conexões com o mundo. Assim, o 

entendimento quanto à riqueza de saberes entre diferentes culturas dos povos que 

circulavam pelo Atlântico e a complexidade dessas trocas foram analisadas com maior 

atenção, gerando novas construções históricas. Entender que as trocas oriundas desses 

encontros foram recíprocas e enriqueceu a todos os contemporâneos, tanto os que 

chegavam quanto os que permaneciam em suas terras nativas, foi o ponto de partida 

para se chegar à compreensão da multiplicidade cultural, que permeava o mundo a partir 

desse espaço geográfico.  

                                                
8ALMEIDA, Carlos José Duarte. Uma Infelicidade infeliz: A imagem de África e dos Africanos na 

Literatura Missionária sobre o Kongo e a região mbundu (meados do séc. XVI – primeiro quartel do séc. 

XVIII. Portugal, 2009. Dissertação (Doutorado em Antropologia) Programa de Doutorado da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas. p. 55 
9WOOD. A.J.R. Russel. Sulcando os mares: Um historiador do Império português enfrenta a “Atlantic 

History”.  p. 19. 
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 Contudo, percebe-se que, de todos os progressos provenientes dessas análises, 

uma das maiores conquistas para a historiografia foi a visão de alguns estudiosos, como 

Bernard Bailyn,10 quanto à integralidade da Europa ocidental, da África ocidental e das 

Américas entre os séculos XVI e XIX. A partir deste olhar, foi possível observar um 

novo mundo, o mundo Atlântico, com a peculiaridade de uma efervescência cultural e a 

aglutinação de valores, saberes e práticas econômicas. Essa área passou a representar a 

pluralidade cultural e as transformações oriundas de todas essas agregações.  

 Ruseel Wood observou os aspectos que ultrapassavam as barreiras fronteiriças, 

ou seja, a interconectividade que ligava a Europa, as Américas e a África de diferentes 

formas através do Atlântico.11 Foram vários os meios de intercambio de saberes, que 

não seriam possíveis se o homem moderno não tivesse se lançado nas aventuras pelos 

mares atlânticos. Além da agitação comercial promovida pelas navegações, o trânsito de 

pessoas, ideias, transformações de costumes também contribuíram para a agregação 

cultural que foi concebida naquela área. A partir da possibilidade de se promover 

estudos que contribuíssem para a melhor compreensão dos acontecimentos naquela 

área, também se pôde chegar a uma maior aproximação dos fatos históricos e, 

consequentemente, quanto o impacto dessa dinâmica atlântica, pelo mundo e as 

transformações sociais a partir de então.  

 Segundo Luiz Felipe de Alencastro, as conexões marítimas europeias tiveram o 

importante papel de reconduzir o comércio à longa distância, distendendo as barganhas 

terrestres, para a economia mundial.12 Essa variedade de produtos, sejam os que entram 

na África, ou os que saíam desse continente, aumentou a acumulação de bens no 

território africano, assim como fortaleceu a circulação de produtos no mundo, 

principalmente o mercado de almas.  

 Sem dúvida, o homem escravizado foi o produto mais valioso negociado no 

comércio Atlântico. A África já abastecia, com mão-de-obra escrava, as Ilhas Canárias, 

Madeira, Cabo Verde, São Tomé e a Península Ibérica,13 antes mesmo da demanda para 

o Brasil. Percebe-se, portanto, a importância do Atlântico para o crescimento econômico 

mundial e ainda, como o instrumento potencializador dos múltiplos encontros entre 

povos distintos. As conexões atlânticas não eram feitas apenas a partir do oceano, rotas 

                                                
10WOOD. A.J.R. Russel. Sulcando os mares: Um historiador do Império português enfrenta a 

“AtlanticHistory”. p. 20. 
11WOOD.  A.J.R. Russel. Sulcando os mares: Um historiador do Império português enfrenta a “Atlantic 

History”. p. 21. 
12ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes: São Paulo, Companhia das Letras, 2000. p. 44. 
13ALENCASTRO, Luiz Felipe de.  O trato dos viventes. p. 45-46. 
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fluviais14 e terrestres também eram usadas largamente. Portanto, pessoas que viviam a 

quilômetros de distância da costa, também desfrutavam das novidades que chegavam, 

bem como podiam contribuir para exportar seus produtos e ainda, seus saberes. O 

espaço atlântico foi tomado por idas e vindas de pessoas que compartilhavam não 

somente mercadorias, mas experiências de vida. Pessoas em busca de realizações, como 

a estabilidade financeira. Alguns eram movidos pela aventura, pela cobiça e pela crença 

de que o cristianismo deveria ser propagado ao mundo. E muitos não puderam escolher 

ficar, mas foram obrigados a partir, como os que foram escravizados e levados para o 

outro lado do oceano. Muitos desses homens foram separados de suas famílias, amigos, 

modo de vida e foram feitos cativos em terras longínquas. Esse foi, sem dúvida, o mais 

lucrativo negócio do Atlântico.  

 Tendo essas premissas como elo norteador, a presente pesquisa procura 

reconhecer as relações que levaram Portugal, o reino de Angola e a América portuguesa 

a estabelecerem várias formas de contato, dentre elas, as negociações comerciais, 

inclusive, o comércio de almas, que serviu também de ponte cultural entre os reinos. 

Nesse contexto, a presença dos jesuítas foi de extrema importância para que os 

encontros pudessem acontecer, pois esses religiosos formaram um grande “exército” de 

penetração em territórios a serem conquistados. A companhia de Jesus auxiliou o reino 

lusitano no processo de conquista de forma bastante eficaz, podendo-se afirmar que a 

ordem foi uma das grandes responsáveis pelo sucesso da investida portuguesa em terras 

estranhas.  

Este trabalho busca relacionar as similaridades e contrastes entre os reinos de 

Angola, da Metrópole portuguesa e do Rio de Janeiro, bem como a dominação desses 

territórios, a fim de contribuir para a compreensão do processo de construção de redes 

sociais e aproximação entre essas áreas. O tráfico negreiro foi um dos eixos de 

manutenção das relações comerciais entre o Congo, Angola, Portugal e a América 

portuguesa por vários séculos. Foi através desse comércio que o reino luso fincou suas 

bases na África e na América portuguesa e realizou negociações bastante lucrativas. 

Nessa empreitada a Companhia de Jesus auxiliou a coroa lusitana na conquista por 

novos territórios, impondo o catolicismo aos novos súditos. 

No capítulo I, será abordada brevemente a vida de Inácio de Loyola, sua vocação 

para o sacerdócio, a criação da Companhia de Jesus e o quanto a ordem inaciana 

                                                
14THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico 1400-1800. p. 55. 
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favoreceu politicamente o reino português, pois serviu como instrumento de renovação 

na Igreja católica, mediante a ameaça do protestantismo em ascensão. Também será 

explorada a saga do capitão e governador de Angola de 1575 a 1589, Paulo Dias de 

Novais, que usou de vários meios para dominar Angola, desde a imposição da religião 

católica até a força bélica. O governador teve como “braço direito” nessa conquista, o 

padre jesuíta Baltasar Barreira, um homem arrojado e decidido a ganhar almas para 

Cristo e bens materiais para a Companhia de Jesus.  

O envolvimento do governador Paulo Dias Novais no tráfico transatlântico de 

escravos é inegável e também será motivo de investigação. Foi um homem importante 

na colaboração para o crescimento do tráfico negreiro no Atlântico e para a sustentação 

da Companhia de Jesus, de onde deveria conseguir apoio de pelo menos parte da ordem, 

para realizar as suas negociações negreiras. 

 O capítulo II enfatizará a trajetória do superior da ordem jesuítica em Angola no 

período de 1579 a 1592, o padre Baltasar Barreira, que se tornou o homem de confiança 

de Paulo Dias Novais. Esse religioso, por ser bem articulado, conseguiu angariar muitos 

recursos temporais para subsidiar a missão de angola da Companhia de Jesus, sem 

deixar de lado o empenho religioso. Também será analisado o papel desse padre na 

sociedade angolana e seus vínculos com os poderosos no Império lusitano. A presença 

desse religioso favoreceu a conquista temporal de Angola, pois o fato de ser bem 

posicionado naquela sociedade trouxe certas facilidades para firmar acordos e adquirir 

benefícios. 

 Será analisada ainda, uma gama de beneplácitos adquiridos pela Companhia de 

Jesus, a partir de possíveis acordos entre Baltasar Barreira, que representava a Igreja e 

Paulo Dias Novais, o governador de Angola, mandatário do reino lusitano em Angola.  

O relacionamento amistoso entre Novais e Barreira, de certo facilitou a 

sustentação da conquista em terras distantes, bem como a formação de novos acordos 

que impulsionavam o crescimento da ordem inaciana e, consequentemente, o 

fortalecimento da governança de Angola. Portanto, é provável que o entendimento 

aparentemente dócil entre esses homens cooperou para a coesão entre o poder espiritual 

e o poder temporal, que se amalgamavam conforme as necessidades do Império. Torna-

se importante a observância desses acontecimentos, para que se possa chegar a uma 

melhor compreensão do funcionamento das redes sociais e suas articulações no século 

XVI, principalmente, no que diz respeito aos vínculos existentes entre o poder 

eclesiástico e o poder temporal.  
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 O capítulo III observará a conquista de Angola, após a morte de Paulo Dias de 

Novais, bem como a conduta da nova governança de Angola em relação à presença da 

Companhia de Jesus, além da postura da ordem com o governo angolano. A 

investigação ainda levantará algumas nuances sobre as finanças da Companhia de Jesus 

e as suas formas de obtenção de lucros, com os vários negócios firmados, 

principalmente, a tutela dos sobas, chefes provinciais angolanos, que auxiliavam a 

ordem financeiramente, com a entrega de tributos. Essas contribuições favoreciam 

consideravelmente à missão angolana. A partir da supressão dessa taxa, por decisão da 

coroa lusitana, a missão foi drasticamente prejudicada e, consequentemente, a conquista 

temporal. As complexidades dessas relações serão analisadas, em seus pormenores, a 

fim de elucidar a importância de se ter o controle dos sobas tanto para os jesuítas, como 

para a própria governança angolana.  

 O período que abrange este estudo é o de 1575 a 1592. A primeira data diz 

respeito ao início do governo de Paulo Dias de Novais em Angola, finalizado em 1589, 

com a sua morte. Porém, os estudos continuam até 1592, pois o grande incentivador da 

conquista, o padre Baltasar Barreira, que chegou às terras angolanas em 1579, 

permaneceu até essa data, ou seja, 1592, quando deixou de ser o superior daquela 

missão. Para que a relação entre a Igreja e o governo temporal, no âmbito da conquista, 

fosse analisada com maior eficácia foi necessária, principalmente, a investigação das 

atividades desses dois homens, que embora tivessem propósitos distintos, a 

conveniência em subjugar os nativos angolanos se fez condição precípua, para o sucesso 

daquela empreitada.  

 A análise foi feita a partir de estudos na Monumenta Missionária africana, uma 

compilação de documentos, feita pelo padre Antonio Brasio, que se encontra no acervo 

do Real Gabinete Português de Leitura. O cabedal acolhe cartas de época do governador 

de Angola, descrições do território, além de cartas entre religiosos da ordem jesuítica.   

 O método de abordagem escolhido foi o de história integrada, com o propósito 

de não só apontar as diversidades encontradas nos diferentes âmbitos do Império 

português, mas, principalmente, as similaridades e o enriquecimento da conquista 

devido a essa integração.  O enfoque no oceano Atlântico torna-se imprescindível para a 

compreensão desta análise, a partir da concepção de que esse oceano, assim como o 

Índico, agiram como conectores entre povos de diferentes origens e foram cenários de 

grandes migrações intercontinentais, visto que, milhares de colonizadores europeus 

partiram para América, além de grandes grupos de africanos. 
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CAPÍTULO UM – A COMPANHIA DE JESUS: SUA CRIAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E NEGOCIAÇÕES COM O PODER TEMPORAL 

 

A Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola nos arredores de Paris em 

1534, foi reconhecida com o recebimento da Bula papal Regimini Militantis Ecclesiae 

em 27 de setembro de 1540. Contudo, foram os exercícios espirituais, um método 

completo de conversão de vida com base em orações mentais, escrito pelo próprio 

Loyola, que definiram as veredas pelas quais a ordem jesuítica trilharia, ou seja, tais 

exercícios ditavam as rígidas regras que deveriam ser cumpridas pelos membros da 

Companhia.15 

Iñigo López de Oñaz y Loyola nasceu em 1491, na Província de Guipuzcoa ao 

norte da Espanha. Aos vinte e seis anos o dever militar o pôs as ordens de Antônio 

Manrique de Lara, vice-rei de Navarra. Quatro anos mais tarde, na batalha de Pamplona, 

com as tropas francesas, o jovem Inácio foi ferido gravemente por um tiro de canhão, 

que destroçou a sua perna direita e deixou a esquerda muito enferma. Foi obrigado a 

repousar por um longo período na sua terra natal. Durante o recolhimento, Inácio deixou 

de lado a sua leitura predileta, as histórias de cavaleiros, para se dedicar a literatura 

sobre a vida de Jesus Cristo e de alguns santos. Esse período de recuperação mudou 

para sempre a vida do jovem Inácio, que parece ter se identificado com a heroicidade 

dos santos e resolveu se consagrar a uma vida santa, rezando, esmolando, fustigando-se 

e negando a si mesmo. Em meio a visões e inspirações foi persuadido a deixar as 

guerras e se dedicar à vida religiosa, quando deu início à escrita dos exercícios 

espirituais. Este manual religioso era uma série de orações e metas, através das quais o 

homem conheceria Jesus mais profundamente e serviria a Deus e ao próximo com mais 

discernimento. Essa compilação foi amplamente utilizada pela Ordem como um dos 

principais instrumentos aplicados no cotidiano desses religiosos para se manterem na 

presença de Deus.  

Após uma visita à Jerusalém, Loyola decidiu se formar na universidade. Estudou 

em Barcelona, Salamanca e Alcalá, cidades onde as suas pregações não foram bem 

vistas, devido às supostas influências de suas práticas religiosas com o movimento dos 

alumbrados.16 Este movimento era proibido pela Igreja, por se tratar de uma corrente 

                                                
15MARTINEZ, Doris Moreno. Las almas de la Compania de Jesús em siglo XVI: ecos alumbrados. 

COELLO, Alejandre, Burrieza, Javier Y MORENO, Dóris. Jesuítas e Impérios de Ultramar, siglos XVI-

XX. Madrid: Ramiro Dominguez Hernanz, 2012.  p. 201.  
16WHIGHT, Jonathan. Los Jesuitas. 1ª edição. Buenos Aires: Debate, 2005. p. 30. 
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religiosa com uma espiritualidade flutuante, tida como heterodoxa e discriminada, 

porque se baseava nas experiências diretas e individuais do fiel com Deus, ao invés de 

obedecer plenamente à autoridade da Igreja e seus dogmas eclesiásticos, conforme o 

costume da época. O critério de verdade estabelecido pelos alumbrados era o de uma 

consciência iluminada pelo Espírito Santo através de orações silenciosas e consolação 

interior.17 Devido ao caráter introspectivo dos alumbrados, que enaltecia as orações 

mentais, surgiu a suspeita de que Loyola poderia ter tido algum tipo de aproximação 

com a corrente alumbrada e de ter sofrido certa influência dessa prática religiosa, até 

mesmo para escrever os exercícios espirituais, já que se tratava de um manual de 

introspecção e autoexame de consciência, além de servir de guia para uma vida reta 

diante de Deus.18 

No lombo de um burro, Loyola regressou à Barcelona e decidiu viajar até a 

França, onde estudou por mais seis anos e viveu em situação de lastimável miséria, algo 

que talvez estivesse intimamente ligado com os ideais franciscanos de pobreza.19 

Em 15 de agosto de 1534, nos arredores de Paris, em meio à agitação 

reformadora, Inácio de Loyola e mais seis amigos fizeram voto de pobreza e celebraram 

uma missa solene, rezada por Padre Fabro, quem ordenou o grupo. Nesse momento 

surgia então, a Companhia de Jesus, a mais poderosa ordem religiosa de todos os 

tempos, que desbravou caminhos antes jamais penetrados em prol da propagação do 

evangelho. Porém, a Companhia de Jesus foi reconhecida pelo Papa, apenas  em 1540.20 

 Inácio de Loyola usou sua experiência militar adquirida nos combates, para 

fundamentar as bases da ordem, com rígida hierarquização e submissão à Igreja e ao 

papa, além de rigorosa disciplina. Porém, para Maria de Deus Beites Manso, a inserção 

de elementos militares à Companhia de Jesus não deve ser vista com exagero, pois 

Loyola também utilizou vários elementos da base governamental da época para compor 

as normas orientadoras da sociedade jesuítica, como a estrutura piramidal de governo, 

onde o poder maior emanava da cabeça, um padre geral vitalício.21 

 O principal objetivo da ordem jesuítica era a evangelização, que os clérigos 

alcançavam com grande êxito através da educação, do combate à heresia e com as 

                                                
17 MARTINEZ, Doris Moreno. Las almas de la Compania de Jesús em siglo XVI. p. 203. 
18 MARTINEZ, Doris Moreno. Las almas de la Compania de Jesús em siglo XVI. p. 202-208 . 
19WRIGHT, Jonathan. Los Jesuitas p. 28-30. 
20WRIGHT, Jonathan. Los Jesuítas, p. 34. 
21 MANSO, Maria de Deus Beites. A companhia de Jesus na Índia (1542-1622): Actividades religiosas, 

poderes e contactos culturais. Macau: Universidade de Macau e Universidade de Évora, 2009. p. 37. 
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missões estrangeiras.22 A Companhia buscou influenciar de forma bastante significativa 

às regiões destinadas às missões, sendo uma das principais estratégias a capacidade de 

adaptação às diferentes culturas. Para converter os “perdidos”, os missionários eram 

capazes até mesmo de absorver os costumes locais e utilizá-los como meios de 

evangelização.23 Uma das características que distinguia a Companhia de Jesus das 

demais ordens religiosas contemporâneas era justamente a dinâmica de ir ao encontro 

das almas e absorver práticas culturais peculiares àqueles povos, a fim de persuadir os 

pagãos à salvação. 

O estabelecimento dos inacianos em Portugal se deu a pedido do próprio rei D. 

João III. Segundo Fernando Mires, a ampla experiência dos jesuítas foi adquirida ainda 

na Europa. Antes de se lançarem às missões “externas” prestaram seus serviços 

missionários principalmente dentre os rejeitados socialmente. O grupo nobre de 

estudantes se viu a cuidar de mendigos, bandidos, prostitutas, usando o ensino como a 

principal estratégia. Ainda dedicou-se à conversão dos mouros e judeus, com grande 

êxito. Preocupado com a conturbação religiosa devido à pluralidade das crenças 

instaladas em suas possessões, o monarca solicitou a intervenção dos clérigos naquele 

reino, a fim de consolidar o catolicismo entre os lusitanos. Após essas experiências, a 

Companhia partiu apoiada diretamente pelo rei de Portugal, para navegar pela costa do 

oceano Índico. Chegou à Malásia, Índia, Japão, China. Desse modo, iniciavam as 

conquistas religiosas e territoriais, que colocaram Portugal no topo da hegemonia 

mundial moderna.24 

A política de apoio à ordem mantida pelo rei favoreceu o crescimento do poder 

temporal da Companhia de Jesus, num momento que a fé católica precisava de 

renovação e força para agir contra o movimento protestante.25 Contudo, a ordem 

inaciana logo se tornou não somente uma instituição voltada para a propagação do 

evangelho, mas uma empresa religiosa dotada de uma administração centralizada e 

detentora de uma gama de atividades temporais distintas.  

Para realizar as ações de conquista, Portugal precisou se organizar de forma 

impressionante e inseriu pessoas de confiança para garantir a dominação das localidades 

que se apoderava. Esse jogo de interesses favoreceu o surgimento de uma verdadeira 

                                                
22CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos. São Paulo: Vida Nova, 2009. p. 318. 
23MANSO, Maria de Deus Beites. A companhia de Jesus na Índia (1542-1622), p. 42. 
24MIRES, Fernando. La colonización de las almas: misíon  y conquista em hispanoamérica. Buenos 

Aires: Libros de la Araucaria, 2007. p. 232. 
25ASSUNÇÃO, Paulo de Assunção. Negócios Jesuíticos: O cotidiano da Administração dos Bens 

Divinos. São Paulo: Edusp, 2009. p. 90-92.  



24 

 

teia social naquele império que se formava. Com isso, a gama de relações entre várias 

áreas que desenvolveram comércio, trocas culturais e tratados diplomáticos se formaram 

numa perspectiva de redes sociais que se tornaram interdependentes. Inserido nesse 

padrão, Portugal auferiu novos territórios e exerceu o poder de influência, instituindo 

monopólios sobre diversos produtos disputados na Europa.  A expansão territorial do 

Império lusitano alcançou a esfera global, o que fez com que o reino lusitano tivesse que 

elaborar uma complexa administração, com o desafio de exercer o poder em áreas 

distantes. Para Charles Boxer: “A característica mais espantosa do império marítimo 

português, ao ser estabelecido em meados do século XVI, foi sua extrema dispersão.” 26 

 O sistema político e administrativo que predominou nas monarquias europeias 

dos séculos XVI ao XVIII tinha como característica principal um governo que buscava 

o poder absoluto, porém, várias eram as intempéries que dificultavam a concentração de 

poder nas mãos reais. Além dos problemas enfrentados nas próprias sociedades, os 

europeus tiveram também que lidar com as conjunturas peculiares das regiões 

ultramarinas. Nas áreas conquistadas não existia um estatuto legal para direcionar a 

nobreza da terra criada na colônia, que se fortalecia de acordo com as redes de 

relacionamentos. Estes não possuíam nobreza de linhagem, mas sim, uma nobreza 

forjada de acordo com os serviços prestados à coroa e com o recebimento dos 

beneplácitos alcançados pelas contribuições. Todavia, a dinâmica econômica e social da 

colônia, por si só não teria como se sustentar sem ter adquirido certa autonomia 

governamental, em relação à hegemonia real. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro na 

segunda metade dos quinhentos, por exemplo, contava com 71% dos seus integrantes 

sendo descendentes dos colonizadores. Nota-se, portanto, uma nobreza criada pelos 

conquistadores que era detentora de certo poder independente, embora limitado.27 

  Os jesuítas contribuíram de forma ímpar para o sucesso desse império nas 

regiões conquistadas, pois agia como um “braço” que unia os súditos ao rei. Desa 

forma, Portugal conseguiu se expandir por vários continentes e implantar zonas de 

influências na Ásia, no Oriente, na África e nas Américas, a partir das quais se 

fortalecia. O expansionismo marítimo foi um empreendimento que além de trazer 

grandes lucros, fomentou o desenvolvimento político, social, cultural e econômico. A 

figura do rei era fortalecida e, consequentemente, o Estado lusitano.  

                                                
26 BOXER, Charles R. O Império marítimo português. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 66. 
27FRAGOSO, J, ALMEIDA, Carla M. SAMPAIO, Carlos Jucá. Conquistadores e negociantes: História 

de elites no Antigo regime nos trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.  p. 50-59. 
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A visão missionária e de divulgação de conversão dos jesuítas foi de grande 

importância para o processo de restauração da Igreja, como instrumento condutor dos 

preceitos cristãos, segundo o catolicismo, num momento em que a Eclésia precisava de 

renovação e reestruturação de suas bases. Sendo que, as metodologias educacional e 

missionária utilizadas pelos inacianos foram imprescindíveis para o êxito e ampliação 

da Companhia.   

Com o movimento protestante em ascensão, a Igreja vinha perdendo muitos 

fiéis, territórios políticos e espaço físico. A tentativa de retomada das regiões perdidas 

foi impulsionada pela coroa e incentivada pelo clero, com a ampla utilização do 

padroado, ou seja, o direito de fundar Igrejas, mosteiros e enviar missionários a serviço 

de Deus. 

 Com o uso de homens e armas, no esforço para recuperar a hegemonia, 

credibilidade e seguidores da religião,28 a Igreja na tentativa de revigorar o catolicismo 

investiu nas missões e no ordenamento das suas práticas religiosas.   

A fundação da Companhia de Jesus, a ‘recriação’ da Inquisição e a 
convocação do Concílio de Trento constituíram o esforço de 

fortalecimento da Igreja e se estabeleceram como pontos centrais das 

transformações que essa instituição sofreu a partir do século XVI, 
formando três pilares básicos da contrarreforma.29 

O papa Paulo III, na tentativa de resgatar os ex-adeptos, territórios e hegemonia 

perdidos vislumbrou na Companhia de Jesus, uma forte auxiliadora na restauração da 

Igreja, em um momento em que a fé católica necessitava de renovação e força para se 

manifestar contra o movimento protestante, questionador dos seus dogmas.   

A visão missionária da ordem, inspirada em São Paulo apóstolo e no 

entendimento que a sua suposta obrigação de levar a salvação aos gentios foi dada por 

Deus, abarcou o mundo moderno e alterou significativamente as sociedades que 

alcançou. A concepção de missões consistia na ideia de levar ao mundo o conhecimento 

e aceitação da única religião vista como verdadeira, ou seja, o catolicismo. Uma das 

principais motivações do religioso era a propagação de uma verdade, que julgava-se 

absoluta, onde o principal interesse era o de resgatar almas para o Cristianismo.30 Nesse 

universo, missão significava ir ao encontro do gentio, conquistá-lo e persuadi-lo à 

                                                
28MANSO, Maria de Deus Beites. A companhia de Jesus na Índia, p. 35. 
29TAVARES, Célia Cristina da Silva. Entre a cruz e a espada: Jesuítas e a América portuguesa. 

Dissertação de Mestrado UFF. Niterói: 1995. p. 16.  
30ALMEIDA, Carlos José Duarte. Uma Infelicidade infeliz, p. 40.  
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salvação. Contudo, o êxito nas investidas religiosas era caracterizado principalmente, 

pela capacidade de conhecer o outro. Para isso, os seguidores de Loyola debruçavam-se 

diante da cultura alheia e assimilavam alguns costumes, principalmente no que diz 

respeito à linguagem dos nativos. Compreender o idioma estrangeiro e se fazer entender 

seria quebrar um dos principais obstáculos para que os aborígenes chegassem ao 

conhecimento da palavra de Deus e das relações iniciadas. Aprender a língua natural da 

terra tornava-se, portanto, a condição precípua para a ação missionária, bem como para 

estabelecer de forma eficaz os acordos que eram firmados entre as partes.  

 

1.1- A atuação missionária da Companhia de Jesus.  

 

Para iniciar a penetração nos territórios conquistados era necessário ganhar a 

confiança dos nativos, na maioria das vezes, através de acordos formais com os chefes 

dos grupos, que acabavam passando para uma posição secundária. A partir de uma 

intervenção missionária, cujo principal objetivo seria a salvação das almas, os religiosos 

acabavam contribuindo para a transformação de culturas com suas técnicas, relações e 

as próprias formas metropolitanas de conquistar novos territórios.31 

A atuação missionária foi responsável pela universalização do Cristianismo, 

através da propagação do evangelho. Por conseguinte, o catolicismo se firmou como a 

religião tida como verdadeira no mundo Ibero americano, promovendo a interação entre 

culturas distintas e que aprofundaram seus contatos a partir da comparação com o 

outro.32 Os jesuítas ao analisarem a cultura nativa, ao mesmo tempo em que 

trabalhavam na conquista das almas incutiam nesses povos seus valores e percepção do 

mundo, através de uma proposta civilizadora. O ensino era grandemente utilizado como 

forma de aproximação da população nativa e não possuía meramente a função de 

instruir, mas também, a de persuadir os povos da terra aos costumes europeus, 

principalmente, quanto à proposta de fé. Não se tratava somente de uma questão de 

educação, mas de combate ao paganismo. Com a aproximação ganhava-se a confiança, 

porém, através do ensino os padres alcançavam a transformação das mentes e atingiam 

                                                
31MIRES, Fernando. La colonización de las almas, p. 242-243. 
32MONTERO, Paula. Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006. 

p. 68-70. 
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o objetivo maior da ordem, ou seja, a conversão. Pode-se afirmar, portanto, que a 

Companhia de Jesus possuía um projeto bastante ousado de transformação social.33 

Além de exímios estudantes e professores, os jesuítas se empenhavam na 

adaptação aos costumes locais. No que diz respeito aos relacionamentos dos inacianos, 

pode-se dizer que eram homens bem posicionados socialmente e politicamente, sendo 

apoiados diretamente pelo rei.34 Com certa facilidade para circular em meio à nata 

social, pois eram confessores de reis, governadores, autoridades e sempre consultados 

sobre assuntos políticos,35 Destarte, os missionários usavam o status alcançado para 

conseguir vários privilégios para a Companhia.   

