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Para que escrever a história, se não for para ajudar seus contemporâneos a 
ter confiança em seu futuro e a abordar com mais recursos as dificuldades 
que eles encontram cotidianamente? O historiador, por conseguinte, tem o 
dever de não se fechar no passado e de refletir assiduamente sobre os 
problemas de seu tempo 1. 

 

                                                 
1 DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos. 1ª reimpr. da 1 ed. de 1998. São 
Paulo: Editora UNESP/Imprensa Oficial do Estado, 1999, p.9. 



 

RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de identificar e analisar elementos do 
medievo europeu que estabelecem diálogo com valores expressos ou implícitos em 
obras de autores da América portuguesa no século XVIII, estendendo-se, também, a 
reflexão para o cenário da conformação político-social e cultural do império 
português no setecentos. Buscou-se fazer uma leitura das conexões e das inserções 
sociais que resignificaram esses traços de origem medieval, adentrando as 
discussões acerca do Antigo Regime no reino de Portugal e a possibilidade da 
existência na porção americana do ultramar lusitano dessa cultura política. Tentou-
se, ainda, destacar no discurso dos letrados setecentistas alvo da pesquisa a 
especificidade da escrita jesuítica e a aproximação entre a história e a literatura, 
além de direcionar-se o olhar para o mapeamento das transformações históricas que 
resignificaram os códigos mentais e sociais analisados no recorte desses escritos, 
assentando a idéia de presença na fundamentação da cultura brasileira de 
elementos medievais. 

Palavras – chave: Medievo – Resignificação – Escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work was developed in order to identify and analyze elements of the European 
Middle Ages establishing dialogue with values expressed or implied in the works of 
authors of Portuguese America in the eighteenth century, extending also to reflect 
upon the stage of socio-political and cultural conformation the Portuguese empire in 
seven. We tried do a reading of connections and social inserts that reframed these 
traits of medieval origin, entering discussions about the Old Regime in the Kingdom 
of Portugal and the possible existence in the American portion of the Portuguese 
overseas the political culture. Tried to also highlight the discourse of eighteenth-
century scholars research the specific target  of Jesuit writing and the approach 
between history and literature, in addition to direct themselves look for mapping the 
historical transformations that reframed  mental and social codes analyzed the cutout 
of these writings, becoming the idea  of presence in the grounds of Brazilian culture 
of medieval elements. 

Keywords: Medieval – Reframing – Writings. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho direciona-se para a instigante tarefa de estudar características 

do Ocidente Medieval Europeu que foram absorvidas e adaptadas pela sociedade 

do território sob dominação lusa no continente americano. No entanto, a pesquisa 

não se restringe a esses traços resignificados que têm expressão em escritos do 

século dezoito, porquanto a análise terá seguimento com a percepção de outros 

elementos da argamassa cultural que se constituiu nesse recorte. 

 Há, portanto, que se levar em consideração o contexto na reflexão final 

acerca da densidade e da porosidade das transformações, bem como da sua 

subjacente participação na construção de identidade para uma sociedade plural; a 

América portuguesa era uma sociedade escravista, porém seu referencial era a 

sociedade de ordens do Antigo Regime.     

Como marco espacial, a pesquisa considerará a porção americana do império 

português. Já o marco cronológico está alinhado com o século XVIII, sendo que os 

valores socioculturais sedimentados no período dialogarão com traços recortados do 

medievo europeu.   

Apesar de encontrar-se bibliografia sobre o assunto, não é amplo o debate 

historiográfico sobre o assentamento sociocultural da América portuguesa do 

setecentos em raízes de cunho medieval. Nesta perspectiva, busca a presente 

dissertação contribuir para a discussão e para dar ensejo a uma maior difusão do 

objeto da pesquisa, assente na análise de livros de história e de literatura 

setecentistas. 

A visita ao tema reveste-se, ainda, de importância para a sensibilização 

social, na medida em que marca um olhar sobre a interseção de campos distintos da 

história (história medieval e história do Brasil colonial) e faz uso da 

interdisciplinaridade no modus faciendi de suas análises. 

A problematização é uma tarefa que está atrelada ao dinamismo seqüencial 

de atividades, porque ler, escrever, pesquisar, analisar, produzir e compreender são 

inerentes ao ofício do historiador e todos esses atos coligam-se na investigação das 

hipóteses suscitadas e na coleta de dados que darão suporte às considerações e 

variáveis da reflexão final .É nesse cenário que se inscreve este trabalho. 
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Tem-se observado no Brasil menor intensidade na percepção da dinâmica 

histórica do legado medievo. Este entendimento diz respeito não só à trajetória da 

pesquisa acadêmica, como à inclusão de temas medievais nas discussões atinentes 

à história nacional e, até mesmo, no ensino e estudo de história na sala de aula; 

perpassa a leitura deste processo pelo estereótipo de que se trata de um período 

histórico distante e que pouco nos diz respeito.  

Trata-se de uma visão reducionista e que dificulta a compreensão de nosso 

passado, porquanto fragmenta os elos do conhecimento e a interpretação das bases 

em que estão fincados instrumentos significantes para as análises históricas. Por 

outro lado, “se a história é em primeiro lugar o exercício permanente de certo olhar, 

de certo espírito crítico, de certo fazer, também é em parte cumulativa” 2. 

A despeito de tênue tentativa para reverter esse quadro, deve-se considerar 

que “plutôt par méconnaissance que par refus conscient ou inconscient de ses 

profondes racines médiévales encore vivantes, le Brésil n’a pas eu, jusqu”aux 

années quarante du XXe siècle, d’intérêt pour le Moyen Âge” 3 .  

As razões para este descompasso no florescimento das incursões pelo 

estudo da história medieval no Brasil, comparativamente à Europa, residem na falta 

de estabelecimento de identidade , seja de natureza acadêmica, seja de natureza 

cultural, com a Idade Média, permanecendo esse período como um empecilho 

cronológico para a compreensão da história do nosso país. Além disso, a procura 

pela continuidade integrada dessa linha do tempo deriva, na maioria das vezes, no 

estudo tão-somente do relacionamento entre a formação do Brasil e o século XV 

lusitano, concentradas as atenções na futura configuração do império português4·. 

Com a sinalização pela Nouvelle Histoire, de que novos temas, métodos e 

documentos poderiam ser abrangidos pela pesquisa histórica, houve uma 

modificação nesse quadro; o medievo não mais era considerado como campo 

específico para estudos europeus e foi feita uma aproximação com os estudos 

literários, ocasionando uma interlocução para os medievalistas e a possibilidade de 

                                                 
2  LE GOFF, Jacques. A história nova. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005b, p.6-7. 
3 FRANCO JÚNIOR, Hilário; BASTOS, Mário Jorge da Motta. L’ histoire du Moyen Âge au 
Brésil,Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre /BUCEMA/, 7/2003a, p.1. Tradução livre 
(efetuada pelo autor da dissertação) do texto original, em francês: “Por ignorância e não por recusa 
consciente ou inconsciente de suas profundas raízes medievais, o Brasil não teve, até os anos 
quarenta do século XX, interesse pela Idade Média”.  
4  ALMEIDA, Néri de Barros. A história medieval no Brasil, Revista Signum, v.14, n.1, 2013, p.2. 
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criar-se ambiência para o fazer história medieval fora da Europa, o que deu novo 

alento para as  pesquisas no Brasil5. 

Não obstante essas propostas da chamada História Nova terem sido 

divulgadas em 1978 pela obra La nouvelle histoire, dirigida pelo historiador francês 

Jacques Le Goff, a expressão “já havia sido reivindicada, anteriormente, para os 

Annales” 6·. Porém, as novas perspectivas para os estudos, com a ampliação do 

campo do documento histórico, o enfoque numa história problemática, na renovação 

dos seus domínios tradicionais, na concepção de novos objetos, novos problemas e 

novos métodos, constituindo nova forma de fazer a história, foram definições da 

História Nova 7.    

O estudo da formação dos povos habitantes da Península Ibérica possibilita 

melhor compreensão de especificidades que deles herdamos e que passaram a 

integrar nossos modos de pensar e de ser; é deste estudo, inclusive, que poderemos 

extrair elementos que contribuem para a explicação do processo de alargamento 

dos domínios europeus, exercido por Portugal e Espanha, discussão que 

diretamente interessa ao pesquisador da história da América portuguesa. Esta 

concepção de que a formação medieval ibérica contribui para a compreensão dos 

traços afetos à colonização e à constituição da identidade coletiva do Brasil dá outra 

dimensão para o papel da História Medieval como núcleo propiciador de consciência 

histórica 8.  

Não se pode, também, deixar de admitir a historicidade do medievo, 

constituindo esse período “um importante laboratório humano cujo sentido e 

importância superam, inclusive, qualquer limitada perspectiva acerca de heranças 

diretas suas que possamos reconhecer ainda (sobre) vivas em nosso meio” 9. 

É com o intuito de estudar essas pontes existentes entre elementos do 

medievo europeu e suas resignificações na América portuguesa que se originou este 

trabalho, implícito o entendimento de que as análises poderão ajudar na exegese 

das raízes que o passado medieval luso assentou em nosso passado colonial.  

                                                 
5    ALMEIDA, Néri de Barros, op. cit., p. 12-13. 
6   BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929 – 1989): a Revolução Francesa da historiografia. São 
Paulo: UNESP, 1997, p.132  
7    LE GOFF, Jacques, 2005b, op. cit, p.36-61.  
8   MACEDO, José Rivair. História Medieval. In: KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula.  5 
ed. São Paulo: Contexto, 2008, p. 116. 
9   BASTOS, Mário Jorge da Motta; RUST, Leandro Duarte. “Translatio Studii”. A História medieval no 
Brasil, Revista Signum, 10, 2009, p.14-15. 
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Ao longo da dissertação, buscaremos, portanto, demonstrar que essa ligação 

não está descolada das discussões historiográficas e que ela desvela possibilidade 

de colaborar para a satisfação do seguinte questionamento: a cultura brasileira tem 

fincados alguns de seus fundamentos em traços medievais, mormente os lusitanos? 

Para isso, teremos que nos valer da escrita da história e da arte do discurso, 

devendo, além de decodificar a leitura, relacionar informações, construir referências 

e perceber as mudanças e os movimentos da história, a fim de buscar a 

compreensão desse processo. 

Também devemos ter presente que o conceito de cultura aqui utilizado tem a 

ver com a designação de objetos materiais, regras de comportamento e processos 

de pensamento e suas produções, constituintes do patrimônio social e que foram 

historicamente herdados, assimilados, alvo de seleção e transmitidos por sucessivas 

gerações, numa dimensão que ultrapassa o individual e que tem a característica da 

durabilidade, garantida pelo controle social10·. Esse conceito deve ser articulado ao 

de sociedade, entendida como um produto de natureza histórica que faz com que 

cada uma seja distinta das outras, em virtude das configurações que apresenta em 

sua rede de relações sociais 11.  

Em nossa trajetória, analisaremos uma das alternativas que buscam o 

entendimento da América portuguesa do setecentos, a existência nessa sociedade   

de  elementos do Antigo Regime que, entrelaçados à escravidão, deram ensejo a 

tensões e dinâmica específica para a porção americana do império português.  

Tratava-se de uma  

sociedade hierarquizada, fundada na desigualdade e no privilégio, 
internamente dominadora e marginalizadora, que foi a sociedade 
corporativa; no seio da qual uns exploraram tranquilamente os outros, os 
segregaram e dominaram, os silenciaram e gozaram com o seu silêncio.Nos 
quadros e com os instrumentos que a matriz ideológica e institucional da 
sociedade tradicional europeia abundantemente dispunha12.    
 

Nessa linha de compreensão, a “América não era um simples canavial, 

habitado por prepostos do capital mercantil e semoventes (escravos), conectado à 

humanidade apenas por rotas comerciais” 13. Para Fragoso, a ordem nesse Antigo 

Regime com traços católicos tinha natureza consentida e aparecia na totalidade dos 

                                                 
10 CARDOSO, Ciro Flamarion. Um historiador fala de teoria e metodologia: ensaios. Bauru: EDUSC, 
2005, p. 277. 
11  Ibid., p. 278. 
12  HESPANHA, António Manuel. Depois do Leviathan, Almanack Braziliense, n.5, mai. 2007, p. 66. 
13 FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de Monarquia 
Pluricontinental: notas de um ensaio, História, São Paulo, v.31, n.2, jul./dez. 2012, p.111- 112. 
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municípios, possibilitando que o autogoverno desses locais constituísse a base da 

monarquia corporativa; as práticas e idéias da escolástica prestavam-se para o 

entendimento de esses municípios possuírem hierarquias diversas 14. 

A complexidade e a variedade de fatores também deverão ser dirigidas para a 

discussão acerca da hierarquia social na América portuguesa, já que ela incluía 

tanto a cor, as percepções, as qualidades pessoais e o lugar de nascimento, quanto 

a ortodoxia religiosa 15·.  

Há que se relativizar, no entanto, a concepção sobre a inflexibilidade da 

hierarquia social no Antigo Regime luso, porquanto existiam possibilidades de 

ascensão, algumas delas coadunadas com os interesses do centro político, tais 

como o mérito dos vassalos que prestavam serviços à Coroa e as mercês 

concentradas em pequeno grupo 16. Se, por um lado, o rei procurava favorecer a 

elite dos vassalos da Coroa, já que lhes garantia destaque local, por outro lado 

tratava de afirmar seu poder intervencionista na hierarquia do ultramar americano do 

seu império17.  

Em virtude de haver a Coroa lusa outorgado poderes para distribuição das 

terras de seu domínio no ultramar americano aos donatários das capitanias e, 

posteriormente, aos governadores-gerais, houve a reprodução na América 

portuguesa da ordem estamental que existia no Reino, disseminando os princípios 

do Antigo Regime e distinguindo o rei os seus súditos  e deles recebendo a 

fidelidade, embora o espaço social não constituísse um mero e contíguo  

prolongamento da sociedade lusitana18 .   

A ordem colonial era composta, ainda, por homens úteis à conquista e 

ocupação do território e por sujeitos que possuíam formas de poder sobre as quais a 

Administração detinha pouco controle; os dois grupos constituíam personagens de 

fronteira, o que configurava não ser a sociedade colonial uma sociedade estamental 

                                                 
14  FRAGOSO, João, 2012, op. cit., p. 120 – 124. 
15 RUSSELL-WOOD, A.J.R. Sulcando os mares: um historiador do império português enfrenta a 
“Atlantic History”, História, São Paulo, 28(1), 2009, p.25. 
16 KRAUSE, Thiago Nascimento. Em busca da honra: a remuneração dos serviços da Guerra 
Holandesa e os hábitos das ordens militares (Bahia e Pernambuco, 1641-1683). São Paulo: 
Annablume, 2012, p.185 – 186.  
17  Ibid., p. 246. 
18 ANDREAZZA, Maria Luiza. Dominium, Terras e Vassalagem na América Portuguesa. In: DORÉ, 
Andréa Carla; LIMA, Luís Filipe Silvério; SILVA, Luiz Geraldo (orgs.).  Facetas do império na história: 
conceitos e métodos São Paulo: Hucitec; Brasília: Capes, 2008, p.281.    
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clássica19. Percebe-se, então, a constituição de uma fronteira, local impregnado por 

ambigüidades, que tem natureza polissêmica e híbrida e que mescla tradições e 

concepções de mundo, além de produzir técnicas e costumes e caracterizar uma 

sociedade onde se entrelaçam os aspectos político, religioso, social e ideológico20·. 

Deve-se ter presente que  

uma visão de mundo sob os prismas político e social derivada 
essencialmente de teólogos católicos, em especial de santo Tomás de 
Aquino, serviu de alicerce à sociedade brasileira em formação. Essa visão 
de mundo definiu o objetivo da vida política como a busca do bem comum 
através da disposição da sociedade em uma organização hierárquica que 
incentivava a complementaridade e o equilíbrio enquanto controlava a 
competição e o conflito21.     
 

O desenho da América portuguesa como uma sociedade escravista deve 

levar em consideração que as realidades dessa sociedade colonial modificaram a 

estrutura de estados e corporações que foram transplantados do reino para os seus 

domínios americanos, já que surgiram novas categorias e situações sociais; ocorreu, 

então, uma integração dos princípios sociais ibéricos com a escravidão, inclusive, os 

senhores de engenho constituíram um grupo que se considerava titular de estado ou 

ordem medieval e aproximaram-se dos modelos que existiam em Portugal, 

buscando legitimação social 22.  

Discutiremos, nesse cenário, com suporte nas exegeses das obras dos 

letrados setecentistas objeto de nossas análises, a confluência na Cristandade 

colonial de eixos inerentes ao Ocidente Medieval Europeu, com destaque para os 

exempla (espelhos de santidade), justo preço, esquema trifuncional (sociedade das 

três ordens), história providencialista, padroado régio, cosmologia cristã, paraíso 

terreal, maravilhoso, similitudes feudalizantes (juramento de fidelidade, vassalagem, 

percepção de honra), simbolismo místico dos números e tensões entre a Igreja e o 

poder temporal, observando-se a conformação orgânico-social, numa leitura eivada 

de permanências, rupturas e transformações. 

 Verificaremos, então, que características do medievo mantidas pelas práticas 

sociais e políticas, pelas letras e pela história foram disseminadas por outros 

                                                 
19 LUZ, Guilherme Amaral. Ordem crítica, lugares de fronteira. Prolegômenos a respeito da 
complexidade setecentista na América portuguesa. In: LUZ, Guilherme Amaral; ABREU, Jean Luiz 
Neves; NASCIMENTO, Mara Regina (orgs.). Ordem crítica: a América portuguesa nas “fronteiras” do 
século XVIII. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013, p.8. 
20  Ibid., p. 10. 
21 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550 – 
1835.  São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 210. 
22 Ibid., p. 212-224. 
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territórios e resignificadas. Desta forma, se analisarmos o ideal cavaleiresco e o seu 

sentimento de honra na Idade Média, notaremos que “l’ honneur chevaleresque 

survécut à la chevalerie comme  un émouvant souvenir, comme un exemple sans 

pareil, comme um thème inusable” 23 .   

Com o entendimento de que fonte histórica vem a ser o material que permite 

ao historiador examinar uma sociedade humana no tempo, pondo-o em contato com 

o problema que pretende discutir, seja constituindo o acesso aos fatos históricos que 

serão alvo de reconstrução e de interpretação por parte do pesquisador, seja ela 

mesma o testemunho ou o discurso de uma época24, elegemos como fontes para as 

nossas pesquisas escritos da autoria de intelectuais setecentistas da América 

portuguesa.  