Dentre as características gerais da ordem jesuítica, cabe destacar a lealdade ao 

papa, alto grau comprometimento com a causa missionária e hierarquização rígida. O 

caráter militarizado da ordem jesuítica veio de encontro às necessidades do papado, que 

após várias derrotas e retrocessos precisava de uma atuação ofensiva. Além de satisfazer 

perfeitamente a ambição do Estado no aspecto da consolidação da conquista, a ordem 

inaciana também desempenhava o papel de mediadora entre a coroa e os nativos nas 

relações. Nota-se, portanto, que a Companhia de Jesus lograva em satisfazer a sua 

principal ambição, ou seja, evangelizar, como também na realização de interesses da 

coroa, como dito anteriormente, o de consolidar a conquista. Assim era tecida uma rede 

de conveniências e benefícios mútuos entre as partes.36 

Nem sempre os acordos eram selados sem confrontos. A guerra também estava 

intimamente ligada à conquista. O dominador precisava promover a guerra para 

conquistar e crer que dominava os povos para evangelizá-los. Assim, havia a 

necessidade de cristianizar a guerra,37 ou seja, o conflito deveria ser caracterizado como 

“guerra justa”.38 Na busca ao infiel, muitas vezes era necessário capturar e aprisionar, 

tirar os nativos do paganismo, ou até matá-los, no caso de resistência. Percebe-se, 

portanto, que a violência andava de mãos dadas com a evangelização nos territórios de 

conquista.   

                                                
33SHIGUNOV NETO, A.; MACIEL, L. S. B. O ensino jesuítico no período colonial brasileiro: algumas 

discussões. Educar, Curitiba, n. 31, p. 169-189, 2008. Editora UFPR. p. 172. 
34MIRES, Fernando. La colonización de las almas, p. 232-234. 
35AMANTINO, Marcia. Os jesuítas na capitania do Rio de Janeiro e suas atuações no estabelecimento e 

na consolidação da cidade. In: Suely C Cordeiro de Almeida; Marília de Azambuja Ribeiro; Gian Carlo 

de Melo Silva. (Org.). Cultura e sociabilidades o Mundo Atlântico. 1ed. Recife: Ed. Universitaria da 

UFPE, 2012, p. 50. 
36MIRES, Fernando. La colonización de las almas, p. 231-232. 
37MIRES, Fernando. La colonización de las almas, p. 63. 
38AMANTINO, Os Jesuítas na capitania do Rio de Janeiro e as suas atuações no estabelecimento e na 

consolidação da cidade, p. 51.  
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Paulo Assunção afirma que os jesuítas eram reconhecidos pela monarquia, de 

acordo com seus serviços prestados. Com isso, a benevolência monárquica para com a 

Companhia, só aumentava e se tornava a mola impulsionadora do crescimento da 

prosperidade da ordem jesuítica.39 Percebe-se então, que a ampliação da Companhia de 

Jesus dependia das negociações com a coroa e das doações, que acabavam por expandir 

os bens da Companhia, além de favorecer a estabilidade econômica e o lucro dessa 

empresa, que sempre procurava fazer investimentos cada vez maiores.  

O termo “empresa” foi associado à Companhia, por se tratar de uma entidade 

rigidamente organizada e hierarquizada, que para divulgar o Cristianismo agia de modo 

a angariar e reproduzir bens e lucros, através de suas fazendas, engenhos e negociações 

variadas, como a compra e venda de escravos. Para propagar o catolicismo e combater o 

crescimento do protestantismo, os inacianos montaram um forte esquema de 

relacionamentos comerciais e de influência com os governos temporais estabelecidos, 

sempre envolvidos em prol da administração de excelência da ordem e, para isso, 

necessitavam tecer uma rede de relacionamentos entre a nobreza, monarquia, 

mercadores e escravos em associações nem sempre amistosas e tranquilas.40 

A Companhia de Jesus foi impulsionada a ganhar o mundo para Cristo e 

satisfazer as necessidades da coroa lusitana. A entrada dos inacianos nos territórios em 

processo de conquista foi essencial para a fixação dos conquistadores nas novas terras. 

Sem homens suficientes para pelejar nas várias guerras, devido à escassez de 

conquistadores no início da empreitada, os lusitanos firmaram pactos com os nativos. 

Muitos desses acordos foram feitos com a ajuda dos padres jesuítas, que agiram como 

desbravadores em terras ríspidas e pouco conhecidas. 

 

1.2 - A Companhia de Jesus e a sua presença no Congo, em Angola e no Rio de 

Janeiro. 

 

 A África foi um dos territórios em que a presença dos Jesuítas foi 

imprescindível para as que os portugueses tivessem êxito em suas investidas. Mais 

influente que o caráter diplomático, para firmar as relações amistosas entre os reinos foi 

o caráter religioso. Embora o comércio tenha sido considerado os “portais” pelos quais 

os portugueses puderam adentrar num mundo desconhecido e trocar saberes com novos 

                                                
39ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos, p. 153. 
40ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos, p. 24-25.  
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povos, foram as missões que serviram como elemento central de solidificação desses 

encontros, através das várias formas de negociações. 

 

Mapa 1 – O Reino do Congo e seus vizinhos no século XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: OGOT, Bethwell Allan. História geral da África, vol. V: África do século XVI ao XVIII. Brasília: 

UNESCO, 2010. p. 676. 

 

 O mapa acima descreve a localização do reino do Congo, principal Estado na 

costa da África Centro Ocidental, quando os portugueses chegaram, em 1482,41situado 

entre o planalto de Benguela e os planaltos bateke, e desde o mar até além do rio 

Cuango, ao sul do Golfo da Guiné. No século XVI, suas fronteiras beiravam o rio Zaire, 

expandia-se em direção ao Sul, e talvez rumo ao Cuango.42 O reino foi formado por 

vários grupos denominados bantos, provavelmente no final do século XIV, devido à 

expansão de um núcleo localizado a noroeste de Mbanza Congo, que se tornou sua 

Capital.43 

                                                
41LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África: Uma história e suas transformações. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. p. 77 
42OGOT, Bethwell Allan. História geral da África vol. V: África do século XVI ao XVIII. Brasília: 

UNESCO, 2010. p. 676. 
43SOUZA, Marina de Mello e. Reis Negros no Brasil escravista: História da festa de coroação do Rei do 

Congo. Belo Horizonte: Editora da Universidade de Minas Gerais, 2006.  p. 47. 
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Quando o português Diogo Cão chegou l482, a desembocadura do rio Zaire 

Nzade ou Nzare, “rio que engole os outros” e desembarcou no porto africano de 

Mpinda, foi recebido pelo mani Soyo, chefe da localidade. Logo percebeu que o reino 

do Congo se tratava de uma organização estatal hierarquizada,44 bem ordenada, porém, 

dentro dos moldes peculiares africanos.  

Durante a primeira metade do século XV, os portugueses alimentaram 

projetos expansionistas voltados para a conquista destas áreas 
africanas. Os esforços portugueses voltavam-se para a descoberta das 

rotas das especiarias e do ouro. A primeira implicava a identificação 

de um caminho para as Índias, enquanto a segunda dizia respeito ao 

melhor roteiro para a Costa do Ouro. Contudo, os trajetos norte - 
africanos e mediterrâneos apresentavam duas muralhas: a dos 

mercadores muçulmanos e a dos comerciantes venezianos, florentinos 

e genoveses. Os primeiros defendiam o acesso continental, a via 
transaariana, enquanto o segundo grupo zelava militarmente pelas 

feitorias espalhadas nas ilhas do Mediterrâneo.45 

 

 Apesar de os congoleses ficarem curiosos com os viajantes do além-mar, o início 

das relações exigia diplomacia e prudência de ambas às partes, pois os lusitanos 

perceberam que estavam tratando com um reino bem estruturado e fortificado, que não 

possibilitaria a entrada dos lusitanos sem os ensaios diplomáticos, e as congratulações 

de praxe. A princípio, os portugueses foram bem recebidos, com trocas de presentes, 

uma estratégia usada pelos célebres com a finalidade de se ganhar confiança mútua. Era 

de grande interesse para os lusitanos conhecer e explorar o rico território, além de 

intensificar os esforços à procura de uma possível nova rota para as Índias orientais.  

 Um relacionamento amistoso com o Congo significava para os lusitanos, grandes 

chances de negociações comerciais. Daí a necessidade de ter os padres jesuítas como 

mediadores das relações. Apesar do encanto dos congoleses, Portugal não conseguiu se 

impor como parte hegemônica com facilidade e se viu obrigado a fazer acordos 

horizontais com o Congo para desenvolver o comércio entre reinos. Um dos principais 

produtos comercializados foram vidas escravizadas, um negócio altamente rentável e 

necessário aos portugueses, que dependiam de mão-de-obra para desenvolver o trabalho 

agrícola em suas colônias.   

Nos séculos XV e XVI, o Congo era o único Estado capaz de exercer 
sua hegemonia sobre toda a região, entre o planalto de Benguela e os 

                                                
44PRIORE, Mary Del; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais: Uma introdução à História da África 

Atlântica. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2004. p.138. 
45PRIORE, Mary Del; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais, p.33. 
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planaltos bateke, e desde o mar até além do rio Cuango. Por volta de 

1500, as fronteiras do Estado beiravam o rio Zaire, do estuário até sua 

confluência com o Inkisi e, em alguns lugares do Norte, estendia-se 
além do rio, notadamente no Manyanga.46 

 

1.3 – A saga de Paulo Dias de Novais em terras angolanas.  

 

 O reino do Congo era uma organização estatal hierarquizada,47 dividido em 

várias províncias chamadas sobados, onde o mani Congo detinha autoridade real e 

espiritual, pois era considerado sagrado, possuidor de poderes abençoadores e capaz de 

interferir na natureza, promovendo chuvas, boas colheitas e abundância, através de seu 

contato com o ser superior, ou Nzambi Mpungu, o deus maior e criador do universo, 

cuja esfera de atuação seria o mundo inteiro.48 

Considerava-se a realeza sagrada e o monarca, responsável pelas 
relações harmoniosas entre os homens e a natureza, era chamado de 

“criador supremo”. Sua benção exprimia proteção aos oficiais reais, e, 

em geral, garantia fecundidade e chuvas. O rei era no seu sentido 

profundo, o inquice do reino.49 
  

A religião exercia grande peso sobre a sociedade congolesa, interferindo de 

maneira muito significativa nos processos políticos e culturais daquele povo. O rei não 

era visto apenas como um governante político, mas dotado de poderes místicos. Logo, o 

reconhecimento de sua autoridade era firmado não só através da supremacia, mas 

também pela capacidade de transmitir boas dádivas ao seu reino. 

O catolicismo foi implantado no Congo a partir do contato com os portugueses, 

no reinado de Mvemba Nzinga, que ao se converter à religião recebeu o nome de Dom 

Afonso I. Esse monarca reinou de 1506 a 1545,50 sendo o responsável pela abertura do 

reino do Congo aos estrangeiros.51 Contudo, a conversão da nobreza da terra foi 

fundamental para que os seus súditos abraçassem a nova religião. O mani Congo 

aceitou o catolicismo e adotou alguns ritos da nova crença, o que pareceu uma 

conversão autêntica aos olhos lusitanos. Alguns símbolos da religião congolesa foram 

destruídos pelos portugueses, contudo, os nativos adaptaram várias insígnias católicas 

                                                
46OGOT, Bethwell Allan. História geral da África, p. 652. 
47PRIORE, M. & VENÂNCIO, R. P. Ancestrais, p.138.  
48HEYWOOD, Linda M. (org.) Diáspora negra no Brasil. 1ª edição. São Paulo: Contexto, 2010. p. 86. 
49PRIORE, M. & VENÂNCIO, R. P. Ancestrais, p.146. 
50LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África, p. 77   
51PRIORE, M. & VENÂNCIO, R. P. Ancestrais, p.147. 
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às crenças nativas, adequando assim, os novos cultos aos ritos tradicionais, como a 

missa, que era tida como um culto aos ancestrais.52 

Os jesuítas tiveram o seu primeiro contato com o Congo, no período de 1548 a 

1555, porém, a missão fracassou, segundo Marina de Mello e Souza, principalmente, 

devido à efetiva desaprovação de certos costumes considerados normais entre a 

população, como a poligamia.53 A união conjugal com mais de um cônjuge era vista 

pelos religiosos como um pecado gravíssimo, mas para os chefes congoleses, se tratava 

de uma forte estratégia de manutenção do poder. Ter muitas mulheres era uma garantia 

de prestígio e de pactos de fidelidade e a união de muitas linhagens ao reino. Como os 

congoleses se mostraram irredutíveis nessa questão, os inacianos encontraram uma 

forma de harmonizar o impasse, casando o rei com a principal esposa, a rainha. Mas, 

logo os religiosos voltaram a acentuar o discurso contra a poligamia e acabaram sendo 

expulsos do reino. Ao retornarem ao território congolês, esses clérigos tiveram de 

prosseguir na adaptação da cultura local, principalmente em relação à tolerância à 

poligamia. Isso demonstra que tanto os portugueses, quanto os missionários não 

conseguiram impor totalmente a cultura lusitana, mas ao contrário, muitas vezes foram 

obrigados a se adequarem a várias situações comuns àquelas gentes. 

...Objetos usados nos cultos tradicionais foram queimados e os 

ensinamentos e ritos da nova religião foram levados de aldeia em 

aldeia. Imagens católicas, crucifixos e rosários ocuparam o lugar de 
antigos objetos de culto e amuletos, o batismo tornou-se um 

importante rito de passagem, assim como o casamento e o enterro 

católicos. Quando havia padres para rezar as missas, estas podiam 

juntar milhares de pessoas, mas apenas se o mani Congo estivesse 
presente, pois com a adoção do cristianismo pelos chefes, as missas, 

segundo Anne Hilton, eram vistas como culto aos seus ancestrais. 

Assim o cristianismo foi assumindo feições muito particulares no 
reino do Congo...54 

Apesar de o catolicismo ter sido aceito no reino congolês e da conversão em 

massa daquele reino a partir da elite da terra, Portugal não conseguiu o controle efetivo 

do Congo. Ao adotar a nova religião e incorporar símbolos já conhecidos por seu povo 

                                                
52SOUZA, Marina de Mello e. Religião e poder no Congo e Angola, séculos XVI e XVII – Universo 

mental e organização social. In SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Junia Ferreira & BICALHO, 
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53SOUZA, Marina de Mello e. Religião e poder no Congo e Angola, séculos XVI e XVII – Universo 

mental e organização social. In SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Junia Ferreira & BICALHO, 
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aos cultos católicos, o mani Congo continuou sendo visto como um ser dotado de 

poderes sobrenaturais, dando continuidade à legitimação do seu poder perante o povo e 

se fortalecendo como chefe do reino. As investidas lusitanas iam até onde o mani Congo 

permitia e a presença missionária no reino também dependia da sua autorização, o que 

valia também para as negociações econômicas.55 Nota-se, que Portugal não conseguiu 

impor totalmente a política dominadora naquele território, apesar de ter propagado 

amplamente a religião cristã. Porém, continuou na dependência de forjar estratégias 

diplomáticas para conseguir firmar pactos e alargar as negociações com o Congo. Ao 

longo do tempo, a diplomacia com esse reino perdeu a eficácia e o mani Congo já não 

aceitava tão facilmente os negócios com os portugueses, tampouco as imposições 

religiosas. Enquanto isso, os lusitanos passaram a ter um interesse maior em garantir a 

prosperidade com o comércio de escravos do que em pulverizar a fé católica.56Com 

isso, os missionários sofreram o impacto negativo no andamento de evangelização 

nessas terras. O processo de conversão a partir do topo da sociedade não deu certo, visto 

que o mani Congo manteve o controle sobre a religião, ou seja, a legitimação do poder 

continuou em suas mãos.57Nota-se, que a conversão do reino não foi garantia do 

domínio total do território. Tudo indica que a falta de um controle sólido sobre os 

súditos foi um dos fatores que favoreceu a retirada dos missionários jesuítas para 

Angola, que também era uma região estratégica, pois servia de entreposto para a 

comercialização de escravos.  

Em Angola, a política de aceitação do catolicismo foi ainda mais complexa do 

que no Congo, pois sempre houve um clima de grande desconfiança em relação aos 

lusitanos.58Ao tentar a evangelização em Angola, os portugueses insistiam que a 

conversão seria acompanhada da rendição a Portugal. Porém, o que parece é que Angola 

somente permitiu a propagação da religião católica naquele território, para conseguir 
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manter as negociações comerciais com o reino luso e ter acesso aos cobiçados produtos 

importados e para aumentar as transações negreiras.   

Essa desconfiança desfavoreceu a relação diplomática entre a coroa portuguesa 

e o reino angolano, causando uma instabilidade constante nessa ligação, que nunca 

gozou de solidez, tampouco desfrutou de tratados permanentes. Angola não deu brecha 

para que Portugal interferisse de forma efetiva em seu território, provavelmente por 

reconhecer os grandes interesses lusitanos em dominar o reino e se apoderar das 

riquezas da terra. A catequização dos povos não foi estratégia suficiente para que o 

reino angolano se deixasse envolver pelos conquistadores. Apenas o comércio com os 

portugueses era bem aceito, pois ofereciam instrumentos de ferro, facas, destilados, 

tecidos e etc., ou seja, produtos distintos dos habituais do cotidiano daquele reino. A 

tolerância aos rituais católicos se deu, em sua maioria como meio de ser poder negociar 

e ter acesso às mercadorias advindas da Europa.59 

O reino de Angola, ou Ngola era composto por diversas províncias, situado 

entre os rios Kwanza e Lukala. Apesar das poucas informações sobre a origem do 

Estado Ndongo, tudo indica que deve ter sido estabelecido a partir da emancipação do 

Congo, ou ainda através da unificação de várias chefaturas autônomas. Foi um longo 

processo de mudança, institucionalização e adaptação das realidades locais que 

conduziu gradualmente à centralização política e, com ela, a origem do Estado 

Ndongo.60 

  Segundo Beatriz Heintze, António Cavazzi afirmou que, o território angolano 

era rodeado por cinco reinos poderosos: Congo, Matamba, Mulemba, Massinga e 

Massongo.61 O padre Diogo da Costa confirma a informação de Cavazzi, quanto à 

localização de Angola, na carta ao Geral da Companhia, padre Cláudio Acquaviva, no 

ano de 1592: 

... Lembre-se V. P. mui particularmente de Angola, porque é terra 

aparelhada para fazer nela grande cristandade e tem muitos reinos ao 

redor e muitas minas de prata, muito abastada e fresca e sadia...62 

                                                
59SOUZA, Marina de Mello e. Religião e poder no Congo e Angola, séculos XVI e XVII – Universo 

mental e organização social. In SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Junia Ferreira & BICALHO, 

Maria Fernanda (orgs.). O Governo dos Povos. p.273 
60HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII. Estudos sobre fontes, Métodos e História. Luanda: 

Guerra, 2007. p. 174-176. 
61HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII. Estudos sobre fontes, Métodos e História,  p. 185. 
62Monumenta Missionária Africana: África Ocidental. Compilação e notas de Antônio Brasio. – Volume 

XV – suplemento secs XV, XVI, XVII. Lisboa: Academia portuguesa da história, 1988. Evangelização; 
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 A localização do reino de certa forma era um impedimento para a sua expansão 

territorial e o colocava em desvantagem quanto a sua proteção. Contudo, essa posição 

geográfica era estratégica para o comércio, pois havia chance de negociações com 

vários reinos, mas por se encontrar cercada por vizinhos poderosos, Angola precisava 

está constantemente preparada para se defender de ataques e também para atacar, 

conforme as suas necessidades políticas, econômicas e sociais do reino.  

MAPA 2 – Angola adjacências, 

1580.

 

Fonte: 2 HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII. Estudos sobre fontes, 

Métodos e História.  Luanda: Guerra, 2007. p. 259. 

 

                                                                                                                                          
Missões religiosas; Documentos Oficiais. Carta do Padre Diogo da Costa ao Geral da Companhia (20-03-

1592).ARSI – Cod. Lus., 71, fls 90-91 v. p. 316/318. Doc. 121. 
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O ngola era o rei, que poderia ter várias esposas, mas uma era a principal, a 

rainha.63 A família real, vivia em sua maioria na corte, sendo que, os homens que 

faziam parte da nobreza deveriam estar prontos para o serviço militar, devido às 

constantes guerras políticas. 

 Era um Estado dividido em numerosos chefados64 ou sobados bastante 

autônomos. Cada chefado era governado por um soba, que cumpria as funções de um rei 

em cada província. Havia ainda, os chefes, sacerdotes, adivinhos e curandeiros. Os 

ferreiros também gozavam de um prestígio especial, porquanto estavam ligados a 

poderes sobrenaturais, assim como o ngola, que também que era tido como o homem 

que dominava as forças da natureza.  O estrato mais baixo era constituído por escravos 

(os excluídos, prisioneiros de guerras, criminosos...).65 

 A estrutura política angolana dependia intensamente dos sobas, que mantinham 

a base organizacional e hierárquica das províncias, com a harmonia necessária para o 

funcionamento, apesar das frequentes guerras pelo poder entre os chefes. Os 

portugueses puderam perceber a rígida administração do reino, quando foram feitos 

prisioneiros em Angola.  

 Paulo Dias de Novais,66 já havia estado em Angola, como embaixador do reino 

lusitano, quando foi retido pelo angola Quiluanje.67 Provavelmente, sua estada em 

Angola durante período pesou na decisão de o rei escolhê-lo para o cargo de 

conquistador e governador daquele reino, além da confiança que o monarca devia nutrir 

pelo fidalgo. Durante a época em que Novais ficou retido pôde aprimorar seus 

conhecimentos sobre a região, a cultura daquele povo e aumentar o seu relacionamento 

entre as redes sociais daquele estado, embora fosse um prisioneiro. A adaptação ao novo 

território foi crucial para o que adquirisse ânimo para enfrentar a futura empreitada de 

conquista. 

                                                
63HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII. Estudos sobre fontes, Métodos e História, p. 216.  
64HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII. Estudos sobre fontes, Métodos e História, p. 175. 
65HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII. Estudos sobre fontes, Métodos e História,p. 232-

233.  
66Paulo Dias de Novais era neto de Bartolomeu Dias. Foi escrivão da Fazenda Real e chegou ao rio 
Cuanza, em Angola, em 1560, com os primeiros missionários jesuítas para ali enviados. Com a viagem, 

os portugueses pretendiam procurar metais preciosos, mas não tiveram sorte, pois uns foram presos e 

outros mortos. Novais foi libertado em 1566. Regressou a Portugal e pediu a doação de uma capitania nas 

margens do rio Cuanza, o que lhe foi concedido, em 19 de Setembro de 1571. Partiu novamente para 

Angola. Em 1575, desembarcou na ilha de Luanda e, um ano depois, fundou São Paulo de Luanda. 

Faleceu  em Angola, no dia 9 de Maio de 1589.    
67SOUZA, Marina de Mello e. Religião e poder no Congo e Angola, séculos XVI e XVII – Universo 

mental e organização social. In SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Junia Ferreira & BICALHO, 

Maria Fernanda (orgs.). O Governo dos Povos. p.273 
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 O reino de Angola era organizado dentro de uma estrutura política bem 

definida, apesar das constantes inquietações por conta das disputas pelo poder. As 

guerras internas eram inevitáveis e os conflitos pela soberania aconteciam com certa 

frequência. Porém, a partir de 1575, os principais inimigos de Angola foram os 

portugueses, que se instalaram na costa Atlântica, incumbidos de sujeitar e conquistar 

aquelas terras.68 Nesse ano, Paulo Dias Novais fundou a sede da capitania hereditária 

que lhe havia sido atribuída em 1571, por D. Sebastião, rei de Portugal.69 

D. Sebastião até aos que esta minha carta viram faço saber que vendo 

e considerando eu quanto convém a serviço de nosso Senhor e 
também ao meu mandar sujeitar e conquistar o reino d’Angola, assim 

para se nele haver de celebrar o culto e ofícios divinos e acrescentar a 

nossa santa fé católica e promulgar o santo evangelho, como pelo 
muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhores e as naturais 

deles de se o dito reino d’Angola sujeitar e conquistar ouve ora por 

bem, com parecer e deliberação meu conselho e dos deputados da 

mesa da consciência e dos letrados teólogos e canonistas, de mandar 
entender na conquista do dito reino, por se assentar e determinar que 

pelas causas acima ditas, conforme as bulas apostólicas concedidas 

aos reis destes reinos meus antecessores, tinha obrigação de o fazer 
assim e encarreguei disso a Paulo Dias Novais pela muita confiança 

que dele tenho e pelo conhecimento e experiência que tem das coisas 

do dito reino, do tempo que nele estive por meu embaixador; pelo qual 
havendo respeito aos serviços que o dito Paulo Dias Novais me tem 

feito, assim no dito reino d’Angola como em outras partes onde me 

serviu, em que sempre deu de si todos boa conta e aos que espero que 

me faça na conquista do dito reino [...].70 

Com o reconhecimento do rei pelos serviços prestados, tanto em Angola, como 

em outras empreitadas, que sempre deu bons resultados, Paulo Dias de Novais foi 

nomeado capitão e conquistador de Angola. Tudo indica que diante das várias 

exigências contidas na carta de doação das terras de Angola, Novais levou cerca de 

quatro anos se preparando para assumir o cargo de capitão e governador daquelas terras, 

que lhe foi concedido pelo rei. Os dispêndios decorrentes da tarefa eram por conta do 

próprio conquistador, fato que o rei deixou claro na carta de doação, ou seja, que a 

coroa não arcaria com qualquer despesa da conquista “e as grandes despesas que nisso 

há de fazer sem de minha fazenda lhe haver de ser dada ajuda alguma em dinheiro nem 

                                                
68 SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira Fundação da Biblioteca Nacional, 2002. p. 408 
69SOUZA, Marina de Mello e. Religião e poder no Congo e Angola, séculos XVI e XVII – Universo 

mental e organização social. In SOUZA, Laura de Mello e; FURTADO, Junia Ferreira & BICALHO, 

Maria Fernanda (orgs.). O Governo dos Povos, p.273 
70Carta de doação a Paulo Dias de Novais (19-9-1571). In MMA vol. XV. ATT – Chancelaria de Dom 

Sebastião – Livro 26, fls. 295/299.  p. 36/ 51. Doc. 4. 
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de outras coisas”.71 Até mesmo as embarcações seriam por conta do aventureiro. O rei 

declarou que não investiria nenhum cabedal, tampouco faria empréstimo algum, seja de 

armas, navios, munições ou mantimentos, como já era costume da coroa não financiar 

qualquer empreendimento dessa natureza.72 

 A doação de trinta e cinco léguas das terras angolanas feita pelo rei a Paulo Dias 

de Novais era irrevogável e hereditária, tanto para descendentes como para transversais 

e colaterais. Já, a cessão de mais vinte léguas para dentro da costa pelo sertão, livre e 

isenta de impostos, tendo como obrigação apenas o dízimo da ordem de nosso senhor 

Jesus Cristo, era por vinte anos, a contar do dia que o capitão tomou posse do território. 

Essas terras poderiam ser arrendadas para particulares e deveriam produzir desde o dia 

em que o governador as tomou e por mais quinze anos, mas esse território poderia 

voltar para o rei para fazer o que bem lhe aprouvesse. Além das terras, o governador 

passava a ser o possuidor de todas as moendas d’água, todo o sal marinho e engenhos 

que somente poderiam ser construídos com a licença do governador, mediante 

pagamento de tributos.73 

Uma das várias cláusulas que continham na carta era a de que o rei deveria 

pagar ao governador a terça parte de tudo aquilo que nos tratos e resgates fossem 

recebidos, estendendo aos seus sucessores, subtraído apenas os cabedais e os custos. 

Esse soldo representava a garantia de triunfo das ações lusitanas naquele território, ou 

seja, a infalibilidade da conquista, pois poderia financiar grande parte da conquista e 

promover o avanço das aquisições territoriais e de domínio dos nativos. Essa cota era a 

segurança que Paulo Dias de Novais dispunha para que não faltassem recursos aos 

vários empreendimentos a serem realizados em Angola, como a construção de três 

castelos de pedra e cal, entre os rios Zenza e Cuanza, que também consistia numa 

determinação real, assim como os quarenta e oito escravos, que deveriam ser mandados 

para Portugal, para que o rei utilizasse da maneira que melhor lhe tencionasse.74 Nota-se 

então, que apesar das doações feitas ao governador, o número de exigências e 

                                                
71Carta de doação a Paulo Dias de Novais (19-9-1571). In MMA vol. XV. ATT – Chancelaria de Dom 

Sebastião – Livro 26, fls. 295/299. p. 36/ 51. Doc. 4. 
72Carta de doação a Paulo Dias de Novais (19-9-1571). In MMA vol. XV. ATT – Chancelaria de Dom 

Sebastião – Livro 26, fls. 295/299. p. 36/ 51. Doc. 4. 
73Carta de doação a Paulo Dias de Novais (19-9-1571). In MMA vol. XV. ATT – Chancelaria de Dom 

Sebastião – Livro 26, fls. 295/299. p. 36/ 51. Doc. 4. 
74Monumenta Missionária Africana: África Ocidental. Compilação e notas de Antônio Brasio. – 

Suplementos dos sécs. XV e XVI - Volume IV, Lisboa: Academia portuguesa da história, 1988. 

Evangelização; Missões religiosas; Documentos Oficiais.  História da residência dos padres da 

Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e conquista (1-5- 1594). ARSI – Lus., Livro 

106, fls. 29/39. p.546/581.  Doc 132.  
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responsabilidades contraídas também era grande e colocavam Paulo Dias numa 

condição de obrigação de elevar os cabedais do reino lusitano através da ascensão do 

reino angolano.  

Paulo Dias de Novais, em 157375 foi admoestado através de um alvará real, 

para partir rumo a Angola o quanto antes, levando consigo, portugueses para povoar e 

construir fortalezas. Essa exortação se deu, porque Paulo Dias de Novais foi nomeado 

capitão e governador de Angola, em 1571 e após dois anos, ainda não havia conseguido 

realizar o seu retorno à África, provavelmente devido ao alto custo da empreitada, que 

tinha várias exigências, como um galeão, duas caravelas e cinco bargantins, três 

embarcações de pesca, provisão de alimentos por um ano, além das exigências pré-

determinadas após a chegada da frota, que ia desde a construção dos três castelos de 

pedra e cal a fortificações da conquista. O monarca atribuiu toda a responsabilidade de 

custos ao governador e capitão de Angola, além de prazos estipulados para apresentação 

dos resultados da conquista,76 que só foi realizada em 1575, quando Paulo Dias de 

Novais chegou ao seu destino. 

 É provável que o governador já tenha entrado na conquista, bastante 

comprometido com os patrocinadores particulares, que acreditaram no sonho de 

sujeição e catequização de novos povos, ao ponto de acompanhá-lo e/ou de financiar os 

trabalhos de dominação. Naturalmente, existiam inúmeros interesses envolvidos entre 

essas gentes, que, certamente, ambicionavam o retorno dos seus investimentos 

acompanhado de grandes lucros.  

 
Veio a segunda vez Paulo Dias Novais com o título de governador de 

Angola, com doações e provisões muito importantes do rei Dom 
Sebastião, que já governava o seu reino de Portugal. Partiu de Lisboa 

a 23 de outubro de 1574. A frota era de dois galeões, duas caravelas, 

dois pataxós, e uma galeota. Trouxe setecentos homens de guerra, 
toda gente muito honrada e luzida. Pôs na viagem três meses e meio, 

não houve mortos nem doentes.Trouxe mais quatro religiosos da 

Companhia mandados pelo padre Jorge Serrão a petição do rei, [...].77 
   

Pouco tempo após chegar a Angola, em 11 de outubro de 1575, Paulo Dias de 

Novais escreveu uma carta a seu pai, Antonio Dias de Novais, fazendo várias 

                                                
75História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 
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solicitações, dentre elas a de que o conteúdo daquela missiva permanecesse em segredo 

entre eles. Pediu o envio de mulheres para uniões matrimoniais e reclamou que o foral, 

documento que estabelecia a fundação da cidade, ainda não havia chegado às suas 

mãos. E rogou o envio do documento com o devido juramento do rei anexado ao 

escrito. Deixou claro de que necessitava que o rei restabelecesse o pagamento de um 

terço dos dízimos que foi tirado. A extinção dessa mercê foi, sem dúvida, um dos 

maiores golpes sofridos por Paulo Dias de Novais, logo no início da conquista, pois se 

tratava de um subsídio que era regular e que auxiliava na compra de artefatos bélicos 

para subsidiar as batalhas, bem como a manutenção de soldados e demais provisões 

necessárias para o êxito da missão de conquista e, ainda, na implantação de uma política 

de estruturação econômica e de desenvolvimento do novo território conquistado.  

O ano de 1579, apesar de ser a data da viagem do padre Baltasar Barreira a 

Angola, para assumir o cargo de superior da Companhia de Jesus – o homem chamado 

“braço direito” de Paulo Dias de Novais – foi também um período de complicações para 

a conquista lusitana. Então, Antônio Dias de Novais, pai do governador, recorreu ao rei, 

solicitando um empréstimo no valor de quinze mil cruzados, a fim de ajudar Paulo Dias 

de Novais nas despesas necessárias para a conquista, como munições para 

administração das minas do reino de Angola. O valor deveria ser pago em dois anos e 

meio, sendo a responsabilidade do pagamento de Antônio Dias, que contratou o 

empréstimo. A fazenda de Antônio Dias foi lançada como garantia do negócio,78 com a 

concessão de sua esposa e da filha, Dona Guiomar de Novais. É possível que esse 

empréstimo tenha sido requerido, devido o alto custo das batalhas ocorridas nos 

primeiros anos da conquista. 

As guerras foram sempre constantes no reino de Angola e também um dos 

principais motivos de impedimento para o avanço da conquista, devido aos grandes 

gastos efetuados com material bélico e provisões para as batalhas. É certo que essa 

inconsistência no reino angolano fez com que grande parte dos ganhos obtidos com as 

negociações, principalmente com o tráfico escravo, fosse convertida em recursos 

bélicos, causando uma estagnação nas transações da conquista, pois se angariava 

recursos; porém, as despesas com as guerras também eram grandiosas, impedindo o 

avanço da dominação territorial.  

                                                
78Alvará do tesoureiro da casa da mina (19-10-1579) In MMA vol. IV MB – Adicionais, Ms. Livro 

20.786, fls. 147-147v. p.  317/318. Doc. 91. 
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Além dos custos financeiros, as batalhas também eliminavam a presença 

lusitana no reino angolano. A baixa de soldados foi grande devido às doenças da terra e 

à guerra. Entretanto, a reposição de homens para ocupar a frente de batalha não se dava 

com tanta frequência e foi sendo reduzida ao longo do tempo. Nos primeiros anos da 

empreitada, provavelmente, era bem mais fácil persuadir soldados à causa da conquista; 

mas, com o passar do tempo, as notícias da terra quente e hostil chegavam a Portugal, 

fazendo com que muitos homens desistissem da aventura.  
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Figura 1 - Gráfico da chegada de soldados a Angola no período de 1575 a 1592 

Logo no início da conquista, em 1575, chegaram cerca de setecentos soldados 

em Angola. A partir de então, o número de militantes passou a sofrer um declínio 

constante, com exceção apenas do ano de 1592, como se pode notar no gráfico acima. A 

conquista não era mais vista como uma grande oportunidade de se adquirir status e 

riqueza. Ao invés disso, o temor pela austeridade das terras quentes africanas ficou cada 

vez mais gritante. A chegada de um contingente maior a Angola, de seiscentos homens 

em 1592, em relação aos anos anteriores, se deu, provavelmente, devido à investida da 

coroa lusitana, a fim de apaziguar o impacto negativo do litígio dos amos, no 

andamento da conquista. Porém, o grande número de óbitos de soldados foi um dos 

obstáculos para a retomada da empreitada. 
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Figura 2 - Gráfico das baixas de soldados e do número de vivos em 1592 

A entrada total de soldados entre os anos de 1575 e 1592 foi de dois mil 

trezentos e quarenta homens, sendo que, nesse mesmo período, morreram mil 

quinhentos e noventa homens por motivo de doenças, enquanto as baixas na guerra 

foram apenas de quatrocentos e cinquenta homens. Até o ano de 1592, permaneciam 

vivos apenas trezentos soldados.79 

As condições rudes da terra de Angola sacrificavam os soldados europeus80 e 

favorecia o aparecimento de vários tipos de doenças, que levavam muitos homens à 

morte.81 As enfermidades mataram cerca de três vezes mais que a guerra. Isso 

demonstra que as adversidades sofridas por esses soldados eram determinantes para a 

aniquilação do exército, a começar pela baixa imunidade às doenças da terra e o clima 

seco e quente, que não contribuía na adaptação dos combatentes lusos. Como os seus 

opositores eram nativos, não encontravam grandes problemas dessa natureza, o que 

fortalecia o exército angolano, em detrimento dos soldados lusitanos.  

No ano de 1582, Paulo Dias comunicou ao rei sobre as doenças peculiares 

daquela região e quanto à perda de muitos soldados por motivo de enfermidades da 

terra.82 O governador havia dado início à batalha com cerca de trezentos soldados; 

entretanto, naquele período só lhe restavam cento e vinte homens. Paulo Dias de Novais 

solicitou ainda, o envio de padres da Companhia de Jesus para ajudar os que já haviam 

                                                
79História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594). In MMA vol. IV ARSI – Lus., 106, fls. 29-39. p.546/581.  Doc 132. 
80SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. p. 411 
81História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594). In MMA vol. IV ARSI – Lus., 106, fls. 29-39. p.546/581.  Doc 132. 
82Carta de Paulo Dias de Novais a El-rei  (12-1-1582). In MMA vol. IV MB – Adicionais, Ms. 20.786, fls. 

180-181 v. p. 335/338 Doc. 91. 



43 

 

se estabelecido por ali. Disse que a necessidade era grande, bem mais que dez padres 

para continuar a obra. Percebe-se, a importância da Companhia de Jesus para manter o 

equilíbrio da empresa da conquista, visto que o próprio governador faz menção da 

necessidade desses religiosos no território angolano.  

Nesse mesmo ano, a governança de Angola perdeu cerca de duzentos soldados 

na guerra. Houve o socorro do rei do Congo, que naquele momento se mostrava como 

aliado dos lusitanos, com um grande exército de gente da terra, que dava a parecer que a 

conquista seria alcançada com facilidade. Os ambundos foram desbaratados e fugiram 

com uma expressiva perda. Dessa maneira, os angolanos ganharam autoconfiança e os 

soldados que compunham o exército da conquista não se sentiram capazes de se 

defenderem do rei de Angola e começaram a retroceder, achando, por bem, fazer 

acordos amistosos, o que gerou uma desconfiança geral, além de grande 

desmotivação.83 Foi necessário à intervenção do Padre Baltasar Barreira, que após rezar 

muito a Deus foi ao encontro do governador e exortando os que estavam espalhados, 

obteve certo êxito na recuperação da esperança daqueles homens. Mas, a realidade era 

que todos se encontravam fatigados daquela empreitada em terrenos rudes.  

Um dos principais colaboradores das empreitadas de Paulo Dias de Novais em 

terras angolanas foi o superior da Companhia de Jesus em Angola, o padre Baltasar 

Barreira, que não mediu esforços para auxiliar o governador nos enfrentamentos da 

conquista. O religioso atuou como superior da Companhia de Jesus em Angola, de 1579 

a 1592. E “deve ser considerado como um verdadeiro chefe militar que divide com Dias 

Novais o comando da ofensiva deflagrada na África Central a partir de 1580.” 84 O 

padre foi, sem sombra de dúvidas, o grande auxiliar de Novais naquelas terras, tanto na 

conversão de fieis, quanto nas ofensivas bélicas. 

Como se não bastassem os vários problemas do governador com as guerras e a 

falta de recursos, as fazendas de Santo Antônio e de Santa Cruz, em Angola, arrendadas 

por Paulo Dias de Novais não produziram como o esperado, devido a grande seca que se 

instalou naquele lugar, além de pouca gente para o serviço, falta de adubo e condições 

gerais para a execução dos trabalhos. O ano de 1579 foi abundante na produção, porém, 

o mesmo resultado não foi alcançado em 1580.85 Essas intempéries, dentre outras, só 
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foram agravando a situação de Paulo Dias de Novais, que embora tivesse um grande 

legado em suas mãos, não dispunha dos recursos suficientes para fazer prosperar as suas 

terras e negócios. 

Um dos eventos que, provavelmente, atravancou a chegada de recursos a 

Angola foi a União Ibérica (1580-1640), um momento difícil para a metrópole lusitana, 

pois gerou gastos com as batalhas a fim de impedir a anexação da coroa lusa ao reino 

hispânico. Mas, Portugal não obteve sucesso e Filipe II na Espanha, Filipe I em terras 

lusas foi coroado rei de Portugal. O reino lusitano não foi vencido apenas na guerra, 

mas também na força ideológica e política, pois a ânsia da burguesia mercantil em ter 

“maior acesso ao mercado espanhol na América (escravos e alimentos em troca de 

prata)86 suplantou a parcela da população, que desejava impor a candidatura de dom 

Antônio, um lusitano bastardo que tinha o apoio da Inglaterra.  

Com isso, Portugal sofreu a desestabilização política e financeira e ainda uma 

mudança no seu quadro orgânico, o que, consequentemente, prejudicou o andamento de 

algumas negociações exteriores. Apesar de a autonomia administrativa lusitana ter sido 

mantida,87 a União Ibérica causou certa instabilidade e alterações políticas no 

quotidiano do reino. Segundo Mafalda Soares da Cunha, a recriação de uma elite 

dirigente que adquirisse hábitos de comunicação política e suprisse a ausência física do 

rei era necessária para compor a nova estruturação e trazer estabilidade ao reino.88 Na 

ausência dessa corte, o reino português não dispôs de uma sociedade que encabeçasse 

fortemente as intermediações políticas do reinado. A consolidação da coroa luso 

hispânica veio da ação política de governantes e vice-reis de Portugal, que se colocaram 

como intermediários nos distintos órgãos de governo em Lisboa e Madri.89 Percebe-se, 

que a carência de agentes políticos preparados para promover a agregação das coroas 

dificultou o desenvolvimento lusitano, em um período que Portugal se lançou nas 

negociações econômicas voltadas para o exterior, como foi o caso de Angola. 

 Em meio à crise, Paulo Dias de Novais decidiu angariar novos meios internos 

para sustentar a conquista angolana. É bem provável, que após várias adversidades nas 
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batalhas, o governador, finalmente, resolveu investir nas minas angolanas, as quais já 

ambicionava há muito tempo, porém, era impedido pelos nativos de explorar essas 

riquezas. Paulo Dias de Novais não se encontrava em boa situação com suas finanças; 

prova disso foi o já mencionado empréstimo solicitado ao rei, de quinze mil cruzados, 

para ajudar nas necessidades da governança de Angola. E ainda, as desventuras em seus 

canaviais só agravou a situação contrária naquele período. Para conseguir chegar às 

minas, o governador negociou com a ordem inaciana, a fim de obter apoio para essa 

nova empreitada. Então, Paulo Dias de Novais fez doação de uma mina de prata à 

Companhia de Jesus, em cada beta que fosse descoberta. Esse privilégio só poderia ser 

revogado pelo rei, porém, só se tornaria um direito de fato, a partir das descobertas e 

posses das ditas minas.90 Dessa forma, os jesuítas deveriam se empenhar sobremaneira, 

para adquirir o bem concedido, inclusive nas batalhas pela aquisição das terras. Isso 

justifica o empreendedorismo da Companhia de Jesus diante das negociações temporais 

e suas alianças com o governo. Nota-se, que a carta de repartição se tratava de um 

contrato entre o governo temporal e os religiosos da ordem, a fim de auferir estabilidade 

material, além de domínio sobre o território explorado. Esses religiosos agiam como um 

verdadeiro exército de desbravadores, junto com a governança de Angola, em busca de 

meios de ampliação do poder, da consolidação do exercício de domínio e de sujeição da 

população nativa. A conquista se daria apenas com a dominação, mas começaria pela 

transformação das mentes daqueles povos, a partir da conversão ao catolicismo. Entrar 

em lugares desconhecidos, iniciar relacionamentos e ganhar crédito era tarefa árdua e 

morosa. Por isso, os conquistadores necessitavam tanto do apoio dos jesuítas, que já 

tinham bastante experiência em adentrar em terrenos desconhecidos e ganhar a 

confiança dos nativos, como foi no caso da América portuguesa.  

No mesmo dia, ou seja, 26 de agosto de 1581,91 o governador também doou 

uma sesmaria ao padre Baltasar Barreira, superior da ordem, situada entre os rios Lucala 

e Zenza. Todos os benefícios que havia nessas terras, como engenhos e águas eram 

isentos de pagamento de qualquer tipo de tributo. Essa doação possibilitou a fixação 

efetiva da ordem em Angola e melhor organização de estadia dos clérigos. A partir 

dessa concessão, os padres puderam se estabelecer naquele território e realizar 
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empreendimentos que favoreceram o assentamento dos religiosos e o crescimento da 

Companhia, bem como atividades agrícolas e de pecuária, dentre outras.  

Na mesma data, Novais doou à Companhia de Jesus, o dízimo de tudo que lhe 

rendesse, a fim de que esse recurso fosse aplicado em colégios e residências da ordem. 

Porém, é sabido que o rei havia retirado o direito de Paulo Dias de Novais de receber o 

dízimo que outrora havia sido concedido pela coroa. Essa doação do governador pode 

ter sido uma estratégia política para tentar reaver os dízimos que lhe foram removidos, 

conforme faz menção na carta enviada ao seu pai, em 1575.92 A partir do momento que 

doou parte dos seus ganhos à Companhia, além de conseguir aliados políticos que o 

auxiliasse na luta pela recuperação dos dízimos, antes pagos pelo rei, Paulo Dias de 

Novais demonstrava publicamente a necessidade de que o monarca restabelecesse a 

concessão do dízimo também à governança de Angola. Tanto, que o governador deixou 

claro em sua carta, que aquela doação à Companhia se converteria em serviço para a sua 

majestade. Assim como o possível retorno do pagamento dos dízimos pelo rei à 

governança angolana, também seria convertido em benefícios para a coroa, pois a 

empresa da conquista conseguiria os recursos necessários para atingir suas metas 

políticas. 

Novais começou a sentir de forma brusca os efeitos daquelas terras. Isso ficou 

nítido quando o governador abriu o seu coração para a sua irmã Guiomar, em carta 

datada de 03 de janeiro de 1584,93 e lhe contou sobre o seu cansaço devido ao excesso 

de trabalho naquela conquista, bem como sobre o seu envelhecimento precoce. Novais 

se despiu do traje de conquistador de Angola e exibiu à sua irmã, um homem fadigado, 

cansado e desesperançado com todo aquele investimento de anos de desventuras. Falou 

ainda, o quanto era consumido pelas necessidades materiais e sobre a sua falta de paz, 

devido o grande porte da conquista e das muitas coisas por fazer, sem dispor de recursos 

suficientes. Ele se via como um verdadeiro cativo de todo homem e, ainda, sem 

provisões básicas, como mesa, cama e casa.  

Paulo Dias de Novais chegou a confessar à sua irmã que estava se vendo 

consumir cedo demais e que a sua sorte de ainda não estar acabado era o auxílio do 

padre Baltasar Barreira, que não desamparava a conquista e, com a sua conversa, 

conseguia persuadir aos súditos do rei a continuarem com aquela empresa. E, por fim, 
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desabafou que os homens, com tantos trabalhos e riscos de suas vidas, esperavam 

grandes honras e mercês do rei, mas que uma carta de elogios já seria suficiente para 

apaziguar tamanha insatisfação. Percebe-se, o desânimo e talvez arrependimento por ter 

se embrenhado em longínquas terras com uma missão tão pesada em suas costas e sem 

o amparo desejado do rei. Era um homem solitário, cansado e desprovido de confortos 

mínimos. O fato de estar longe da família também deveria ser doloroso para aquele 

homem, que não deve ter contraído matrimônio, tampouco tido filhos. A fragilidade 

desse homem é revelada nessa carta de forma assombrosa, pois o incansável governador 

de Angola, negociante na América portuguesa e traficante de escravos, se mostra 

derrotado e abatido.  

Apesar de Alencastro rotular Paulo Dias de Novais como saqueador de 

Angola,94 é pertinente observar que o governador usou os meios que lhe eram 

disponíveis naquele momento para concretizar seus objetivos, ou seja, o tráfico escravo, 

que era a moeda de troca acessível, em meio a um universo que favorecia tais 

transações, por ser a escravidão um costume já existente na sociedade africana, desde 

tempos anteriores àquela conquista. Novais se esforçou sobremaneira para alcançar a 

completa dominação do território angolano e cumprir, assim, o que foi determinado pela 

coroa lusitana. Portanto, o envolvimento do governador com o tráfico pode ter sido 

consequência da necessidade de estruturação da conquista, ou seja, uma forma eficaz de 

angariar fundos para a manutenção da dominação dos territórios inseridos ao império 

luso. Assim, como o seu envolvimento financeiro com os negócios na América 

portuguesa, inclusive com os jesuítas, pode ter sido uma tentativa de ampliação das 

possibilidades de êxito da conquista e de retirar a sua própria família da difícil situação 

financeira que ele mesmo colocou, com os empréstimos solicitados à coroa.  

A prosperidade econômica da ordem jesuítica no Rio de Janeiro, no trato de 

suas fazendas e negócios, pode ter induzido Paulo Dias Novais o desejo de implantar o 

mesmo padrão para Angola, como já foi dito anteriormente. O governador tinha 

negócios com os engenhos da América portuguesa e também cultivava cana-de-açúcar 

nas fazendas angolanas95 e, possivelmente, tinha a intenção de produzir açúcar em 

grande escala, assim como acontecia no Rio de Janeiro.  
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Nota-se, portanto, que a preocupação do governador em fazer o negócio 

açucareiro crescer em Angola era grande, por ser o açúcar um produto de grande valor 

comercial e pela própria necessidade de consumo. Ao conseguir estabelecer uma 

produção eficiente do produto em Angola, além das negociações, o governador deixaria 

de ser dependente da importação dessa mercadoria, e assim ficaria em melhor posição 

comercial com o Rio de Janeiro, que dependia bastante da mão-de-obra escrava.  

 Na carta que expediu à sua irmã Guiomar Novais, que residia em Lisboa, o 

governador de Angola deixou bem claro a necessidade de vários produtos que vinham 

do Rio de Janeiro:  

Se aqui puder prover o Rio de Janeiro, terei açúcar em quantidade 

para tudo, porque maior já é aquela fazenda e dizem que é tão bom 
como a Ilha da Madeira; mas em tudo permite Deus embaraços, mas 

se o socorro vem, tudo correrá a caminho; tenho grandíssima 

necessidade das coisas abaixo para poder viver; tendo sentença dos 

terços, parece que sem falta poderem vir; peço-lhe que da sua parte 
faça tudo quando for possível para me mandar.96 

Nota-se, que a senhora Guiomar devia gozar de um considerável poder de 

influência na Metrópole, bem como na América portuguesa, visto que o governador 

escreveu à sua irmã, anunciando as suas principais necessidades de produtos advindos 

da América Portuguesa, embora a mesma se encontrava em Portugal. De certo, Paulo 

Dias Novais julgava que a irmã tinha condições de ajudá-lo a conseguir os produtos 

necessários, na tentativa de que seu sofrimento fosse ao menos atenuado, com o 

conforto que seria adquirido.   

A necessidade que encabeçou a extensa lista enviada por Novais à sua irmã foi 

a pólvora, visto que sem munição, a conquista fracassaria. Depois, falou do bom açúcar 

rosado que recebeu e comentou quanto à possibilidade de sua irmã atendê-lo novamente 

com mais quantidade do produto. Solicitou ainda, que fossem enviados dois escravos 

cozinheiros, um tacho grande com capacidade para o preparo de alimentação para 

oitenta homens, formando um conjunto com mais cinco tachos menores, além de três ou 

quatro panelas de cobre. O governador ainda expressa a carência de receber 

mensalmente seis pipas de farinha, uma dúzia de peneiras e um fogareiro.  Um tonel de 

azeite armazenado em talhas da Índia, com tampas de cortiça e cadeados, como 

costumam trazer da Índia, seis pipas de vinagre muito bom, dez arrates de especiarias, 

um arrátel de açafrão, dez alqueires de ameixas passas, quinze alqueires de grãos e 
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outros quinze de lentilhas. O governador deixou muito claro que esses pedidos tinham 

por finalidade acudir enfermos e necessitados.  

Em seguida, Novais deu continuidade à sua solicitação, porém informou que, 

na ausência desses produtos, saberia viver sem eles, apesar da grande necessidade que 

tinha. A maioria dos pedidos era de artefatos de uso pessoal e para o lar, como dois 

conjuntos de jantar de porcelana, contendo vinte peças cada, um quintal de estanho 

lavrado, algumas malegas de levante, dois resfriadores, uma bacia de latão muito 

grande, com seis menores dentro, seis bacias de barbear, seis bacias de urinar, quatro 

tachos de latão bem grossos, fortes e bem feitos, seringas de latão grande e muito boas, 

vasos verdes, sete ou oito talhas da Índia de até oito almudes cada, com seis cadeados, 

duas talhas para aguardente com cadeados, doze caixões da Índia de dois palmos de 

altura, com duas fechaduras cada um, forjados de betão e muito bem lavrados, todos de 

um só tamanho, para servirem de arca e de cômodas. Ainda aponta que era a 

necessidade também de artefatos para cama. Enfim, nota-se que as condições de vida 

naquele território não ofereciam conforto, tampouco fatura material.    

Parece que tanto a necessidade de produtos, quanto o evidente paralelo que o 

governador estabelecia entre Angola e o Rio de Janeiro, só fortalecia a sua provável 

intenção de fazer com que Angola se tornasse tão produtiva e próspera quanto o Rio de 

Janeiro. Até porque Paulo Dias de Novais possuía o controle da exportação de grande 

parte da distribuição de negros feitos cativos, produto essencial para a saúde financeira 

do Rio de Janeiro. De acordo com Stuart Schwartz, Portugal, Angola e a América 

portuguesa eram polos indissociáveis na história do Império português.97 Essa ligação 

se dava, principalmente, devido ao forte comércio entre esses territórios através das 

águas do Atlântico. Apesar das várias mercadorias negociadas, é óbvio que o escravo 

constituiu uma das maiores moedas de troca desse comércio. Com isso, a região do 

Congo-Angola se tornou um dos mais importantes postos de abastecimento de escravos, 

responsável por grande parte do total de cativos exportados.98 O funcionamento desse 

Império dependia da mão-de-obra escrava, logo, o envio e reposição de escravos às 

colônias se tornou imprescindível para o fortalecimento do Império português. 

Em Angola, a presença da Companhia de Jesus, assim como no Rio de Janeiro, 

foi imprescindível para a consolidação da conquista e para a fomentação do comércio 
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negreiro. Esse foi um dos vários motivos que fizeram com que Paulo Dias de Novais 

tivesse tanto interesse em fixar a estada da Companhia naquelas terras. Assim, os 

religiosos poderiam garantir um melhor domínio sobre os nativos, como fizeram do Rio 

de Janeiro, através dos aldeamentos e auxiliar na conquista territorial, por meio da 

evangelização e do aparato militar. A Companhia de Jesus se tornou fundamental para a 

conquista, de forma que o alargamento dessa empreitada não poderia mais se dar sem a 

participação dos religiosos. Seguir avante e obter o domínio total de Angola não era 

concebível para a conquista portuguesa, sem a aplicação da doutrina religiosa, 

tampouco sem o apoio dos inacianos. O governo de Angola dependia extensamente dos 

jesuítas para ampliar seus territórios e ter Angola de fato como uma aquisição lusitana. 

E para nutrir a permanência do auxílio desses religiosos na conquista, Novais abria as 

concessões e mercês, beneficiando extensamente a Companhia de Jesus.  

Parte das doações feitas pela governança, favorecendo a ordem jesuíta era 

firmada em cima de possibilidades, ou seja, para que a Companhia recebesse novos 

donativos era necessário conquistá-los primeiro, o que fazia com que a ordem fosse 

incentivada a se lançar na busca de novos bens para a coroa. Era um contrato de ajuda 

recíproca, que gerava benefícios para ambas as partes. Uma parte (religiosos) só 

receberia mercês quando contribuísse para a aquisição de novas posses para a outra 

parte (governo). Assim, os interesses da Companhia eram concretizados a partir das 

realizações da coroa, pois quanto maiores às possessões, maiores também seriam as 

áreas a serem evangelizadas e, consequentemente, as vantagens angariadas. Apesar de 

usarem constantemente o argumento ideológico libertário das viagens missionárias aos 

povos desconhecedores da verdadeira fé cristã, essa tática serviria também para abafar 

os ambiciosos motivos da busca por riquezas. O que não quer dizer que os lusitanos não 

participavam realmente dessa fé, mas também tiravam proveito da religião para fins 

lucrativos e exploratórios. 

Percebe-se, que havia uma relação bem próxima entre o padre Barreira e o 

governador Novais, que se associaram na conquista do território angolano, com a 

intenção de dominar os povos africanos e explorar aquela região, seja para obtenção de 

bens materiais, seja para convertê-los ao cristianismo, ou talvez para se atingir o desejo 

de cada um, fosse necessário que as intenções estivessem ligadas, pois a dominação não 

teria como avançar apenas em um âmbito. Baltasar Barreira foi o homem que tornou 

possível a conquista angolana, através da fé e da imposição da religião aos povos 
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subjugados. Foi o principal auxiliador do governador, como ele mesmo afirma na já 

mencionada carta expedida à sua irmã Guiomar.  

As palavras do governador, na carta, deixavam bem claro o grau de 

estreitamento na relação entre esses homens. Paulo Dias de Novais aponta o padre 

Barreira como o homem que ainda o mantinha de pé naquela empreitada. Além disso, o 

religioso ainda é mencionado como o mediador das negociações, no âmbito da 

conquista. Percebe-se então, a grande importância da presença do padre Barreira na 

composição da governança angolana, alguém que não só auxiliou o governador, mas, 

por vezes, tomou a frente de batalhas, dissensões e deu norte à conquista desse território 

hostil aos olhos dos conquistadores.  

 É bem provável que Paulo Dias Novais tenha escolhido como modelo 

econômico a ser seguido em terras angolanas, o da América portuguesa, devido ao 

sucesso que os jesuítas vinham alcançando por aquelas terras, além de terem sido os 

pioneiros no processo de desbravamento ao lado das autoridades e na dominação do Rio 

de Janeiro. Era essencial, tanto na América portuguesa, quanto em Angola o controle 

sobre a população nativa para que a conquista surtisse os efeitos desejados pelas partes 

envolvidas nesse processo. E é possível, que as experiências compartilhadas entre os 

jesuítas através das missivas tenham colaborado de alguma forma, para a implantação 

inicial dos trabalhos em Angola, visto que os jesuítas sofreram com bastantes 

intempéries logo na chegada e na tentativa de fixação na América portuguesa, assim 

como os seus irmãos em Angola.  