Trata-se de textos históricos e de textos literários nos quais buscaremos a 

expressão das visões de mundo e da rede de saberes dos seus autores, 

contextualizaremos as informações coletadas e verificaremos a possibilidade da 

existência nessa documentação de códigos sociais e mentais do medievo, 

resignificados. São eles: Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, de 

André João Antonil (anagrama imperfeito de João Antônio Andreoni), História da 

América Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pita, O Uraguai, de José Basílio da 

Gama e Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão.  

As discussões historiográficas que serão enfatizadas serão as referentes ao 

medievalismo europeu, especificamente o lusitano, Antigo Regime em Portugal e 

nos trópicos, jesuítas, escrita da história, aproximação entre literatura e história, 

conformação da América portuguesa e as que dizem respeito aos autores e obras 

que constituem as nossas fontes históricas. 

Este trabalho sinaliza para a persecução de três objetivos: estudar a 

conformação social e cultural da América portuguesa no século XVIII, com breve 

incursão pelo contexto do reino de Portugal no recorte; analisar elementos do 

medievo europeu que estabelecem diálogo com valores expressos ou implícitos em 

alguns livros de história cujos autores viviam no território sob dominação lusa ao sul 

do continente americano e, por fim, refletir acerca do legado medieval e sua 
                                                 
23 HALKIN, Léon-E.  Pour une histoire de l’ honneur, Annales d’ histoire economique et sociale, Paris, 
n.4, oct.-dec.1949, p.434. Tradução livre (efetuada pelo autor da dissertação) do texto original, em 
francês: “A honra cavaleiresca sobreviveu à cavalaria como uma memória móvel, como um exemplo 
sem paralelo, como um tema eterno”.  
24 BARROS, José D”Assunção. O projeto de pesquisa em história: da escolha do tema ao quadro 
teórico. 3 ed. Petrópolis; Vozes, 2007, 63-64. 
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adaptação ao contexto sociocultural da colonização lusitana na América no século 

dezoito, mediante análise de obras de cunho literário desse período, observando a 

discussão propiciada pela interdisciplinaridade, com a aproximação entre a literatura 

e a história.    

O planejamento desta dissertação buscou, então, fazer correspondente 

distribuição das suas abordagens em três capítulos. No primeiro deles, procurou-se 

conectar as discussões historiográficas acerca da transmigração de valores lusos 

para a América portuguesa, direcionando-se as análises para compreender 

formação, transformação, práticas sociais, modelos de hierarquização, aparato 

burocrático e sistemas político e administrativo desse novo território incorporado ao 

império lusitano. A pesquisa perpassa, então, pela expansão marítima de Portugal e 

por algumas conseqüências desse processo, como conquista, exploração e 

povoamento da porção americana do novo império. 

Em razão da configuração específica da América portuguesa, o patamar das 

discussões é a possibilidade da existência da cultura política do Antigo Regime nos 

trópicos, já que a sociedade metropolitana vivenciava este fenômeno e alguns dos 

traços componentes do Ancien Régime têm correspondência com características do 

medievo, o que induz à utilização deste fio condutor para as análises. Sobreveio, 

então, a demanda por um recuo nas pesquisas, incidindo estas, também, no período 

medieval português, a fim de compreendê-lo nas variantes precedentes à expansão 

marítima do reino de Portugal e, com suporte nessa premissa, verificar a 

possibilidade de transmigração para o cenário colonial do ultramar lusitano de 

valores sociais da Idade Média, resignificados pelas novas condicionantes.  

Os livros que constituem fontes para as nossas análises têm a particularidade 

de os seus autores terem formação ministrada pela Companhia de Jesus, sendo que 

dois deles envolveram-se na Questão Jesuítica, abordando-a em suas obras, 

embora com pontos de vista divergentes. Por essa razão, dedicaremos espaço 

neste primeiro capítulo do trabalho para o estudo da criação, da organização e dos 

objetivos dessa Companhia, bem como para a atuação religiosa, pedagógica e 

social dos inacianos nas terras brasílicas.  

Busca-se, portanto, no capítulo inicial, visualizar e entender o cenário 

apresentado no século XVIII pelo desenho desses elementos na conformação do 

império português.  
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O segundo capítulo foi constituído com o viés analítico de perceber a 

aproximação de valores medievais com a escrita da história da América portuguesa 

setecentista. Para isso, faz-se necessário adentrar o campo dos conceitos históricos 

e entender como a memória, a história, a historiografia, a prática e o discurso 

relacionam-se, com destaque para a discussão sobre a epistolografia jesuítica. Seja 

na forma de relatos edificantes, seja na forma de hijuelas, e oriunda da condição de 

testemunhas ou de narradores dos loyolistas, essa crônica missionária apresentava 

particularidades e motiva o estudo dos seus significados e das suas influências na 

produção dos escritos sobre os quais nos debruçamos.     

Ainda no segundo capítulo, detemo-nos em análises dos escritos de André 

João Antonil e Sebastião da Rocha Pita, procurando contextualizá-los. Além de 

discutir a trajetória desses autores e a gama de fatores e circunstâncias que 

circundaram a elaboração de suas obras, voltou-se este capítulo para, não 

descurando a historiografia que as discute, buscar nas abordagens que esses 

letrados fizeram a semântica da sua produção literária. 

 De forma específica, as análises do livro de Antonil direcionam-se para a 

percepção dos aspectos religiosos e econômicos que envolvem a obra, bem como 

para a coexistência ou prevalência da racionalidade e do pragmatismo no cotejo 

com traços escolásticos. A investigação continua seu curso ao incidir sobre os 

objetivos do autor de um livro que trata de várias atividades econômicas e de 

relações sociais no período colonial. Também será observada a incomum situação 

de uma obra que, não obstante ter conseguido as licenças necessárias para a sua 

impressão, sofreu posteriores censura, confisco e destruição de exemplares.    

Já o livro de Rocha Pita induz discussão acerca do ponto de vista que foi 

projetado sobre o texto, porquanto há que se verificar as características de nativismo 

que nele despontam e o questionamento de que esse ufanismo não contradiz 

fidelidade à Coroa portuguesa, já que a obra narra acontecimentos da história do 

ultramar americano lusitano, com louvações a eventos da história de Portugal. As 

análises também se dirigem para o conteúdo do livro elaborado por Rocha Pita, os 

parâmetros literários e históricos que observou.    

Este capítulo pontua, em seguida, elementos de origem medieval que se 

observa estarem assentes nos livros setecentistas Cultura e Opulência do Brasil por 

suas Drogas e Minas e História da América Portuguesa.  A identificação desses 

traços do medievo e a leitura das conexões e inserções sociais que os 
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resignificaram dão ensejo ao estabelecimento de um diálogo que considera cada 

desses elementos com suas especificidades no recorte de onde se originaram              

e a sua observância em escritos da América Portuguesa, ultrapassando as 

dimensões de espaço e tempo.  

O terceiro e último capítulo desta dissertação insere-se nas novas 

perspectivas abertas para o ofício do historiador com o alargamento do campo de 

suas pesquisas. Assim, trabalha na vitalidade de que estão impregnados os estudos 

de natureza interdisciplinar, ao tratar da aproximação da literatura com a história, 

considerando textos literários como fontes históricas. 

É inerente a essa modalidade de investigação a preocupação do historiador 

não só com o caráter ficcional da narrativa, mas com a sua historicização, o que 

significa pesquisar as condições em que foi produzida a obra literária e o contexto 

social e histórico em que se encontravam seus autores. Também não deve ser 

esquecida a especificidade de que se reveste a criação literária, o modo como se 

realiza a produção desse escrito.        

Passa, em seguida, este capítulo para as análises referentes a escritos dos 

árcades mineiros José Basílio da Gama e Frei José de Santa Rita Durão.  Traça o 

perfil desses literatos, cuidando de conectar as discussões sobre as suas obras e 

levando em consideração no exame do conteúdo desses livros o modo específico de 

criação e a sua contextualização.    

O caminhar das análises do livro de José Basílio da Gama passa pela 

controversa natureza do poema, pelas peculiaridades literárias dessa obra e pela 

forma com que nela é tratado o nativo da América portuguesa, bem como pela sátira 

destinada à ação missionária jesuítica, pelos objetivos do texto e pelo cerne de sua 

argumentação que a torna oponente à temática da obra de outro árcade mineiro, 

Frei José de Santa Rita Durão.      

As discussões relativas à obra de Santa Rita Durão instigam a verificação do 

enfoque comparativo com a obra de José Basílio da Gama, em razão do caráter 

antagônico que apresentam. Suscita, ainda, o livro de Durão análise quanto a 

presença das características clássicas de uma epopéia no seu escrito. Por fim, as 

pesquisas dirigem-se para a existência, nesse livro, de estímulo ao 

desencadeamento da miscigenação cultural nas terras brasílicas. 

O final do terceiro capítulo tem fundamento nas novas abordagens, 

possibilitadoras da utilização de textos literários como fontes históricas, ingressando, 
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portanto, no campo da interdisciplinaridade. É com esta percepção que são 

extraídos dos livros O Uraguai e Caramuru elementos de procedência medieva; a 

esses traços específicos é dado tratamento dialógico entre a forma com que 

emergiram na Idade Média e a modalidade como estão presentes em escritos 

setecentistas da América portuguesa, o que facilita a compreensão da  ponte entre 

os dois recortes.        
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CAPÍTULO 1 

A CONFORMAÇÃO DO ANTIGO REGIME NO IMPÉRIO PORTUGUÊS 

SETECENTISTA 

 

 

1.1 O Antigo Regime “de fronteira” 25 

 

 

As análises historiográficas a respeito da conformação sociopolítica, práticas 

e saberes da América portuguesa26 nos seus três primeiros séculos de existência 

remetem-nos, inicialmente, a discussões sobre a utilização, alcance e exegese do 

adjetivo colonial. Isto se dá porque este vocábulo está no cerne de algumas 

explicações para o processo de expansão marítima por parte do reino de Portugal, 

bem como a decorrente conquista e subseqüentes povoamento e exploração dos 

novos territórios a ele incorporados. 

A respeito da importância da compreensão dos conceitos, observa Koselleck 

que “l’étude des concepts et de leur histoire langagière est une condition minimale 

de la connaissance historique, tout autant que la définition de l’histoire comme étant 

liée aux societés humaines”27.  

 Neste sentido, a obra Formação do Brasil Contemporâneo28, de Caio Prado 

Júnior, especificamente o capítulo que versa sobre o Sentido da Colonização, foi um 

marco nas análises. Esse historiador tinha formação marxista e, como sói acontecer 

com os demais historiadores, vincula-se à perspectiva histórica inerente ao contexto 

em que foi elaborada a sua obra; para ele, 

 

                                                 
25 Expressão de autoria do historiador António Manuel Hespanha para caracterizar as especificidades 
do Antigo Regime no território luso-tropicalista durante os séculos XVI a XVIII. Cf. HESPANHA, 
António Manuel. Por que é que foi “portuguesa” a expansão portuguesa? ou O Revisionismo nos 
trópicos. Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e 
sociedades, Lisboa, FSCH/UNL, 02 a 05 de novembro de 2005, p. 22.   
26 Essa terminologia foi “difundida por Sebastião da Rocha Pita na sua História da América 
Portuguesa, editada em 1730”. Cf. verbete América portuguesa. In: VAINFAS, Ronaldo (org.). 
Dicionário do Brasil Colonial (1500- – 1808). Rio de Janeiro, Objetiva, 2001, p.36.  
27 KOSELECK, Reinhart. L’expérience de l’histoire. Hautes Études. Paris: Gallimard/Le Seuil, 1997, p. 
101. Tradução livre (efetuada pelo autor da dissertação) do texto original, em francês: “O estudo de 
conceitos e sua história lingüística é um requisito mínimo de conhecimento histórico, bem como a 
definição de história em relação às sociedades humanas”.    
28 A obra teve sua 1ª edição em 1942. Cf. PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil 
Contemporâneo: colônia. 23 ed. São Paulo: Brasiliense, 2008. 
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a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa 
comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo 
caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território 
virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da 
colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará 
os elementos fundamentais, tanto no econômico quanto no social, de 
formação e evolução histórica dos trópicos americanos29. 

 
Vislumbra-se, portanto, que era ponto crucial na sua busca de compreensão 

do império ultramarino português a idéia de o comércio europeu estar articulado à 

colonização, em virtude dos três séculos de exploração metropolitana. Tratava-se, 

então, de um processo com ênfase no aspecto econômico. 

Com a publicação do livro Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema 

Colonial (1777 – 1808), Fernando Novais, também historiador de formação marxista, 

trouxe ao debate a noção de Antigo Sistema Colonial30, centrada em três 

pressupostos: o exclusivo comercial, o tráfico negreiro e a escravidão.   

Para esse autor, adicionado o caráter comercial com as características 

peculiares ao “Antigo Regime – etapa intermediária entre a desintegração do 

feudalismo e a constituição do capitalismo industrial – a idéia de um ‘sentido’ da 

colonização atingirá seu pleno desenvolvimento” 31. 

Novais acrescentou ao conceito formulado por Caio Prado Júnior de colônias 

de povoamento o conceito de colônias de exploração:  

 

da mesma forma, se o Brasil – colônia se enquadra como colônia de 
exploração nas grandes linhas do Antigo Sistema Colonial, não quer isso 
dizer que todas as manifestações da colonização da América portuguesa 
expressem diretamente aquele mecanismo; mas, mais uma vez, os 
mecanismos do sistema colonial mercantilista constituem o elemento básico 
do conjunto, a partir do qual deve ser pois analisado32.   
 

Outras perspectivas historiográficas surgiram com as abordagens de 

pesquisadores como a do brasilianista Stuart B. Schwartz que, não obstante sua 

formação marxista, agregou ao estudo da importância da escravidão para a América 

portuguesa o legado proporcionado pela Idade Média para as referidas análises. 

Assim, 

                                                 
29 PRADO JÚNIOR, Caio, op. cit., p. 29.  
30 Conceito que difere do de colonialismo imperialista e que “designa os processos e estruturas da 
colonização européia na chamada Época Moderna, com ênfase na colonização portuguesa efetuada 
no Brasil”. Cf. verbete Antigo Sistema Colonial. In: VAINFAS, Ronaldo (org.), op. cit., p. 46.  
31 NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777 – 1808). 7 
ed. São Paulo: Hucitec, 2001, p. 68.  
32  Ibid., p. 71. 
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essa sociedade herdou concepções clássicas e medievais de organização e 
hierarquia, mas acrescentou-lhes sistemas de graduação que se originaram 
da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social, diferenciação 
esta resultante  da realidade vivida na América. Foi uma sociedade de 
múltiplas hierarquias de honra e apreço, de várias categorias de mão-de-
obra, de complexas divisões de cor e de diversas formas de mobilidade e 
mudança33. 
 

Parte da historiografia voltou-se, em seguida, para novas exegeses a respeito 

do papel do Estado português, fugindo da mera discussão de exploração da colônia 

pela metrópole, bem como observando a necessidade de olhar para as realidades 

locais, para a periferização do poder. Assim, 

 

o crescente abandono da idéia do dualismo Metrópole-Colônia vem 
trazendo à historiografia nova compreensão dos mecanismos conjugados 
que favoreceram a dominação lusitana sobre espaços díspares e separados 
por distâncias de toda a ordem. De certa forma, os pesquisadores que 
abordam seus objetos numa perspectiva “imperial” reativam questões 
anunciadas por Boxer 34. 
 

A partir dos anos noventa do século XX, os trabalhos do historiador e jurista 

português António Manuel Hespanha, dentre outros, em diálogo com a historiografia 

brasileira, acentuaram a necessidade de resignificação do conceito de colonial e 

 

no Brasil e em Portugal, esse debate tem ganhado força em torno da 
polêmica entre a proposição de um Antigo Regime nos Trópicos e as 
propostas de atualização e de sobrevida da idéia do Antigo Sistema 
Colonial. A partir dessa contraposição, o entendimento do espaço colonial e 
ultramarino como um império tem sido discutido35. 
 

  Essa resignificação para a permanência de práticas e mentalidades do Antigo 

Regime na América portuguesa, nos séculos XVI a XVIII, configurando uma nova 

realidade social, fez abrirem-se novas trilhas para o debate historiográfico. Em 

conformidade com o pensamento de Maria Luiza Andreazza36, tem foros de 

admissibilidade a idéia de que a dispersão dos domínios portugueses por áreas 

distintas teria servido de entrave aos pesquisadores para a percepção da 

importância das trocas e das configurações locais das partes constituintes do 

Império. É evidente que esta perspectiva está centrada no pressuposto de que as 

                                                 
33  SCHWARTZ, Stuart B., 1988, op. cit., p. 209.  
34 ANDREAZZA, Maria Luiza, op. cit., p.271. Cf. obra referenciada de BOXER, Charles Ralph. O 
império marítimo português 1415 - 1825. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.     
35 LIMA, Luiz Filipe Silvério.  Os nomes do Império em Portugal no século XVII: reflexão historiográfica 
e aproximações para uma história do conceito.  In: DORÉ, Andréa Carla; LIMA, Luís Filipe Silvério; 
SILVA, Luiz Geraldo (orgs.), op. cit., p.246. 
36  ANDREAZZA, Maria Luiza, op. cit., p.274. 
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transformações históricas não são lineares nem monocausais. Além disso, a 

reflexão auxilia nas análises que buscam esclarecer as implicações na historicidade 

das relações entre o passado medieval europeu, principalmente o de natureza lusa, 

e o passado colonial da América portuguesa nesse recorte, porquanto. “a 

colonização portuguesa foi obra de setores ainda ‘medievais’, que pretendiam 

reproduzir em outro palco, mais amplo e rico, o enredo histórico anterior” 37. 

Entretanto, por vezes, não existe sintonia na “relação estabelecida entre o 

pensamento político moderno e a idéia de Estado, e concepções medievais de poder 

e Império” 38. 

Está em aberto e é grande a discussão, em termos historiográficos, para o 

conteúdo semântico e o paradigma caracterizador de explicação da categoria 

histórica império, bem como para sua decorrente aplicabilidade aos domínios 

lusitanos.  Para o historiador Luís Filipe Silvério Lima39, a noção de império aplicada 

à expansão portuguesa, pode traduzir múltiplas acepções, como evocação de 

propostas medievais, entre as quais figura a idéia da universalidade de um império 

cristão, ou o entendimento do Império como um complexo de relações 

descentralizadas e a representação do discurso que dava voz à monarquia 

corporativa, ou a especificidade de um império que não se poderia intitular como tal, 

em virtude de a denominação ser atribuída ao já existente Sacro Império Romano – 

Germânico.  