 O pequeno grupo de clérigos pertencente à Companhia de Jesus chegou à 

América Portuguesa em 1549, acompanhando o governador geral, Tomé de Souza.99 A 

ascensão da Companhia foi logo manifesta na colônia, com o crescimento dos 

aldeamentos, colégios e fazendas sob o controle dos inacianos. Porém, a instalação da 

Companhia de Jesus exigiu dos inacianos algumas mudanças em suas ações, devido às 

dificuldades coloniais, como o isolamento e a falta de renda advinda dos colégios 

europeus. Dessa forma, os religiosos acabavam por procurar alternativas financeiras 

para a manutenção da ordem religiosa.100 

                                                
99AMANTINO, Marcia. Auto de Sequestro e inventário que Dor. João Cardozo de Azevedo 

Dezembargador dos Aggravos da Rellação do Rio de Janeiro mandou fazer em virtude da ordem abaixo 
copiada da fazenda de Macâe que tem os pes da Comp. Do Collegio da mesma Cidade no caminho que 

vai para os lados denominados Campos dos Gaytacazes: Clio, Revista de pesquisa histórica. N. 27-2, 

2009. Clio, Revista de pesquisa histórica. N. 27-2, 2009, p. 247-267.  
100ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos, p. 151. 
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 A ocupação do Rio de Janeiro se deu de forma fragmentada, tendo sido 

necessário, primeiramente, a expulsão dos franceses que ocupavam a região desde 1555. 

Durante cinco anos, o governo tentou negociar com os invasores, para deixar a colônia, 

mas foi em vão. Em 1560, Mem de Sá, governador Geral do Brasil, foi enviado à 

Guanabara para expulsar os índios inimigos, conhecidos por Tupinambás e os 

estrangeiros franceses. Mas pouco tempo depois, os invasores franceses retornaram à 

Guanabara. Dessa vez, construíram duas fortificações: uma na Carioca e outra da Ilha 

Cara de Gato, depois chamada de Governador. E os indígenas também permaneciam nas 

redondezas da Guanabara, sempre atacando os colonos e os nativos rivais.  

 A América portuguesa foi palco de cruéis guerras intertribais. Dentre elas, as 

constantes batalhas travadas entre os Tamoios e os Temiminós, inimigos antigos que 

vingavam o sangue dos ancestrais, quando alcançavam a vitória.101 Esse cenário foi 

propício para os portugueses, quando tentavam se fixar no território, pois conseguir um 

grupo como aliado não representava apenas garantia contingente para possíveis batalhas 

a serem travadas, mas também força de trabalho nas construções de edificação da 

cidade, como casas, fortalezas e pontes, auxílio na descoberta de rotas, ajuda na 

provisão de alimentos, além de terem guias disponíveis para a exploração das riquezas 

da terra.  

 Em 1555, o padre jesuíta Luis Grã fez um acordo com Vasco Fernandes 

Coutinho, donatário do Espírito Santo, para levar os Temiminós para se estabelecerem 

naquela capitania, protegendo-os dos Tamoios e formando uma populosa aldeia,102 onde 

os jesuítas eram os guardiões. O cotidiano fez com que a relação de confiança entre 

esses padres e os indígenas só aumentasse.  Portanto, o retorno desses guerreiros ao Rio 

de Janeiro, em busca da retomada por suas terras era só uma questão de tempo. Logo, os 

Temiminós, liderados por Araribóia regressaram à Baía de Guanabara e, finalmente, 

combateram os Tamoios.  

 Aldear os índios que mantinham relações amistosas foi uma ação necessária 

para que o plano de fixação na América portuguesa tivesse êxito, pois possibilitou 

maior poder de influência sobre os indígenas e força de trabalho para os colonizadores. 

Ter os indígenas por perto e sob controle era a garantia de que os trabalhos 

continuariam e que o território estava bem guardado dos inimigos. Para isso, os jesuítas 

                                                
101ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses Indígenas: identidade e cultura 

nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 48 
102ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses Indígenas, p. 45  
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cumpriram o papel de tutores do povo autóctone, que aceitou se aliar aos 

conquistadores, usando como meio de influência a catequização e a proteção dos 

adversários.  

 No Rio de Janeiro, o trabalho dos jesuítas se deu, principalmente, na mediação 

entre as autoridades e os indígenas, além de tentarem exercer o controle sobre esses 

povos através da imposição do cristianismo.103 Mas também usavam o poder de 

influência nas frentes de batalhas contra os nativos que não aceitaram acordos.  

Da capitania de S. Vicente, o padre Manuel da Nóbrega, em carta ao 
Cardeal D. Henrique, mostrava também a urgência de se erguer uma 

grande povoação na Baía da Guanabara. A defesa da terra impunha 

que, para sacudir de vez o jugo dos franceses e pacificar os índios 
rebeldes, se fundasse uma cidade tão poderosa como já era, ao tempo, 

a Baía de Todos os Santos. As capitanias vizinhas seriam protegidas 

com o auxílio que lhes pudesse ser prestado no Rio de Janeiro; essas 

capitanias, sobretudo as de Espírito Santo e de S. Vicente, viviam em 
um período de fraqueza, sem esperança de resistir a novos ataques dos 

corsários franceses.104 

 Percebe-se, a influência que a Companhia de Jesus exercia sobre os assuntos de 

natureza temporal. O chefe da primeira missão jesuítica no Rio de Janeiro demonstrou 

grande interesse e urgência em concretizar a fundação da cidade, ao escrever para o 

cardeal D. Henrique. Tal ação confirma a hipótese de que os poderes temporal e 

espiritual ansiavam o domínio de territórios, além de utilizar a religião como a mola 

mestra para o êxito da conquista.  

 A chamada cidade velha ficava localizada entre o Pão de Açúcar, o Morro da 

Urca e uma elevação chamada de “Ponta Cara de Cão”, onde hoje se localiza o Morro 

São João.105 E foi erguida sob forte ameaça dos inimigos Tamoios, tendo sido 

necessário o auxílio de outras capitanias, que disponibilizassem reforços e mantimentos, 

como o Espírito Santo e Bahia para que a expulsão dos Tamoios e a fixação no território 

se tornassem possíveis.106 

 Em janeiro de 1567, os portugueses, finalmente, venceram os Tamoios e deram 

início ao processo de ocupação efetiva da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi efetuada 

                                                
103AMANTINO, Marcia . Os jesuítas na capitania do Rio de Janeiro e suas atuações no estabelecimento 

e na consolidação da cidade, p. 45-46.   
104SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O Rio de Janeiro no século XVI: Estudo histórico. Lisboa: Gráfica 

Manuel A. Pacheco, 1965. p. 80.  
105ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700) vol. 1. Rio de 

Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio & Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, 2010. p. 122.  
106ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700)  vol. 1, p. 128.  
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a transferência da cidade para um lugar que se julgava mais apropriado e trabalharam na 

fortificação construindo muros. A nova cidade surgiu da necessidade da coroa de 

resguardar o território descoberto dos inimigos, devido ao seu valor econômico para a 

coroa. No início, a cidade do Rio de Janeiro era apenas um fortificado núcleo urbano, 

numa terra descrita como “baixa e chã”.107 A área permitia a instalação de um excelente 

porto, fundamental para o comércio Atlântico. Porém, também facilitava tanto a defesa 

quanto os ataques bélicos contra os inimigos estrangeiros, por ser permeada por uma 

extensa orla marítima que ia até o sul da costa.108 

A distribuição de terras também foi feita a fim de que os sesmeiros tomassem 

posse de fato de suas propriedades. E os Índios Tamoios que conseguiram escapar da 

morte ou da escravização continuaram estabelecidos em aldeias próximas à cidade, 

atacando os colonizadores, sempre que fosse possível e desestabilizando a colonização 

lusitana na América portuguesa.109 

                           MAPA 3 – Capitania do de Janeiro Concessão de Sesmarias (1565- 1566).  

                                     

3ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700) vol. 1. Rio de 

Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio & Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, 2010. p. 213.  

 

                                                
107ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700) vol. 1, p. 122.  
108CAVALCANTE, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão 

francesa até a chegada da Corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 22.  
109ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700) vol. 1, p. 217. 
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Os jesuítas foram os primeiros a serem agraciados com a concessão de 

sesmarias na região da cidade do Rio de Janeiro. Estácio de Sá fez a doação a pedido do 

padre Gonçalo Vieira, capelão da cidade velha, que argumentou quanto à necessidade 

da edificação de um colégio para a nova povoação que se formava. A sesmaria foi 

concedida à Companhia por Estácio de Sá, em 1º de julho de 1565 e era conhecida 

como terras de “Iguaçu”, que se iniciava do nascimento da água que entrava uma légua 

e meia da cidade e ia até onde entrava a Baía de Guanabara, para a banda do noroeste, 

até uma tapera chamada Inhaúma, ainda com uma parte de terra que se estendia para 

dentro.110 

A Companhia de Jesus foi imprescindível no processo de consolidação dessa 

cidade, pois a presença desses clérigos garantiu os acordos com os nativos, formando 

um verdadeiro exército para lutar na expulsão dos inimigos, principalmente os franceses 

e, ainda, na própria fixação dos colonos católicos.111As dificuldades na colônia não 

eram poucas, como o isolamento e a falta de renda. Então, os clérigos partiram para 

algumas alternativas, a fim de adquirir bens materiais, para manutenção e ampliação da 

missão jesuítica naquela colônia.112 

Apesar desses religiosos não serem funcionários da coroa, foram bastante 

agraciados com concessões régias. De acordo com Paulo de Assunção, os beneplácitos 

do rei para com os jesuítas foram de quantias significativas e a troca de favores entre a 

coroa e a Companhia de Jesus era notória. Os jesuítas faziam constantes remessas de 

produtos à coroa, enquanto colégios e residências recebiam benefícios. Tais ações 

passaram a despertar comentários e conforme as práticas temporais atribuídas aos 

inacianos se ampliavam, assim também aumentavam as críticas. Porém, a Companhia 

argumentava, em sua própria defesa, que essas negociações seriam lícitas, por servirem 

para o sustento dos irmãos.113 

É notório que a movimentação financeira na Companhia não era pequena. Havia 

fortes negociações de caráter econômico, em meio às atividades religiosas, até porque o 

uso da moeda corrente era imprescindível, tanto para o crescimento, como para a 

manutenção da ordem. É claro que o empenho dos inacianos em promover o 

                                                
110ABREU, Mauricio de Almeida. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700) vol. 1, p. 266 
111AMANTINO, Marcia. Os jesuítas na capitania do Rio de Janeiro e suas atuações no estabelecimento 

e na consolidação da cidade, p. 45. 
112ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos, p. 151.  
113ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos, p. 158-160.  
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crescimento da conquista era revertido em benefício próprio, visto que acabava por 

também ampliar os seus bens materiais e seu poder temporal.   

 Uma linha bem tênue delimitava o limite entre os interesses espiritual e 

material, devido à associação desses interesses. É provável que, em determinados 

momentos, essas relações, devido à sua íntima ligação, tenham sido confundidas ou 

tratadas de maneira amalgamada, pois, eram os objetivos comuns que faziam o motor da 

conquista funcionar. É necessário lembrar que, na mentalidade da época, o poder 

terreno advinha do celestial, ou seja, o rei era ordenado por Deus. Portanto, a expansão 

do império, através das conquistas coloniais, não promoveu apenas riquezas e produção 

de conhecimento, mas a busca por converter outros povos ao catolicismo e de se 

beneficiarem desses encontros, como bem lhes aprouvessem. Percebe-se então, que 

existia uma fusão desses interesses materiais e espirituais usados para o fortalecimento 

do Império.114 

Os clérigos também eram beneficiados com as isenções de impostos, que 

permitiam que negociassem seus produtos por preços abaixo do mercado, favorecendo 

os lucros da Companhia, além das quantias arrecadadas para a manutenção da Ordem.  

Percebe-se então, que o poder dos religiosos aumentava consideravelmente, visto que 

tinham certas facilidades para ampliar seus bens materiais, negociar seus produtos e 

adquirir mão-de-obra cativa, por preços bem menores do que o valor de mercado.115 

De 4 de maio de 1573, pelo qual D. Sebastião decidia que os produtos 

enviados pelos padres da Companhia, residentes nas partes do Brasil 

para o reino, e pelos senhorios deles, de suas granjearias: criações, 

rendas ou esmolas não pagassem nas alfândegas, ou casa de despacho, 
tanto do reino como do Brasil, direitos alguns por saída ou entrada.116 

A ordem jesuítica se expandiu na colônia e demonstrou a sua força e seu poder 

de influência, não só no que diz respeito ao trato com a coroa, mas também com a 

sociedade da corte e, ainda, com os próprios cativos, que recebiam um tipo de 

tratamento diferenciado, como os estudos religiosos e novos hábitos culturais, julgados 

serem os corretos, como o uso de vestuário, por exemplo. 

Segundo Amantino, o número de propriedades dos jesuítas no Rio de Janeiro 

foi aumentando através de doações do rei, compras, doações de particulares e outras 

negociações, em que a ordem se envolvia. Aos poucos, os padres foram se tornando 

                                                
114SCHWARTZ, Stuart. O Brasil no Império marítimo português, p. 9. 
115ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos, p. 156-158. 
116ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos, p. 162. 
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senhores de terras, donos de engenhos e esmeros comerciantes, que produziam não só 

para o sustento das residências e colégio, mas para abastecer aldeamentos, auxiliar no 

consumo da cidade e de outros locais. Essas propriedades dependiam da mão-de-obra 

cativa, no início indígena e mais tarde, dos escravos negros advindos da África.117 

O crescimento rápido da cidade do Rio de Janeiro, com auxílio da Companhia 

de Jesus, chamou a atenção de vários negociantes, dentre eles, o próprio governador de 

Angola, que não se inibiu em comerciar com o Rio de Janeiro, como o advertiu o seu 

próprio pai: “esta terra toda murmura disto, que ele como há de conquistar Angola, se 

se mete com engenhos no Brasil;...”118 A ideia de integração do império poderia ter 

levado o governador a transpassar a distância e realizar transações na América 

portuguesa, pois estava negociando em território de domínio lusitano, não ferindo, 

portanto, qualquer código real. Mas esses negócios não eram bem vistos pelos seus 

compatriotas e de certo, alguns dos patrocinadores da conquista angolana também não 

ficaram satisfeitos. Antônio Dias deixou bem claro para o filho, na carta escrita em 23 

de agosto de 1578, que o fato de interferir em engenhos do Rio de Janeiro não era uma 

ação favorável politicamente, pois havia um forte comentário de que ele não conseguiria 

conquistar Angola, fazendo negócios no Brasil, ou seja, a prioridade do governador 

deveria ser a conquista de Angola e não a aquisição de terras e engenhos na América 

portuguesa. Todo tempo e atenção desperdiçados com os afazeres na América 

portuguesa acarretavam em gastos e poderiam ser interpretados como desmazelo com as 

coisas de Angola, além da possível desconfiança de que essas aplicações financeiras 

poderiam gerar prejuízos para os que investiam no território angolano. Paulo Dias, ao 

invés de investir as benesses recebidas de patrocinadores em Angola, poderia ter 

desviado parte de tais valores para enriquecimento próprio com negócios no Rio de 

Janeiro.  

Além do pai, como auxiliar e conselheiro nos negócios, mas que não vivia 

próximo, Novais tinha em Angola, o padre Baltasar Barreira para prestar todo auxílio 

necessário naquela conquista. A aproximação física pode ter favorecido a conformidade 

de esforços e pensamentos desses homens.  O clérigo não se continha em resolver 

apenas as pendências religiosas, mas se infiltrava em toda sorte de questões que a 

governança angolana estava envolvida. Barreira tinha liberdade suficiente para negociar 

                                                
117AMANTINO, Marcia e ENGEMANN, Carlos. Santa Cruz: de legado dos jesuítas a pérola da Coroa. 

Rio de Janeiro: UERJ, 2013. p. 19.  
118Carta de Antonio Dias de Novais a Paulo Dias de Novais (17-5-1579). In MMA vol. IV. MB – 

Adicionais, Ms. Livro 20.786, fls. 193-195. p. 310/314.  Doc. 89.  
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e resolver assuntos mais diversos, como por exemplo, a questão da guerra de dominação 

dos povos nativos. Esse homem era impetuoso e um espírito empreendedor, além de se 

tornar o principal cooperador de Paulo Dias de Novais, durante o seu governo. Portanto, 

não há como desvencilhar a figura desse religioso da análise sobre a governança de 

Angola no século XVI, tema do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO DOIS - BALTASAR BARREIRA E A SUA MISSÃO NA 

COMPANHIA DE JESUS 

 

 Baltasar Barreira foi um dos clérigos mais influentes da missão africana 

durante a segunda metade do século XVI. Era um homem de família nobre, mas que 

resolveu seguir o ideal de pobreza e mudar a sua vida em prol da propagação do 

evangelho. Consta em 1559, um registro do padre Barreira no colégio de Évora, como 

professor erudito de humanidades. Em 1579, com a idade de 41 anos, foi convocado 

pela Companhia de Jesus para substituir dois missionários que faleceram na África.119  

 A primeira estada de Barreira, em território africano, se deu por volta de 1570, 

quando foi a Angra, nos Açores, onde trabalhou na fundação de um colégio. Lá se 

estabeleceu como pregador, demonstrando domínio na expulsão de demônios. Porém, 

não parece ter permanecido por muito tempo nos Açores. Logo voltou a Portugal, para 

exercer a função de mestre de noviços, em Évora.120  

 Embora para Marina de Mello e Souza,121 o religioso tenha chegado a Angola 

no ano de 1575, junto com Paulo Dias Novais, governador de Angola, o nome do padre 

Barreira só foi cogitado como um dos possíveis ocupantes para a vaga de superior da 

ordem em Angola, no ano de 1579, conforme ficou registrado na carta do padre Manuel 

Rodrigues, de 29 de julho daquele ano: 

Tratando em Lisboa quem poderia ir à missão de angola, nos parecia 
que fosse o padre Baltasar Barreira por ser experimentado, prudente, 

de bom juízo, e edificação. Aceitou a missão com muito bom ânimo, e 

edificação de todos, e teria ido a Lisboa para partir. Consultei neste 

colégio com os padres, e com o padre Vasconcelos se faria profissão o 
dito padre Barreira e a todos nos pareciam tem as qualidades em se 

requerem, e que era bem fazê-la. Com esta vã informação que 

responde diretamente o interrogatório que aqui temos para profissão. 
V. P. verá em domínio, mas conveniente, e isso faremos. O dito padre 

depois que veio de Angra, reside em este colégio de Évora agora, e 

por isso consultado aqui sua profissão e já escrevi para o Padre 
Manuel Alvarez a Lisboa, por que em meu consultor, que me enviasse 

                                                
119LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592). 
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120LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592). 
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121SOUZA, Marina de Mello. Religião e poder no Congo e Angola, séculos XVI e XVII universo mental 
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seu parecer a cerca desta profissão, e por ventura virá antes que o 

padre Vasconcellos se parta.122 

 

 O padre Baltasar Barreira era reconhecido pelos religiosos da ordem jesuíta 

como um homem íntegro, sensato e de conduta exemplar. O nome do clérigo era 

afamado entre o alto escalão lusitano e devia também compartilhar de bastante 

influência entre os nobres, assim como vários integrantes da ordem, pois “eram 

confessores de reis, de governadores, de autoridades e eram consultados por eles em 

assuntos políticos, econômicos, estratégicos...”.123 Presume-se, portanto, que a escolha 

do superior necessitava da aprovação, não só da Companhia, mas também das 

autoridades políticas do império lusitano, a fim de manter os acordos e as negociações, 

sempre presentes entre os jesuítas, o governo temporal e a sociedade.  

 O religioso chegou à Luanda em 23 de fevereiro de 1580, ocupando o cargo de 

superior da ordem Jesuítica em Angola, num momento bastante delicado entre as 

relações lusitanas e angolanas.  O governador de Angola, Paulo Dias Novais, apesar de 

ter conseguido uma convivência pacífica com o ngola, devido à existência de alguns 

acordos firmados, enfrentou um combate, quando perdeu cerca de trinta lusitanos, fato 

que abalou as relações pacíficas, outrora estabelecidas.  

  

Vi o negócio em tais termos, que foi necessário, depois de o 
encomendar muito a Deus, publicar que queria ir aonde estava o 

Governador, exortando a alguns que por cá andavam espalhados a que 

fizesse o mesmo. Foi o Senhor servido, que esta nossa ida tivesse 
melhor e mais feliz sucesso do que a esperança humana podia 

prometer, porque foi mui extraordinário o ânimo que todos cobraram 

com a gente que lhe foi de novo, porque estavam tais, que nem 
pólvora tinham de espingarda, nem fazenda, nem mantimento. Indo eu 

pelo rio me vieram buscar em uma vã canoa os principais que andam 

na companhia do Governador e me levaram por terra por ser mais 

perto; à entrada dispararam alguns tiros de artilharia, e me saíram 
quase todos a receber; nisto, em chegando começou a soar: arma, 

arma, com tão grande estrondo que já parecia que estavam os inimigos 

pela povoação. Armaram-se os nossos depressa, e saíram ao encontro 
com tanta presteza, que lhe não deram lugar para efetuar o que 

pretendiam, e daquele dia por diante que é de S. João Baptista foi 

Nosso Senhor servido, que nunca mais os nossos foram cometidos, 

antes foram sempre cometedores, e por isso, e pelas grandes mercês 
que dali por diante lhes fez Deus, pediram ao Governador que 

chamasse aquele lugar Porto de S. João.124  

                                                
122Carta do Padre Manuel Rodrigues ao Geral da Companhia (29-7-1579). In MMA Vol. XV ARSI – Cod. 

Lus., 68, fls 211-211v. p. 261/262. Doc. 97. 
123 MANSO, Maria de Deus Beites. A companhia de Jesus na Índia (1542-1622), p. 46. 
124Monumenta Missionária Africana: África Ocidental (1570-1600). Compilação e notas de Antônio 

Brasio. – Volume III. Lisboa: Agência Geral do ultramar, 1953. Evangelização; Missões religiosas; 
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 A forma como o inaciano foi recebido demonstra a autoridade e o poder de 

influência que detinha mediante os conquistadores. Apesar de ter sido convocado pela 

Companhia para assumir o papel de superior da ordem jesuíta em Angola, o padre não 

perdia qualquer oportunidade de se infiltrar no âmbito do poder temporal. Com o aval 

do governador, o religioso agia com liberdade e autoridade diante de impasses e 

negociações, além de auxiliar em decisões importantes a respeito do território.  Barreira 

parecia ter grande interesse não só pelos assuntos de ordem bélica, mas também na 

administração temporal daquela conquista.  

Apesar da sua função religiosa, o padre parecia ter fascínio pela conquista 

territorial. Pode ser que essa atração pela guerra esteja também ligada à vitória 

espiritual, pois a evangelização se dava de forma mais segura e eficaz em áreas 

dominadas.  Por conseguinte, deve-se levar em consideração, que para a mentalidade da 

época, ganhar as almas para Cristo era o principal objetivo da Companhia de Jesus, 

logo, não é de se estranhar que esses padres, principalmente os superiores, se 

empenhassem com verdadeiro afã para evangelizar toda e qualquer criatura, que ainda 

não estivesse sido salva pelo catolicismo.  

 Segundo Alencastro, o pensamento do clérigo era o de que a evangelização não 

teria êxito, a partir do topo da pirâmide hierárquica, apesar de ter ele mesmo batizado o 

primeiro nobre em Angola. O exemplo falido da política governamental do Congo, 

como já foi explicado no capítulo anterior, fazia com que os religiosos investissem pela 

“guerra total de conquista econômica, territorial e ideológica.” A partir dessa opção, 

Barreira também passou a agir como um chefe militar, ajudando moralmente e 

materialmente os capitães e soldados e, ainda, torcendo pólvora.125 Além de a guerra 

afirmar o caráter de imposição da religião, mediante o exercício da força e domínio 

sobre o outro, a ação bélica também era um bom negócio para angariar muitas almas 

para o serviço de Deus e, ainda, mão-de-obra para a manutenção dos serviços nos 

alojamentos jesuíticos, com a captura de guerreiros.   

 Baltasar Barreira exaltou os trabalhos dos obreiros da Companhia, que 

padeceram em prol da missão. O padre sempre demonstrava em suas cartas, que tinha 

grande interesse em arrebanhar os pagãos à fé católica e afirmava com veemência que a 

natureza precípua da conquista era a salvação das almas. O clérigo advertia ainda, que 

                                                                                                                                          
Documentos Oficiais. BNL — CA, Ms. 308, fls, 237-238.  Carta do padre Baltasar Barreira ao padre 

Sebastião de Morais (31-01-1582) -  CA, Ms. 308, fls. 225-226. p.  208/211 Doc. 47.  
125ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 170. 
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tal conquista não se dava em defesa de lucros, mas a pretensão era a de converter almas 

à cristandade. Porém, para que todo esse discurso espiritual surtisse efeito no âmbito 

material, havia a necessidade de que também fossem gerados investimentos concretos.  

 Negócio bastante rentável para a Companhia de Jesus foram as doações de 

minas e de terras feitas pelo governador. No dia 24 de junho de 1581, os lusitanos 

saíram vitoriosos de mais um ataque contra o inimigo e logo após o sucesso da batalha, 

o governador doou aos jesuítas uma mina de prata em cada beta, ou banda de terra, que 

viesse descobrir, a fim de auxiliar na construção de edifícios, igrejas, ornamentos e o 

fabrico necessário. E concedeu ainda, o direito de os jesuítas negociarem a mina, se 

necessário. O governador passou a obrigação de doação da dita mina também aos seus 

herdeiros.  

Paulo Dias Novais, capitão e governador destes novos reinos de 

Sebaste na conquista de Etiópia. Faço saber ao que esta minha carta de 
repartição virem, que eu por bem, por me assim parecer serviço de 

Deus e do rei nosso senhor, e bem aumento, e conversão destas 

províncias, havendo respeito ao muito fruto espiritual que os padres da 
companhia de Jesus tem feito nestes reinos na conversão de gente 

deles, e portugueses, que neles residem, e ao que se espera que sempre 

façam, e assim há muita necessidade que há para adiante de muita 

cópia de padres, e irmãos, de dar ao padre Baltazar Barreira, superior 
dos padres, da Companhia de Jesus nestes reinos, e conquista, e em 

seu nome a dita Companhia que ora nela reside, e ao diante residir, 

para edifícios, igrejas, ornamentos, e mais fábrica necessária a elas, e 
assim pela sustentação dos ditos padres, como por tudo o mais que lhe 

for necessário, e a eles parecer, de uma mina de prata em cada beta 

que se descobrir e repartir, a qual mina escolheram os ditos padres, 
depois que se der a primeira, de maneira que a sua seja sempre a 

segunda, as quais minas a dita Companhia poderá se beneficiar ou 

mandar beneficiar, vender e trespassar, ou escambar de modo que lhes 

parecer, e melhor estiver, de que pagaram os direitos ao rei nosso 
senhor, o que lhe assim dou enquanto sua alteza o tiver por bem, e não 

mandar o contrário; a qual carta de repartição que assim faço pela 

maneira sobredita a dita Companhia de Jesus, prometo que nunca em 
tempo algum vá contra ela em parte nem em todo, em juízo, nem fora 

dele, e mando a meus herdeiros, sucessores, que vendo esta por mim 

assinada, e sela com  meu selo e cumpram, e guardem, e façam, 
inteiramente cumprir e guardar como nela se contém, e deixem ao dito 

padre Baltazar Barreira, e seus sucessores usar de todas as coisas nela 

declaradas, sem a isso lhe porem dúvida ou embargo algum.126 

 A carta de repartição do governador à Companhia de Jesus parece se tratar de 

um acordo firmado com o padre Baltasar Barreira, como consequência da vitória 

alcançada, pois se deu apenas dois meses após o combate. É possível que se tenha 

                                                
126Carta de repartição de Dias Novais à Companhia de Jesus (26-8-1581). In MMA XV ARSI - Cod. Lus. 

79, fls 38 – Cópia. p. 263/264. Doc. 98 
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firmado um compromisso tendo como base o incentivo às novas conquistas para que os 

jesuítas se empenhassem nos desbravamentos, usando de sua influência, persuasão e 

estratégia militar para granjear novas terras. É notória a complexidade dessas relações, 

visto que o envolvimento entre o poder temporal e o religioso se deu em meio a vários 

interesses, às vezes, comuns, outras vezes distintos. Porém, é provável que esses 

acordos fossem feitos com o aval da coroa, como deixou claro o governador na carta, ao 

assegurar que esse contrato somente seria desfeito a partir das ordenanças reais.  

 Dentre os benefícios, a ordem poderia edificar igrejas, fundir ornamentos e 

usar os recursos no sustento dos padres.127 Os religiosos poderiam ainda, vender a mina, 

negociar ou trespassar, caracterizando assim, os jesuítas como negociantes ativos 

naquela conquista. 

  No mesmo dia que Dias Novais concedeu aos jesuítas o direito de usufruírem 

de minas de prata, encontradas em Angola, ou seja, vinte e seis de agosto de 1581, o 

governador também doou à ordem uma sesmaria nas terras próximas ao rio Zenza.128 

Essas terras tinham a provisão de água, pois abarcavam em seu território os rios Lucala, 

Zenza e Coanza e, provavelmente, eram situadas em uma localidade privilegiada. Nota-

se, portanto, o empenho de Novais de promover o bem-estar e oferecer subsídios à 

Companhia para o seu avanço e manutenção nas novas terras. Dessa forma, a 

Companhia de Jesus começou a agregar ao seu patrimônio uma gama de propriedades e 

benefícios adquiridos através das relações com o poder. É importante notar que esse 

território doado aos inacianos pelo governador ainda não estava sob total domínio da 

coroa, pois pouco tempo depois, em trinta e um de janeiro de 1582, o padre Baltasar 

Barreira mencionou sobre confrontos nas proximidades dessas terras.  

E passou assim, que estando o governador ao longo do Rio Coanza, 
em um lugar muito defensável, mas tão doentio que lhe consumiu em 

obra de um ano quase as duas partes de trezentos soldados que levava. 

O rei do Congo mandou socorrer com grosso exército de gente da 

terra, em que entravam obra de cinquenta portugueses, com o qual se 
entendia que o negócio da conquista ficaria fácil; mas sucedeu que 

chegando ao arraial dos ambundos, que assim se chamam angolas, 

foram desbaratados e fugiram com perda de muitos milhares, que 
ficaram no campo. De onde se seguiu que os ambundos ficaram com 

esta vitória tão soberbos que não tinham em conta os nossos, e alguns 

fidalgos que estavam à parte do governador, entendendo que não tinha 

                                                
127Carta de repartição de Dias Novais à Companhia de Jesus (26-8-1581). In MMA vol. XV  ARSI -  Cod. 

Lus., 79, fls 38 – Cópia. p. 263/264. 98 
128Carta de doação de Dias Novais à Companhia de Jesus (26-8-1581). In MMA vol. XV ARSI -  Cod. 

Lus., 79, fls 41-42 –  p. 265/267. Doc. 99.  
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poder para defendê-los do rei de Angola, começaram a retroceder e 

confiar-se na sua amizade.129 

 

 O governador Novais, em outubro de 1581, fez uma doação de todo o dízimo, 

que lhe rendesse, à Companhia. Um terço dos rendimentos da capitania e governança 

que viessem a angariar, bem como parte das terras e rendas que o rei e seus sucessores 

anexassem à conquista de Angola seriam entregues à ordem para a construção de 

colégios e residências.130  

 

Paulo Dias Novais, capitão e governador destes novos reinos de 
Sebaste na conquista de Etiópia. Faço saber aos que esta carta de 

doação virem, que eu por bem, por me parecer muito importante ao 

serviço de deus e do Rei nosso senhor, de dar aos padres da 

Companhia de Jesus que nesta conquista residem, e ao diante 
residirem, o dízimo do que render, assim agora como em tempos 

vindouros, o meu terço dos rendimentos desta capitania e governança, 

de que o Rei Dom Sebastian que está em glória me tem feito mercê. E 
assim, de toda a mais quantidade de terra e rendas que o rei nosso 

senhor e seus sucessores pelos tempos adiante acrescentarem a esta 

conquista, pela que o padre Baltasar Barreira, que hora é repartir, e 

aplicar aos colégios e residências dela, conforme a ordem de seus 
superiores...131 

 

 Foi concedido um número expressivo de doações do governador de Angola à 

Companhia de Jesus, num curto período de tempo. Isso indica que as ações do 

governador demonstravam a existência de um compromisso entre o poder temporal 

(governo de Angola/ coroa portuguesa) e o poder espiritual (Companhia de Jesus/Igreja) 

com o intuito de adquirir êxito nas suas investidas. Uma explícita troca de favores entre 

a ordem jesuítica e a coroa, num âmbito onde os interesses se fundiam e ao mesmo 

tempo se complementavam na expansão da conquista. 

[...] assim há muita necessidade que há para o diante de muita cópia de 

padres, e irmãos, de dar ao padre Baltazar Barreira, superior dos 

Padres, da Companhia de Jesus nestes Reinos, e conquista, e em seu 
nome à dita Companhia que ora nela reside, e ao diante residir, pera 

edifícios, igrejas, ornamentos, e mais fábrica necessária a elas, e assim 

pela  sustentação dos ditos Padres, como por tudo o mais que lhe for 

necessário, e a eles bem parecer, de uma mina de prata em cada beta 
que se descobrir e repartir, a qual mina escolherem os ditos padres, 

depois que se der à primeira, de maneira que a sua seja sempre a 

segunda; as quais minas a dita Companhia poderá beneficiar ou 

                                                
129Carta do padre Baltasar Barreira ao geral da Companhia de Jesus (31-01-1582). In MMA vol. XV ARSI 

- Cod. Lus., 138-140 v,  p. 269/278. Doc. 101.  
130Carta de doação de Dias Paulo Dias Novais à Companhia de Jesus (18-10-1581). In MMA vol. XV 

ARSI - Cod. Lus., 69, fls 39 - fls. 321-322 . p. 268 Doc. 100.  
131 Carta de doação de Dias Paulo Dias Novais à Companhia de Jesus (18-10-1581). In MMA vol. XV 

ARSI - Cod. Lus., 69, fls 39 - fls. 321-322 . p. 268 Doc. 100.   
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mandar beneficiar, vender, e trespassar, ou escambar pelo modo que 

lhe parecer, e lhe[s] melhor estiver, de que pagaram os direitos a El rei 

nosso senhor, o que lhe assim dou enquanto sua alteza o tiver por 
bem, e não mandar o contrário; a qual carta de repartição que assim 

faço pela maneira sobredita a dita Companhia de Jesus, prometo que 

nunca em tempo algum vá contra ela em parte nem em todo, em juízo, 
nem fora dele, e mando a meus herdeiros, e sucessores, que vendo esta 

por mim assinada, e selada com meu selo a cumpram, e guardem, e 

façam, inteiramente cumprir e guardar como nela se contém, e deixem 

ao dito Padre Balthazar Barreira, e a seus sucessores usar de todas as 
coisas nela declaradas, sem a isso lhe porem dúvida ou embargo 

algum.132 

 

 A doação de minas de prata do governador de Angola aos jesuítas, que 

residiam naquele território, permite considerar que os clérigos também estavam 

engajados nos trabalhos de exploração das terras africanas. A mão-de-obra utilizada era, 

em sua maioria, a escrava. Logo, é possível constatar que os inacianos possuíam 

homens feitos cativos em suas terras e se beneficiavam dessa força de trabalho a fim de 

manterem eficiência no funcionamento das suas residências, bem como na extração de 

riquezas encontradas nas terras conquistadas. Além das doações e outros benefícios 

recebidos, os clérigos também se mantinham a partir dos meios produzidos nas 

possessões, por isso a importância do recebimento de doações de terras para a 

Companhia. Desenvolveram a agricultura, pecuária, fabricavam utensílios e alguns 

produtos alimentícios. A terra e os seus proveitos eram bastante necessários para o bom 

andamento da empresa. Por conseguinte, os produtos que eram obtidos nos vários 

trabalhos executados serviam para o sustento dos religiosos, auxiliavam nas 

negociações de troca, escambo e até mesmo na aquisição de vários artigos, dentre eles 

os escravos, que eram imprescindíveis para a manutenção da missão. Além de 

trabalhadores, os cativos eram os alvos da missão, pois ao alcançarem essas vidas e as 

resgatando para o cristianismo, os religiosos estavam cumprindo o principal papel da 

missão, ou seja, salvar almas que até então não conheciam a verdadeira religião. Além 

desses serviços básicos, os clérigos poderiam se aventurar em labutas bem mais 

complexas, como a exploração de minas de prata. A partir dessa constatação, pode-se 

perceber a obstinação dos religiosos da Companhia em obter maior poder temporal e se 

firmar nas austeras terras africanas. 

                                                
132Carta de repartição de Dias Novais à Companhia de Jesus (26-8-1581). In MMA vol. XV ARSI -Cod. 

Lus. 79 fls 38 – cópia p. 263/264. Doc. 98.  
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 A Companhia alcançava grande êxito nos negócios, principalmente, devido ao 

modelo administrativo da ordem ter sido seguido com rigor.133 A disciplina entre os 

adeptos, a regulamentação interna rígida e votos de obediência e pobreza contribuíam, 

profundamente, para a administração de excelência da Companhia. 

 Barreira, como Superior da ordem, foi incumbido de receber e administrar as 

doações, que ajudaria no sustento da missão, pois o crescimento da Companhia, 

consequentemente, alavancava também a conquista. Portanto, era bem natural o 

entusiasmo do governador de Angola em conceder vários benefícios à Companhia. 

Tudo leva a crer que o período que Paulo Novais governou Angola foi de crescimento 

da ordem jesuítica, devido o seu apoio na sustentação da missão.  

 O clérigo se mostrou um poderoso auxiliar134 de Paulo Dias Novais nos 

negócios da conquista e é possível que essa parceria entre a Companhia de Jesus e o 

governo de Angola tenha se tornado tão eficiente, devido à afinidade entre os líderes de 

ambas as instituições. A semelhança entre os objetivos comuns pode ter sido 

responsável pela formação dos acordos amistosos e produtivos. Contudo, os jesuítas 

agiam também como intermediários135 entre os nativos e a coroa, a fim de cooperar para 

a efetivação da conquista, pois a presença dos clérigos era essencial para firmar e 

manter determinados pactos com os nativos e com a coroa e para adentrar pelo 

território.  

 

2.1- A atuação do padre Barreira no avanço da conquista 

 

Conforme já visto, a chegada de Barreira em Angola se deu em um período 

crucial para a manutenção da conquista daquele território. Após cinco anos de paz entre 

o ngola e o governador, um clima de conflito havia se instalado. No período anterior à 

contenda, os portugueses negociavam, normalmente, pelo reino, enquanto o governador 

ajudava o rei, oferecendo proteção às suas terras. Porém, um português íntimo do 

monarca angolano, aconselhou-o que matasse os lusitanos, que estavam estabilizados no 

território régio e que tomasse as suas fazendas, porque, em algum tempo, esses homens 

poderiam armar um golpe e capturar o reino. O rei, então, forjou a existência de uma 

falsa guerra e mandou os quarenta portugueses, que habitavam no reino, para a cidade 

                                                
133ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 76. 
134ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 173. 
135HORTA, José da Silva. A Guiné do Cabo Verde: Produção Textual e representações 1578-1684. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011. p. 208. 



67 

 

de Cabaça, que lutaram e desbarataram os inimigos. Após a vitória, logo que deitaram 

para descansar, foram todos mortos pelos inimigos verdadeiros, ou seja, seus 

companheiros angolanos. O rei tomou a fazenda, no valor de mais de duzentos mil 

lefucos, pouco mais de 60 mil cruzados e matou mais de mil escravos cristãos. Mandou 

matar, também, os portugueses negociantes que atuavam no reino. O governador cercou 

o reino e desbaratou os inimigos, destruindo também a província de Ilamba. O líder 

angolano mandou matar o traidor, pois disse que não era bom que vivesse, aquele que 

traiu os seus irmãos; depois, mandou matar os principais do reino, chamados de Tendála 

ou Quitinga, que eram os auxiliares mais próximos do rei e mais importantes 

politicamente.136  

Outra hipótese para o confronto seria a administração da Mesa da Fazenda, que 

teria trazido inquietação entre os comerciantes de Angola, quando retiraram desses, o 

direito a um terço dos rendimentos sobre a escravaria.137  

  Logo após a vitória, em maio de 1580, Novais organizou a conquista, ao longo 

do rio Cuanza, a fim de dominar o território das minas de Cambambe, situadas na 

Província de Mosseque. Porém, mesmo com o apoio militar do rei do Congo, os 

soldados foram desbaratados. As adversidades que contribuíram para o fracasso dessa 

empreitada foram as mais variadas. Como por exemplo, a terra muito doentia, que em 

um ano consumiu cerca de duzentos soldados, assim como a ajuda militar demorada do 

rei do Congo, além da fome e cansaço dos soldados, por ficarem acampados por dois 

anos em Mocumbe,138 próximo às minas de Cambambe, aguardando para o ataque. 

Porém, uma das maiores dificuldades para o êxito da batalha foi o desânimo dos sobas 

aliados ao governador, que passaram a não mais acreditar na vitória e, 

consequentemente, retrocederam. Com isso, um clima de desconfiança se instalou, 

atrapalhando ainda mais o desempenho bélico.  Diante da derrocada dessa batalha, o 

padre Barreira resolveu interferir, recrutando homens em Luanda e partindo, ele próprio, 

ao encontro do governador.139   

 O ímpeto de Baltasar Barreira, em recrutar homens para a guerra, não se 

restringe apenas ao desejo de um religioso em propagar o Cristianismo, mas de um 

                                                
136História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594). In MMA vol. IV. ARSI – Lus., 106, fls. 29-39. p.546/581.  Doc 132. 
137LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 55 
138LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 55 
139Carta do padre Baltasar Barreira ao padre Sebastião de Morais (31/01/1582). In MMA vol. III BNL — 

CA, Ms. 308, fls. 225-226.  p. 208/211. Doc. 47.  
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chefe militar pronto para alcançar a vitória. Esse trabalho não foi apenas uma escolha de 

homens para lutar nas batalhas, mas uma tarefa, onde o uso da persuasão fazia toda a 

diferença para condicionar esses guerreiros a obterem êxito nas batalhas. Cada soldado 

deveria ter a convicção de que, ao pegar em armas para garantir a vitória do reino 

lusitano, asseguraria também, a ideologia cristã, como meio de convencimento e de 

lograr no avanço e dominação do território angolano, quanto à força bélica, como meio 

de dominação dos povos nativos. 

 A afirmação do padre jesuíta Sebastião Morales140 sustenta a indagação de que 

o êxito na exploração das terras da conquista se converteria em benefício para a 

evangelização.  

… e estão aqui as amostras das minas de prata e fundem tanto as 
pedras que de lá se enviam, que não duvido isso, será ocasião de 

fazer-se muito caso de aquela terra. Com isso se abrirá mais a porta 

para o evangelho e agora vão além de os soldados e estão para 
embarcar-se dos irmãos que tenho já escrito a V. P. s. o irmão Joan de 

La Cruz, e o irmão Francisco Nunes; ambos de boas forças, de 

confiança, devotos e obedientes e que podem ajudar em tudo.141 

 O padre Sebastião Morales relacionou, diretamente, a necessidade de recursos 

materiais à expansão espiritual, conforme o pensamento do superior da ordem na missão 

em Angola, o padre Barreira. A cada território sujeitado, também se abriam portas à 

evangelização, pois se tratava de uma forma para potencializar a conquista. A 

dominação e a conversão faziam parte de um único projeto. Se o povo subjugado não 

fosse também convertido ao cristianismo, o controle dos nativos seria bem mais difícil e 

trabalhoso. Portanto, o governo temporal se tornou extremamente dependente da 

propagação da ideologia cristã, sendo os jesuítas, os religiosos que mais se destacavam 

no aprimoramento de táticas de persuasão, principalmente, por terem o auxílio de 

materiais peculiares à companhia, como estratégias de ensino que eram utilizados, como 

o catecismo e, ainda, submetendo os recém-convertidos aos ritos dos sacramentos, 

principalmente o batismo, tido como o mais importante deles, já que para alcançar o 

reino dos céus a criatura precisaria nascer de novo, pois  o batismo representava a morte 

e ressurreição do indivíduo.    

                                                
140O padre Sebastião de Morales foi confessor da Infanta D. Maria, esposa de Alexandre Franese, Duque 

de Parma, na Itália, entre 1565-1577. Foi enviado pelo Geral Mercuriano para dirigir a Província 

Portuguesa entre 1580-1588. Em 27 de Março de 1588 foi consagrado bispo do Japão, em Lisboa. 

Faleceu na viagem, perto no porto de Moçambique a 19/08/1588. 
141Carta do padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia de Jesus (28-03-1586). In MMA vol. XV 

ARSI - Cod. Lus., 69, fls. 220-221 v – p. 294-295.  Doc. 109. 
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 Não somente o padre Barreira142, mas também Sebastião de Morales143 

atribuíram grande importância à vitória alcançada em 24 de agosto de 1585, quando os 

conquistadores mataram e prenderam os seus principais inimigos. Porém, a grande 

celebração se deu, também, pelo motivo de o exército ter aberto caminho para uma área 

em que se acreditava possuir ricas minas de prata, o que traria muita prosperidade tanto 

à missão, quanto à conquista. 

 É possível conjecturar que essa vitória trouxe certa estabilidade aos trabalhos 

missionários e à conquista temporal, pois o próprio padre Sebastião de Morales chegou 

a afirmar, no ano de 1586, que “Toda a Ilha de Loanda já é cristã”144 e que os padres 

estavam ensinando a doutrina cristã com grande afinco. Essa benfeitoria também se deu 

no Congo, no ano anterior, quando o padre Jorge Pereira, por ordem de Baltasar 

Barreira executou uma missão, fazendo acordos com o rei e com o bispo, segundo o 

padre, para tratar de assuntos pertinentes ao serviço de Deus,145 mas, provavelmente, 

com o início de certo equilibro alcançado em Angola, as alianças temporais com o 

Congo àquela altura, também estavam sendo novamente buscadas.   

 Ao afirmar que o reino de Angola havia aceitado o catolicismo com 

homogeneidade, o padre Sebastião de Morales, não somente legitimou a imposição 

religiosa, mas, principalmente, a supremacia portuguesa naquele reino.  

 A pacificação dos nativos pelos conquistadores aumentava a possibilidade de 

acordos econômicos. E o ano de 1586 foi em especial, um período de propício para 

negociações em Angola, sendo favorável não só para a cristianização, mas também para 

o avanço da conquista de territórios hostis. O próprio Barreira relatou em uma carta, 

com data de 14 de maio de1586146, sobre a batalha vencida em decorrência de um 

milagre atribuído à Virgem Maria, como era de seu costume sempre dar um sentido 

sobrenatural aos fatos. Provavelmente, o padre se referia à peleja de Cacicola, quando 

                                                
142Carta do padre Baltasar Barreira ao Provincial do Brasil (27-08-1585). In MMA vol. XV  BNL – CA, 

Ms 308 – fls. 233-234.  p. 323/325. Doc. 84. 
143Carta do padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia de Jesus (28-03-1586). In MMA vol. XV 

ARSI - Cod. Lus., 69, fls. 220-221 v – p. 294-295.  Doc. 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
144Carta do padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia de Jesus (02-11-1586). In MMA vol. XV 

ARSI - Cod. Lus., 69, fls. 297-298 – p. 294-295. Doc. 115. 
145Carta do padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia de Jesus (02-11-1586). IN MMA Vol. XV 

ARSI - Cod. Lus., 69, fls. 297-298 – p. 294-295. Doc. 115. 
146Carta do padre Baltasar Barreira (14-05-1586). In MMA vol. III. BNL — CA, Ms. 308, fls, 328.  p. 

328/331. Doc. 86.  
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os portugueses saíram vitoriosos, mesmo em menor número.147 Nesse acontecimento, o 

religioso escreveu que uma espessa névoa foi a responsável por desbaratar os inimigos.  

Entre estas entrou a cabeça do Capitão mor, que também veio com o 

mesmo cargo em outra batalha grande, que os nossos venceram os 

anos atrás, da qual ele mesmo como testemunha de vista referiu uma 
coisa de muita glória de Deus e da virgem, a que esta conquista te 

tomado por padroeira, a qual nos contou um português digno de fé, 

que por via de Congo foi onde está o rei de Angola, e falando um dia 

com este Capitão sobre a guerra que os nossos venceram, 
perguntando-lhe como fugiram, respondeu que não foram  os nossos 

causa disso, porque bem viam, quão poucos eram, mas os fez fugir o 

temor e espanto, que neles causou uma mulher de muita autoridade 
que viram no ar, acompanhada de um homem ancião com uma  espada 

de fogo na mão. E assim sempre se entendeu que aquela vitória se não 

podia alcançar se particular milagre do céu.148 

  

 Na mesma carta, o padre destacou a importância da vitória alcançada sobre as 

terras de Ilamba. O triunfo dos conquistadores nessa área foi bastante relevante, porque 

Ilamba era a maior província angolana, ocupando a terça parte de todo o reino.149 Era 

um momento significativo para os conquistadores, pois o domínio sobre os nativos 

aumentava sobremaneira.  

 Mesmo tendo vivido em meio às duras guerras nos anos anteriores, parecia que 

a evolução da conquista no ano de 1586 foi grande. Com isso, foi possível para os 

conquistadores acreditarem que estavam chegando a uma fase de maior estabilidade 

naquele território. Ainda alcançaram as terras de Moseque, onde ficavam situadas as 

minas de Cambambe, que diziam serem mais ricas que a do Peru,150 e de um fidalgo 

chamado Angola Calunga. Essas terras eram muito importantes para os portugueses, 

pois acreditavam, veementemente, que eram as terras mais ricas daquele território.  

Em todas estas serras há muitas minas de quase todos os metais, e 

querem dizer, que como o reino for todo sujeito a Portugal, que se 

acharão minas d'ouro, principalmente no Moseque, que é a mais rica 
terra de todas, e mais fresca, e sadia que estão as minas de prata de 

Cambambe que são as mais ricas que os Portugueses até agora até 

achado. Estas minas são serras altas, e mui compridas, de penedia, e 

não são como lá imaginam e [que] luze por fora, são como as do reino, 

                                                
147Carta de Baltasar Barreira para o provincial do Brasil (27-08-1585) in MMA Vol. III. BNL — CA, Ms. 

308, fls. 233-234.  p. 323/325. Doc. 84.  
148Carta do padre Baltasar Barreira (14-05-1586). In MMA Vol. III BNL — CA, Ms. 308, fls, 237-238. p. 

328/331. Doc. 86.   
149Carta do padre Diogo da costa ao provincial de Portugal (31-5-1586). In MMA Vol. III BNL — CA, 

Ms. 308, fls. 234-236v. p. 332/339.  Doc. 87.  
150Carta de um padre provincial de Portugal (15-12-1587) . In MMA Vol. III BNL — Alguns Capitvlos 

cit., Res. 234 (P), fls. 58V.-64. p. 348/355. Doc. 93.  
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somente até muitas veias de prata, as quais quanto mais cavam, tanto 

mais tiram maior quantidade e melhor prata; destas veias há muitas 

que parece ser impossível acabarem-se nunca.151 
 

 Mas, apesar do triunfo na guerra, as conversões foram poucas nesse ano, sendo 

batizadas quatrocentas ou quinhentas almas.152 Os padres, na missão de Angola, 

afirmavam que, em tempos de guerra não podiam fazer mais do que sustentar aqueles 

que já eram cristãos.153 Portanto, a guerra era a prioridade naquele momento, visto que, 

conforme a pacificação fosse alcançada, a cristianização seria mais eficaz.   

 Apesar do pequeno número de convertidos no ano de 1586, Barreira se 

mostrou bastante animado em relação ao domínio do território, informando na missiva 

que o governador estava determinado e que havia disposição para concluir o negócio da 

conquista.154 O padre estava tão infiltrado nas ações militares, que não gastou tempo 

esclarecendo quanto às poucas conversões naquele período, preferindo dar ênfase aos 

feitos temporais.     

 Ainda houve algumas alianças de paz, como no caso do rei de Benguela, que 

solicitou a uma relação amistosa com o governador e ofereceu ainda, a sujeição do seu 

reino à coroa portuguesa. Segundo o próprio padre Diogo da Costa, Benguela se tratava 

de um reino de pessoas de entendimento, possuidores de uma terra fértil, de boas 

colheitas e rico em minas. Um aliado como essa era de suma importância para o 

governo angolano, pois além do fortalecimento político, o reino era dotado de provisões 

materiais. 155   

 Mediante as vitórias, conforme relatado na carta datada de 27 de agosto de 

1585, o padre Barreira sempre ressaltou um caráter milagroso aos fatos. Os fenômenos 

naturais eram vistos como acontecimentos excepcionais, que favoreciam o êxito dos 

cristãos em detrimento dos gentios. E mesmo com um número bem menor de soldados, 

a providência divina agia em favor do exército, tanto que todos saíram vivos daquela 

batalha.156   

                                                
151Carta do padre Diogo da costa ao provincial de Portugal (31-5-1586). In MMA Vol. III BNL — CA, 

Ms. 308, fls. 234-236v . p. 332/339.  Doc. 87. 
152Carta do padre Baltasar Barreira (14-5-1586). In MMA Vol. III BNL — CA, Ms. 308, fls, 237-238. p. 

328/331. Doc. 86. 
153Carta do padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia (28-3-1586). In MMA vol. XV ARSI — 

Cód. Lus., 69, fls. 220v-221. p. 294-295.  Doc. 109. 
154Carta do padre Baltasar Barreira (14-5-1586). In MMA Vol. III BNL — CA, Ms. 308, fls, 237-238. 
155Carta do padre Diogo da costa ao provincial de Portugal (31-5-1586). In MMA Vol. III BNL — CA, 

Ms. 308, fls. 234-236v. p. 332/339.  Doc. 87. 
156Carta do padre Baltasar Barreira ao Provincial do Brasil (27-08-1585). In MMA vol. XV BNL – CA, 

Ms 308 – fls. 233-234. p. 323/325. Doc. 84. 
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 A exaltação do caráter miraculoso aos acontecimentos propiciava aos jesuítas a 

imagem de instrumentos de Deus, usados para cumprir a vontade do pai.157 Ou seja, o 

estabelecimento da coroa portuguesa e da religião católica em terras que se encontravam 

em processo de dominação. A interdependência entre o religioso e o secular favorecia a 

criação de vários meios de benefícios mútuos, como as mercês distribuídas pela coroa, 

assim como a grande assistência militar dos jesuítas nas guerras de conquista. Ora, se o 

rei representava a figura de Deus na terra e um dos seus papéis era o de levar salvação 

aos gentios, logo, cabia aos jesuítas a condição de edificadores da cidade de Deus, uma 

povoação de homens feitos à imagem de divina. Percebe-se então, que a ação 

militarizada agregada à religião e a interpretação da existência de fenômenos divinos, 

nas ações militares representava uma característica comum dos poderes envolvidos. 

Tanto o poder político quanto o poder espiritual buscavam a cidade ideal.  

 A conquista possuía uma amplitude, que ia além da territorial, onde a economia 

e a ideologia, além de outras questões culturais, também sofriam transformações. As 

negociações entre a América portuguesa, a África e Portugal ampliaram 

consideravelmente o poder do Império e aceleraram a economia mundial, enquanto o 

catolicismo foi uma das grandes armas ideológicas utilizadas para favorecer o domínio 

lusitano.  

 Segundo José Augusto Leitão, essa ambição pela conquista temporal trouxe 

críticas de alguns dos membros da Companhia ao clérigo, inclusive de superiores em 

Lisboa, como foi o caso das reclamações do padre Sebastião de Morales, que não se 

conformava com as andanças de Barreira ao lado do governador na guerra. Para 

Morales, Barreira se metia, mais do que o necessário, com Novais e com os negócios 

temporais.158 A forte ligação entre Barreira e Novais gerava desconforto entre os 

jesuítas, sendo um dos motivos, o fato de haver algumas desavenças entre o bispo e o 

governador.159 Barreira sempre ficava numa posição delicada, por, provavelmente, ter 

quebrado o protocolo hierárquico da rígida Companhia, principalmente no que diz 

respeito às negociações temporais.   

                                                
157CARDOSO, Vinícius Miranda. Favorecida do Senhor e acrescentada por Sua Alteza: Jesuítas, rei e 

mercês na fundação e patronímica do Rio de Janeiro. Juiz de fora, Locus revista de História, v. 18, n.02, 

2013. p. 313.   
158LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 65-66.  
159Carta do padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia (28-3-1586). In MMA Vol. XV ARSI — 

Cód. Lus., 69, fls. 220v-221. p. 294-295.  Doc. 109. 
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 Após o reconhecimento de certa estabilidade e pacificação em Angola, Barreira 

procurou introduzir critérios administrativos para a residência daquele território. Como 

modelo, o padre, provavelmente, usou a província do Brasil.160 O crescimento do 

número de doações àquela residência, somado ao próprio desenvolvimento e, 

consequentemente, certa autonomia administrativa podem ter sido os fatores que 

contribuíram para chamar a atenção do clérigo. Mais tarde, em 1593,161 Baltasar 

apontou o colégio da Bahia, como padrão para a fundação de um colégio em Angola. O 

padre utilizou diversos argumentos para justificar a necessidade de um colégio naquele 

território, tomando por base questões econômicas, como as roças, currais de gados. E 

afirmou ser essa a pretensão do já falecido governador Dias Novais, quando passou para 

a Companhia a tutela dos sobas, pois o pagamento dos tributos por parte desses chefes 

sustentaria a fundação de novos colégios.  

 A conquista material se tornava urgente para o reino lusitano, pois o maior fim 

era o de dominar novos territórios e alcançar maior estabilidade para a coroa. Já os 

clérigos tinham como um dos principais objetivos, a conquista espiritual, mas para que 

ela fosse realizada era imprescindível obter bens materiais, a fim de alcançar almas para 

Cristo. 

 A missão de conversão onerava alto custo, portanto, ao se aliar à conquista, a 

sociedade jesuíta recebeu vários benefícios para alcançar a estabilidade naquelas terras. 

Os subsídios doados pelo governador eram passados, na sua maioria, diretamente ao 

padre Barreira, certamente por ser o Superior da missão, ser experiente o bastante para 

suprir eficientemente a ordem, mas também por ser o homem de confiança do 

governador Dias de Novais.   