Por fim, há que se atentar para o fato de o reino de Portugal ter constituído 

um império cuja natureza seria marítima e não territorial, haja vista a sua 

configuração geográfica. Já na concepção de Andréa Doré40, a justificativa para o 

chamado Império Português pode residir em espaços cristãos, constituídos por 

portugueses ou por nativos das regiões conquistadas que foram convertidos ao 

cristianismo, o que propiciou a construção de um império comercial, conjugando a 

vocação imperial e o espírito missionário. Não se pode descurar, no entanto, a 

percepção da constituição do império ultramarino português como um espaço 

                                                 
37 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Raízes medievais do Brasil, Revista USP, São Paulo, n.78, jun/ago 
2008b, p. 83. 
38 LIMA, Luiz Filipe Silvério, op. cit., p.247.  
39 Ibid., p. 248 – 249. 
40 DORÉ, Andréa Carla. As atuações no Reino do Congo e na Costa da Pescaria: aproximações para 
o estudo do Império Português no século XVI. In: DORÉ, Andréa Carla; LIMA, Luiz Filipe Silvério; 
SILVA, Luiz Geraldo (orgs.), op. cit., p.231. 
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caracterizado pela fragmentação, pela complexidade, pela pluralidade do direito e 

pela modalidade de administração desse império. 

 No intuito de explicar como o reino português, relativamente débil naval e 

comercialmente, além de pequeno em termos espaciais e populacionais, veio a 

constituir e manteve por longo tempo um extenso império no ultramar, Boxer 

asseverou que os portugueses acreditavam ter a Providência Divina ao seu lado, 

fazendo constantes intervenções em seu benefício tanto nas viagens de 

descobrimentos, quanto na conquista dos territórios: 

 

Quando a crença de que eram o povo escolhido por Deus para a expansão 
da fé foi reforçada pela popularização da lenda de Ourique e pelas 
correntes sebastianistas e messiânicas posteriores, o resultado foi um 
nacionalismo de durabilidade e firmeza excepcionais. Esse nacionalismo 
exaltado ajuda a explicar por que os portugueses conseguiram manter uma 
parte tão grande de seu precário império marítimo por tanto tempo 41.       
 

Nesse cenário de épica grandiloqüente, insere-se a seguinte convicção de 

Sérgio Buarque de Holanda:  

 

A grandeza heróica de seus cometimentos e a importância universal e 
duradoura do alto pensamento que os presidia é claro que foram vivamente 
sentidas, e desde cedo, pelos portugueses. A idéia de que superavam 
mesmo as lendárias façanhas de gregos e romanos impõe-se como 
verdadeiro lugar-comum de toda a sua literatura quinhentista42. 

 

As análises da administração desse império percorrem trajetória que não se 

limita ao olhar socioeconômico, mas sobrepujam-no, ao refletir sobre os prismas do 

imaginário político e de governo, bem como sobre o elemento simbólico que, 

também, o fundamenta.  

Para compreender os meandros do poder no Reino de Portugal, faz-se 

necessário perceber, conforme assevera António Manuel Hespanha, as análises 

encetadas: “o que aqui se faz é, afinal, documentar, no plano do direito estabelecido 

e praticado, de que modo as instituições locais mantém, na época moderna, um grau 

relativamente importante de autonomia em relação ao poder central” 43. Esta 

                                                 
41 BOXER, Charles Ralph. O império marítimo português 1415-1825. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002, p.389. 
42 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, 
p. 111.   
43 HESPANHA, António Manuel. As vésperas do Leviathan: instituições e poder político. Portugal – 
século XVII. Coimbra: Almedina, 1994, p. 14. 
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concepção está inserida no cerne dos debates entre a centralização e a 

descentralização de poder presente no Império Português nesse recorte.  

Enquanto a historiografia tradicional está assentada na idéia de uma 

centralização, em virtude da inexistência do sistema feudal e pela constatação de 

um forte poder real: “derrotada a nobreza, silenciadas as cortes, imposta a 

legislação geral, o poder político estaria centralizado” 44, as recentes vertentes 

historiográficas repousam na presença da caracterização do Antigo Regime 

Econômico e do Antigo Regime Político; o primeiro, assente nas relações feudais de 

produção e o segundo na “não separação entre ‘Estado’ e ‘sociedade civil’ e pelo 

‘carácter globalizante dos mecanismos do poder” 45. Evidencia-se, então uma não 

descontinuidade entre o sistema político medieval e o sistema político moderno, 

mencionada na assertiva: “O resultado será o reconhecimento duma fundamental 

continuidade entre o sistema feudal típico de poder e o sistema de poder da época 

moderna, pois em ambos se verificam as duas características apontadas” 46. 

Observamos esse liame na sociedade do Antigo Regime, quando centralizava na 

casa os aspectos econômico e político: 

 

na antiga unidade sócio-económica europeia – a ‘casa’,  o chefe é, ao 
mesmo tempo, o titular de poderes de direcção sobre os agentes produtivos 
(os membros da família, na sua acepção de consangüíneos, agnados e 
serviçais), poderes que a teoria da época designava por ‘poderes 
económicos’, mas que coenvolviam  atribuições que hoje designaríamos de 
‘políticas’ 47.  
 

Para esse autor, o poder que se apresentava repartido e não centralizado, 

fazia com que os estados apresentassem algumas características, tais como uma 

modalidade de compatibilização do exercício de poderes autônomos, o que difere, 

substancialmente da idéia de participação em uma soberania única. Ademais, os 

estados não meramente representavam a comunidade política, mas constituíam 

essa comunidade48. 

A vinculação entre o sistema político e o sistema administrativo é ressaltada 

por Hespanha, ocorrendo 

                                                 
44 HESPANHA, António Manuel, 1994, op. cit, p. 35. 
45 HESPANHA, António Manuel. Poder e instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1984, p.42.  
46 Ibid., p. 42. 
47 Ibid., p. 33. 
48 Ibid., p. 41 – 42. 
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dificuldades de implantação burocrática provenientes do carácter concreto, 
heterogéneo e não estandardizado dos padrões civilizacionais (usos e 
costumes, medidas, língua, etc.) e da própria incapacidade das populações 
de fornecerem e receberem a informação com que trabalha o aparelho 
burocrático (em virtude, desde logo, do analfabetismo generalizado, mas 
também duma inaptidão conceptualizante que caracteriza a cultura 
tradicional)   se juntam as ‘estratégias defensivas’ das populações (silêncio, 
mentira, fuga), que furtam a uma administração “separada” dos 
administrados ( e não recrutada entre eles, como a honorária) todos  os 
elementos de trabalho49.  
 

No ajustamento e na modelagem do aparato burocrático que serviu como um 

dos suportes ao pluralismo de natureza jurídico-politica do Antigo Regime do Império 

Português, há que se considerar, portanto, o compartilhamento do poder por 

distintos segmentos sociais; esta concepção pode ser visualizada tanto no medievo, 

quanto nos tempos modernos. 

 A sociedade corporativa difere da monarquia compósita, embora constitua 

uma feição de monarquia pluricontinental. As diferenças50 serão perceptíveis quando 

se concebe uma monarquia pluricontinental como constituída por um só reino (no 

caso, o reino português), bem como por uma aristocracia e por conquistas distintas. 

Além disso, uma gama considerável de leis, regras e corporações, tais como 

concelhos, irmandades, corpos de ordenança e posturas promovem a coesão 

intestina do reino. Na monarquia compósita (em que não se encaixa Portugal) há a 

incorporação de reinos e de instituições preexistentes à sua constituição. 

 A autonomia e o localismo governamental, na monarquia pluricontinental, 

aparecem nas câmaras e nos senhorios e “o sentido do império resulta, assim, do 

processo de fusão da concepção corporativa e da de pacto político, fundamentada 

na monarquia, e garantindo, por princípio, a autonomia do poder local” 51. O reino e o 

ultramar eram as duas faces de uma mesma moeda, interdependentes nas 

articulações para constituição das esferas de poder. Já a vastidão dos domínios 

marítimos do Império Português fez com que fossem desenvolvidos instrumentos 

propiciadores do exercício de governo, seja promovendo uma ponte entre os rincões 

mais distantes, seja favorecendo a conexão de pessoas, costumes, trocas e 

instituições.  

                                                 
49 HESPANHA, António Manuel, 1984, op. cit., p. 73. 
50 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Desenhando perspectivas e ampliando abordagens 
– De O Antigo Regime nos trópicos e Na trama das redes. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de 
Fátima (orgs.). Na trama das redes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 18. 
51 Ibid., p. 19. 



19 

 

  

As relações entre a monarquia e seus súditos eram fundamentais na 

construção desses laços, inclusive uma modalidade desses entrelaçamentos merece 

menção. Trata-se da remuneração pela Coroa de serviços prestados pelos vassalos; 

essa remuneração era feita via mercês e vinha a constituir o que se convencionou 

chamar de economia de mercê ou de graça. Essa economia de mercê veio a 

constituir um dos pilares do Estado Moderno, sustentada em larga medida pelo 

Império Ultramarino, que também oferecia múltiplas oportunidades de serviços52.  

Era um processo que apontava para a legitimação do monarca e para a efetivação 

de uma justiça que se conformava distributiva. 

Sinalizava, ainda, essa monarquia para um poder real que partilhava o 

espaço político com poderes detentores de maior ou menor hierarquia, para uma 

limitação do direito legislativo da Coroa, em razão do seu enquadramento pela 

doutrina jurídica (ius commune) e pelos usos e práticas jurídicas locais. Ademais, os 

deveres políticos perdiam força perante os deveres morais (graça, piedade, 

misericórdia, gratidão) ou afetivos, que decorriam de laços de amizade, e os oficiais 

régios utilizavam uma proteção extensiva dos seus direitos e atribuições, chegando 

ao ponto de poder fazê-los valer até mesmo em confronto com o monarca, o que 

equivalia a reduzir e expropriar o poder real53· 

Para Hespanha, a idéia de centralização não se conformava, porque era fruto 

de exegeses desajustadas das instituições históricas. No que tange à América 

portuguesa, devem ser acrescidos a esses equívocos os preconceitos vazados na 

dicotomia metrópole-colônia: 

 

na verdade o que se passa com muita historiografia brasileira é que estende 
a todo o Antigo Regime as intenções centralizadoras pós-revolucionárias, 
retroprojetando, por isso, uma oposição Brasil - Metrópole de que não é fácil 
falar antes da década de 70 do século XVIII. Antes, encontram-se tensões 
várias: antifiscalismo, princípio do indigenato no provimento dos cargos, 
sentimentos contra o novo imigrante, localismo, antiurbanismo, 
decadentismo e restauracionismo de uma época de ouro já passada, 
sentido de inferioridade intelectual54. 

 

                                                 
52 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. Conquista, Mercês e Poder Local: a nobreza da terra na 
América portuguesa e a cultura política do Antigo Regime, Almanack Braziliense, n.2, novembro 
2005, p.22-23. 
53 HESPANHA, António Manuel. A constituição do império português. Revisão de alguns 
enviesamentos correntes. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de 
Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI – XVIII). 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 166 – 167. 
54  Ibid., p.168. 
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Além da argumentação acima, deve ser explicitado o posicionamento de parte 

da historiografia brasileira que esteve ausente ou silente no tocante às discussões 

acerca da questão administrativa. É o que se observa no seguinte comentário de 

Laura de Mello e Souza:  

durante muito tempo, o estudo da administração portuguesa no Brasil dos 
tempos coloniais foi relegado a um segundo plano pouco honroso. (...) O 
ressentimento pós-colonial deixou livre o caminho para que historiadores 
estrangeiros traçassem suas hipóteses e preenchessem lacunas óbvias, 
desimpedidos que estavam do peso de um passado que não era o seu e 
contra o qual não precisavam acertar contas (...). Para os brasileiros, 
inclusive alguns de minha geração, a administração era tema sem nobreza 
nenhuma, bem ao gosto de historiadores afeitos à tradição e ao 
conservadorismo, numa senda em tudo oposta à que levava ao estudo do 
sistema escravista ou da formação da classe operária 55.  

 
Essa autora56 comenta três das mais difundidas interpretações a respeito dos 

fundamentos da administração lusa na América portuguesa. Uma delas, que dava 

ênfase ao centralismo e ao rígido controle social, era a de Raymundo Faoro. Para 

esse pesquisador, as marcas administrativas do recorte foram a presença sufocante 

do aparelho estatal, a centralização, a cooptação das elites locais e a presença de 

um estamento burocrático que geria o governo em seu próprio benefício, afastando-

se da sociedade. Embora se tratasse de uma alternativa para compreender a 

realidade da América portuguesa, era uma visão que canalizava para o 

entendimento de que o reino lusitano fora um estado que soubera cedo centralizar-

se e não buscava “o reflexo de suas instituições, numa réplica nova de um reino 

velho – o que ele visava era o prolongamento passivo de suas instituições, armadas 

de poderes para criar, do alto, por obra da moldura jurídica, a vida política” 57. Era a 

concepção de que o território seria moldado e não criado. 

Outra perspectiva analisada pela mencionada historiadora é a de Caio Prado 

Júnior, Esse autor considerava o sistema administrativo que fora instalado na 

América portuguesa como caótico, irracional e contendo muitos funcionários. Para 

ele, o centralismo era excessivo, em razão da “grande distância em que se acha a 

metrópole e a morosidade com que se manifesta a sua ação” 58. 

                                                 
55 SOUZA, Laura de Mello e. O sol e a sombra: política e administração na América Portuguesa do 
século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 27 – 29.  
56 Ibid., p. 31 – 43,    
57 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 4 ed. Rio de 
Janeiro:  Globo, 2011,p.172.  
58  PRADO JÚNIOR, Caio, op. cit., 307 – 308.  
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A última interpretação sobre a administração portuguesa nos domínios lusos 

ao sul do continente americano analisada por Laura de Mello e Souza é a 

manifestada no livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Essa obra 

traz uma discussão original, ao confrontar aspectos de aproximação e de 

afastamento da América portuguesa com a América espanhola e ao concluir que a 

centralização portuguesa foi mais branda, porque a inadequação, em seus domínios 

do ultramar, veio a sobrepor-se “à ambição de arquitetar o futuro, de sujeitar o 

processo histórico a leis rígidas, ditadas por motivos superiores às contingências 

humanas” 59.  

No decorrer de suas análises a respeito do império português e da 

administração nele implantada, a referida pesquisadora comenta a importância que 

teve Charles Ralph Boxer para essas discussões historiográficas, mormente quando 

ele discorreu em suas teses a respeito da conexão entre as distintas partes desse 

império e da conformidade a ele dada pelos suportes constituídos pelas irmandades 

e pelas câmaras municipais, enfatizando o que era comum e partilhado: 

 

A Câmara e a Misericórdia podem ser descritas, com algum exagero, como 
os pilares gêmeos da sociedade colonial portuguesa do Maranhão até 
Macau. Elas garantiam uma continuidade que os governadores, os bispos e 
os magistrados transitórios não podiam assegurar. Seus membros 
provinham de estratos sociais idênticos ou semelhantes e constituíam, até 
certo ponto, elites coloniais. Um estudo comparativo de seu 
desenvolvimento e de suas funções mostrará como os portugueses 
reagiram às diferentes condições sociais que encontraram na África, na 
Ásia e na América, e em que medida conseguiram transplantar essas 
instituições metropolitanas para meios exóticos e adaptá-las com êxito 60. 

  

Entretanto, Laura de Mello e Souza critica o posicionamento de Boxer, em 

razão de ele desconsiderar as particularidades do passado brasileiro. Aduz, no 

entanto, a referida pesquisadora que, para, um discípulo de Charles Boxer, A. J. R. 

Russell-Wood, o  

 

‘estudo da dimensão humana, principalmente governadores e agentes’, 
aponta contudo para uma realidade distinta, que nega a ‘rigidez 
administrativa’ e mostra como as situações específicas impunham a 
flexibilidade na ‘interpretação das ordens ou decretos metropolitanos’. Sem 
explicitá-lo desta maneira, Russel-Wood sugere a existência de um eixo 
vertical que, de Macau a Minas Gerais, permitia aos colonos tornarem suas 
vozes audíveis junto ao centro decisório do poder (Lisboa), bem como de 

                                                 
59 HOLANDA, Sérgio Buarque de, op. cit., 116 – 117.  
60 BOXER, Charles Ralph, op. cit., p.286. 
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um eixo horizontal passível, no plano local, de aproximá-los dos agentes e 
governantes61·.   

 

Na discussão sobre a cultura política e as práticas administrativas na América 

portuguesa, os clássicos estudos historiográficos brasileiros de Caio Prado Júnior e 

Raymundo Faoro têm por cerne uma realidade dual, isto é, a metrópole e a colônia. 

Inexiste, para eles, uma articulação política compartilhada. Surgiram, no entanto, 

novos paradigmas na historiografia, versando, sobretudo, sobre a heterogeneidade 

de centros decisórios e é nesse cenário que foram cimentadas as teses de um 

Antigo Regime nos trópicos 62. Apesar da aceitação desses argumentos por parte da 

comunidade acadêmica, alguns tópicos que buscam contradizê-las foram expostos 

por Laura de Mello e Souza no livro ora comentado. 

Para essa historiadora63, as análises de Hespanha suscitam discussões nos 

seguintes pontos: direcionamento das pesquisas para as manifestações européias 

do fenômeno (o que se deve à filiação do autor luso à corrente que debate estudos 

da historiografia constitucional alemã à discussão mais contemporânea), 

assentamento da América portuguesa na escravidão e supervalorização dos textos 

jurídicos. Há que se conectar a outras manifestações historiográficas o ponto de 

vista emitido por Laura de Mello e Souza a respeito das análises de António Manuel 

Hespanha, haja vista posicionamentos como o esposado pela historiadora Hebe 

Maria Mattos: “a expansão do Império português e de seu ordenamento jurídico 

pressupuseram uma contínua incorporação da produção social de novas relações 

costumeiras de poder, entre elas, a escravidão” 64. E é dessa autora, também, o 

seguinte entendimento:  

 

até pelo menos o advento das reformas pombalinas, a expansão do Império 
português se fez com base numa concepção predominantemente 
corporativa da sociedade e do poder. Pensava-se a sociedade como um 
corpo articulado, naturalmente ordenado e hierarquizado por vontade divina. 
Ao rei, como cabeça desse corpo, caberia fundamentalmente distribuir 
mercês, conforme as funções, direitos e privilégios de cada um de seus 
membros, exercendo a justiça em nome do bem comum65·. 