 Baltasar Barreira demonstrou ser, além um grande articulador e estrategista, um 

dos maiores especialistas da ordem. Missivista assíduo, homem de escrita perfeita, 

conhecedor dos engenhos de açúcar da Bahia, e o mais experimentado missionário da 

África.162 A partir de suas ações e sua larga experiência, pode-se chegar à conclusão de 

que o padre tratava com veemência dos assuntos financeiros da instituição. O religioso 

participou ao padre Sebastião de Morales sobre uma dívida que o colégio da Bahia tinha 

com a residência de Angola há mais de quatro anos, no valor de 68 mil reis e por terem 

                                                
160Carta de Sebastião de Morales ao Geral da Companhia (13-12-1586). In MMA Vol. XV ARSI — Cód. 

Lus., 69, fls. 321-322. p. 304/305. Doc. 116.   
161Fundação de um colégio em angola dos padres da Companhia (15-6-1593). In MMA Vol. XV ARSI — 

Cód. Lus., 79, fls. 56-56 v e 58-59 v e 57-57 v. p. 335/340.  Doc. 127.  
162ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos viventes, p. 172. 
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ficado com um escravo no mesmo colégio por mais de três anos, quando deveria 

permanecer lá apenas por cinco ou seis meses, ou mais tardar um ano, a fim de quitar 

uma “ocasião de pecado”, porém, o cativo não teria sido devolvido.163 Nota-se então, a 

existência de negociações com cativos entre jesuítas da missão de Angola e da Bahia, 

com a ciência do superior de Angola, além de empréstimos financeiros entre os jesuítas.    

 O governo de Angola teve a preocupação de acomodar os jesuítas em terras 

que necessitavam ser civilizadas, segundo os padrões lusitanos e, para isso, nada mais 

eficaz do que o poder coercitivo da religião. O fato de terem se instalado no território e 

de terem se aprofundado no conhecimento da cultura local ajudaram os religiosos na 

aproximação com esses gentios e, com isso, puderam adquirir melhores métodos de 

execução do controle sobre a população nativa. Portanto, vale frisar que conforme 

afirma Paula Monteiro, durante cinco séculos “o missionário foi um ator histórico 

importante na elaboração do que se poderia chamar de linguagem colonial” 164  pois 

foram essenciais no papel de aproximação e transformação cultural e leituras sobre o 

outro, primordial para que a colonização tivesse êxito.  

 A presença do governador em rituais eclesiásticos165, como o batismo de um 

fidalgo nativo de angola e a permissão para realização de cerimônias religiosas, em sua 

própria residência, demonstra, mais uma vez, que os poderes temporal e espiritual se 

fundiam na empreitada da conquista e no estabelecimento desses dois interesses. Até 

porque tanto a Companhia de Jesus, quanto o governo angolano agiam a serviço do rei e 

apesar de a Companhia ser uma ordem religiosa, era também uma das ramificações do 

poder desse Império e se colocava sempre em obediência à coroa, em função de obter 

cada vez mais vantagens régias.  

 O exemplo do batismo do sogro do rei de Angola permite averiguar várias 

nuances desses encontros e relações. Quando o songa foi indagado sobre seu 

apadrinhamento, ele convidou, honrosamente, o governador Paulo Dias Novais para ser 

seu padrinho. Isso significa que a leitura feita pelo fidalgo sobre o governador pode ter 

sido a de um homem dotado dos poderes temporal e espiritual para protegê-lo, pois uma 

das funções do padrinho era a de encaminhar o afilhado na fé e orientá-lo. Além disso, o 

ritual do batismo também promoveu aproximação e facilidade para se firmar acordos no 

                                                
163Carta do padre Sebastião de Morales ao geral da Companhia  (13-12-1586). In MMA vol. XV ARSI - 

Cod. Lus., 79, fls 39 -  p. 268 - cópia  p. 304/305. Doc. 116. 
164MONTERO, Paula. Deus na Aldeia, p. 41. 
165Carta do padre Baltasar Barreira ao Geral da Companhia de Jesus (31-01-1582). In MMA vol. XV 
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âmago da conquista e possibilidades de troca de favores frequentes entre essas 

autoridades. Como mais uma forma de legitimar o poder, o padre Baltasar Barreira 

convenceu o nativo a absorver o modo de vida lusitano e o agraciou com o mesmo 

nome do governador de Angola. A cultura era imposta de todas as formas possíveis, 

juntamente com os aspectos religiosos, assim como a mudança da indumentária do 

songa descrita por Barreira:  

[...] e além da graça que sempre mostrou em se vestir à portuguesa, 

porque parecia criado nisso, aquele dia parece que lhe acrescentou o 

gosto com o qual ia ao batismo. Fiz-lhe cerimônias ordinárias, pondo-

lhe por nome Dom Paulo de Novais, por ser o Governador seu 

padrinho [...].166 

 A terra não ajudava, pois as doenças atacavam os recém-chegados, conforme 

registrou o padre Baltasar Afonso em carta datada em 19 de janeiro de 1585,167 que os 

setenta soldados que chegaram a Angola, no final de 1584, em três dias caíram doentes, 

com exceção de apenas um, que continuou são. O padre ainda relata mais uma 

importante intempérie contra o grupo: As armas não funcionavam bem, trazendo perigo 

para os soldados, pois vários arcabuzes explodiam ao serem manuseados. Diante dessa 

situação difícil, Barreira tratou logo de ir de encontro à guerra, com o propósito de 

encontrar o governador e acamparem nas terras das minas de Cambambe. A clara 

intenção do grupo em se apossar de um território tido como rico em minerais, mais uma 

vez aponta para importância econômica da conquista.  

 A partir do ano de 1587, principalmente após os problemas enfrentados pela 

Companhia em relação aos sobas, a missão começou a demonstrar maior declínio. O 

significativo, porém lento avanço dos anos anteriores, foi sufocado. Foram vários os 

motivos que enfraqueceram a Conquista e, consequentemente, a missão religiosa. A 

decisão da coroa em retomar os tributos entregues pelos sobas à Companhia de Jesus foi 

uma das principais causas de atrofiamento do domínio português em Angola. Logo após 

as ordens reais, Barreira decidiu não mais correr com os sobas, ou seja, o padre deixou 

de ser responsável pelas negociações com esses líderes. A ordem dependia bastante 

desses subsídios para se manter naquelas terras hostis, principalmente, devido à pouca 

                                                
166Carta de doação de Dias Novais à Companhia de Jesus (26-8-1581).  In MMA vol. XV ARSI - Cod. 

Lus., 79, fls 41-42 p. 265/267. Doc. 99. 
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assistência prestada pela coroa. Porém, o reino lusitano carecia muito do auxílio dos 

jesuítas para conservar a paz naquela área. Logo, quando o padre abandonou a posição 

de mediador dos sobas, esses chefes, em sua maioria, se rebelaram contra o domínio 

português.  

 A morte de Paulo Dias Novais também foi um agravante para a decadência da 

conquista, visto que o governador e o padre Barreira formavam uma espécie de 

sociedade no empreendimento da dominação. Tamanha a afinidade entre esses dois 

homens, que o padre Barreira esteve ao lado do governador durante seus últimos 

momentos de vida, o qual confiou ao religioso à entrega do seu testamento.168 O 

falecimento do governador foi um duro golpe para os homens que se esforçavam para 

dominar, definitivamente, o território. Os próximos governadores de Angola fizeram 

administrações breves, o que dificultou ainda mais o progresso da conquista. 

 Luis Serrão governou de 1589 a 1591, quando tomou posse André Ferreira 

Pereira, de 1591 a junho de 1592. O próximo governador, Francisco de Almeida, de 

1592 a 1593, teria sido um dos grandes empecilhos para Baltasar Barreira continuar 

suas negociações em Angola. As terras que Dias Novais havia doado à Companhia para 

construção de três colégios em Angola, juntamente com os sobas, foram tomadas por 

Almeida, através de uma provisão real. Barreira requereu os bens de volta ao 

governador e insinuou que essa atitude foi tomada por falta de conhecimento da 

situação outrora estabelecida. E que o governador, por ser dotado de cristandade e 

justiça, não tomaria os bens pertencentes à Igreja, unidos à Companhia e aplicados pela 

sede apostólica para sempre.169 Barreira deixou bem claro para o governador que esses 

bens não poderiam ser retirados da Companhia, por serem doação eterna. Ele ainda 

declarou em sua carta que o governador tinha, por obrigação, favorecer os religiosos 

que se ocupavam com a salvação das almas.  

 O padre foi mais longe ainda, quando afirmou que qualquer pessoa, 

independente de sua qualidade e condição, que representasse algum tipo de embaraço à 

conquista, principalmente no que diz respeito aos bens da ordem, poderia ser 

                                                
168Monumenta Missionária Africana: Africa Ocidental ( 1 4 6 9 - 1 5 9 9 ) Suplemento aos séculos XV e 

XVI  Compilação e notas de Antônio Brasio. – Volume IV. Lisboa: Agência Geral do ultramar, 1953. 

Evangelização; Missões religiosas; Documentos Oficiais. Falecimento de Paulo Dias de Novais (09-05-

1589). PADRE ANTÓNIO FRANCO — Synopsis Annaíium Societatis Jesu in Lusitânia ab Anno 1540 
ad Annum 1725, Augustee-Vindeiicorum ct Grsecii Anno MDCCXXVI, páginas 1 5 1 - 1 5 2. p. 511/513. 

Doc. 125. 
169Requerimento do padre Baltasar Barreira a D. Francisco de Almeida (15-9-1592). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 79, fls. 69-70 v. p. 323/327. Doc. 124.  
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excomungada.170 Esse fato demonstrou, claramente, a pretensão do poder espiritual 

sobrepujar o temporal. A atitude do religioso, ao desafiar a autoridade maior naquele 

território, talvez tenha sido o último recurso para não perder os bens da Companhia. 

Somente o temor de morrer sem a salvação poderia impedir Almeida de tomar as 

propriedades, que segundo Barreira, pertenciam àquela ordem. 

 Barreira, ainda afirmou a Francisco de Almeida, que, se ele mantivesse tal 

posição, o padre ordenaria aos missionários que retornassem ao reino lusitano ou para o 

Brasil, pois em Angola não poderiam se sustentar.171 O clérigo deixou claro que no 

Brasil era mais fácil se manter ou mesmo ajuntar cabedais. Os irmãos da América 

portuguesa viviam mais confortavelmente e com a empresa melhor estabelecida que os 

residentes em Angola. Sem terras e sem os sobas, os missionários não teriam subsídios 

para garantir a continuidade dos trabalhos de evangelização.172 Quando o padre levantou 

a hipótese de os padres da Companhia, que se dedicavam à evangelização em Angola, 

fossem para o Brasil, deixou clara a ideia de que na América portuguesa, os religiosos 

tinham condições melhores de vida, ou seja, é possível conjecturar, que os clérigos da 

missão de Angola desejavam viver como os seus irmãos residentes no Brasil.  

 Ao responder ao padre Barreira, Francisco de Almeida o advertiu sobre a sua 

real missão, que era pregar nos púlpitos, ou seja, a evangelização. O governador ainda 

demonstrou a sua indignação com aqueles que fugiam das obrigações que eram dadas 

pelo rei, prejudicando a conquista e o bem comum, para defender interesses próprios. E 

ainda fez questão de relatar que a Companhia de Jesus vinha angariando muitas riquezas 

naqueles reinos, devido à grande quantidade de sobas que estavam sob a guarda da 

ordem, que se aproveitava desses chefes por vários anos. O governador alegou que o rei 

não tirou os sobas de ninguém, pois desde a guerra de matamba, que os sobas não 

reconheciam mais ninguém como senhor, tampouco pagavam tributos.173 Portanto, o 

padre estaria reclamando sobre uma possessão que não lhe pertencia, pois os sobas não 

mais admitiam a soberania dos padres.  

 Uma questão muito importante levantada pelo governador foi sobre a validade 

das doações concedidas pelo rei a Paulo Dias de Novais. Os benefícios eram concedidos 

                                                
170Requerimento do padre Baltasar Barreira a D. Francisco de Almeida (15-9-1592). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 79, fls. 69-70 v.  p. 323/327. Doc. 124. 
171Requerimento do padre Baltasar Barreira a D. Francisco de Almeida (15-9-1592). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 79, fls. 69-70 v.  p. 323/327. Doc. 124. 
172Requerimento do padre Baltasar Barreira a D. Francisco de Almeida (15-9-1592). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 79, fls. 69-70 v. p. 323/327. Doc. 124. 
173Requerimento do padre Baltasar Barreira a D. Francisco de Almeida (15-9-1592). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 79, fls. 69-70 v. p. 323/327. Doc. 124. 
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através de declarações e não havia qualquer provisão real em relação aos sobas. 

Portanto, Novais teria doado o que não era dele. Logo, os sobas sempre foram de 

propriedade da coroa. E, além disso, nas mercês reais era especificado que se o 

beneficiado deixasse de cumprir qualquer condição estipulada, a doação perderia a 

validade e o bem retornaria para a coroa. Segundo Francisco Almeida, Novais não teria 

cumprido qualquer uma das exigências imposta pelo rei.174 Barreira estaria reclamando 

poder sobre o que nunca havia pertencido à Companhia de fato. Portanto, os sobas 

faziam parte daquela conquista e pertenciam ao reino lusitano.   

 Essa discussão trouxe sérios problemas à Companhia, que, por pouco, não teve 

de deixar a missão de Angola e retornar a Portugal. O rei, ao receber as notícias sobre a 

questão dos sobas, imediatamente deu ordens para que os inacianos retornassem e 

outros religiosos tomassem o território. Porém, o cardeal arquiduque conseguiu 

apaziguar a situação e o monarca voltou atrás, exigindo apenas a presença de Barreira, 

com o pretexto de que havia necessidade de tratar de coisas pertinentes à missão.175   

 As queixas do governador, provavelmente, influenciaram o rei em tomar a 

decisão de exigir que o Padre Baltasar Barreira voltasse a Portugal. As defesas foram 

inúteis e o religioso se viu obrigado retornar ao reino lusitano para se justificar 

pessoalmente. Porém, antes de chegar ao seu destino, o clérigo desviou para o Brasil.176 

A breve carta escrita por Barreira ao Geral da Companhia, aos quinze dias do 

mês de maio de 1593, já em Lisboa, trata de sua viagem forçada à Metrópole, com a 

parada estratégica no Brasil. A importância desse desvio de rota não deve ser 

desprezada, visto que o próprio padre Barreira se colocou a disposição para fazer a 

viagem a Portugal, a fim de prestar esclarecimentos sobre novidades que teriam surgido 

depois que o governador Francisco de Almeida viajou para a corte.    

Porém, não ficou claro o motivo pelo qual Barreira veio parar na América 

portuguesa, mas é possível que estivesse à procura de aliados quanto à questão dos 

sobas e da possessão de escravos, por parte da Companhia. E tentando ainda, o 

fortalecimento político, visto que a sua popularidade andava abalada no reino, devido os 

sucessivos desgastes com os novos governantes em Angola, principalmente, com 

Francisco de Almeida.   

                                                
174Requerimento do padre Baltasar Barreira a D. Francisco de Almeida (15-9-1592). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 79, fls. 69-70 v. p. 323/327. Doc. 124. 
175Carta do padre João Álvares ao Geral da Companhia (20-03-1593). In MMA Vol. XV  ARSI — Cód. 

Lus., 72, fls. 70v.-71. p. 328/330.  Doc. 125.  
176Carta Baltasar Barreira ao Geral da Companhia (15-5-1593). In MMA Vol. XV ARSI — Cód. Lus., 72, 

fls. 98-99. p. 331/332.  Doc. 126. 
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 Após o retorno ao reino lusitano, Barreira mudou drasticamente o seu discurso 

em relação à conquista angolana: 

Há muitas razões para tratar a Companhia de largar aquela empresa, 

porque sendo a cruz daquelas partes tão seca e repugnante à nossa 

natureza quanto se pode imaginar, há poucas esperanças de fruto 
espiritual, porque há poucas daquela Conquista se levar ao cabo. E há 

muitas coisas que impede a quietação dos nossos, se para tratar desta 

matéria for necessário ir eu a Roma falo-ei vindo ordem de N.P.G. E 

podendo-se escusar declararei tudo por apontamentos, ainda que 
como as terras são estranhas não se pode tratar como convém  as 

coisas que a elas pertencem senão praticando-se de vagar e mui 

miudamente. E se isto se houver de fazer em algum tempo, mais 
importava ser agora que em outro.177 

  

 O que teria acontecido para que os argumentos do padre no que diz respeito à 

missão de Angola mudassem tão bruscamente assim? Diante do impasse político 

Barreira não vislumbrou meios de continuar a missão espiritual em Angola. Nos 

governos anteriores, principalmente durante o de Paulo Dias Novais, o padre tinha carta 

branca para se meter em várias instâncias da conquista. Já havia se acostumado a dar 

ordens, prestar assessoria e aconselhar intimamente o governador Novais. Diante da 

relutância de Francisco de Almeida em acolher tal posição, Barreira viu o poder escoar 

por suas mãos. Agora, o superior de Angola tinha de aceitar o retrocesso da sua 

conquista pessoal, que levou anos para ser construída. O seu poder de influência foi 

limitado pelo governador e, com isso, as possibilidades de angariar fundos para a 

missão foram, brutalmente, reduzidas.  Diante dessas intempéries o padre enxergou a 

possibilidade de novas investidas em outros territórios.  

Ajudara a trazer V.R. comissário de N.P.G. para fazer no que toca a 

Angola o que a cá parecer, e ainda para mandar alguns dos que lá 
estão não se aquietando a terra, para o Brasil, Congo e outras partes 

onde podem fazer mais fruto.178 

 

 Novamente, Baltasar Barreira voltou seus olhos para o Brasil e percebeu a 

possibilidade de mandar homens de sua confiança para aquela área.  Essa visão pode ter 

sido fruto de sua viagem à América portuguesa. Ao ter se deparado com uma 

administração da Companhia, que estava se tornando cada vez mais próspera e, 

consequentemente, o crescimento do poder econômico da ordem naquelas terras, o 

                                                
177Lembranças do padre Baltasar Barreira para o padre provincial dos jesuítas (1593). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 60, fls. 239-239v. — Cópia. p.341/342.  Doc. 128.  
178Lembranças do padre Baltasar Barreira para o padre provincial dos jesuítas (1593). In MMA Vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., 60, fls. 239-239v. — Cópia. p.341/342.  Doc. 128. 
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religioso pode ter se interessado em aumentar os negócios no Brasil. Após a morte de 

Paulo Dias de Novais, Barreira, além da perda do poder de influência em Angola, 

também sofreu considerável prejuízo econômico causado pela mudança de governo, 

pois o superior da ordem não conseguiu conquistar lugar tão célebre, semelhante o que 

tinha na administração anterior, além de ter perdido o amparo do governador e grande 

parte dos privilégios, como a regalia de guardar os sobas, que lhe rendia quantias 

consideráveis:  

... Os sobas pagavam aos jesuítas e conquistadores tributos em 

escravos, gado de toda a espécie, mantimentos, panos da região e 
pedras de sal, em troca do seu reconhecimento e permanência na 

dignidade de sobas.179 

  

 Os jesuítas dependiam, diretamente, do trabalho escravo para tocar suas 

residências, colégios, lavouras, currais e até mesmo na guerra. Portanto, essa 

proximidade com os sobas, que agiam como fornecedores de escravos atendia a 

carência por mão-de-obra, supriam outras necessidades da missão, como a entrega de 

mantimentos como pagamento de imposto e ainda, auxiliavam na pacificação da área 

conquistada, um importante elemento de sustentabilidade e manutenção do domínio 

lusitano. Nota-se, então, a importância de ter a tutela desses líderes. Esses encontros 

entre os sobas e os jesuítas merecem atenção, portanto, serão estudados de forma 

aprofundada no capítulo seguinte.    

 O padre que lutou por anos ao lado do governador de Angola foi, praticamente, 

deportado para Portugal. Agora, precisava explicar questões delicadas, quanto às suas 

ações praticadas em Angola, em relação à sua atitude em se aliar aos conquistadores no 

que dizia respeito aos sobas, e, provavelmente, teve que justificar a sua conduta em 

relação à nova governança de Angola, a qual não se mostrou solícito, tampouco 

tolerante. Porém, com toda a sua astúcia, o padre conseguiu inverter a situação ao 

escrever a sua versão pessoal dos acontecimentos em Angola.180 O padre conseguiu 

argumentos suficientes, para provar que a situação em Angola anterior à chegada de 

Francisco de Almeida era melhor, conseguindo assim, mudar a opinião do Conselho de 

Estado em Lisboa181 e sair honrado desses acontecimentos.  

                                                
179LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 67. 
180LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 86. 
181LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 86.  
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 Vários fatores contribuíram para a decadência da conquista angolana, como a 

própria terra doentia e seca, a União Ibérica, que reduziu, drasticamente, os recursos 

destinados à missão, a morte do governador Paulo Dias Novais, forte aliado de Barreira. 

Mas, a perda do controle que se tinha sobre os sobas acarretou várias outras 

adversidades referentes à pacificação e manutenção da conquista. A importância desses 

chefados na conquista de Angola será investigada no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO TRÊS – OS SOBAS, A CONQUISTA E A MISSÃO ANGOLANA. 

 

O reino de Angola se subdividia em várias províncias e cada qual possuía o seu 

chefe, como foi dito anteriormente. Esses chefados ou sobados possuíam considerável 

autonomia, mas deviam obediência ao rei. Os chefes dessas províncias eram conhecidos 

pelo nome de sobas, que governavam cumprindo função semelhante à de um rei 

provincial. Apesar de gozarem de certa liberdade, os sobas eram fiscalizados pelos 

macotas, que além de aconselhar o chefe, também trabalhavam como se fossem os olhos 

do monarca, sempre averiguando as ações dos sobas e fazendo cumprir as 

determinações reais.182  

 Porém, caso um soba se rebelasse era condenado à pena de morte.  O rei 

procurava manter o domínio nomeando seus filhos sobas e casando as suas filhas com 

os sobas mais poderosos do reino.183 Era com o apoio desses chefes que o rei conseguia 

contingente suficiente para as frequentes batalhas e tentava selar a paz. Percebe-se, que 

os acordos políticos entre o chefe de estado e as chefaturas provinciais eram 

extremamente importantes para manter o reino fortalecido e unificado, pois as 

tendências separatistas eram inevitáveis e a insatisfação de um soba e sua luta por 

autonomia poderia acabar em guerra. Com isso, várias estratégias eram utilizadas pelo 

ngola, a fim de minimizar as tensões entre a governança e os chefados.  

Logo na chegada, em 1575, tanto os conquistadores lusitanos, quanto os 

jesuítas que desembarcaram em Angola ficaram fascinados pela cultura dos sobas e os 

modos de se comportarem. O padre Garcia Simões184 destacou a pompa desses chefes 

na forma de se vestirem e na “civilidade”. Usavam os corpos envoltos em tecidos 

importados do Congo e ditavam costumes peculiares a essa classe social, como os 

abanos de rabo de boi ou de elefante, preso em uma vara.185 

Os sobas eram guerreiros valentes e andavam sempre muito bem armados, com 

espada e adaga. Os lusitanos se mostraram muito admirados com a destreza e agilidade 

desses homens, possuidores de grande número de flecheiros, que eram frequentemente 

                                                
182HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 175. 
183HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 206-216. 
184O padre Garcia Simões, natural de Alenquer, entrou na Companhia em 1556. Foi Superior do segundo 

grupo de jesuítas que foram a Angola com Paulo Dias Novais em 1575. Faleceu em Luanda a 12/05/1578.  
185Monumenta Missionária Africana:África Ocidental (1570-1600). Compilação e notas de Antônio 

Brasio. – Volume III. Lisboa: Agência Geral do ultramar, 1953. Evangelização; Missões religiosas; 

Documentos Oficiais. Carta do padre Garcia Simões para o provincial (20-10-1575). BNL – CA, Ms 308, 

fls. 215-220v . p. 129/142 Doc. 21.  
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recrutados pelo rei de Angola para dar proteção ao território.186 E se não fossem as 

espingardas dos portugueses, ninguém poderia aplacar esses guerreiros. Além disso, os 

sobas viviam com arco e flecha em punho, uma arma que tinham muita intimidade.187 

Contou o padre Diogo da Costa, que, em uma batalha, os sobas de Ilamba tinham com 

eles cerca de vinte mil flecheiros preparados para atacar.188 

As armas ofensivas de que usam são arco, azagaia, e cutelo, e os mais 

valentes trazem somente uma até duas flechas, e tem grande tento em 
não perderem o primeiro tiro, por que se o perdem, com tanta ligeireza 

é sobre eles o inimigo, que lhe não deixa embeber a segunda flecha, 

antes o derruba e lhe corta a cabeça.189  

 

Apesar de os sobas serem agregadores de riquezas e grandes possuidores de 

escravos, que eram deixados por herança pelos antepassados, esses chefes obedeciam a 

um sistema de sujeição, onde os menores eram subordinados aos maiores e estes, 

submissos ao rei. O número de escravos dos sobas sempre aumentava com as guerras, 

quando os vencedores tomavam os vencidos por cativos e com as compras.190 Dessa 

forma, os sobas se tornavam os grandes possuidores da melhor moeda de troca nas 

negociações. Cabia então, a esses líderes encabeçar as barganhas, se colocando numa 

posição privilegiada naquela sociedade.  

 Era essencial ter, naquelas terras áridas, a tutela dos sobas. Por isso, essa 

guarda era tão disputada assim. Os mais poderosos pagavam tributos diretamente ao rei, 

enquanto os menores quitavam seus impostos com senhores particulares, que se 

portavam como seus representantes diante do rei. Um capitão ou soldado que tivesse o 

domínio de um soba poderia tirar grande proveito, pois o fornecimento de gêneros 

alimentícios era bastante significante. Um soba poderia suprir o seu senhor com massa, 

azeite, vinho, galinhas, capados, dentre outros. Além de plantar e colher legumes e 

outros mantimentos em terras de propriedade do seu soba. Em contrapartida, mediante o 

                                                
186História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p.546/581.  Doc 132.   
187Carta do padre Garcia Simões para o provincial (20-10-1575). In MMA Vol. III BNL – CA, Ms 308, 

fls. 215-220v . p. 129/142 . Doc. 21. 
188Carta do padre Diogo da Costa ao provincial de Portugal (31-5-1586) In MMA Vol. III BNL — CA, 

Ms. 308, fls. 234-236v. p. 332/339.  Doc. 87. 
189História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p.546/581.  Doc 132. 
190História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola e cousas tocantes ao reino e 
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pagamento do tributo, o senhor deveria custear para o soba uma boa parte de vinho, 

sedas e panos finos.191  

No ano de 1575, o rei de Angola possuía cerca de dez ou doze sobas, que eram 

vistos pela lente lusitana, semelhantes a duques e grandes senhores. Os sobas tinham 

autonomia suficiente para vender e até matar seus vassalos, como castigo por algum 

delito grave.192 Essa forma de governo era bem severa e não admitia que os subalternos 

se rebelassem sem que recebessem a punição que se julgava merecida. Contudo, os 

chefes precisavam agir com bastante firmeza, a fim de manter as províncias sob 

controle.  

Desde que os chefados se mantivessem fieis ao ngola, o soba poderia ser 

nomeado, conforme as regras de sucessão daquele povo. E mesmo para entrar em guerra 

com outros sobas precisavam da aprovação do rei.193 E quando o monarca estivesse em 

guerra, os sobas deveriam prestar apoio militar a seu soberano. E o pagamento de 

impostos também era obrigatório. As contribuições anuais eram chamadas luanda, uma 

cota de tributos em produtos da terra, que servia como uma homenagem forçada, de 

reconhecimento e confirmação da soberania do ngola.194  

Porém, o pagamento de tributos também obedecia a um ritual de caráter 

sobrenatural. Essa reverência ao soberano era feita com intuito de gerar boas chuvas195 

e, consequentemente, fertilidade aos campos. Os sobas se sentiam protegidos por seus 

senhores, pois a segurança do território era uma das retribuições reais oferecidas aos 

seus súditos. 

        Em contrapartida, quando o amo de algum soba recebia o pagamento do 

tributo devia, por costume irrevogável, gastar uma parte considerável com o seu 

vassalo. Isso implica uma compensação à fidelidade e submissão do súdito. Ao retribuir 

essa lealdade, o soberano enaltecia um caráter paternal e místico, pois além de 

resguardar o território de ataques inimigos, acreditava-se que poderia intervir nas forças 

da natureza e proporcionar um clima agradável e boas colheitas, 196 trazendo paz e 

prosperidade a terra.  

                                                
191História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p.546/581.  Doc 132. 
192Carta do padre Garcia Simões para o provincial (20-10-1575). In MMA Vol. III BNL – CA, Ms 308, 

fls. 215-220 v . p. 129/142 Doc. 21. 
193HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 206-207.  
194HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVI, p. 206-207.  
195HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 208. 
196HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 208. 
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Desde o começo da conquista de Angola, os lusitanos tinham intenção de 

sujeitar aquele povo, com auxílio de força militar.197 No início, houve alguns acordos 

superficiais, porém, essas relações sempre foram bastante instáveis.198 Com o avanço da 

dominação, os sobados foram sendo passados do controle do rei, para as mãos do 

governo luso, que era apoiado pelos inacianos, na guerra total de conquista econômica, 

territorial e ideológica. Diferentemente do Congo, quando se tentou a conquista e 

evangelização, a partir da pirâmide hierárquica, em Angola foi planejada a submissão 

militar.199  

A Capitania de Angola foi fundada com fins de conquista e colonização e, 

provavelmente, se pensasse na utilização do solo, tal como no Brasil e em São Tomé, 

cultivando-se, principalmente, cana-de-açúcar, mas, as maiores riquezas da terra eram 

os cativos200 e as supostas minas de prata.201 Nesse espaço, a figura do soba era 

imprescindível para o crescimento das áreas de conquista militar e para o fornecimento 

de escravos. Quanto mais sobas aliados, maior seria o poder do governo luso.  