                                                 
61 SOUZA, Laura de Mello e, op. cit., p.46. 
62 Cf. FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Antigo 
Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI – XVIII). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001. 
63 SOUZA, Laura de Mello e, op. cit., p. 52 – 58. 
64 MATTOS, Hebe Maria. A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime 
em perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda Baptista; GOUVÊA, Maria 
de Fátima (orgs.), op. cit., p.143. 
65 Ibid., p.144. 
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Já Maria Fernanda Baptista Bicalho, ao analisar as conseqüências da guerra 

da Aclamação que pôs fim à União Ibérica, entende que os compromissos 

assumidos pela dinastia de Bragança envolviam também a nobreza do Reino e a 

dos territórios conquistados, porque “as mercês a que fizeram jus comprovam-nos; 

assim como comprovam a prevalência da cultura política do Antigo Regime nos 

trópicos” 66.   

A vertente historiográfica que visualiza um eixo político ambivalente e a 

materialidade de uma construção administrativa que, também, não é detentora de 

mão única entende, como Hespanha, que o  

 

efeito mais perturbador da aplicação de um modelo corporativo à situação 
colonial é o questionamento do paradigma de uma ligação de dependência 
única e unilateral entre metrópole e colônias , uma ligação que a história 
colonial tradicional compreende como ‘exploração’ e ‘coerção’.Numa 
sociedade pluralística como aquela da Europa da baixa Idade Média e início 
da Época Moderna, exploração e coerção, mesmo quando elas existiram (e 
existiram muito freqüentemente), eram canalizadas por um mecanismo 
muito complexo e diversificado: transferência de impostos, hierarquização 
simbólica, desigualdades jurídicas etc., que freqüentemente  
desempenharam papéis divergentes e mutuamente dissonantes ou mesmo 
conflituais 67.    
 

Neste diapasão, deve ser trabalhada a percepção da existência de distintos 

aspectos de equilíbrio social, no bojo da configuração do Império Ultramarino 

Português e de um Antigo Regime nos trópicos. A esse respeito, o mesmo 

Hespanha faz o seguinte balanço da historiografia brasileira:  

 

os melhores intérpretes da realidade histórica do Brasil colonial não dizem 
outra coisa. Com raríssimas excepções, todos identificam o “sentido” da 
colonização portuguesa do Brasil com uma enorme falta de domínio do 
centro sobre a periferia, lamentando-a uns, como sinal de confusão e de 
irracionalidade, congratulando-se outros com ela, como sinal da vitalidade 
própria da sociedade brasileira. Mas todos aportando intuições fundadas no 
seu profundo e meditado trabalho das fontes e da realidade do Brasil, a 
qual, tal como a portuguesa, manteve esses traços corporativos e 
fortemente localistas até praticamente aos nossos dias 68.  
  

 Em consonância com os estudos desenvolvidos pela pesquisadora Silvia 

Hunold Lara, os novos contornos apresentados pela historiografia brasileira após os 

anos noventa do século vinte são indutores de que houve uma mudança na 
                                                 
66 BICALHO, Maria Fernanda Baptista, op. cit., p.34. 
67 HESPANHA, António Manuel. Antigo Regime nos trópicos?Um debate sobre o modelo político do 
império colonial português. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima, 2010, op. cit., p.75. 
68 HESPANHA, António Manuel, 2007, op. cit., p. 61.  
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concepção liberal e depreciativa do poder na América portuguesa e termos como 

“ineficiência”, “desgoverno” e “caos administrativo” foram superados pela busca de 

uma nova maneira de compreender a distribuição e a concorrência entre os distintos 

poderes tanto no reino quando nos localismos ultramarinos do império. Ainda 

segundo essa historiadora, discussões como a relativa à administração da América 

portuguesa “que antes apareciam secundariamente em obras de caráter geral, 

ganharam historicidade e passaram a ser examinados em conjunturas específicas e 

na relação com as dinâmicas imperiais” 69. 

A percepção, para parte da historiografia, da existência no Ultramar de um 

Antigo Regime com traços peculiares deu margem a que se concebesse para 

nomeá – lo 

um Antigo Regime ‘de fronteira’, em que as formas vernáculas estavam 
amplificadas até aos limites, pelas circunstâncias mesológicas 
(nomeadamente, a distância, mas também alguma especificidade das 
relações sociais provocadas pela natureza da terra e das culturas) 70 .  
 

 Ademais, a noção de fronteira tem a ver com um lócus impregnado por 

ambigüidades, estando essa área tensionada por contatos e enfrentamentos. 

Conforme a abrangência e a perspectiva historiográficas, são estabelecidos distintos 

paradigmas para a abordagem do conceito de fronteira. Assim, para o homem dos 

tempos medievos, a floresta constituía local de angustiosas e desconhecidas 

ameaças, “cercando-o, isolando-o, estreitando-o. Situava-se entre senhorios, entre 

países, sendo uma fronteira, uma no man’s land por excelência. De sua ‘opacidade’ 

temível surgiam os lobos famintos, os malfeitores, os cavaleiros saqueadores” 71·. 

Entretanto, a fronteira pode não consistir numa “terra desocupada, vazia ou 

devoluta; é também uma terra ocupada e populosa, que o mundo ocidental em 

marcha explora e contra a qual investe para fins de expansão econômica” 72. É na 

percepção de elementos fronteiriços, característicos das resignificações históricas, 

que analisaremos obras do setecentos da América portuguesa; não se trata do 

                                                 
69  LARA, Silvia Hunold. Conectando historiografias: a escravidão africana e o Antigo Regime na 
América portuguesa. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.). Modos de 
governar: idéias e práticas políticas no império português séculos XVI – XIX. São Paulo: Alameda, 
2005, p.32 - 33  
70  HESPANHA, António Manuel. 2005, op. cit, p. 22. 
71 LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Bauru: EDUSC, 2005a, p. 125 - 126. 
(Coleção História). “No man’s land”: a expressão quer significar “terra de ninguém” (tradução livre do 
original, em inglês, feita pelo autor da dissertação)  
72  RODRIGUES, José Honório. História e Historiografia. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 31. 



25 

 

  

estabelecimento de uma Idade Média no Brasil ou de um Brasil Medieval, mas de 

um sistema de valores medievais assentes naquele recorte.  

De maneira específica, portanto, a América portuguesa, não obstante ser uma 

sociedade escravista, em seu processo de colonização apresentou similaridade com 

referenciais medievos. Por este fio condutor e levando em consideração as 

discussões historiográficas que efetivamos sobre o Antigo Regime, apresentaremos, 

nos seguintes capítulos deste trabalho, a análise documental de nossa dissertação, 

consistente na percepção de traços medievais em escritos da América portuguesa 

setecentista. Este procedimento vai encontrar ressonância na assertiva de que 

“quando examinamos os séculos XVI e XVII, percebemos que as origens do Brasil 

se devem, sobretudo, às tradições sociais e culturais do medievalismo de uma 

época em que o capitalismo comercial era ainda muito frágil” 73; buscava-se a 

afirmação do poder senhorial nos embates internos, utilizando-se como mão de obra 

o índio escravizado – os negros do Brasil – enquanto que a pedagogia da 

evangelização, liderada pelos jesuítas, também aceitava a escravidão como 

necessária para as atividades produtivas. No tocante à escravidão indígena, no 

entanto, entendiam os inacianos que só deveriam ser escravizados os índios que 

não aceitassem o aldeamento.  

Ao se partir para o tráfico de negros africanos, ocorreram readaptações no 

modelo de conformação social, devendo ser ressaltado que  

as incontáveis alforrias e coartações (prática costumeira resultante de um 
acordo entre senhor e escravo  que permitia o pagamento parcelado da 
alforria em quatro ou cinco anos) foram instrumentos de dinamização social, 
com forte impacto demográfico, econômico, político e cultural 74.  

  

Esse paradigma de estrutura social pressupunha que os “escravos eram 

acessórios presos a laços de dependência e submissão, mas imersos numa 

complexa rede de relações que variava de senhor para senhor” 75.   

A América portuguesa no século dezoito apresentava uma sociedade que 

refletia sua estrutura econômica, ou seja, acompanhava as transformações 

produzidas no cenário que caracterizou esse período; é certo que os padrões e 

                                                 
73 WEFFORT, Francisco C. Espada, cobiça e fé: as origens do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012, p.27. 
74 XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; GOMES, Flávio (orgs.). Mulheres negras no Brasil 
escravista e do pós-emancipação. São Paulo: Selo Negro, 2012, p. 14. 
75 DEL PRIORE, Mary. Ritos da vida privada. In: SOUZA, Laura de Mello e (org.). História da vida 
privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. v.1. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, p.292. 
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valores culturais do conquistador europeu impuseram-se, desde o começo da 

colonização. O cerne para as análises históricas referentes às estruturas da 

sociedade colonial brasileira repousa na sociedade do açúcar cujas marcas podem 

ser estabelecidas no seu caráter fundamentalmente rural, patriarcal, elitista, 

hierarquizado, estamental, escravista, com pouca ou nenhuma mobilidade social no 

século XVII e uma maior mobilidade no século XVIII. A mineração e o crescimento 

urbano e demográfico impulsionaram as transformações nesse último século citado 

e deram ensejo a novas realidades culturais.        

Ainda nesse recorte, as dificuldades com o povoamento e a exploração dos 

recursos naturais da terra, acrescidas das doenças, das variações climáticas e da 

opressão senhorial faziam com que, na maioria das vezes, fosse muito utilizado o 

recurso aos desígnios da Providência Divina como explicação para as deformidades, 

os desajustes e os contrastes da vida cotidiana, com símbolos expressando a 

vontade Superior a ser acatada. Cumpre ressaltar, no entanto que a obtenção de 

venturas e de benesses também encontrava amparo nessa concepção de História 

Providencialista.    

As estruturas sociais não foram as mesmas para as sociedades do açúcar, da 

produção do tabaco, pastoril, mineradora e urbana:  

 

o próprio caráter de uma sociedade estratificada , na qual a condição legal e 
racial divida os indivíduos entre brancos e negros, livres e escravos, dificulta 
a tentativa de buscarmos de norte a sul do país, no mundo urbano e rural e  
ao longo de quase quatro séculos, padrões semelhantes de vida e de 
organização familiar, até mesmo dentro de uma determinada camada da 
população76. 

. 
De todas elas, a sociedade do açúcar era a que apresentava a mais complexa 

estrutura social e, obviamente, a que mais se aproximava dos traços socioculturais 

medievais, mormente a sua tríplice estratificação e o seu funcionamento articulado e 

orgânico. Desta forma, o senhor de engenho figurava na parte mais alta dessa 

sociedade, sendo seguido pelos lavradores que moíam canas para aquele 

latifundiário e que a ele estavam ligados tanto econômica, quanto social e 

politicamente; logo abaixo, vinham os lavradores tidos por arrendatários ou 

independentes e os trabalhadores assalariados, não se podendo esquecer a 

influência que tinha nesse tipo de sociedade o capelão; ficava patente o caráter 

                                                 
76 ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, Laura de Mello e (org.), op. cit., p. 
85. 
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feudalizante que impregnava as relações pessoais  existentes entre o senhor de 

engenho e seus lavradores, com o apoio político, militar, jurídico-social que era 

buscado por esses trabalhadores e prestado pelo dono do engenho.  

Singularidade da época eram os chamados homens bons77, não se podendo 

esquecer que famílias ilustres, nobreza, militares, comerciantes; todas essas 

variantes sociais estavam inseridas numa lógica maior, a da sociedade escravista 

colonial, cuja especificidade não era o fato de a mão-de-obra ser principalmente 

cativa, porém a sua fundamentação maior era “devido às distinções jurídicas entre 

escravos e livres, aos princípios hierárquicos baseados na escravidão e na raça, às 

atitudes senhoriais dos proprietários e à deferência dos socialmente inferiores” 78·. 

Segundo Stuart Schwartz, merece ser ressaltado que, mesmo nesse recorte 

temporal, “na sociedade agrária brasileira, as concepções medievais de terra e 

propriedade ainda vigoravam. Como o casamento, a aquisição de propriedade fazia-

se acompanhar de um complexo cortejo de atos simbólicos e legais” 79.  

Se direcionarmos um olhar perscrutador para o latifúndio colonial que 

impregnava a sociedade que vivia na região do continente americano sob domínio 

lusitano ao longo do século XVIII, notaremos que, na argamassa que unia essa 

sociedade, estava presente uma sobrevivência medieval, não como uma mera Idade 

Média residual, mas como um fato da vida, adotado pelo novel agrupamento social; 

tratava-se da conjugação de uma hierarquização pautada pela honra com as 

graduações decorrentes das realidades locais. O referido latifúndio resvalava na 

monocultura como sua característica econômica e, em termos sociais, no 

comportamento aristocrático do proprietário rural. Embora as grandes propriedades 

não tenham sido exclusivistas, porque coexistiram com pequenas, as feições que 

assumiu o latifúndio são indutoras de observação acerca das lógicas do serviço e do 

benefício. Tais lógicas também eram observadas não só nos latifundiários, mas nas 

demais camadas sociais e deram margem a que redes de influência surgissem, no 

intuito de serem obtidos benefícios régios, favores eclesiásticos e, internamente, 

                                                 
77 Trata-se de “expressão utilizada na América portuguesa para traduzir uma atitude mental típica do 
Antigo Regime... associava-se em particular àqueles que podiam participar da governança municipal, 
elegendo e sendo eleitos para os cargos públicos que estavam reunidos em câmaras”, caracterizando 
exclusão política na sociedade colonial. Cf. verbete Homens bons. In: VAINFAS, Ronaldo (org.), op. 
cit., p.284 – 285. 
78 SCHWARTZ, Stuart B., 1988, op. cit., p. 209. 
79 Ibid., p. 243.  
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propiciando fidelidades. Essa percepção de similitudes feudalizantes no sistema 

escravista colonial da América portuguesa é materializada no seguinte texto: 

 

Noutras ocasiões pensamentos diversos a esses ocupavam-me o espírito, 
Imaginava a vida estranha que levava  e a semelhança com a época feudal 
na Europa aparecia-me, e não a deixava de comparar com estado atual do 
interior brasileiro. O grande poder do agricultor, não somente nos seus 
escravos mas sua autoridade sobre as pessoas livres das classes pobres; o 
respeito que esse barões exigiam dos moradores das suas terras, a 
assistência que recebem dos rendeiros em caso de insulto por parte de um 
vizinho igual, a dependência dos camponeses e seus desejos de ficar sob a 
proteção particular de um indivíduo rico, que seja capaz de livrá-los de toda 
opressão e de falar em sua defesa ao Governador, ou ao Juiz, todas essas 
circunstância se combinam  para fazer a similitude ainda mais flagrante80.     
 

O sistema de organização social permeado de graduações, hierarquia, 

benefícios e ternaridade que caracterizou o medievo europeu foi adaptado às 

realidades da América portuguesa, mas assentou nessa colônia lusitana a visão de 

mundo do colonizador ibérico:  

 

Apesar da escravidão ser a estrutura básica da sociedade colonial, e das 
relações sociais fundamentais estarem pautadas na base senhor/escravo, 
esta sociedade teve como referência ideal a sociedade de ordens do Antigo 
Regime metropolitano, cuja diferenciação dos grupos sociais baseava-se na 
natureza dos direitos e privilégios de cada grupo, e na posse ou não do 
estatuto de nobreza81.  

 

Como não estava estabelecida nessa modalidade de sociedade a separação 

entre o público e o privado, isto é, não havia separação entre o estatal e o particular, 

“ter amigos influentes, ser reconhecido ou conversar com alguém importante em 

público, ser recebido na casa de personagem notório ou tê-lo à sua mesa, eram 

signos de prestígio que ligavam o mundo privado com o mundo exterior” 82. 

Deve-se ter presente que costumavam ser significativas as solidariedades 

entre os representantes reinóis e as elites coloniais, mormente os senhores de 

engenho, comportando, muitas vezes, aos magistrados a defesa dos interesses 

desses senhores. Este pensamento advém das pesquisas de Schwartz:  

 

                                                 
 80 KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1942, p. 
295 - 296. (Brasiliana, v. 221). 
81 SILVA, Kalina Vanderlei. O barroco mestiço: sistema de valores da sociedade açucareira da 
América Portuguesa nos séculos XVII e XVIII, Mneme revista de humanidades, Caicó, v. 7, n. 16, 
jun./jul. 2005, p.10.   
82  DEL PRIORE, Mary, op. cit., p. 286 – 287.   
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o governo e a sociedade no Brasil colonial estruturavam-se em torno de 
dois sistemas de organização interligados. Num nível, uma administração 
controlada e dirigida pela metrópole, caracterizada por normas burocráticas 
e relações impessoais, vinculava indivíduos e grupos às instituições 
políticas do governo formal. Em paralelo, havia uma rede de relações 
primárias impessoais, baseada em interesses, parentescos e objetivos 
comuns, a qual, embora não menos formal em certo sentido, não contava 
com o reconhecimento oficial 83. 

 

Ocorre, então, um desmonte da presumível relação de conflito entre os 

grupos referidos, porque grassava entre eles um processo associativo, de 

cooperação, objetivando a integração dos magistrados à sociedade local. Esse 

procedimento era importante para os grandes proprietários, haja vista o subjacente 

processo de cooptação desses homens poderosos (geralmente formados na 

Universidade de Coimbra), o que poderia dar margem à realização de interesses 

para ambas as partes. Eram considerados servidores reais e não servidores civis e, 

nessa conjuntura, “embora a Coroa previsse um corpo de funcionários dependente e 

submisso, o treinamento e as práticas operacionais da magistratura produziam 

ações e atitudes independentes dos desejos reais, e por vezes contrárias a eles” 84·.  

Ainda segundo Schwartz, a burocracia colonial estava assentada num tripé 

constituído pelos interesses do reino português e pelos objetivos coloniais e da 

própria magistratura (quer individual, quer coletivamente) 85.  A aproximação entre as 

elites econômica e governamental trouxe para elas riqueza e poder, mas é 

indubitável que “a integração de Estado e sociedade, com os benefícios que 

porventura tenha trazido a certos elementos da colônia, foi comprada à custa da 

maioria dos brasileiros” 86. 