Após o desentendimento entre o governador e o ngola, no ano de 1580,202 já 

mencionado, anteriormente, a conquista acentuou o destino bélico. O caráter amistoso 

do início, embora cheio de embaraços e desconfianças, deu lugar à guerra de conquista e 

exploração do território angolano.  

Diante das intensas batalhas, a quantidade de sobados conquistados 

determinava o êxito dos trabalhos. Quando um soba se rendia à liderança lusa, o número 

de guerreiros aumentava consideravelmente, bem como o fornecimento de escravos e de 

produtos da terra. Dessa forma, pode-se concluir que os sobas foram grandes 

mantenedores da economia angolana. A submissão dos chefados constituía o sustento 

da conquista, além do avanço político pelo território. O reconhecimento do governo 

lusitano dependia, principalmente, da sujeição dos sobas, pois assim, as faixas de terras, 

ou seja, os sobados podiam ser controlados. Quem detinha o poder sobre esses 

territórios, também dominava a população. Desse modo, o proprietário podia dispor de 

                                                
197ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 159.  
198HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 189.  
199HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 244.  
200HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 255. 
201HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 245-251. 
202Carta do padre Frutuoso Ribeiro para o padre Francisco Martins (4-3-1580) In MMA vol. III BNL — 
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todos os africanos daquela área, como vendê-los ou submetê-los a algum tipo de serviço 

forçado.203  

Em 11 de julho de 1583, Novais entregou a Baltasar Barreira uma porção de 

terra, com todos os bens retidos nessa área, tal como os gentios possuíam:   

 

Paulo Dias de Novais, Capitão e Governador destes novos Reinos de 

Sebaste na Conquista de Etiópia, faço saber aos que esta carta de 

doação e de sesmaria virem, que eu  por bem, por me parecer serviço 

de Deus e Del Rey nosso Senhor, de dar ao P.e Baltasar Barreira, e em 
seu nome aos Padres da Companhia de Jesus que nesta Conquista 

residem, e ao diante residirem,as terras de Andala Quirimba, Bumba e 

Hoho, que estão em Dongo, junto ao Rio Lutete. e as terras de Angola 
Mobebe, na Comarca de Envula, até que partem da banda de Leste em 

Quigimo Easalá e da Loeste com Songaiaquimona., e as terras de 

Sambeilangua, entre Lucala e Cuanza, que partem com Bambatungo e 
Angola Quilunguela. E assim mais as terras e laaos (?) que os Reis de 

Angola deram ao padre Francisco de Gouvea para seu sustento, 

estando em suas terras retendo, com tudo o mais que se achar que ele 

possuía e a ele pertencia, assim e da maneira que ora as possuem os 
gentios moradores e habitadores delas. As quais terras todas acima 

ditas lhe dou e concedo, com todas as condições, clausulas e 

privilégios que se contém na doação e doações que lhe fiz de Guta 
Calabalanga, Caboquoque Ambilo, Catondo, es [etc]. As quais eu 

nesta por expressas e declaradas, e quero que valham nela assim como 

na dita doação e doações se contém.204 
 

O governador deixou bem claro que, ao entregar aquele território à Companhia 

de Jesus, a ordem receberia o bem com todas as vantagens e privilégios, retendo tudo o 

que a terra aprouvesse. O que leva a crer que, certamente, os inacianos ficaram também, 

com a tutela dos sobas residentes naquela área e recebiam o tributo pago pelos sobas aos 

seus amos.  

O padre Diogo da Costa registrou, no ano de 1585, a subordinação de dez ou 

doze sobas, que se sujeitaram ao governador lusitano205, que por sua vez, logo entregou 

essa tutela aos inacianos, oficializando o avassalamento mediante o sistema dos 

amos.206 Essa submissão abarcou, principalmente, o caráter econômico, visto que cada 

província deveria pagar tributos ao seu senhor. Nesse caso, a Companhia de Jesus 

                                                
203HEINTZE, Beatriz. Angola nos séculos XVI e XVII, p. 245-255.  
204Carta de doação de Paulo Dias de Novais ao padre Baltasar Barreira (11-7-1583). In MMA vol. XV 

ARSI — Cód. Lus., fl. 46. — Original. p. 279.  Doc. 102.  
205Carta do padre Diogo da Costa (04-06-1585) In MMA Vol. III BNL — CA, Ms. 308, fls. 231-231 v. p. 

316/317. doc. 81.  
206ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 159.  
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passou a receber impostos diretamente dos sobas.207 Essa forma de avassalamento deve 

ter gerado grandes lucros à ordem inaciana, tendo sido, se não a maior, uma das grandes 

fontes de recursos para a missão angolana.208  

 Parte das cotas de tributos angariadas pelos sobas era repassada aos jesuítas, o 

que contribuía para a manutenção da Companhia, não apenas no âmbito econômico, 

mas também politicamente, pois o fato de possuírem a tutela dos sobas trazia grande 

prestígio a esses religiosos. Porém, manter os líderes da terra em posição de submissão 

causava desavenças até mesmo entre os inacianos, por se tratar de uma fonte de 

renda,209 o que dividia as opiniões. Mas a subordinação desses homens à Companhia era 

de extrema importância para o sucesso da missão angolana, embora tenha se formado 

um grande cisma quanto à questão.  

No mês de agosto de 1587, o padre Sebastião de Morales notificou ao geral da 

Companhia, padre Claudio Acquaviva,210 que Baltasar Barreira havia desistido de 

“andar” com os sobas e, ainda esclareceu que o padre não aguardou resposta antes de 

tomar tal decisão. A atitude de Barreira, certamente, gerou maiores desconfortos à 

discussão que já estava em andamento. Morales destacou a importância de manter a 

aliança com esses chefes, pois os conquistadores, por muitas vezes, eram acudidos por 

eles, fato que apaziguava, substancialmente, as relações dos lusitanos com os nativos. O 

padre ainda informou que vários religiosos eram contrários à atitude de largar os sobas, 

visto que esses garantiam o sustento da missão,211 devido à impossibilidade da missão 

ser subsidiada apenas com os recursos cedidos pelo rei, que além de escassos eram 

esporádicos e incertos.  

Um requerimento feito por mais de quarenta conquistadores declarou que, se os 

religiosos, realmente, deixassem os sobas, seria dano manifesto, ou seja, esses homens 
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Cód. Lus. 70, fls. 238-239. p. 314-315.  Doc. 120.  
210Claudio Acquaviva (Nápoles, 14 de Setembro de 1543 — Roma, 31 de Janeiro de 1615), foi 

um padre jesuíta italiano, quinto superior geral no período de 1581 a 1615. Eleito pela ordem, em 

primeiro escrutínio. O jovem de apenas 37 anos de idade, imbuído de forte desejo de tornar a Companhia 

de Jesus adequada aos seus recursos, regulou os colégios para que estes tivessem mestres suficientes. Foi 

autor de várias exortações, avisos, 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.  
211  Carta do Padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia (15-8-1587). In MMA vol. XV  

ARSI — Cód. Lus., 70, fls. 238 v-239. p. 314-315. Doc. 120.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nápoles
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1543
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1615
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superior_Geral_da_Companhia_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/1581


88 

 

voltariam aos seus “maus costumes” e não aceitariam a liderança de outrem.  212 Esses 

maus costumes poderiam ser a construção da imagem que o europeu tinha do africano, 

como sendo um povo libidinoso, voltado para a satisfação imediata das suas paixões e 

que enaltecia os desejos, não só sexuais, mas chegados à embriaguez, folia e rixa, 

preguiça e lassidão.213 

A partir do momento que os sobas se vissem livres da tutela dos inacianos, as 

discórdias e as guerras se instalariam facilmente e a conquista, que a essa altura já 

passava por diversos problemas, sendo o principal deles a falta de recursos financeiros, 

se daria por falida de vez. 

Baltasar Barreira se mostrou cauteloso a respeito do abandono dos sobas, 

porém, deixou bem claro que aguardava por providências, caso contrário, os jesuítas 

largariam esses trabalhos, para cuidar com maior zelo da obra divina:  

Informaremos nossos Superiores do que nesta petição se contém, e 
enquanto esperamos a reposta correremos como antes com os sobas de 

nossa doação, pedindo ao Senhor Governador que se, entretanto o 

estado da conquista der lugar a isso tome o assunto deles, para 

poderemos mais livre e quietamente atender a nossos ministérios para 
maior gloria divina, e bem das almas.214 

 

Morales levantou uma das questões que pode ter gerado a discórdia entre a 

Companhia: os missionários usavam os fundos angariados através dos sobas para 

sustentar a missão. O grupo de chefados eram os cobradores das obrigações dos seus 

súditos perante o rei e os mantenedores da paz em suas províncias, além de negociarem 

diretamente com outras autoridades e, principalmente, com os jesuítas que se 

transformaram numa espécie de tutores desses homens, pois passaram a controlar os 

sobas, que por sua vez, mantinham a organização política das províncias. O padre 

Morales chamou esse sistema de “modo de renda”,215 caracterizando a atividade dos 

jesuítas entre os sobas, com finalidades lucrativas. Um dos principais questionamentos 

pode ter sido o fato de os jesuítas ainda não terem um colégio da Companhia em 

Angola, pois a instalação do colégio tornaria a administração financeira menos obscura 
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quanto ao uso dos lucros reproduzidos com as negociações comerciais.  Principalmente, 

por serem os escravos a moeda de troca indispensável nessas transações.  

 Outro grande questionamento entre os inacianos era a licitude da escravidão. 

Dessa maneira, a discussão ganhou força tanto no Brasil, como em Angola.216  

Ultrajado pelos negócios dos missionários que arrebanhavam a 

escravaria negra e indígena, padre Miguel Garcia previne Roma em 
1583: “A multidão de escravos que tem a Companhia nesta província, 

particularmente neste colégio [da Bahia] é coisa que de maneira 

nenhuma posso tragar”. No seu juízo, todos os índios e africanos 
empregados na Bahia haviam sido ilicitamente cativados...217 

 

A escravidão era aceita pela ordem, desde que se cumprissem certos 

parâmetros, que determinavam a licitude da condição do cativo. Contudo, uma das 

principais justificativas era a escravidão para a salvação, ou seja, escravizar para pregar 

a salvação. Além desse argumento, outra forte defesa estava na guerra justa, ou seja, o 

vitorioso teria direito internacional de escravizar o vencido.218 Com isso, os locais de 

conquista tornaram-se muito propícios para a prática da escravização.  

O crescimento do uso de trabalho escravo no âmbito religioso fez com que 

aumentassem as críticas a essa prática, dentro da própria Companhia. Vários padres se 

levantaram e explanaram os seus pensamentos contrários à escravidão.219 O próprio 

Geral, padre Acquaviva, pressionado por parte dos principais padres antiescravistas, 

declarou que os jesuítas não deveriam possuir ou negociar “escravos duvidosos”. 

Porém, logo depois voltou atrás e autorizou a posse de cativos.220 Na realidade, não 

havia alternativa. Para fazer com que as residências, fazendas, colégios e demais 

propriedades jesuítas continuassem a desempenhar as suas funções, somente utilizando 

a mão-de-obra cativa. Tanto no Brasil, como em Angola, o serviço escravo era 

imprescindível para o funcionamento das dependências da Companhia de Jesus. Em 

Angola, o meio mais preciso para manter o fornecimento de escravos eram as 

negociações com os sobas.  

 Apesar de Barreira ter declarado que a essência da conquista para a Companhia 

de Jesus era a salvação das almas, o mais experimentado missionário da África 

                                                
216ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 163. 
217ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 163.  
218LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 73. 
219ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 164.  
220ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 165. 



90 

 

defendeu, veementemente, não só o comércio negreiro221 – mesmo admitindo que a 

matéria gerasse dúvidas222 – mas também, o direito do proprietário sobre os cativos 

duvidosos, ou seja, escravos de procedência incerta, desobrigando esses senhores do 

dever de inquirir sobre a origem do escravo adquirido.223 Nota-se, que o superior da 

ordem era bastante favorável ao comércio negreiro e à condição de usar a conveniência 

da dúvida em favor dos proprietários de escravos, facilitando assim, as transações 

comerciais negreiras.  

As discórdias entre os irmãos cresciam à medida que aumentava a dependência 

desses chefes, para auxiliar no sustento da missão. Quanto mais a evangelização se 

expandia, maior era a necessidade dos recursos dispensados pelos sobas. Nesse caso, 

para adentrar nos territórios, pois os chefes eram homens de guerra e cuidavam da 

proteção dos padres. E ainda, para angariar os recursos necessários para o avanço da 

missão e da conquista, como mantimentos, munição, e principalmente, escravos.224  

Por fim, o padre Morales disse que Baltasar Barreira fez bem em largar os 

sobas, demonstrando que também era contra que os jesuítas permanecessem no 

comando daquela situação.225 As opiniões se dividiam, mas apesar de os sobas 

representarem o sustento das missões, a maioria dos padres não aceitava tal condição. 

Porém, aguardar a provisão do rei também poderia ser algo impraticável, devido à 

inconstância dessa ajuda e por ser a quantia irrisória diante das grandes despesas da 

missão.  

 Muitos religiosos eram a favor da manutenção desse sistema, e como 

justificativa, alegavam que a missão não possuía subsídios para ser custeada apenas com 

a provisão real. Enquanto os padres, que se colocavam contra o procedimento, 

argumentavam que a Companhia de Jesus não deveria ter fins lucrativos, sendo a sua 

finalidade o caráter evangelístico. Essa questão resultou mais tarde, num levante 

liderado por Baltasar Barreira, denominado litígio dos amos,226 que será analisado mais 

adiante.  
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224Carta do Padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia (15-8-1587). In MMA vol. XV  ARSI — 

Cód. Lus., 70, fls. 238 v-239. p. 314-315. Doc. 120.  
225Carta do Padre Sebastião de Morales ao Geral da Companhia (15-8-1587). In MMA vol. XV  ARSI — 

Cód. Lus., 70, fls. 238 v-239. p. 314-315. Doc. 120.  
226ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 169 



91 

 

 Essa tutela foi oficializada e se fortaleceu durante o governo de Paulo Dias de 

Novais, conhecida como o sistema dos amos, uma forma de encomenda angolana.227 É 

bem provável que os jesuítas não desistiram da tarefa de andar com os sobas, devido à 

grande necessidade que esses religiosos tinham de sustentarem a missão. 

Provavelmente, os padres continuaram com a tutela de pelo menos alguns desses chefes. 

Um dos indícios que comprova a permanência dessa proteção foi a declaração de 

Novais, o qual registrou o sistema de tutela dos sobas à companhia de Jesus, no ano de 

1588: 

 

Paulo Dias de Novaes, capitão e governador destes novos Reinos de 

Sebaste na conquista de Etiópia, faço saber aos que esta minha 
declaração virem, que a atenção com que apliquei aos padres da 

Companhia que residem nestes reinos, os sobas, que em suas doações 

se contêm, foi e é que fazendo-se neles colégios da dita Companhia, 
os aplique [m] a eles como lhe[s] melhor parecer. E se, entretanto, eles 

venderem alguma coisa aos ditos padres que nesta conquista residem, 

o aceite e recebam por esmola que lhe[s] eu faço para ajuda de se 
sustentarem, e para armarem suas igrejas, por lhe[s] não bastar a 

esmola que o rei nosso Senhor lhe[s] mandar é cada uma nau, por 

causa dos excessivos preços, com que compram nestas partes as coisas 

da Europa e pela muita gente que para serviço lhes é necessária, por se 
fazer tudo com escravos da terra.228 

  

Possivelmente, o governador se preocupou em documentar essa situação já 

existente como uma forma de assegurar a tutela dos sobas aos inacianos, garantindo aos 

religiosos a posse dos sobados. Ou ainda, como estratégia política, a fim de tentar 

aplacar a discussão, que, a essa altura, já havia tomado uma dimensão bem maior que 

antes, pois acabou alcançando também o âmbito secular, não sendo mais uma polêmica 

interna da Companhia, já que os conquistadores também já se mostravam insatisfeitos 

com essa situação, o que interferia em acordos políticos e o prosseguimento da 

conquista, já bastante comprometida, também por falta de recursos.  

A tutela dos sobas definia também o número de aliados para as batalhas. Esses 

líderes manobravam um grande exército contra os inimigos a serem conquistados. Os 

soldados portugueses eram minoria, portanto, o apoio militar desses chefes se tornou 

extremamente necessário, para que a conquista não sofresse aniquilação.229 Dessa 
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forma, percebe-se a força política que era conferida aos tutores dos sobas, o que permite 

entender que essa relação de vassalagem não pôde ser abolida de uma hora para outra, 

pois abalaria completamente a conquista angolana e desintegraria, substancialmente, as 

negociações econômicas estabelecidas, pois se os sobas ficassem, de repente, sem a 

liderança dos padres, consequentemente, deixariam de fornecer escravos para os 

inacianos, bem como para os contratadores, como aconteceu posteriormente.  

Certamente, os padres jesuítas ainda continuaram seus trabalhos com os chefes 

angolanos, pois tinham grande dependência dos seus vassalos. O vasto número de 

produtos230 entregues durante o pagamento dos tributos contribuía bastante para o 

sustento dos envolvidos na missão, como os próprios missionários, os escravos, os 

soldados e homiziados, os foragidos da justiça que procuravam abrigo junto aos 

missionários.231 Mais um indício de que a tutela dos jesuítas não findou em 1587, como 

afirmou o padre Sebastião de Morales,232 foi o registro de que no ano de 1590, os sobas 

entregavam aos jesuítas cerca de trezentos escravos, independente da prestação dos 

tributos habituais. Esses escravos poderiam ser exportados para o Brasil, isentos de 

impostos, onde a mercadoria era supervalorizada, o que aumentava, consideravelmente, 

o lucro dos jesuítas nas transações negreiras.233  

Sem dúvida, a oferta de escravos constituía a grande riqueza da região. Sendo 

os sobas os maiores intermediários das negociações negreiras, provavelmente, os padres 

da Companhia de Jesus foram bastante beneficiados com a entrega de escravos pelos 

sobas.234 Contudo, a posse de cativos poderia tanto gerar lucros com a venda das peças, 

como amparar as missões em vários serviços.  

Os sobas, por sua vez, não se agradaram com a ideia de deixarem de ter os 

jesuítas como amos. Esses chefes não se conformavam com a cobiça dos portugueses 

em aumentar cada vez mais o número de peças, tampouco com os maltratos imputados a 

alguns que passaram do controle dos jesuítas para os lusitanos.235   
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Em 1588, o número total de sobas nas terras de Moseque, onde estavam 

situadas as minas de Cambambe, era de cerca de dois mil homens.236 Havia grande 

interesse por essas terras, por causa da quantidade de prata que acreditavam existir 

naquela área. Porém, manter essa região sob controle não era tarefa tão simples de se 

executar, devido à grande organização dos sobados que não eram aliados dos 

conquistadores, instalados naquela província, sem contar com o número reduzido de 

soldados disponíveis para se tentar efetuar o domínio do território.  

Nesse mesmo ano, duzentos portugueses que trabalhavam no avanço da 

conquista se viram em grande perigo, pois quase foram vítimas de uma emboscada nas 

terras do rei de Angola. Alguns sobas, apesar de anteriormente terem firmado 

compromisso com os lusitanos, se revoltaram por motivo não especificado e resolveram 

ficar do lado do rei angolano, a fim de exterminar os portugueses. Porém, os 

conquistadores descobriram a armadilha com antecedência e conseguiram inverter a 

situação. Grande parte dos traidores foi morta, apenas a minoria que se rendeu ao 

catolicismo se livrou da amarga sentença.237 Percebe-se, a grande tensão que envolvia a 

conquista, pois mesmo tendo os sobas como aliados, os acordos poderiam ser abalados 

com certa facilidade. Como esses chefes angolanos dispunham de forte contingente e 

viviam de alianças, não hesitavam em mudar de lado, conforme a conveniência. Para os 

portugueses, essas oscilações nos pactos geravam, além do desgaste, muitos gastos e 

mudanças nas estratégias bélicas. Eram esses chefes que davam permissão para entrar 

em determinadas áreas e guiavam os conquistadores nos territórios hostis. Portanto, 

cada sobado conquistado era um progresso no processo de dominação daquelas áreas 

inóspitas. Porém, quando esses chefes se rebelavam, todo o trabalho já executado 

poderia ser perdido, pois se voltavam contra os conquistadores e declaravam guerra, 

anulando os tratados celebrados anteriormente, dificultando ainda mais as negociações, 

principalmente o fornecimento de escravos. 

De acordo com Alencastro, no caso angolano, os recursos dos padres 

provinham do tráfico negreiro.238 Além disso, os religiosos não tinham como se 

absterem do uso da mão-de-obra exercida por cativos. Dessa forma, as propriedades 

adquiridas ou recebidas pelos inacianos comportavam um número cada vez maior de 

                                                
236Estado religioso e político de Angola (1588). In MMA Vol. III ATT — Códice 690 (Livraria), fls. 

161V.-164. p. 375-382. Doc. 103.  
237Carta ânua da missão de Angola (15-03-1590). In MMA vol. III ATT — Códice 690 (Livraria), fl. 195. 

p. 357/400. Doc. 108.  
238ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, p. 163. 
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escravos, visto que, para que as próprias residências, colégios e fazendas funcionassem 

nas áreas de domínio lusitano, era necessário um número cada vez maior de 

trabalhadores braçais. O escravo, além de moeda de troca, se tornou o esteio da máquina 

da conquista, pois, o seu trabalho garantia o abastecimento necessário aos envolvidos 

nas missões.   

 Como os sobas eram os principais fornecedores de escravos em Angola, o 

pagamento de grande parte dos tributos aos inacianos era feito em peças. Essa foi uma 

excelente condição para que o desenvolvimento das missões, pois os inacianos eram 

livres de impostos e, consequentemente, da conquista,239 pois gerava mão-de-obra para 

os inúmeros afazeres necessários à missão, bem como guerreiros que sustentavam as 

guerras.   

Em 28 de dezembro de 1590, na batalha de Lucala, a conquista de Angola foi 

dada por falida, depois de uma nova traição dos Sobas. Mais de cento e cinquenta 

soldados portugueses experientes e bons espingardeiros, se deslocaram ao sítio do 

Dongo, a trinta léguas de distância, para guerrear.  Porém, chegando ao Dongo, tudo 

estava vazio. O rei de Angola foi confederar com o rei de Matamba, que antes era seu 

inimigo e se uniram para desbaratar os portugueses. Todos os lusitanos foram mortos 

nesse conflito. A ofensiva bélica do novo governador Luís Serrão,240 ex-capitão mor de 

Dias Novais,241 não deu certo. Serrão, ao tentar demonstrar o seu poder político-militar, 

acabou por deixar transparecer, de uma vez por todas, a fragilidade daquela empreitada.  

Serrão foi acusado de governar com cobiça. No ímpeto de vencer a guerra de 

conquista, o governador ordenou uma investida bélica no sítio do Dongo, onde vivia o 

rei angolano. Além de soldados experientes e grande escravaria, o governador tinha 

como aliados, mais ou menos, trinta sobas. Apesar do grande contingente, Serrão não 

levou a melhor. O rei angolano se uniu ao rei de Matamba e conseguiram desbaratar os 

inimigos. Os sobas logo mudaram de lado, abandonaram o governador e lhe deram 

muito trabalho, agora como inimigos, ao ponto de o governador ter ficado vários dias 

escondido em Lucala.242 A partir desse trágico episódio, a conquista estava cada vez 

                                                
239LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 67.  
240Luis Serrão,  sucessor de Paulo Dias de Novais. Era um administrador colonial português, que exerceu 

o cargo de capitão geral e governador de Angola de 1588 a 1591.   
241História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p. 546-581. Doc 132. 
242NOTA—A batalha de Lucala deu-se em 28 de Dezembro (dia dos Inocentes) de 1590. — Cfr. Abreu e 

Brito in Um Inquérito à Vida Administrativa e Econômica de Angola e do Brasil, Coimbra, 1931, pág. 23. 
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mais comprometida. Somada a derrota, os negócios negreiros, a essa altura, já tinham 

ido à bancarrota: Vinte naus estavam atracadas no porto de Angola, sem que tivesse 

uma peça sequer para embarcar.243 Ou seja, não havia mais meios de financiar a 

conquista sem o apoio dos sobas. A principal atividade econômica, o tráfico negreiro, 

dependia, diretamente, dos chefes nativos, seja para capturar, para negociar e, até 

mesmo, para auxiliar no translado dos cativos nas áridas terras angolanas.  A partir da 

cisão entre os conquistadores e a maioria dos sobas, não só a dominação ficou 

prejudicada, mas a própria dinâmica econômica sofreu retrocesso. 

Porém, a maior falência da conquista, não foram os óbitos, tampouco a derrota 

no início do novo governo, mas o fato de terem vinte naus atracadas, sem ter homens 

escravizados para exportar.244 O poder que os sobas detinham era tão grande, que esses 

chefes foram responsabilizados pela decadência da conquista angolana:  

... o governador dizem se recolher com mais gente a um mato, onde 
havia muitos dias que estava secreto dos inimigos e os que mais aperto 

lhe faziam eram os sobas de casa, que há muitos anos que estão por 

amigos, porque quando viram que os nossos estavam desbaratados, 

então se levantaram e lhe deram nas costas e os inimigos na dianteira, 
por modo que temos por impossível deixarem de acabar todos em 

mãos de inimigos; e entendo será acabada de todo a conquista de 

Angola; estavam em Angola muitas naus e nenhuma tem peça de onde 
se aja de enviar.245 

 

Os sobas forneciam escravos, que eram enviados, principalmente, para o 

Brasil.246 Dessa forma, não somente o domínio sobre as terras angolas ficava abalado, 

mas os recursos para manutenção do Império português e suas conquistas, também se 

encontravam numa situação delicada. Portugal já havia sofrido enfraquecimento devido 

à União Ibérica. E agora, um novo golpe, a diminuição na oferta de peças, para fazer 

girar os recursos necessários para a economia lusitana.  

A revolta dos sobas contra o governador de Angola levou completo 

desfalecimento aos conquistadores, principalmente porque esses homens, além de 

                                                                                                                                          
Esta carta é, portanto, de princípios de 1591; efetivamente, temos de ter em conta o tempo necessário para 

a chegada da notícia a S. Tomé e de S. Tomé a Portugal. 
243 Capítulo de uma carta de Fernão Martins (1591). In MMA vol. III  BNL — CP, Códice 644, fl. 334. p. 

433/434. Doc. 122.  
244Capítulo de uma carta de Fernão Martins (1591). In MMA III BNL — CP, Códice 644, fl. 334. p. 

433/434. Doc. 122.  
245Capítulo de uma carta sobre Angola e Congo (1591). In MMA Vol. III BNL — CP, Ms. 644, fl. 332. p. 

431/433. Doc. 121.  
246História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p. 546-581. Doc 132. 
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guerreiros natos, ainda eram os maiores fornecedores de escravos de Angola. Portanto, 

deixar de ter os sobas como aliados significava a falência econômica da conquista, visto 

que, os lucros com o tráfico negreiro eram altíssimos.   

Além do controle sobre o fornecimento de cativos, os sobas também detinham 

o domínio e grande conhecimento sobre as riquezas naturais da terra: 

A sujeição de Angola depende em grande parte da conquista do Soba 

em que estão estas minas. Porque como não há outra parte de onde se 
tire sal senão esta, e ele é a todos tão necessário. Feita aqui uma boa 

povoação obrigava a muitos virem à obediência de Sua Majestade. O 

primeiro rei que se levantou nesta terra, não pôde por armas render 

aos Sobas da Quissama, mas impedindo-lhes o comercio do azeite 
com tomar os portos por aonde lhes ia da província da liamba, que 

está da outra banda do rio Cuanza, os fez vir a sua obediência. Assim 

agora havendo copia de gente e sujeitando este senhor do sal, se podia 
conquistar grande parte do reino sem guerra, somente com tolher a 

saca do sal, que não corresse para outras partes.247 

 

 Ter a tutela dos sobas era essencial não só para o andamento da conquista, mas 

para a própria sobrevivência dos conquistadores. Os acordos políticos se tornaram 

necessários, para que o domínio daquele território fosse gradativamente alcançado. O 

poder dos sobas era, extraordinariamente, abundante e o reconhecimento da autoridade 

desses chefes era significativo entre os ambundos. Portanto, ao arquitetar diversas 

estratégias, como estimulante para as negociações, os lusitanos não buscavam apenas 

alcançar sucesso em acordos políticos e econômicos, mas atingir certa estabilidade, 

ainda que frágil, mas que proporcionasse bem-estar e esperança àquela empreitada. 