Neste cenário, deve ser ressaltada uma exceção à referida integração. A 

referência é aos altos funcionários da América Portuguesa que estavam acima dos 

desembargadores e que podem ser exemplificados nos vice-reis e nos governadores 

das principais capitanias; eram fidalgos lusitanos, já que não se facultava às elites 

locais a chegada ao governo das conquistas. Eles não se enraizavam 

completamente no âmbito regional onde exerciam a sua atividade governativa, vindo 

a exercitar nessas regiões os interesses exclusivamente reinóis. Alguns poucos, no 

                                                 
83 SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal Superior das Bahia e 
seus desembargadores, 1609 – 1751. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 17-18. 
84 Ibid., p.81 – 82. 
85 Ibid., p. 147. 
86 Ibid., p.295. 
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entanto, envolveram-se em operações escusas, de acumulação de capital 

econômico87·.  

Ademais, “os cargos ultramarinos foram sempre apetecidos pela melhor 

nobreza portuguesa, não só porque no seu desempenho se alcançavam honras e 

mercês públicas, como também se granjeavam, e rapidamente, boas fortunas” 88.  

Tratava-se de “uma sociedade escravista na qual nem sempre prevaleciam 

soberbos magnatas de imensas escravarias e infindáveis terras, mas um punhado 

de míseros donos de engenhos de açúcar, aparentados com forros e pretos” 89. 

Ainda segundo os pesquisadores Fragoso, Almeida e Sampaio, essa sociedade 

detinha uma economia esquisita (a depender de injunções políticas e do capital 

mercantil), era composta por uma nobreza sem estatuto aristocrático dado pela 

monarquia e vivia dominada por míseros senhores: tais eram as cenas constituintes 

do Antigo Regime nos trópicos 90·. Essa nobreza tinha a ver com o arcabouço 

burocrático do império português e traduzia uma participação no círculo do poder, 

como oligarquia camarária ou nobre de governança; “isso porque as câmaras 

constituíram-se em uma das principais vias de acesso a um conjunto de privilégios 

que permitia nobilitar os colonos, transformando-os em cidadãos” 91.   

A efetivação das reformas pombalinas na América portuguesa, já no ocaso do 

Antigo Regime, tem suscitado questionamentos a respeito das reações das elites 

coloniais às diretrizes decorrentes do reformismo ilustrado: alinhamento com as 

orientações do Reino ou avanço na ruptura dos laços existentes com a Coroa lusa. 

A leitura desse desenho perpassa pelos problemas referentes à análise das relações 

dessas elites com os agentes político-administrativos e pela relativização da idéia de 

sociabilidade conflituosa; considerações como o prestígio e o favor fizeram com que 

essa sociabilidade traduzisse relações de conflito e relações de acomodação e 

cooperação92·. No entanto, o conflito e a acomodação não devem ser concebidos 

                                                 
87 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Governadores e capitães-mores do Império Atlântico português no 
século XVIII. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral, op. cit., p.112 – 113. 
88 RAU, Virgínia. Estudos Sobre História Económica e Social do Antigo Regime. Lisboa: Editorial 
Presença, 1984, p. 29. (Biblioteca de Textos Universitários, 68). 
89 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá 
de. Comerciantes e negociantes: história de elites no Antigo Regime nos trópicos. América lusa, 
séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p.20.  
90 Ibid., p.20 – 25. 
91 BICALHO, Maria Fernanda Baptista, op. cit., p. 29. 
92 FALCON, Francisco José Calazans. Pombal e o Brasil. In: TENGARRINHA, José (org.). História de 
Portugal. Bauru, SP: EDUSC; São Paulo: UNESP; Portugal, PO: Instituto Camões, 2000a, p. 162 – 
163. (Coleção História). 
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como entidades excludentes no espaço-temporal colonial, mas como práticas cujas 

relações possuem natureza dialética, devendo o historiador distinguir (no caso das 

reformas pombalinas) entre as percepções dos agentes da Coroa e as dos 

componentes das elites coloniais; trata-se de assunto a merecer mais linhas de 

investigação e “sequer é possível afirmar-se que as oposições e conflitos 

contrapunham, em blocos homogêneos e coesos, as elites à burocracia, os 

brasileiros aos reinóis” 93·.  

 

 

1.2 O reino de Portugal no Antigo Regime e as sobrevivências do medievo 

 

 

 Enquanto a América portuguesa estava inserida no cenário das 

especificidades do Antigo Regime nos trópicos, o reino de Portugal vivia o Antigo 

Regime continental; de forma estrita, o Ancien Régime característico da Europa 

centro-ocidental. Faz-se necessário, portanto, contextualizar a expressão Antigo 

Regime: 

 

uma construção a posteriori que se reveste de fortes conotações 
ideológicas, pois, a rigor, foi produzida justamente por aqueles agentes 
históricos mais empenhados em condenar e destruir a sociedade à qual 
aplicavam essa denominação – os constituintes de 1789. Ao chamarem de 
Antigo Regime a sociedade existente, os revolucionários franceses tinham 
na mira justamente uma realidade que execravam e pretendiam demolir94·.  
 

Deve-se considerar que “o Antigo Regime, não obstante, o seu traço político 

dominante, o absolutismo, pudesse ser encontrado em outras nações, apresentou-

se na França de maneira original e marcante, sem paralelo na História” 95· As 

discussões sobre o alcance teleológico da expressão suscitaram a questão, ainda 

em aberto: “será que o Antigo Regime constitui um conceito adequado ao seu 

objeto?”96  

                                                 
93 FALCON, Francisco José Calazans. Aspectos interpretativos da História político-administrativa da 
América portuguesa nos séculos XVII-XVIII, Revista Portuguesa de História, t. XXXIV, Coimbra, 
2000c, p. 659. 
94 FALCON, Francisco José Calazans; RODRIGUES, Antônio Edmilson Martins. A formação do 
mundo moderno. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 33.  
95  Cf. verbete Antigo Regime. In: AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral.  Dicionário de nomes, termos 
e conceitos históricos. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.34.   
96 DESCIMON, Robert.  Antigo Regime. In: BURGUIÈRE, André (org.). Dicionário das ciências 
históricas. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1993, p. 55.   
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Já François Furet percebe o direcionamento semântico da expressão Antigo 

Regime para o “avesso da medalha, o lado mau, a negação” 97 a tudo que estivesse 

correlato à monarquia absoluta, às ordens, aos privilégios ou à dimensão 

sociopolítica anterior.   

No que tange aos recortes cronológicos e geográficos do Antigo Regime 

europeu, devem ser feitas algumas considerações. Há discussões historiográficas 

quanto ao seu início (séculos XI ou XIII, séculos XIV – XV, séculos XVI – XVII), 

sendo mais admissível situar-se o começo nos séculos XV – XVI e a consolidação 

no século XVII; já a sua certidão de óbito está na Revolução Francesa de 1789. Com 

relação aos limites espaciais, o Antigo Regime constituiu um fenômeno específico da 

região centro-ocidental européia, embora alguns historiadores pretendam estendê-lo 

a algumas sociedades da Europa Oriental98.   

Ademais, para Hespanha, “no domínio das instituições públicas o vasto tempo 

que vai do século III ao segundo terço do século XIX constitui um só período, o 

‘período feudal’, embora distinga sub-períodos ou sistemas” 99. Este entendimento 

encontra correspondência nos estudos do historiador medievalista francês Jacques 

Le Goff: “há uma longa Idade Média que iria até o fim do século XVIII. Pode-se dizer 

que a Idade Média só teve fim com a Revolução Francesa e a revolução industrial”, 

quando ocorreram as rupturas econômica, política, social e mental 100.    

Não obstante as discussões historiográficas acerca da periodização referente 

à Idade Média, a maioria dos historiadores entende tratar-se de “um período da 

história européia de cerca de um milênio, ainda que suas balizas cronológicas 

continuem sendo discutíveis” 101·. Os tempos medievais são, nesse cenário, 

divididos em Antiguidade Tardia ou Primeira Idade Média (século IV ate meados do 

século VIII), Alta Idade Média (meados do século VIII até o final do século X), Idade 

Média Central (abrange os séculos XI a XIII) e Baixa Idade Média (vai do século XIV 

até meados do século XVI). 

Embora o Reino de Portugal não tenha conhecido os primeiros tempos 

medievos, “a Europa foi uma criação da alta Idade Média. Já existia quando se 
                                                 
97 FURET, François.  Antigo Regime. In: FURET, François; OZOUF, Mona. Dicionário Crítico da 
Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 621. 
98  FALCON, Francisco José Calazans; RODRIGUES, Antonio Edmilson Martins, 2006, op. cit., p. 35 
– 36. 
99  TORGAL, Luís Reis. Epílogo. In: HESPANHA, António Manuel, 1994, op. cit., p. 638. 
100 LE GOFF, Jacques. Uma longa Idade Média. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2008, p. 29. 
101 FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média, nascimento do Ocidente. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 
2006, p. 14. 
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iniciaram para ela os tempos feudais propriamente ditos” 102. Ademais, “a Europa 

feudal não foi totalmente feudalizada no mesmo grau nem segundo o mesmo ritmo 

e, especialmente, que em parte alguma o foi completamente “103. 

Entende Georges Duby que “foi nas formas da vida privada que a 

feudalização ‘esfacelou’ o poder público. A vida privada esteve na origem da 

amizade, dos compromissos de serviços mútuos” 104, embora deva ser ressaltado 

que, na época feudal, inexistia privacidade no âmbito doméstico, pois ele era 

caracterizado por um relacionamento de natureza promíscua e grupal. Ademais, na 

Idade Média “cada momento da vida, cada feito era cercado de formas enfáticas e 

expressivas, realçado pela solenidade de um estilo de vida rígido e perene” 105.  

A fragmentação de poder deu margem ao surgimento do que se 

convencionou chamar de monarquias feudais, fundamentadas na política de 

compromisso, não constituindo a sociedade feudal uma estrutura oposta à cidade 

medieval, porquanto “o governo da cidade evolui de uma situação de tipo 

propriamente senhorial a novas formas de governo que se integram nas estruturas 

feudais” 106. Além disso, é característica da monarquia feudal “a apropriação pessoal 

do poder ao contrário do que acontece nos regimes políticos em que a autoridade 

depende da função e não da pessoa” 107, o que, para Mattoso, aconteceu no reino 

português, onde o monarca medieval dava conformação feudal à sua autoridade108. 

A existência do feudalismo em Portugal ainda é suscetível de discussões, 

embora do ponto de vista jurídico e político haja maior tendência da historiografia em 

não perceber essa existência, restando analisar se as estruturas econômicas tinham 

natureza feudal 109·.  

Desta forma, em virtude de não ter havido no reino de Portugal a interrupção 

do vínculo geral soberano-súdito pelo vínculo referente à vassalagem, 

tem sido precisamente com base na atenuação do vínculo político especial 
de vassalagem e na sobrevivência do vínculo geral de submissão que os 

                                                 
102 BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 1982, p.14. 
103 Ibid., p. 485. 
104 DUBY, Georges. Poder privado, poder público. In: DUBY, Georges (org.). História da vida privada: 
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autores têm recusado ao regime político medieval português a 
caracterização de feudalismo110. 
 

Segundo Mattoso, deve-se atentar para as especificidades dos tipos 

históricos e não entender como deturpações as características de um feudalismo 

que não siga um modelo estabelecido para análise, até mesmo quando existir, como 

no caso de Portugal, fragmentação na rede de relações pessoais dos contratos 

feudais; importa verificar a constatação da referência à presença de feudalismo111· 

Portugal foi “a última monarquia feudal importante a surgir na Europa 

Ocidental” 112. Este acontecimento deu-se no século XII, originando-se o novo reino 

da libertação das amarras do Condado Portucalense ao reino de Leão-Castela; seu 

primeiro soberano, Afonso Henriques, assegurou o reconhecimento do papado e do 

parente Afonso VII, rei leonês-castelhano. Procurou, então, Afonso Henriques 

promover o povoamento do território com a ajuda dos monges cistercienses. Com a 

conquista de Lisboa (em 1147) e do Algarve (próximo aos meados do século XIII), 

“Portugal adquiria o contorno territorial que, apenas com modificações menores, tem 

sido o seu desde então” 113. 

Os estudos dos primeiros tempos da história lusa conduzem simultaneamente 

a dois movimentos, antagônicos e concordes, porque a leitura das razões das 

guerras leonesas e dos conflitos com os sarracenos perpassa pela busca de uma 

hegemonia sobre a Galícia, mas também exprime a afirmação da independência e 

da formação lusitanas114.  

Foram características do medievo em Portugal a retomada dos territórios sob 

dominação muçulmana num período mais curto do que a reconquista espanhola, a 

existência de uma pequena elite aldeã constituída por cavaleiros-vilãos, beneficiária 

do contrato enfitêutico, reduzido número da pequena propriedade camponesa, 

desaparecimento gradativo da servidão da gleba a partir do século XIII (mesma 

época da ascensão do comércio litorâneo), distribuição da propriedade das terras 

para o grupo governante e relevo das ordens militares religiosas, assinalando essa 
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centralização excessiva da propriedade feudal singularidade da formação social 

lusitana 115.  

As sesmarias também são referências desse período; elas consistiram num 

instituto jurídico que objetivava o assentamento do povoador em terra a ser 

cultivada, estando associada essa prática ao direito de tomada das terras decorrente 

do processo da Reconquista e da formação do Reino de Portugal. Esse sistema de 

colonização interna adotado por Portugal no medievo tem a ver com a aquisição de 

direitos mediante o cultivo da terra e os sesmeiros exercitaram a sua atividade 

paralelamente à economia agrária do regime municipal, porém o descalabro da 

agricultura deu ensejo à Lei das Sesmarias (proclamada na época de D. Fernando, 

alguns anos antes de 1380). Esse diploma legal buscou fomentar o aproveitamento 

da terra, punir o proprietário que não a cultivasse e coagir indivíduos para o trabalho 

na lavoura. As medidas coercitivas geraram reações e alterações nos dispositivos 

legais, até ser essa Lei incorporada nas Ordenações Afonsinas, já bastante 

desfigurada dos seus traços iniciais 116.  

Ao analisar o panorama do regime jurídico da terra em Portugal no curso do 

período feudal e até o ocaso do Antigo Regime, António Manuel Hespanha 

estabeleceu a seguinte tipologia: propriedade nobre (couto, honras e behetrias), 

propriedade vilã (alodiais e em colônia) e propriedade dos concelhos e bens 

comuns.   

No que diz respeito à propriedade nobre (tanto a eclesiástica, quanto a da 

nobreza), havia imunidade de tributos, porém os coutos estavam imunes em razão 

de concessão régia (carta de couto), as honras tinham imunidade pela condição de 

nobreza do seu titular e as behetrias tinham a especificidade de serem imunes e seu 

senhor ser escolhido pelos moradores iniciais nas terras. Já as propriedades alodiais 

eram oneradas, apenas, pela prestação de serviço militar para o rei, ao passo que 

as propriedades em colônia consistiam em terras que pertenciam à coroa (os 

reguengos no sentido amplo) ou a senhores outros que as distribuíam a cultivadores 

e eram caracterizadas como precárias ou hereditárias, em razão da possibilidade de 

transmissão ou não dos direitos por herança; em ambos os casos, havia sujeição a 

prestações de caráter dominial, inexistindo a prestação militar. Em sendo o rei o 
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senhor direto, nas colônias precárias tínhamos os reguengos em sentido estrito e 

nas hereditárias as terras jugadeiras reguengas ou herdades del rei. Além delas, as 

propriedades dos concelhos e bens comuns consistiram em outras modalidades de 

apropriação de terras, sendo reguladas em suas distintas feições117·. 

Para o historiador luso Humberto Baquero Moreno, o surgimento dos 

municípios em Portugal deu-se simultaneamente com a outorga de cartas de 

povoamento e de cartas de foral (estatuto de natureza jurídica contendo 

prerrogativas concedidas pelo monarca a uma localidade), cabendo a esses 

concelhos rudimentares o trato de matéria econômica. Ainda segundo esse 

historiador, paulatinamente e, no curso do século XII e da metade inicial do século 

seguinte, esses municípios transformaram-se em perfeitos ou completos, assumindo 

os concelhos atribuições concernentes à matéria de justiça e logrando autonomia 

gradativa frente ao centro do poder 118·.     

Nos fins do século XII e por todo o século XIII “o grande acontecimento 

comercial que manifestou os progressos da revolução mercantil e o caráter europeu 

dessa revolução foi o desenvolvimento das feiras de Champagne” 119. Essas feiras 

buscavam favorecer a circulação de produtos entre o habitante da zona rural e o 

homem citadino e espalharam-se pelo Ocidente europeu. 

 Embora com menor influência e alcance, as feiras de Portugal Medieval, ao 

serem concedidas, não trouxeram uma redução das prerrogativas reais, porque o 

monarca sempre foi o proprietário dessas feiras, estabelecidas em documento 

conhecido como cartas de feira cujo prazo era marcado, em sua maioria, por uma 

festa da Igreja 120. Acrescenta Oliveira Marques que “a adopção e o 

desenvolvimento de um tal sistema correram em paralelo com os progressos de uma 

economia de tipo monetário”121 .  

A crise dos séculos XIV e XV não foi constituída apenas de fome, guerras e 

epidemias, mas foi “uma crise de estruturas e do crescimento de conjunto da 

sociedade européia e do aparecimento catastrófico de novas infelicidades” 122·. 
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Neste cenário de crise, a vagabundagem manifestou-se: “quebrados os vínculos 

sociais numa Europa em que o feudalismo se apresenta agonizante, tornam-se os 

homens mais livres de praticarem um modo de existência errante” 123. No entanto, a 

intensidade da vagabundagem em Portugal foi diferente da apresentada na maior 

parte do continente europeu, em virtude da maior centralização do poder e do 

conseqüente peso da autoridade régia, não obstante o crítico estado econômico e 

social português no recorte. 

Para Franco Júnior, “elementos que constituem o Antigo Regime (monarquia 

absolutista, sociedade estamental, capitalismo comercial) tinham fundas raízes nos 

séculos anteriores. Mais uma vez, a essência é medieval, a roupagem moderna” 124.  

A sociedade portuguesa do Antigo Regime era, então, caracterizada por uma 

estrutura social e uma moldura política de natureza estamental, corporativa e 

orgânica. As funções sociais eram distintas, com pouca ou nenhuma mobilidade:  

 

Assim, com base num jogo de forças sociais que é preciso ainda esclarecer, 
os sécs.. XVII e XVIII continuam a conviver com os ingredientes 
fundamentais da construção institucional (e mesmo doutrinal) da respublica 
medieval. A polarização do poder político numa entidade única, soberana 
erga exteros ac subditos – o tal Estado que Th. Hobbes personificou no 
Leviathan e cuja problematização constitui uma das linhas de força do 
pensamento político dos nossos dias – não se tinha ainda produzido 125.  

  

Por estamento devemos conceber a expressão de uma idéia na modalidade 

de sociedade onde se agrupam os seres humanos em corpos sociais diferentes e 

hierarquizados. Na constituição desta hierarquia é levada em consideração a 

presumível relevância desses corpos para a sociedade em conjunto. Deste 

entendimento derivam os direitos e os deveres individuais e os conseqüentes 

privilégios126·. Ademais, “a estrutura estamental da sociedade pressupõe a não 

separação entre o político e o econômico” 127.  

    O medievo europeu teve no feudalismo não apenas um modo de produção, 

mas em seu cerne também se verificaram conotações jurídicas, políticas e sociais. 

Um enraizado e sistemático corpo de obrigações e privilégios estava acostado à 

sociedade medieval, balizada pelo esquema trifuncional que compreendia os 
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oratores (aqueles que oravam), os bellatores (aqueles que lutavam) e os laboratores 

(aqueles que trabalhavam); descortinava-se um cenário em que era justificada a 

desigualdade e “os explorados são, a justo título, chamados camponeses ou seja 

escravos” 128 ; essa ternaridade foi absorvida como um dos suportes da sociedade 

estamental. 

À época moderna, segundo Hespanha129, a sociedade lusa apresentava uma 

enumeração dos estados que era calcada nas Ordenações Afonsinas, bem como na 

tradicional trilogia e nas Siete Partidas 130: 

 

‘defensores som huus dos tres estados, que Deos quis, per que se 
mantevesse o mundo, ca assy como os que rogam pelo povo chamam 
oradores, e aos que lavram a terra, per que os homens ham de viver, e se 
mantem, som ditos mantenedores, e os que ham de defender som  
chamados defensores’131. 

 

Este elenco, no entanto, não é exaustivo; ele apresenta-nos apenas os 

principais estados, sendo detentores dos privilégios corporativos o clero, a nobreza e 

aqueles conhecidos pela ordem jurídica lusitana moderna como outros estatutos 

privilegiados, tais como os desembargadores, os universitários, os militares, os 

estrangeiros que eram súditos de nações amigas do reino português, etc., o que 

denota uma pulverização de estados, em razão da diversificação de funções sociais.  

A nobreza, o clero e o povo constituíam os três estados, representação da 

sociedade medieval e moderna portuguesa, mas, mesmo percorrendo-se essa linha 

de compreensão, “tende-se a distinguir, dentro do povo, os estados ‘limpos’ (como o 

dos letrados, lavradores, militares) dos estados ‘vis’ (mecânicos ou artesãos). É este 

o sentido de classificação de um jurista seiscentista português, Melchior Febo” 132.  

Cumpre-nos acrescentar que nas sociedades do Antigo Regime, aí incluída a 

portuguesa, “as pessoas inscrevem-se imediatamente em categorias que se 

distinguem pelo nome, pela forma de tratamento, pelo traje e pelas penas a que 
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estão sujeitas” 133·, isto é, a divisão não se restringe ao aspecto jurídico, mas 

envolve atitudes, comportamentos e valores. Além disso, segundo Hespanha, essa 

sociedade corporativa estava caracterizada pela desigualdade, haja vista que a 

ordem estava assentada na disparidade, tanto de pessoas, quanto de grupos134. 

O sistema feudal europeu apresentava duas relações sociais dignas de 

análise: a relação feudo-vassálica, limitada aos dominantes, que envolvia o ritual de 

homenagens, o juramento de fidelidade e o cumprimento de obrigações. A outra 

relação era a existente entre os senhores e os produtores que lhes eram 

dependentes, a chamada dominação feudal, que se manifestava por uma gama de 

obrigações e era caracterizada, segundo Baschet, tanto pelo senhorio banal (poder 

de comando), quanto pelo senhorio fundiário (poder sobre as terras) 135. Ademais,  

 

a imensa produção recente sobre as nobrezas européias permite-nos situar 
Portugal no contexto da história comparada sobre a matéria. É um reino de 
nobreza numerosa e, em parte por isso, fortemente polarizada, diversificada 
e hierarquizada, ao ponto de, no final do Antigo Regime, se poder duvidar 
da identidade comum dos muito diversos sectores abrangidos pelos vários 
graus de nobreza e de fidalguia – duas coisas distintas, no caso 
português136·.   

 
Os valores permeados por privilégios e obrigações foram assimilados pela 

sociedade de estados onde 

 

não eram as percepções e considerações econômicas que determinavam 
as tomadas de consciência acerca das relações entre os indivíduos e as 
camadas sociais de um modo geral. É justamente essa preponderância das 
considerações não-econômicas que parece caracterizar as maneiras de as 
pessoas se situarem nesse mundo pré-industrial dominado pelo 
clientelismo, pelas precedências e pelo patrimonialismo. Dependência e 
favor constituíam então um binômio essencial, presente nos diversos níveis 
sociais hierarquizados, com profundos reflexos na vida política em geral137·.   
 

O Antigo Regime em Portugal, imerso nesse cenário, assentava-se numa 

modalidade de poder compartilhado onde havia limitações para os poderes reais e 

uma permanente autoridade para a nobreza, para os conselhos municipais e para a 

igreja138; a Coroa, no entanto, pautava seus atos de governo por uma gama de 
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recompensas e de incentivos, não basicamente centrados em seu poder cogente 

como autoridade: “tal interpretação implicava uma extensão do Estado patrimonial 

até uma fase adiantada do século XVIII, e sublinhava o contínuo vigor da estrutura 

‘feudal-corporativa’ de recompensa e serviço ao Estado” 139.  

As análises concernentes à intensidade e à qualificação desse poder régio 

revelam que 

 

são múltiplas as dificuldades que obstam a uma correta articulação entre o 
Estado e seus dependentes. Em muitos aspectos o caráter absoluto da 
monarquia afigura-se mais propriamente teórico do que real. Pode-se 
mesmo considerar ter havido uma disfunção no que respeita a uma efetiva 
centralização. Este fato deve-se sobretudo ao deficiente estabelecimento 
dos canais de circulação existentes entre as esferas do poder e os setores 
da sociedade que dependiam da sua autoridade. Essa carência permite 
afirmar que a existência do absolutismo não corresponde ao centralismo, o 
que se deve a um conjunto de fatores restritivos que condicionam este 
sistema140. 

 

O exame dos canais de intermediações entre o centro e as regiões mais 

distantes ou periféricas demonstra que a unidade social era aparente, frágil e 

assimétrica. O que não se pode esquecer é que na governança no reino lusitano 

existia um princípio basilar: “a principal responsabilidade do rei para com os súditos, 

fossem colônias, fossem metropolitanos, estava na justa aplicação da lei” 141·. As 

relações políticas estavam, portanto, sedimentadas “na crença ibérica de que a 

administração da justiça era o mais importante atributo do governo” 142·.  

Esse entendimento dialogava com as percepções político-teológicas 

medievais de que “um novo padrão de persona mixta emergia da própria Lei, tendo 

a Iustitia como modelo de deidade e o Príncipe como sua encarnação e, ao mesmo 

tempo, seu Pontifex maximus” 143. A sinalização para os dois corpos do rei (um 

corpo físico, natural, mortal, de forma idêntica aos outros seres humanos, e um 

corpo místico que, em decorrência da Dignidade Real, tinha imortalidade) 

perpassara por duas trajetórias, a de uma realeza que se centrava em Cristo e a de 

uma realeza que se centrava na Lei, porquanto os paradigmas observados foram, 

respectivamente, a Igreja e o Direito:  
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A realeza do fim da Idade Média, de qualquer ponto de vista que se 
considere, passara a centrar-se no governo, após a crise do século XIII. A 
continuidade, inicialmente garantida por Cristo, e depois pela Lei, agora era 
garantida pelo corpus mysticum do reino que, por assim dizer, nunca morria, 
mas era ‘eterno’ como o corpus mysticum da Igreja 144.  
 

A concepção ibérica deste tipo de sociedade embutia, portanto, a idéia de 

sujeição do soberano às leis, embora também lhe competisse a aplicação delas:  

 

na verdade, o direito constituía, na ordem constitucional corporativa, uma 
ordem objectiva, definida por uma tradição normativa (ius commune, opinio 
communis, ‘praxística’) que escapava ao controlo dos monarcas, ou por ser 
de origem doutrinal ou por decorrer das práticas inveteradas dos tribunais. 
Por outro lado, a lei geral dificilmente prevalecia sobre a norma especial 
(privilégio geral) e não prejudicava, de todo, o privilégio especial, que se 
incorporava, como uma coisa, no patrimônio de seu detentor e que, assim, 
passava a gozar de protecção de todos os meios jurídicos e judiciários que 
protegiam os direitos adquiridos 145.  

  

Para a sociedade moderna, “toda a actividade política aparece subsumida ao 

modelo ‘jurisdicionalista’... daí que, na linguagem jurídico-política medieval, a palavra 

que designa o Poder seja iurisdictio” 146, porquanto na jurisdição estão os 

fundamentos da ordem, do controle social e da governança·. Assim,  

 

a unidade não exige a absorção pelo centro dos poderes da periferia, mas 
apenas o reconhecimento de uma preeminência simbólica, ligada a uma 
função reguladora da esfera de autonomia das partes (‘fazer  justiça’, ius 
suum cuique tribuere) e uma conseqüente faculdade de controlo estatutário 
e jurisdicional, que assegurasse que cada parte não ofendesse nem a 
jurisdição das outras nem a vocação unitária do todo, função essa limitada 
pelo equilíbrio (ratio) natural do todo. Como este equilíbrio do todo preexiste 
à vontade do Poder e é indisponível em relação a ela, o exercício do Poder 
baseia-se não numa vontade arbitrária (arbitrium, alvedrio, alvitre) mas 
numa ciência prática (prudentia). E, como esta prudentia se dirige à 
manutenção dos equilíbrios estabelecidos, dos direitos radicados, ela é 
orientada pelo direito – a prudentia política coincide, em grande medida, 
com a jurisprudentia 147. 

 

A justiça, nesse paradigma corporativo de sociedade, consistia, então, no 

instrumento que viabilizava a governança, aparando as tensões, e, por ser um 

mecanismo ambivalente, traduzia uma perspectiva em que os súditos projetavam 

seus inconformismos, no intuito de fazê-los chegar à autoridade central. Era um dos 
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eixos que dialogavam com as experiências afetas à autonomia local e às 

deliberações político-administrativas emanadas da Coroa, inserta que estava a 

sociedade na lógica do dar, receber e restituir: “estes actos cimentavam a natureza 

das relações sociais e, a partir destas, das próprias relações políticas” 148, 

caracterizando clientelismo político. 

Vislumbra-se, neste contexto, que eram dois importantes sustentáculos da 

cultura política a justiça distributiva e a mercê remuneratória, conforme menciona 

Olival: 

 

‘a justiça distributiva (...) era objecto de grande atenção na sociedade 
portuguesa do Antigo Regime (...) Com efeito, servir a Coroa, com o 
objectivo de pedir em troca recompensas, tornara-se quase um modo de 
vida, para diferentes sectores do espaço social português. Era uma 
estratégia de sobrevivência material, mas também honorífica e de 
promoção. Como se verá, não terá sido apenas a primeira nobreza do reino 
que se adaptar a esta crescente dependência. Nos grupos sociais mais 
baixos, questão fundamental era muitas vezes encontrar a disponibilidade 
necessária, nomeadamente econômica, para servir’ 149·. 

 

Deste modo, as classificações sociais que permeavam esse espaço 

potencializavam a hierarquia e a constante concessão de benesses. 

Nas últimas décadas do século XVIII, mormente o seu quartel final, a tessitura 

político-social do Antigo Regime no reino de Portugal foi impregnada por sensíveis 

alterações que provocaram fissuras no arcabouço institucional preexistente. 

Entretanto, essas transformações chamadas de reformas pombalinas, não tiveram o 

condão de desintegrar o sistema, apenas fizeram parte (e parte relevante) do 

panorama onde vicejou a crise do Antigo Regime: “o século XVIII em Portugal, 

apesar das contradições e limitações, foi um período de mudança acelerada e foi 

muito menos rígido em suas ortodoxias barrôcas do que o século XVII” 150·.   

Não se pode deixar de consignar que, neste recorte, permaneceu estamental 

a sociedade lusitana, embora com algumas variantes. Por força da emergência de 

novos setores, o regime pombalino buscou apoiar segmentos burgueses e 

incorporou ao corpus social grupos tidos como espúrios, tais como os cristãos novos 

                                                 
148 XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, António Manuel. As redes clientelares. In: MATTOSO, José 
(dir.), 1998b, op. cit., p. 340.  
149 OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o estado moderno: honra, mercê e venalidade em 
Portugal (1641 – 1789). Lisboa: Estar Editoria, 2001, p. 21. 
150 CARDOZO, Manoel. Azeredo Coutinho e o fermento intelectual de sua época. In: KEITH, Henry 
H.; EDWARDS, S.F. (orgs.). Conflito e continuidade na sociedade brasileira. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1970, p.90. 
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e os ciganos. O monarca usou a sua atribuição para conceder mercês e privilégios, 

afagando a burguesia e escamoteando as prerrogativas da nobreza, no intuito de 

solidificar a política de centralidade do estado, reforçada na legislação. Podem ser 

percebidos, então, no reino de Portugal do século XVIII dois segmentos de nobres. 

O primeiro era constituído pelos defensores do sangue e da linhagem referente aos 

métodos de governo antigos, além de vincular-se aos proprietários de terras; já o 

segundo era composto por homens suscetíveis à aceitação da elevação à nobreza 

de letrados, negociantes e burocratas151·.  

 No entanto, configurava-se reaparelhamento de instituições do Antigo 

Regime, não uma transformação radical; vieram a ocorrer extensão ou substituições 

de quadros. Conforme exemplifica Arno Wehling152, dispositivo legal de 1770, ao 

mesmo tempo em que declarava ser a atividade comercial uma atividade nobre, 

dava permissão para o estabelecimento de morgadios 153.      

É certo que as concepções corporativas de poder da Segunda Escolástica154 

foram significativas em Portugal até o século XVIII, mas seu embasamento teórico e 

juspolítico constituíam uma negação para a vertente política do marquês de Pombal, 

o ministro todo-poderoso de D. José I (1750 – 1777). Deve ser aduzido que essa 

visão corporativa não se chocava diretamente com a idéia de centralização do poder 

do estado, porém ela impunha limites ao absolutismo. Esses limites tiveram, com as 

reformas de Pombal, nova conotação e “as leis naturais, o direito anterior escrito ou 

consuetudinário e a própria lei divina são interpretadas pelo rei (isto é, por seus 

juristas), aumentando a margem de discricionariedade do poder real” 155. No entanto, 

o monarca ainda buscava respeitar as normas do Direito e os estatutos jurídico-

                                                 
151 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo. 2 ed. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1996, p. 79. 
152 WEHLING, Arno. Ilustração e política estatal no Brasil, 1750 – 1808, p. 67. Disponível em: 
<http://www.um.edu.uy/_upload/_descarga/web_descarga_109_WEHLING-
IlustracionypoliticaestatalenelBrasil.pdf>. 
153 Cf. AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral, op. cit., p. 316, o morgadio consistia numa “instituição 
desenvolvida em Portugal a partir do século XIII que, basicamente, representou um instrumento de 
defesa da propriedade territorial da nobreza”. Esse sistema tinha por características a inalienabilidade 
dos domínios senhoriais, o entrave à partilha dos bens por morte do titular e a transmissão da 
propriedade ao primogênito, chamado de morgado (nota do autor da dissertação). 
154 Trata-se de vertente filosófica e teológica com grande expressão na Península Ibérica e que, 
embora mantivesse fundamentos da escolástica medieval, trazia pressupostos de um aristotelismo 
renovado (nota do autor da dissertação).  
155WEHLING, Arno, op. cit., p. 68.  
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institucionais dos estados, “esquema tripartido patente nas cortes, herança da 

sociedade medieval” 156. 

 Embora o período pombalino seja caracterizado como o marco no 

absolutismo luso, “às autonomias do poder local em importantes áreas da atividade 

político-administrativa, aos particularismos corporativos e à persistência de corpos 

políticos tradicionais, fazia-se necessário impor a autoridade régia” 157·, o que era 

exercitado pelos seus agentes. Não se pode esquecer que esse centralismo teve 

alicerces em recortes que o precederam.   

Nesse cenário, “a riqueza burguesa e a mentalidade nobiliárquica se 

confrontarão ao longo do Antigo Regime (séculos XVI – XVIII) no espaço em que se 

dá a transição feudal – capitalista” 158, em razão do conflito de interesses entre a 

nobreza encastelada em seus privilégios e o dinamismo empresarial da burguesia, 

configurando um quadro antitético; tais contradições vão ser percebidas inicialmente 

como latentes, passando, posteriormente, a ter maior intensidade no sistema. Essa 

burguesia era formada por grupos distintos e opunha-se aos privilégios da 

aristocracia, constituída pela nobreza e pelo clero, porém isso não tinha o caráter 

imperativo de negação da sociedade aristocrática em que estava inserida, podendo 

vir a significar, “apenas e com freqüência, a luta pela possibilidade e pelo direito de 

enobrecer-se também, ou a luta pela obtenção de privilégios que representem 

vantagens econômicas, políticas ou de simples status social” 159.  

Ademais, o período comporta as análises encetadas para entendimento da 

crise mental dos setecentos e os conseqüentes reflexos do iluminismo no 

pensamento intelectual lusitano, bem como nos discursos político-econômico e na 

sua prática social. Esse viés reformista do estado e da sociedade envolveu, segundo 

Wehling, mais de uma geração de políticos lusitanos que, imbuídos das idéias da 

Ilustração, manifestavam seu repúdio às características que achavam ser 

correspondentes ao “atraso ‘medieval’ de Portugal: nobreza tradicional, clero regular, 

                                                 
156 XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, António Manuel, 1998a, op. cit., p.133. 
157 SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e autonomia camarária no Antigo Regime: O Senado da 
Câmara da Bahia (século XVIII). In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.), 
op. cit., p. 313.  
158 SANTOS, Afonso Carlos Marques dos.  A invenção do Brasil: ensaios de história e cultura. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2007, p. 20. 
159 FALCON, Francisco José Calazans. Mercantilismo e transição.  14 ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994, p. 28. (Coleção tudo é História; 7). 
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direito comum, escolástica jesuítica. Seu limite era o poder absoluto do monarca. As 

novas concepções tinham como pressuposto a intangibilidade do poder real” 160·.    