O capitão ou soldado que tem Soba, pode tirar dele muito proveito, a 
saber, maça, azeite, vinho da terra para os de sua casa, galinhas, 

capados, etc. Também podem mandar semear e recolher por seus 

escravos em terra de seu soba, legumes e outros mantimentos. Porém 

quando rende um Soba a seu Senhor não se pode por agora saber, até 
que se sujeitando a terra de todo, El Rey de Portugal, faça foral com 

moderado tributo, que cada Soba aja de pagar. Peças não pagão cada 
coisa muito pouca, mas cópia delias pagam de muitos em muitos 
anos.248 

 

 
 

 

 

 

                                                
247História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p. 546-581. Doc 132. 
248História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p. 546-581. Doc 132. 
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3.1 – O agravamento da situação político-econômica da conquista.  

 

Toda essa situação se agravou a partir do movimento que ficou conhecido 

como Litígio dos amos. Quando o governador Francisco de Almeida chegou a Angola, 

tomou a decisão de fazer valer a provisão real do Rei D. Filipe I, que retirava os sobas 

das mãos dos conquistadores e dos jesuítas e colocava os chefes nativos subordinados à 

coroa. Essa determinação gerou grandes rumores naquela área. Diante de uma situação 

já calamitosa, com vários sobas rebelados, a medida do governador só veio aumentar a 

tensão em Angola.249   

Baltasar Barreira inconformado com a atitude do governador, como foi 

explicitado no capítulo anterior, resolveu abandonar a tutela dos sobas e liderou o 

levante.250 A posse e as negociações de peças feitas pelos jesuítas revoltavam os 

portugueses invejosos e os clérigos que eram contra a posição permissiva desses 

jesuítas, em relação às barganhas feitas, utilizando escravos como moeda de troca.  

Barreira se opôs aos procedimentos adotados pelo governador, por ser 

altamente prejudicial à Companhia. Além da tutela dos sobas e do pagamento de 

tributos, a ordem estava perdendo terras onde havia minas, cultivo agrícola, pastagens, 

etc. A redução do poder político-econômico da Companhia, com a perda da proteção 

que os sobas ofereciam deixava a instituição ainda mais fragilizada naquele momento.  

Porém, continuar correndo com os sobas se tornou inviável para os inacianos, já que foi 

retirado o direito de a Companhia receber os dízimos desses chefes. Não tinha como os 

inacianos manter a missão e avançar na conquista, sem o auxílio financeiro prestado 

pelos sobas.  

Mas, sem dúvida, o litígio dos amos foi uma das principais causas para que a 

decadência da conquista angolana acontecesse. A partir do momento que os sobas 

saíram totalmente do controle dos padres jesuítas, nenhum poder conseguiu sobrepujar 

aqueles chefes. A governança angolana se encontrava falida, sem poder de guerra, pois 

perdeu o grande contingente de nativos e, principalmente, sem reconhecimento por 

parte dos sobas, não teve mais como impor o domínio e garantir o retorno de certa 

estabilidade naquele território.  

                                                
249LEITÃO, José Augusto Duarte. A missão do padre Baltasar Barreira no Reino de Angola (1580-1592), 

p. 80  
250ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos viventes, p. 175. 
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A partir da falta de escravos para embarcar, a principal atividade econômica 

daquelas terras estava estacionada. Os sobas não forneciam mais peças suficientes, para 

que o os trabalhos nas colônias, especialmente no Brasil, não parassem. As fazendas e 

residências jesuítas em Angola, a essa altura, também se encontravam bastante 

prejudicadas. Sem contar com a falta de recursos para as importações de produtos que 

vinham do Brasil e da Europa, que, na maioria das vezes, eram trocados por escravos.  

Alguns capitães, que também detinham a posse de sobados, também se viram 

sem função na colônia e suportando o peso de enormes prejuízos, por terem perdido o 

ofício de comerciantes negreiros. Com isso, parte do vasto Império português ficou 

desestabilizado, devido ao fim do sistema dos amos. Manter os sobas sob tutela era o 

que sustentava a base econômica da conquista angolana. Além de revitalizar a América 

portuguesa, pois a mão que fazia girar os engenhos e vários outros afazeres, naquela 

colônia, era escrava.  

O padre Diogo da Costa, que saiu de Angola em direção ao reino, chegando a 

Portugal, por conhecer de perto as dificuldades que seus irmãos passavam, tratou logo 

de mandar mantimentos para socorrer os padres que ficaram. O religioso afirmou que 

fazia quatro anos, que a porção de dinheiro que o rei mandava destinar à Companhia 

não chegava à ordem. Com isso, os missionários de Angolana estavam sobrevivendo de 

empréstimos.251  

A situação da missão, nesse período, estava ainda mais complexa, visto que a 

arrecadação de fundos se encontrava cada vez mais comprometida. Somando essa 

dificuldade às próprias intempéries do lugar, julga-se haver uma situação de completa 

desmotivação entre os religiosos, inclusive, por parte daqueles que eram a favor do 

sistema de vassalagem dos sobas. O comprometimento no fornecimento de escravos, 

que era chefiado pelos sobas, foi um dos grandes fatores para a derrocada da conquista 

angolana. 

O rei ainda se levantou na tentativa de manter os jesuítas naquela área e 

ordenou, através de um alvará, que fosse dada provisão aos religiosos da missão 

angolana, que, ao todo, somavam dezesseis, contando com dois padres que ainda 

chegariam àquelas bandas. Nesse documento, o rei relembra que mandou uma provisão 

aos padres no ano de 1586, quando o capitão da Ilha de São Tomé abasteceu os 

religiosos, durante um ano, com mantimentos. Assim, como uma provisão dada 

                                                
251Carta do padre Diogo da Costa ao geral da Companhia (20-3-1592).  In MMA vol. XV ARSI — Cód. 

Lus., 71, fls. 90-91 v. p. 316-318.  Doc. 121.  



99 

 

anteriormente, no ano de 1583. Dessa vez, o abastecimento não viria de São Tomé, mas 

dos contratadores de Angola, pois havia um rendimento dos contratos de direitos dos 

escravos. Portanto, havia também condições de se arrecadar recursos e repassá-los aos 

padres. Essa obrigação ficava ao encargo do capitão e governador daquele reino. Os 

contratadores deveriam entregar a provisão aos religiosos de Angola, a partir de janeiro 

de 1593.252 

Porém, pelo o que as próprias circunstâncias da conquista indicam, essa ajuda 

pode não ter sido de tão grande valia assim, já que o rei estabeleceu a provisão num 

momento em que a situação econômica era instável e a sensação de insegurança 

permeava na conquista. Se o principal negócio andava mal, como prover recursos para a 

Companhia de Jesus? Se as naus permaneciam atracadas no porto de Angola, sem 

conseguirem suprir a embarcação com escravos para exportação, como arrecadar fundos 

para sustentar a missão angolana?  

 A economia das colônias portuguesas dependia, substancialmente, do 

abastecimento de escravos. Os dízimos pagos pela América portuguesa, mediante a 

compra de escravos, foram subtraídos, assim como a escassez de mão-de-obra era 

sentida nas várias áreas do setor agrícola, pois faltava força de trabalho para girar os 

engenhos e para cortar a cana-de-açúcar.253 A decadência na exportação de escravos de 

Angola desestabilizou bastante a arrecadação de renda para o império português. Nota-

se, portanto, o motivo de tantas disputas entre conquistadores, religiosos e políticos, 

acerca da tutela dos sobas. 

 O mesmo documento254 chega a afirmar que o trato de Angola já se mostrava 

acabado, ou seja, a conquista havia falido. O esfacelamento da conquista se deu a partir 

da perda de controle dos sobados por parte dos lusitanos. A luta pelo poder entre 

religiosos, conquistadores e coroa pôs fim ao sonho da conquista angolana. Contudo, a 

morte de Paulo Dias também pode ter acelerado o processo de derrocada da conquista. 

Pois, é certo que os sucessores de Novais não tiveram o mesmo entrosamento com os 

inacianos, tampouco com o povo nativo, dificultando bastante as relações políticas e 

comerciais.  

                                                
252Alvará de mantimento aos padres jesuítas (22-11-1592) In MMA   vol. III  AHU — Angola, Caixa I. p. 

450-453. Doc. 128.  
253Carta com Novas de Angola (06-1591). In MMA vol. III BNL — CP, Ms. 644, fls. 333-333 v. p. 430. 

Doc. 105.  
254Carta com Novas de Angola (06-1591). In MMA vol. III BNL — CP, Ms. 644, fls. 333-333 v. p. 430. 

Doc. 105.  
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 Em março de 1593, chegou a Angola o padre Pero Roiz, a mando do padre 

Pero Fonseca, visitador de Portugal. Certamente, o religioso foi a Angola para 

investigar como viviam os irmãos, que se ainda se encontravam naquela residência para 

reforçar a ordem e os ritos inerentes à Companhia inaciana. Uma das ordenações do 

visitador foi a de que os padres procurassem manter com toda diligência a amizade com 

os capitães e governadores do reino, mas que isso não fosse razão para que os religiosos 

interferissem no governo secular. Roiz ainda advertiu os inacianos acerca da prudência 

ao aceitarem heranças, para que não fosse causa de escândalo. Dentre as heranças, se 

houvesse algum soba, caso o rei os colocasse novamente sob a tutela dos 

conquistadores, como todos esperavam que viesse acontecer, seria expressamente 

proibida aceitar o bem, devido aos problemas anteriores. Quanto aos escravos ganhos 

por herança, o padre aconselhou que fossem vendidos, porque eram de pouco trabalho e 

também para que o número de cativos nas residências não excedesse o necessário, para 

que não servisse de escândalo aos seculares e não causassem muita despesa à ordem.255 

 No ano de 1593, o governador tentou tomar o controle dos sobas, até que o rei 

aprouvesse. E como artimanha política, Jerônimo de Almeida somente daria a tutela dos 

sobas a quem lhe fosse conveniente:  

E entender-se a esta minha Provisão somente naqueles que me 

acompanharem nesta Conquista ou ficarem servindo a Sua Majestade 
com minha licença, porque os que sem ela ficarem perderão o direito 

que nos sobas tiverem de hoje para sempre. E porque assim eu, por 

serviço do dito Senhor, mandei passar esta Provisão por mim assinada 

e selada com o sinete de minhas armas, para que seja notório a 
todos.256  

 

A maneira que o novo governador, Jerônimo de Almeida, sucessor do seu 

irmão, Francisco de Almeida, teve para trazer aliados foi a de condicionar a tutela dos 

sobas à concessão de uma licença. Ou seja, os conquistadores, que não se enquadrassem 

as exigências do governo angolano, não poderiam ter sobas sob guarda. O controle 

desses chefes era muito importante, não só economicamente, mas também em relação 

ao poder. Ter os sobas como aliados significava agregação de poder bélico, além, de 

prestígio e fortalecimento do controle político. Quem não fosse aliado do governo, ou 

                                                
255O padre Pero Rodrigues visita a missão de Angola. (15-4-1594) In MMA vol. III - ARSI — Lus. 72, 

fls. 163-166. Autógrafo. Publicado por Francisco Rodrigues in História da Companhia de Jesus na 

assistência de Portugal, Porto, 1939, tom. II, vol. II, págs. 630-635. P. 471-479. Doc. 135.   
256Provisão de D. Jerônimo de Almeida (10-06-1593). In MMA vol. III ARSI — Lus. 79, f1. 57 v. doc. 

133.  p. 466. Doc. 133.  
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porventura tivesse alguma pendência ou ainda, fosse um desafeto do governador, não 

teria a menor chance de continuar explorando os sobas.257 

O Governador Dom Jerônimo de Almeida achou o Reino todo 

levantado, pelo que lhe foi necessário começar de novo [a] 

conquistá-lo. No mês de junho de 93 ajuntou os soldados que 
andavam ausentes da conquista, e com um exército e partiu 

desta vila de S. Paulo, porto da Luanda, acompanhado também 

de muitos moradores. Indo ao longo do no Cuanza, pela parte 

da província da Quiçama, se vieram ajuntar os soldados de 
Masangano com os que de cá iam...258 

 

Jerônimo de Almeida talvez não pudesse ter se dedicado à conquista, como 

desejava. Logo no início da “reconquista”, o governador ficou gravemente doente259 e 

não pode acompanhar os soldados à guerra. Diferentemente de Novais, os seus 

sucessores pareciam não ter o mesmo ímpeto para as batalhas, e talvez, a ausência de 

um fiel parceiro, como Barreira, para auxiliar nos combates e explorar os sobas e seus 

territórios. 

A exploração desses chefados é fato. Apesar de negociarem e terem suas 

vantagens, os sobas viam as suas terras serem invadidas e todo recurso, que podia 

oferecer algum valor era feito espólio pelos conquistadores. Mesmo obtendo grandes 

lucros com o negócio negreiro, na verdade, os angolanos perdiam suas riquezas de 

maneira devastadora e irreversível. 

Após o Litígio dos amos, a exploração dos sobas tornou-se impraticável, visto 

que, a partir da falta de controle dos sobados, os lusitanos tiveram o domínio sobre o 

território angolano enfraquecido. Dessa forma, pode-se concluir, que apesar das várias 

intempéries que ocorreram naquela região, como a morte de Paulo Dias, o clima árido, a 

falta de recursos, o maior obstáculo para a conquista foi a perda de controle dos 

sobados. Pois, a organização política da sociedade angola era substancialmente 

estruturada hierarquicamente, sendo os sobas, os principais mantenedores da economia 

voltada para o comércio negreiro.   

  

 

                                                
257Provisão de D. Jerônimo de Almeida (10-06-1593) In MMA vol. III ARSI — Lus. 79, f1. 57 v. p. 466. 

Doc. 133.   
258História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 

conquista (1-5-1594) In MMA vol. IV ARSI - - Lus, 106, fls. 29-39. p. 546-581. Doc. 132.  
259História da residência dos padres da Companhia de Jesus em Angola, e coisas tocantes ao reino e 
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CONCLUSÃO 

 O destino de milhões de pessoas foi selado a partir de interesses ligados entre 

as redes de relacionamento que cobriam o Império ultramarino. O contínuo comércio de 

escravos, durante quatro séculos possibilitou o amadurecimento das relações, bem como 

a diplomacia que envolvia ambas as partes. Essas negociações promoveram um 

envolvimento profundo entre os conquistadores, os nativos e os religiosos, gerando 

recursos para o reino luso, bem como o enriquecimento da Companhia de Jesus e dos 

homens envolvidos no comércio negreiro. Os negócios do ultramar sustentavam a coroa 

e davam dinamismo à metrópole, enquanto homens influentes, como os padres jesuítas 

usavam o poder para divulgar a religião, firmar pactos e tirar o melhor proveito material 

possível, através desses relacionamentos. Sendo assim, a coroa dependia bastante da 

ação desses clérigos para exercer o poderio em todas as áreas de conquista.  

A criação e manutenção da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, 

foi imprescindível para a expansão da conquista lusitana, bem como para a continuidade 

do domínio e expansão territorial. A ação missionária, principalmente dos padres 

jesuítas, foi uma ferramenta inigualável no aparato de dominação dos povos, no âmbito 

das conquistas. As missões jesuítas foram amplamente utilizadas como canal de 

imposição ideológica, através da doutrina católica, que era um meio paralelo à guerra, 

de fazer com que os povos nativos fossem dominados pelo reino luso. A manutenção do 

catolicismo foi bastante importante para o estabelecimento de acordos políticos. 

Portanto, o crescimento da religião significava também, o crescimento automático do 

poder real nas áreas conquistadas. 

 A guerra era um evento necessário para tomada de territórios, porém, para 

manter o controle dos povos era imprescindível o uso da catequização. A força bélica 

atrelada ao poder espiritual causava um impacto muito forte no processo de domínio dos 

povos nativos. Portanto, presume-se que o suporte oferecido pela coroa lusitana à 

criação da Companhia de Jesus se deu também, devido à necessidade de apoio para as 

conquistas. Apesar de a Companhia de Jesus ser uma entidade religiosa, a mesma agiu 

com grande veemência na luta por novos territórios para a coroa.  

Os exercícios espirituais, escritos por de Inácio de Loyola, que exortavam aos 

religiosos a viverem a serviço de Deus e dos irmãos podem ter contribuído para que os 

jesuítas se jogassem com tanta impetuosidade nas investidas das missões. E a conquista 

territorial estava intimamente ligada à missão de salvar vidas. Levar o evangelho aos 

perdidos significava o exercício da verdadeira função do cristianismo, ou seja, a 
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salvação das almas. Cada área conquistada representava o aumento do número de 

gentios salvos. Portanto, batalhar por terras também significava lutar pela salvação de 

novas vidas. Dessa maneira, a Companhia de Jesus alcançava lugares que a 

administração régia teria sérias dificuldades de se firmar sozinha, num reino 

caracterizado pela amplitude e dispersão. 

A hegemonia jesuítica foi de grande importância não só para a conquista, mas 

para que a coroa tivesse estabilidade na manutenção dessas aquisições. E ainda, agia 

como mediadora, entre os súditos e o rei. Era a Companhia de Jesus também incumbida 

de afirmar a supremacia real aos povos dominados. Presume-se, portanto, que a 

Companhia além de ser o elo entre a coroa e os povos dominados no Império, ainda 

detinha forte influência na sociedade de corte, na sociedade em geral, na política e 

principalmente, na economia das regiões dominadas.   

Apesar de a época Moderna guardar a peculiaridade de um poder que se 

julgava ser concentrado nas mãos do monarca, percebe-se a impossibilidade de um 

reino tão pulverizado não sofrer influência de outros poderes arrolados ao cotidiano. 

Nas colônias, os poderes locais sofriam vários tipos de influências e pressões. Sendo 

obrigados a tomarem decisões sem consultar o reino, devido a vários fatores, como 

distância, realidades distintas, valores diferentes do habitual, etc. Ao exercer o governo 

de uma colônia, o administrador, por várias vezes se via diante de situações díspares do 

que normalmente encontraria na metrópole. Portanto, a maneira de agir na busca por 

uma saída, também deveria ser adaptada àquela realidade. 

 Os primeiros contatos dos conquistadores com os nativos, tanto na América 

portuguesa, como em Angola, no decurso da colonização, foram estabelecidos por 

pactos e pelas guerras. Os que não aceitavam alianças eram hostilizados e tratados como 

inimigos. Enquanto aqueles que cediam às intimidações dos lusitanos acabavam se 

envolvendo em negociações e auxiliavam nas guerras de conquista. Sendo a principal 

exigência, para se firmar os acordos, a imposição do Cristianismo. A aceitação da nova 

religião se tornava uma exigência precípua no universo de domínio lusitano, sendo os 

religiosos a grande ferramenta de inclusão dos nativos no universo cristão. E ainda, 

exerciam um importante papel, como mediadores nas negociações temporais.  

 No caso dos indígenas, aqueles que foram aldeados tinham um contato mais 

direto e freqüente com os padres jesuítas. Porém, os religiosos enfrentavam grande 

dificuldade para inculcar a religião cristã nos nativos, mesmo estando constantemente 

juntos. Quanto aos angolanos, houve a diferença de ambiente. Eram os religiosos que 
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adentravam nas províncias e se instalavam no território alheio. Porém, as associações 

entre os símbolos religiosos, de certa forma, favoreceram a aceitação da nova religião, 

entre os indígenas na América portuguesa e também em Angola. Mas o regresso às 

antigas crenças era constante, e os padres se viam sempre obrigados a resgatar o natural 

da terra de seus antigos costumes.   

 É possível que as vantagens políticas tenham sido uma das principais causas da 

aceitação do cristianismo por parte da aristocracia no reino de Angola. A conversão de 

um soberano poderia levar a que seus súditos procurassem a nova religião e a partir da 

conversão de parte do reino, o trabalho missionário aumentava sobremaneira na região. 

Contudo, o envio de religiosos ao território da conquista se tornou necessário, mas o 

número de missionários não era suficiente para dar conta da evangelização em toda a 

área. Além de não haver missionários suficientes para a demanda africana, tampouco 

para a América portuguesa, Portugal, que tinha o direito de nomear os bispos das 

dioceses, tentou preservar essas regiões da influência de padres espanhóis, durante a 

vigência da União Ibérica (1580-1640), enviando na sua maioria, missionários 

portugueses, a fim de manter melhor controle sobre as conquistas. Com isso, o número 

de padres nas missões das colônias, permaneceu reduzido.  

 A vida religiosa em missões era um fardo bastante pesado e perigoso. Além da 

carência material, que a maioria dos religiosos enfrentava as doenças da terra também 

era um fator preocupante. O número de padres que faleceu devido às enfermidades foi 

bastante significativo. Se entregar às missões consistia num ato de coragem e 

desprendimento. Nota-se então, que havia uma verdadeira fé em resgatar as almas. O 

interesse material era impulsionado pela ambição de fazer a ordem crescer, pois, a partir 

da ampliação do poder da ordem, as chances de se resgatar as almas também seriam 

ampliadas.  

 As guerras fomentavam a demanda do tráfico escravo, pois a maioria dos 

prisioneiros tinha o mesmo destino, ou seja, a escravidão. Eram negociados e acabavam, 

na maioria das vezes, por fazer a longa viagem pelo Atlântico. Nota-se então, que os 

conflitos revigoravam o comércio de almas na região, aumentando a oferta de mão de 

obra para as colônias. Portanto, a guerra justa era altamente lucrativa para o comércio 

negreiro, além de um grande álibi para a aceitação do tráfico. Qualquer batalha poderia 

ser iniciada com o argumento de que se tratava de uma guerra justa. E no caso da vitória 

dos conquistadores, a batalha renderia um número considerável de escravos tidos como 



105 

 

“lícitos”, pois estariam na condição de um dos quatro justos títulos dos fundamentos 

para a escravidão legítima, ou seja, o de vencidos na guerra.  

Por serem exímios empresários, os jesuítas atuavam com bastante vigor na vida 

econômica das regiões dominadas e tinham negócios com a coroa. Para que essa 

empresa funcionasse bem, a mão de obra era imprescindível. E foi na força de trabalho 

escrava que os inacianos encontraram um dos maiores fatores para o crescimento 

inigualável da Companhia. As fazendas, colégios, residências não sobreviveriam 

somente com o trabalho dos irmãos. Primeiramente, usaram os indígenas para a 

realização dos trabalhos, posteriormente, a mão de obra escrava se mostrou mais eficaz 

e lucrativa. Apesar de alguns padres da Companhia não aceitarem o uso de mão de obra 

escrava, essa força foi largamente usada nas dependências da Companhia. A guerra 

justa foi um dos meios que os religiosos usavam para fundamentar o uso da força 

escrava. Isso comprova que a ordem sempre que necessário, poderia matizar as 

tradições em favor dos seus próprios interesses.  

Baltasar Barreira foi um dos religiosos que defendia com veemência o uso da 

mão de obra escrava. Superior da missão de Angola, de 1579 a 1592, o religioso 

dispunha de grande poder e aproveitava muito bem os seus relacionamentos sociais na 

gama de negociações temporais que a ordem inaciana se envolvia. A sua ligação com o 

governador de Angola na época, Paulo Dias Novais, foi um dos maiores meios de 

negociações entre o poder temporal e o poder espiritual em angola. Esses homens se 

aproveitaram bem de suas colocações junto à coroa para firmar tratos que beneficiavam 

ambas as partes. Barganhavam entre o avanço do território para o reino e as 

benevolências concedidas pelo rei à ordem. Ambos os poderes cresciam 

demasiadamente nos territórios conquistados. Assim, essas forças agregadas 

contribuíam para o avanço lusitano na conquista.  

Percebe-se, então, que se tratava de poderes que se fundiam mediante os 

contratos estabelecidos.  Certamente, o fato de o governador de Angola, Paulo Dias 

Novais e o padre Superior da ordem em Angola, Baltasar Barreira serem próximos 

facilitou o estabelecimento dos tratos e acordos. Esses contratos significavam a união 

das forças dominadoras da conquista, que se juntavam com o intuito de servido ao poder 

régio e também de se beneficiar com os resultados da conquista. A aproximação entre 

esses homens parece ter sido fundamental para a concretização das negociações e 

prosperidade da conquista. Após a morte de Paulo Dias de Novais, a Companhia de 

Jesus não teve mais tanto êxito com os sucessores no governo de Angola. Os interesses 
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mútuos entre Barreira e Novais promoviam o andamento da conquista. Essa sociedade 

parecia sólida e dentro de um bom entendimento entre as partes. Tudo indica que havia 

um pacto entre esses líderes, muito bem alicerçado e eficaz, que satisfazia os interesses, 

tanto temporal quanto espiritual.  

Mas, para que a empreitada colonizadora e salvadora desse resultados 

satisfatórios foi necessário providenciar mão de obra suficiente, a fim de satisfazer as 

necessidades da conquista. Tal imprescindibilidade fomentou o comércio negreiro, que 

tomou proporções imensuráveis para a sociedade. As áreas conquistadas passaram a 

depender da mão de obra escrava. A contínua emergência pelo comércio escravo 

transformou a necessidade de força de trabalho em um negócio muito rentável, que 

contribuiu de forma ímpar para o sustento e fortalecimento da coroa e de muitos dos 

seus súditos, como governadores, religiosos, membros da corte, negros envolvidos no 

tráfico, dentre outros.  

No caso angolano, os chefes dos sobados renderam muitos lucros à Companhia 

de Jesus e aos conquistadores, com o pagamento de tributos e fornecimento de escravos. 

Na América portuguesa, os nativos auxiliaram a conquista, desde as guerras iniciais e 

edificação da cidade e nos muitos afazeres durante a colonização. O que caracteriza o 

natural da terra, como agente ativo no processo de colonização lusitana. Sem essa força 

de trabalho, provavelmente, os conquistadores lusos não conseguiriam imputar um 

controle eficaz nas áreas conquistadas.  

Os sobas ainda promoveram o aumento do poder do Padre Barreira naquela 

conquista. A partir do sistema dos amos, o padre deteve a tutela desses chefes, 

conseguindo ampliar o poder político-econômico e, consequentemente, o crescimento 

da ordem inaciana. O sustento da Companhia de Jesus era custeado, em boa parte, pelo 

pagamento de tributos efetuado pelos sobas à ordem. Além, do abastecimento de 

escravos à conquista, pois os chefes angolanos foram grandes responsáveis pela 

reposição de escravos nas colônias. Quando o padre desistiu de andar com os sobas, a 

conquista, que já estava prejudicada devido a inúmeros fatores, como falta de recursos e 

de apoio da coroa, entrou em derrocada e o pouco controle que ainda existia foi perdido 

de vez. A conquista passou a ser vista como irrecuperável, a partir do litígio dos amos. 

Isso comprova que o padre Barreira exercia grande influência sobre os líderes nativos 

angolanos, facilitando assim, as negociações temporais. Quando o religioso abandonou 

a tutela dos sobas, esses líderes quebraram o acordo com o poder temporal lusitano.   
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O Brasil foi o maior recebedor da mão de obra escrava nessa conquista, sendo 

o número de almas que fizeram parte dessa estatística foi enorme, ou seja, acredita-se 

que a quantidade de pessoas que cruzaram o atlântico para cumprir o trabalho escravo 

foi bem maior que o mensurado em estudos e pesquisas sobre o tema em questão. Isso 

significa que a coroa dependia tanto da África, principalmente de Angola, quanto da 

América portuguesa para progredir no mundo. O escravo se tornou além de uma 

máquina no empreendedorismo da conquista, em moeda de troca em todo o Império 

lusitano.  

Com isso, fica claro que a Companhia de Jesus não tinha como se colocar a 

parte de toda gama de negociações temporais, nesse vasto Império. Portanto, a ideia de 

que alguns inacianos tenham se envolvido no tráfico escravo, não pode ser descartada, 

embora, não seja prudente afirmar que a Companhia de Jesus estivesse envolvida nas 

negociações negreiras, por faltas de fontes comprobatórias. Tanto que vários problemas 

entre os religiosos da ordem eram oriundos das divergências quanto o a licitude do 

tráfico. Contudo, a necessidade financeira da Companhia pode ter sido um dos 

principais fatores que fez com que os religiosos aceitassem o tráfico escravo. Afinal o 

negócio negreiro se tornou uma atividade altamente rentável, além de suprir a 

necessidade de trabalho. Dessa forma, entende-se que o avanço das conquistas, tanto 

espiritual, quanto temporal eram interdependentes, pois era necessário abarcar 

territórios para fazê-los católicos, ao mesmo tempo em que a religião auxiliava no 

domínio dos novos povos.  

Com isso, conclui-se que, tanto no Brasil como em Angola, os religiosos da 

Companhia de Jesus foram os grandes executores da conquista. Uma hora como 

desbravadores, outra como guerreiros, ou ainda, como mediadores entre as lideranças. 

E, principalmente, na atribuição que cabia a eles, ou seja, o papel de impor o 

catolicismo. Foram os inacianos que auxiliaram na consolidação da conquista das 

colônias, pois influenciavam os nativos, para que aceitassem o governo lusitano, assim 

como persuadiam o poder temporal em prol de acordos com os naturais da terra.  

Pode-se afirmar que esses homens a serviço de Deus eram o “elo” entre os 

envolvidos no universo da conquista. O reino lusitano dependeu fortemente das 

estratégias forjadas pelos inacianos para se estabelecer em terras estranhas, expandir o 

poder e alcançar a posse dos novos territórios que foram anexados à coroa. E se 

aproveitou dos relacionamentos das redes sociais para se fortalecer e promoveu a troca 

de culturas entre povos distantes, que tiveram o mar como o agente unificador. A buscar 
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por novas terras através dos mares cooperou para que os lusitanos desbravassem 

territórios.  
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