O iluminismo acarretou uma transformação de mentalidades e, enquanto 

movimento renovador dos espíritos no setecentos, teve fincadas as raízes já no 

século precedente, possuindo ritmos e características diferentes para a região que 

atingiu. Uma vez cônscios da relevância do racionalismo, “a arma analítica e crítica 

que se forja desde o século XVII, os iluministas irão depurar ao mesmo tempo em 

que irão generalizar o seu emprego, tornando-o sistemático” 161.  

Algumas palavras-chave favorecem a compreensão do fenômeno da 

ilustração. Assim, humanismo, razão, cosmopolitismo, liberdade, secularização, 

otimismo, utilidade, melhoramentos, bem-comum, felicidade pública e ecletismo bem 

representam o espírito dos agentes das Luzes que buscavam “o esclarecimento do 

público e a difusão de ‘verdades úteis’, capazes de servir ao desenvolvimento das 

artes e das ciências e, desse modo, impulsionar a sociedade rumo ao progresso” 162.  

No âmbito político, as idéias iluministas deram ensejo a discussões sobre a 

natureza do poder, bem como à apropriação de novos suportes para a ordem social 

do Antigo Regime, sendo que, no caso específico da monarquia lusa, foram 

suscitadas premissas básicas para análises. A primeira delas dizia respeito à 

reorganização político-administrativa interna, promovendo-se uma transição da visão 

corporativa de sociedade para a concepção de concentração de poder cujo 

embasamento teórico, de natureza político-jurídica, fazia-se por elementos 

individualistas e contratualistas; já o segundo pressuposto direcionava-se para a 

formação do novo homem público, construindo uma nova visão para o império163. 

Desenvolveu-se, então, a noção de império civil na qual a responsabilidade sobre os 

assuntos de ordem temporal comportavam unicamente ao soberano, o que reduzia 

sobremaneira o poder da igreja, porém entrelaçando religião e política na concessão 

de comendas das ordens religiosas 164·.  

                                                 
160 WEHLING, Arno, op. cit., p. 61. 
161 FORTES, Luiz Roberto Salinas. O iluminismo e os reis filósofos. 8 ed. São Paulo: Brasiliense 
1993, p. 27. (Coleção tudo é História; 22).   
162 SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a nação: intelectuais ilustrados e estadistas luso-
brasileiros na crise do Antigo Regime Português (1750 – 1822).São Paulo: Hucitec: FAPESP, 2006, 
p. 30. (Estudos Históricos; 63). 
163  Ibid., p. 22 – 23. 
164 OLIVEIRA, Eduardo Romero. A idéia de império e a fundação da monarquia constitucional no 
Brasil (Portugal – Brasil, 1772 - 1824), Tempo, Rio de Janeiro, n. 18, 2005, p. 1 – 6. 
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A apropriação das novas idéias por alguns detentores do poder político deu 

margem não só a uma reorganização da ação governativa, mas ao aparecimento de 

uma forma de governo denominada despotismo esclarecido ou absolutismo 

ilustrado. Essa terminologia remete à análise “das relações específicas entre os 

Estados absolutistas e a ideologia política ilustrada, tanto no nível das idéias quanto 

no terreno das práticas” 165. 

Sensíveis diferenças são detectadas, no entanto, entre o pensamento político 

ilustrado (a ilustração política) e o movimento filosófico e literário que o desencadeou 

(o iluminismo). Comporta destacar que, no absolutismo ilustrado, ocorreu uma 

reinterpretação do poder do príncipe, agora considerado o primeiro dos servidores 

estatais. Deste modo, a existência do estado é justificada como a articulação de 

necessidades, aspirações e interesses que vêm a ser canalizados para a felicidade 

pública 166.   

Não obstante Portugal haver sido um dos primeiros países europeus a iniciar 

as reformas correlatas ao pensamento ilustrado (em 1750, com o marquês de 

Pombal), houve um descompasso entre o ideário e a ação, não se caracterizando 

esse país ibérico como centro irradiador da ilustração. Coube-lhe importar essas 

idéias, mormente através dos estrangeirados, daqueles intelectuais que assimilaram 

as novas idéias e trouxeram-nas para divulgação e colocação em prática na sua 

região de origem. Tanto a precocidade das reformas, quanto a importação das idéias 

são atribuídas ao atraso econômico e ao isolamento cultural por que passava o 

império português167·. 

Já com relação ao perfil político-administrativo do marquês de Pombal, 

existem controvérsias sobre a sua atuação governativa sob influência das Luzes. 

Assim, há que se buscar eventuais diferenças entre as formulações políticas e 

econômicas de Pombal e as dos governos precedentes, bem como entre o período 

pombalino propriamente dito e as reformas efetivadas por Dom Rodrigo de Souza 

Coutinho, ministro da marinha e ultramar, já nos anos noventa do século XVIII. As 

análises propiciaram a leitura de um conteúdo mercantilista nas reformas 

pombalinas, mas tanto esse conteúdo quanto a formatação das reformas 

empreendidas por Pombal estão eivados de perspectivas novas. Além disso, 

                                                 
165  FALCON, Francisco José Calazans. Despotismo esclarecido. São Paulo: Ática, 1986, p.10. 
166  Ibid., p. 14. 
167 NOVAIS, Fernando Antônio. O reformismo ilustrado luso-brasileiro: alguns aspectos. In: 
Aproximações: estudos de história e historiografia. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 167. 
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conforme delineiam Cardoso e Cunha 168, pelo fato de haver traços de continuidade 

na atividade governativa dos dois estadistas, conforma-se a visualização do rótulo 

de reformismo ilustrado, sopesadas essas especificidades, para os dois governos.  

Ademais, 

 

no caso concreto do Pombalismo poder-se-á dizer que a afirmação 
absolutista do Estado frente às ordens influentes – o clero e uma nobreza 
tradicionais, poderosas e privilegiadas – e ao poder de Roma, era já uma 
velha luta, que em Portugal também se vinha a verificar de forma mais ou 
menos clara. Mas o que parece haver de novo na acção de Pombal é sim o 
ritmo dessas reformas e a maneira coerente com que elas se apresentam. 
Com efeito, o Marquês de Pombal levou a cabo todo um conjunto de acções 
no sentido de controlar os aparelhos existentes ou de criar novos para que 
esse controlo se verificasse, e isto tanto ao nível da administração como da 
ideologia e da cultura, ao mesmo tempo que levava a efeito uma acção 
concertada no sentido de abater a alta nobreza ou o clero ultramontano169  .   
 

A trajetória política de Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de 

Pombal, traz uma curiosa especificidade. Trata-se do fato de a sua figura e a sua 

ação político-administrativa serem alvo dos estudos concernentes ao despotismo 

esclarecido ou absolutismo ilustrado. Efetivamente, ele não foi um monarca, 

tampouco um primeiro-ministro, cargo inexistente à época em Portugal. Pombal, 

além de embaixador lusitano nas cortes de Londres e de Viena, antes da ascensão 

ao trono de D. José I, ocupou posição de destaque na monarquia lusa, sendo o 

titular da Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra e, posteriormente, da 

Secretaria de Negócios do reino. A construção de sua imagem, inserida no rol dos 

déspotas esclarecidos, denota um percurso controverso e dinâmico que foge ao 

lugar-comum. A despeito da mítica que se criou, no império português, o discurso 

ilustrado “revela-se portanto muito limitado em suas proposições, muito disposto a 

conviver com as inúmeras formas de pensamento que encontra e que, por razões 

diversas, aceita como  tais, quando muito criticando-as em nível superficial”170 .      

Observa-se na ação governativa do marquês de Pombal um paradoxo, 

decorrente da postulação de uma prática que era quase toda exercitada no âmbito 

de uma retórica que advinha de premissas ilustradas, embora fosse pequena a 

                                                 
168  CARDOSO, José Luís; CUNHA, Alexandre Mendes. Discurso econômico e política colonial no 
Império Luso-Brasileiro (1750 – 1808), Tempo, Rio de Janeiro, n. 31, 2011, p. 68. 
169 TORGAL, Luís Reis. Nota introdutória acerca do significado do pombalismo. In: TORGAL, Luís 
Reis; VARGUES, Isabel (coords.). O Marquês de Pombal e o seu tempo, Revista de História das 
Idéias, t. 1, Coimbra, Universidade de Coimbra, (4), 1982-3, p.11. 
170 FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina (Política Econômica e Monarquia 
Ilustrada).  São Paulo: Ática, 1982, p.368. (Ensaios; 83). 
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quantidade de autores e de obras literárias e artísticas produzidas, além de ser 

questionável o valor dessas produções171. Ademais, não podemos assinalar, na 

governação pombalina, a aplicação do mercantilismo clássico.  As ações reformistas 

devem ser compreendidas num contexto que analisa, também, aspectos voltados 

para o ultramar. Assim, “no Brasil - colônia, as reformas pombalinas irão consistir em 

extensões coloniais de criações e mudanças tipicamente metropolitanas, ou, então, 

em práticas voltadas para algumas questões mais nitidamente coloniais” 172.  

Na perspectiva econômica, as reformas pombalinas propiciaram a criação das 

Mesas de Inspeção, objetivando controlar os embarques de produtos coloniais, 

mormente o tabaco e o açúcar; foi efetivada, também, uma reforma no método da 

cobrança dos quintos de ouro. Com o pressuposto de sistematizar as políticas 

econômicas, inclusive buscando a intensificação do comércio colonial, foi criada uma 

instituição, a Junta de Comércio.  Nesta mesma linha, foi dado incentivo para a 

produção colonial em regiões específicas como Maranhão e Pará e combatido o 

contrabando. A criação das companhias monopolistas de comércio ocorreu no bojo 

destas medidas direcionadas para implemento de práticas mercantilistas no império 

português.  

Decisão de grande impacto no modelo econômico pombalino foi a criação do 

Erário Régio que tencionava sistematizar e organizar as contas, além de exercer 

maior ação fiscal. Além disso, foram estipuladas novas diretrizes de natureza 

contábil. As Juntas da Real Fazenda criadas juntamente com o Erário Régio tinham 

a finalidade de articular o novo padrão de racionalização e controle das finanças no 

reino e no ultramar.  Essas estratégias trouxeram controle, desenvolvimento e, 

sobretudo, reforço da centralidade para Portugal, porém permaneceu existindo 

acanhamento das técnicas utilizadas no campo produtivo. 

Deve-se mencionar que, nesse recorte, continuava a ocorrer exploração do 

campesinato lusitano, o êxodo rural, a emigração para a América Portuguesa e o 

inchamento de núcleos urbanos. No que se refere à política estatal, não obstante ser 

absolutista e “populacionista, não modifica o essencial: as estruturas que ainda 

                                                 
171 FALCON, Francisco José Calazans, 1982, op. cit., p.488. 
172 FALCON, Francisco José Calazans. Reformas Pombalinas e Situação Colonial. Portugal e Brasil 
Encontros, Desencontros, Reencontros, Actas dos VII Cursos Internacionais de Verão de Cascais (3 
a 15 de julho de 2000), v. 3, Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 2001, p.55. 



49 

 

  

prendem os homens. Liberta-se os escravos em todo o Reino, liquida-se com os 

vestígios da servidão, proíbe-se a ida para as colônias” 173.      

Já as amarras políticas, ideológicas e administrativas estavam insertas num 

panorama onde passou a vicejar uma nova relação lastreada no princípio da 

reciprocidade de interesses onde a justificativa para os direitos exigidos dos 

indivíduos era a felicidade pública, o bem – comum. Além disso, a filosofia do 

jusnaturalismo traduzia uma legitimação para a utilização do despotismo esclarecido 

e deu margem a que se fizesse a reforma da Universidade Coimbra. 

O ideário econômico que serviu de lastro intelectual para a ação governativa 

pombalina associava o cânone mercantilista e as matérias de “polícia”. Em Portugal 

a “polícia” era a referência para um conjunto de procedimentos, incluindo leis e 

regulamentos, que buscava assegurar a autoridade pública e o fortalecimento do 

poder do Estado, mesclando doutrinas cameralistas174 com o conceito de polícia da 

literatura francesa do absolutismo ilustrado. É sabido que a noção de “polícia” estava 

associada com a ordem interna que era estabelecida pela ação estatal, com 

fundamento na promoção da felicidade do bem comum175. 

Deve ser ressaltado que o significado de “polícia” que vislumbramos no Traité 

de La Police de Nicolas de La Mare (1639 – 1723) não corresponde com a noção de 

“polícia” que aparece na Enciclopédie, produção literária do pensamento ilustrado. 

Enquanto na Enciclopédie “polícia” tem a ver com um instrumento que busca a 

promoção de tranqüilidade existencial, a obra de Nicolas de La Mare via a “polícia” 

como um lugar de administração e prestou-se para justificar a política estatal de 

racionalização e centralização do poder, além de dar ensejo ao suporte teórico para 

a instituição da Intendência da Polícia de Lisboa 176.     

Os ilustrados setecentistas lusitanos, principalmente os estrangeirados, 

identificavam o atraso cultural do Reino como o maior entrave a vencer no processo 

de sua inversão econômica, estando a causa desta situação na escolástica e na sua 

hegemonia ideológica, pois esbarrava em um “arcaico regime de propriedade 

eclesiástico-nobiliárquico do solo – contra o qual se manifestava – quanto e, 

                                                 
173 FALCON, Francisco José Calazans, 1982, op. cit., p. 487. 
174 O cameralismo consistia numa “tradição de reflexões e sugestões práticas sobre os problemas da 
administração do Estado” e era assim conhecido na Áustria e na Alemanha. Cf. FALCON, Francisco 
José Calazans, 1986, op. cit., p. 22.    
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fundamentalmente, na falta de homens capacitados para executarem os projetos” 177 

que eram determinados pelo soberano. Em decorrência desta conjuntura, portanto, 

“a cultura portuguesa, por sua vez, assistiu a um recuo do escolaticismo coimbrão, 

pela primeira vez desassistido e até hostilizado pelo estado, cujas diferenças 

‘modernas’, isto é, despóticas, estimulavam a difusão do pensamento ilustrado” 178. 

É assinalável que o reformismo pedagógico era o objetivo da liberdade de 

consciência. 

A busca de um crescente centralismo nas decisões necessitou corrigir 

abusos, reduzir ou eliminar prodigalidades e modernizar a estrutura administrativa, 

gerando conflitos com segmentos da burguesia mercantil, com parte da elite 

nobiliárquica e com a aristocracia eclesiástica. A secularização, a introdução de 

novas concepções pedagógicas e as disputas internas fizeram com que dos 

esforços empreendidos para a reconstrução de Lisboa, arrasada pelo terremoto de 

1755, Pombal direcionasse seus objetivos para o antijesuitismo, expulsando esse 

clero regular do reino e de todo o espaço ultramarino, além de confiscar os seus 

bens. Os inacianos foram envolvidos na chamada Conjuração dos Távoras em que 

parte da nobreza foi implicada no atentado contra o rei D. José I, sendo o motivo ou, 

pelo menos, o pretexto para a aceleração das medidas repressivas antijesuíticas. 

Esses conflitos com os integrantes da Companhia de Jesus devem ser 

recortados da premissa maior pombalina e serem percebidos como alvos a serem 

atingidos, uma vez que estavam impregnados, de forma subjacente, pela 

necessidade de retirar da Igreja a sua ingerência política hegemônica. 

Há evidência de que aqueles que eram os tradutores da construção de um 

novo Estado serviram-se de redes não-explícitas das relações pessoais, do 

clientelismo e do interesse pessoal. O interesse particular imiscuído nos negócios 

estatais era concebido pelo marquês de Pombal como um instrumento que fortalecia 

a política econômica e os objetivos administrativos 179.  

A Ilustração Pombalina deve ser compreendida sob dois enfoques180: como 

uma realidade histórica que não se pode negar e como uma etapa em que 

ocorreram reformas de alta relevância. Houve rupturas, mas como é contumaz 

                                                 
177 SILVA, Ana Rosa Cloclet da, op. cit. p. 41. 
178 WEHLING, Arno, op. cit., p.68. 
179 MAXWELL, Kenneth, op. cit., p.116 – 117.  
180 FALCON, Francisco José Calazans, 1982, op. cit., p. 490. 
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suceder com os demais processos históricos, também persistiram aspectos do 

Antigo Regime, temperados pelo ecletismo.  

 

 

1.3 A atuação jesuíta no Antigo Regime Português 

 

 

Em virtude de os escritos do século XVIII que serão analisados nos capítulos 

2 e 3 deste trabalho serem de autores com formação jesuítica, faz-se necessário 

contextualizarmos a criação, a organização e os objetivos da Companhia de Jesus, 

antes de darmos prosseguimento ao nosso objetivo precípuo e o século XVI é o 

marco inicial para estas discussões. Esse período caracterizou-se por 

transformações e conflitos significativos nos campos político, econômico, cultural e 

religioso da Europa. De maneira estrita, a Igreja Católica foi sensivelmente abalada 

pela Reforma Protestante e buscou uma ação imediata para responder a esses 

questionamentos, o que veio sob a forma da Reforma Católica (ou a Contra-

Reforma), alicerçada em três pilares, a atuação de papas comprometidos com essas 

modificações, a Companhia de Jesus e o Concílio de Trento. 

Fundada por Inácio de Loyola em 1534, essa ordem religiosa, buscou no 

cristianismo primitivo a conformação de um posicionamento vigoroso, universalista, 

educacional, assistencial e de disseminação dos valores cristãos, além de fortalecer 

os laços através dos votos de pobreza, castidade e obediência. Distinguia-se do 

restante clero regular pelo fato de recusar-se ao isolamento na sociedade e por 

buscar na educação a disseminação da fé cristã e a conversão da humanidade; 

estava, portanto, na educação o centro desse processo de mutação humana181.  

Assim como os templários e os hospitalários, os inacianos reproduziam a 

mentalidade medieval de obediência irrestrita à Igreja, porquanto tinham a 

concepção de serem “soldados” de Cristo, o que acarretava serem “soldados” do 

Seu vigário na terra e “além dos tradicionais votos de pobreza, castidade e 

obediência, os jesuítas acrescentavam um voto de obediência direta ao Papa” 182. 

                                                 
181 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis: a natureza da América portuguesa vista pelos primeiros 
jesuítas (1549 – 1596). São Paulo: Anablume, 2000, p. 52 – 61. 
182 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno: encontros culturais, 
aventuras técnicas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000, p. 36. 
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A visão de mundo da Companhia de Jesus não era, portanto, de exclusiva 

contemplação, mas de ação, de dinamismo, no que diferia das outras ordens, 

possuindo “uma determinação de não se fechar nos claustros, mas envolver-se no 

fluxo e no alvoroço da vida católica como um todo” 183. 

As práticas educativas e a organização dos planos de estudos estavam 

consubstanciadas no Ratio atque institutio studiorum societatis Jesu184·. Essas 

regras da companhia que constituíam um código escolar foram esboçadas na 

década de oitenta dos quinhentos, mas só foram promulgadas em 1599 e vigoraram 

até o século XVIII. 

O Ratio, no entanto, não foi um documento imposto sem discussão; tratava-se 

do resultado de um trabalho em que a prática, a experiência e a sistematização da 

proposta foram levadas em consideração pelas análises que consumiram cerca de 

cinqüenta anos. A esse documento juntavam-se os colégios jesuíticos que 

ministravam uma educação direcionada para os cursos de Humanidades, Filosofia e 

Teologia; sua proposta educacional objetivava o desvelamento dos dons e 

capacidades individuais, postos a serviço da formação de um ser humano educado e 

direcionado para o bem. O ensino dos jesuítas estava inserido, portanto, numa 

perspectiva religiosa, não obstante houvesse a preocupação com o desenvolvimento 

das capacidades inerentes ao ser humano; sua pedagogia tinha inspiração no 

humanismo, mas estava voltada para fins teológicos. 

 Nas chamadas terras em missão, o colégio adicionava ao seu papel 

educativo o de centro administrativo, ao qual se vinculavam as casas, as igrejas, as 

fazendas e até as reduções. A educação, nos moldes jesuíticos, estava configurada, 

portanto, em duas realidades, o colégio e o Ratio Studiorum; esses conceitos 

compuseram a racionalidade da ordem, predisposta a irradiar a cultura ocidental, 

mormente a propagação da fé a serviço das monarquias cristãs 185.  

Numa sociedade, como a da América portuguesa, em que o Estado não 

incentivava a formação intelectual e onde inexistiam imprensa, universidade e 

circulação livre de impressos, deve-se aos jesuítas a articulação de uma rede de 

                                                 
183 WRIGHT, Jonathan. Os jesuítas: missões, mitos e histórias. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
2006, p. 55. 
184 Sistema de educação e estudos da sociedade de Jesus (tradução livre do original, em latim, feita 
pelo autor da dissertação). 
185 COSTA, Célio Juvenal. Educação jesuítica no império português do século XVI: o colégio e o Ratio 
Studiorum. In: ASSUNÇÃO, Paulo de; PAIVA, José Maria; BITTAR, Marisa. Educação, História e 
Cultura no Brasil Colônia. São Paulo: Arké, 2007, p.40- 42. 
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ensino que se alicerçava nos colégios, nos seminários, nas missões e nos 

aldeamentos186·. 

 Já com relação à elaboração e à difusão de livros, o temor e a visão 

depreciativa observados durante os séculos XVI e XVII cederam lugar à valorização 

no século XVIII 187, sendo que a maioria dos livros era marcada pelas concepções 

corporativas de poder, pelo anticientificismo, pelo realismo e pelos milenarismos.   

A Coroa portuguesa esteve ligada à nova congregação desde os seus 

primórdios, sendo várias as motivações para essa decisão. Entre essas razões 

estão a convicção de que a catequese era o meio mais acessível para o domínio do 

nativo, o fato de ser Portugal um dos poucos países que aceitaram sem restrições 

as deliberações tridentinas, o envolvimento da Coroa lusa com o regime do 

Padroado Régio (aliança entre o estado e o Papado que propiciava ao soberano o 

exercício do poder espiritual, além do temporal sobre seus súditos) e o interesse 

manifestado pela Igreja de conversão dos nativos das regiões conquistadas pelo 

reino português, incutindo-lhes a fé católica, pela catequese e pela aculturação. 

Além disso, a Igreja buscava levar os conhecimentos educacionais aos filhos dos 

colonos, via colégios e seminários. A racionalidade foi uma característica do 

paradigma educacional jesuíta que procurava em seus colégios formar novos 

sacerdotes e educar filhos de brancos cristãos, de escravos e de nativos. 

 Para a América portuguesa, evidencia-se a articulação de propósitos 

missionários, políticos e econômicos, fundamentando uma pedagogia 

evangelizadora que tinha por diretriz a política colonizadora traçada pelo rei lusitano 

D. João III: “a principal cousa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do 

Brasil, foi para que a gente delas se convertesse à nossa Santa Fé Católica” 188·.  

Este pensamento, consentâneo com o padroado régio, reencontra a percepção de 

religião do medievo onde “a dimensão religiosa da vida humana é fundamental; 

impregna todas as suas manifestações conscientes e inconscientes. Marca o 

significado de tudo o que o homem medieval escreve, organiza ou procura” 189. 

                                                 
186 HOORNAERT, Eduardo. A igreja no Brasil – colônia (1550 – 1800). 3 ed.  São Paulo: Brasiliense, 
1994, p. 81. (tudo é história; 45). 
187 VILLALTA, Luiz Carlos. Reformismo Ilustrado, Censura e Práticas de Leitura: Usos do Livro na 
América Portuguesa. 1999. 443 p. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, São 
Paulo, p. 76; 276 – 277. 
188 REGIMENTO que levou Tomé de Souza governador do Brasil, Almerim, 17/12/1548, Lisboa, AHU, 
códice 112, fls. 1 – 9, item 23 (Laboratório de Ensino de Material Didático www. lemad/fflch.usp.br). 
189 MATTOSO, José. Portugal Medieval: novas interpretações. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 1985, p. 260. (Estudos e temas portugueses). 
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 A corporificarão dessas idéias está visualizada na presença dos soldados de 

Cristo junto às autoridades recém- nomeadas para a colônia. Se a fé viria a constituir 

o amálgama social, não se pode esquecer que o processo de aculturação dos 

naturais das terras conquistadas e a serem exploradas consistia numa incorporação 

com suporte na obediência e não na aceitação espontânea. A colonização e a 

catequese prestaram-se a envolvimentos culturais, comerciais e uniram nesse 

propósito todos os atores sociais advindos do reino.    

Os padres jesuítas exercitaram distintas atividades, acrescentando ao ensino 

a oratória sacra, o assistencialismo aos doentes e aos presos, a conformação de 

hábitos sociais pela prática do exemplo e do discurso, o que lhes fez granjear 

prestígio junto à população; no caso da América portuguesa, assim o fizeram desde 

a sua chegada com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1549. 

Ademais, buscaram promover a pacificação e o aldeamento dos índios, estudaram a 

farmacologia e a língua nativas, como também analisaram as técnicas de produção. 

Sua presença em terras da América portuguesa pode ser sintetizada no 

cumprimento de três objetivos basilares: estabelecimento de uma espiritualidade nos 

moldes preconizados pelo Concílio de Trento, fortalecimento da cultura lusitana no 

ultramar e catequese dos índios190·. Esse pressuposto de conversão religiosa e 

catequese com ensino das primeiras letras “foi utilizado mais tarde, nos séculos 17 e 

18, nas próprias fazendas da Companhia de Jesus com os filhos dos escravos que 

nelas trabalhavam” 191.  

 Os exercícios espirituais, a representação teatral da História da Salvação, a 

dramatização interior e a estética barroca foram outros valores disseminados pelos 

loyolistas. Alguns deles manifestavam-se de forma singular: “diferentemente dos 

mistérios medievais, a representação inaciana coloca o exercitante em um cenário 

de ilusão com seus próprios fantasmas”” 192.    

Incomum percepção tinham os jesuítas (e ela perdurou por todo o período 

colonial) de que, ao lado da conquista  e da exploração de novos espaços pelos 

europeus, da montagem de estruturas produtivas com a forma escravista (ou não) e 

da fundação e formação de núcleos urbanos, existia uma conquista de natureza 

                                                 
190 PAIVA, José Maria de. Padre Vieira. São Paulo: Ícone, 2002, p. 98. 
191 FERREIRA Jr.; Amarílio; BITTAR, Marisa. Educação jesuítica e crianças negras no Brasil colonial, 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 80, n. 196, set./ dez. 1999, p.477.  
192 HERNANDES, Paulo Romualdo. Os exercícios espirituais e o teatro. In: ASSUNÇÃO, Paulo de; 
PAIVA, José Marisa; BITTAR, Marisa, op. cit., p. 70. 
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espiritual. Essa última conquista pressupunha o estabelecimento de igrejas, a 

fundação de missões e a catequização dos gentios, dando ensejo a que os 

inacianos tivessem um papel na redenção universal e no processo histórico. Em 

decorrência, foi desenvolvida uma teoria que objetivava articular as dimensões 

espirituais e temporais da conquista, bem como seu entrelaçamento no âmago da 

Companhia de Jesus193. 

A vida intelectual na colônia evidencia um plano de conquista espiritual, uma 

vez que a instalação de colégios tinha a ver com a estratégica disseminação 

geográfica 194. Ademais, essa conquista espiritual jesuítica deve ser percebida em 

perspectiva que acolha o ensino humanístico, mas que rejeite o ensino de caráter 

profano: “num processo dialético de extrema sutileza, a Companhia de Jesus 

assimilou a orientação cultural do Renascimento na linha de uma empresa renovada 

de sobrevivência medieval” 195.   

Segundo Villalta 196, o cenário no mundo cultural luso-brasileiro moderno foi 

menos sacral e fechado do que se supõe; prova desta assertiva é o conhecimento 

pelos jesuítas da revolução científica. O que não ocorreu foi a divulgação desse 

conteúdo nas aulas, ficando ele restrito ao uso particular dos loyolistas; este 

posicionamento tolerante pode estar ligado à influência do probabilismo ( doutrina 

sobre aplicação de normas morais  e que estabelece a possibilidade de seguir-se 

uma opinião provável, mesmo que não seja ela a mais recomendável) .   

A discussão sobre a existência de pensamento filosófico no Brasil colonial 

esbarra na necessidade de estudar as suas características, as circunstâncias para 

sua deflagração e o papel desempenhado pelos jesuítas nas análises 

epistemológicas. 

 Para Wehling197·, o pensamento filosófico dos jesuítas procura traduzir o 

ethos198 que era inerente à Companhia de Jesus e assume  conformações distintas 

em alguns momentos históricos. Assim, pode-se visualizar uma primeira inflexão no 

                                                 
193 LEITE, Edgard. Concepções jesuíticas sobre as relações entre a “conquista espiritual” e a 
“conquista temporal”. Séculos XVI-XVIII, Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, a. 162, n. 410, jan./mar. 2001, p. 11 – 12. 
194 MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira. v. 1. São Paulo: Cultrix: Ed. Da Universidade 
de São Paulo, 1976, p.13. 
195 Ibid., p. 13 – 14. 
196 VILLALTA, Luiz Carlos, op. cit., p. 43 – 44. 
197 WEHLING, Arno. O pensamento jesuítico no Brasil Colonial, Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a.162, n. 410, jan./mar. 2001, p. 53 – 66. 
198 Valores sociais ou culturais de um grupo inserido num espaço onde esses valores, hábitos e 
costumes são continuamente construídos e reconstruídos (nota do autor da dissertação).   
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período que vai desde a sua chegada ao Brasil até a redação definitiva do Ratio 

Studiorum; o segundo momento reflexivo tem sua trajetória por todo o século XVII 

até o início do século seguinte e o último é marcado pela ausência do trabalho de 

renovação filosófica e por uma crescente incorporação da física à gama de 

conhecimentos científicos. Neste último recorte, também são perceptíveis o 

acuamento do ensino jesuíta pelo espírito moderno, a hostilidade crescente dos 

estrangeirados advindos do reino, bem como a da política pombalina. 

Convém ressaltar, no entanto, que, ainda segundo esse pesquisador, o 

pensamento inaciano não desapareceu com a expulsão da ordem dos territórios 

portugueses em 1759, mas alguns traços perseveraram, em razão da permanência 

de alguns antigos mestres jesuítas (que fizeram opção pelo ingresso em outras 

ordens ou no clero secular) ou pela tradição mantida por setores eclesiásticos ou 

leigos de estudar a Segunda Escolástica Ibérica. 

Ao mesmo tempo em que Portugal estava eclipsado do cenário cultural 

europeu, na América portuguesa processava-se um fenômeno denominado pelo 

filósofo e jurista Luís Washington Vita como saber de salvação. Em conformidade 

com esse entendimento 199, toda a especulação, seja ela filosófica ou teológica, 

estava adstrita aos dogmas católicos, ou, em outras palavras, ocorria uma 

subordinação da filosofia à teologia.  

Mesmo sendo essencialmente moralista, já existia um pensamento no império 

português do ultramar, pensamento esse considerado ponto de partida para a 

meditação nos domínios lusos ao sul do continente americano: 

 

confesso-vos ingenuamente, amigo leitor, que pasmo e me admiro de ver os 
homens, como se precipitam por seguirem a opinião vulgar, desprezando a 
santa doutrina do Sagrado Evangelho, levados mais da vaidade gentílica 
que da doutrina de Cristo, que estamos obrigados procurar como católicos 
cristãos 200  . 

                                                 
199 VITA, Luís Washington apud RODRIGUES, Anna Maria Moog. Introdução: In: Moralistas do século 
XVIII. Rio de Janeiro: Documentário: Pontifícia Universidade Católica: Conselho Federal de Cultura, 
1979, p.15. Trata-se de filósofo e jurista brasileiro (1921-1968) que estudou a disputa e as 
especificidades existentes entre saber de salvação e saber de ilustração no pensamento brasileiro 
(nota do autor da dissertação).   
200 PEREIRA, Nuno Marques. Compêndio Narrativo do Peregrino da América. Trechos escolhidos. In: 
Moralistas do século XVIII. Rio de Janeiro: Documentário: Pontifícia Universidade Católica: Conselho 
Federal de Cultura, 1979, p.21. O autor “parece ter vivido entre 1652 e 1735, mas as informações 
sobre sua vida são escassas e inseguras; seria brasileiro ou não; é certo ter estado no Brasil, Bahia, 
em fins do século XVII e começos do XVIII; supostamente deve ter andado pelas regiões de 
mineração. A obra que lhe é atribuída tem interesse como curiosidade histórica e literária”. Cfe. 
JUNQUEIRA, Celina. Apresentação. In: Moralistas do século XVIII. Rio de Janeiro: Documentário: 
Pontifícia Universidade Católica: Conselho Federal de Cultura, 1979, p.10. 
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O efetivo nascer do pensamento especulativo na América portuguesa, isto é, 

a reflexão dissociada das amarras teológicas, do doutrinar, lecionar e propagar, com 

conotações imediatistas de cunho religioso ou político, o que impingia caráter 

moralista aos pensadores, não foi característica deste recorte histórico; daí, a 

ausência de referência a filósofos na fase colonial do Brasil. Entretanto, não só os 

conquistadores, mas os nativos impressionavam-se com os problemas 

transcendentes do pensamento que nada mais são do que análises sobre questões 

fundamentais da vida humana, questões filosóficas 201.  

Conforme nos dá notícia Wilson Martins 202, o primeiro quartel do século XVIII 

marca, na América portuguesa, a divergência intelectual entre as concepções 

naturalistas e as visões sobrenaturalistas do homem, servindo de parâmetro para 

essa polêmica o livro do jesuíta André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil 

por suas Drogas e Minas. Tal discussão já modifica o panorama de uma cultura que 

se revelava estagnada e censurada, mas a censura até esse recorte referido tinha 

caráter predominantemente religioso; a partir de então, passou a preocupar-se com 

as idéias, com o filosofismo e transformou-se de dogmática em política, de 

eclesiástica em estatal 203.  

Já o descompasso que se verificava entre a cultura lusitana e a efervescência 

cultural da Europa no período que vai do Renascimento até o Iluminismo é imputado 

a obstáculos políticos, religiosos e epistemológicos. A barreira lógico-epistemológica 

deveu-se ao fato de os inacianos que estavam à frente do direcionamento dos 

saberes no reino acreditarem na perenidade da fronteira epistemológica identificada 

com a escolástica medieval. Entretanto, esse posicionamento não deve ser 

creditado a um mero obscurantismo de natureza cultural ou científica, mas a uma 

escolha pautada por um paradigma de cultura e de ciência tido por perene. Em 

decorrência, não havia motivação para os estudantes e os intelectuais tomarem 

conhecimento dos novos discursos e métodos e era travado o conteúdo pedagógico 

e intelectual do país 204. 

                                                 
201  BEZERRA, Alcides. A filosofia na fase colonial. In: Moralistas do século XVIII. Rio de Janeiro: 
Documentário: Pontifícia Universidade Católica: Conselho Federal de Cultura, 1979, p.81.   
202  MARTINS, Wilson, op. cit., p. 293. 
203  Ibid., p. 328. 
204 DIAS, José Sebastião da Silva. Cultura e obstáculo epistemológico do Renascimento ao 
Iluminismo em Portugal. In: DOMINGUES, Francisco Contente; BARRETO, Luís Filipe (orgs.).  A 
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Em consonância com o pensamento de José Sebastião da Silva Dias 205, 

esse entrave à penetração de novas trilhas culturais, corporificado pela tradição 

escolástica jesuíta, só veio a ser abalado em meados do século XVIII com as 

atividades da Academia Real de História Portuguesa, com a publicação do livro 

Apontamentos para a educação de um menino nobre, da autoria de Martinho de 

Mendonça de Pina e Proença e com a introdução da física newtoniana no currículo 

do colégio oratoriano das Necessidades. 

 Ademais, muitas das questões que iriam ser objeto das reformas pombalinas 

foram antecipadas pela obra Verdadeiro Método de estudar, de Luís António 

Verney206. Ao ocorrer, por estas razões, o desmoronamento da barreira cultural, 

deve-se ter presente que a Inquisição e a Real Mesa Censória não foram fatores 

intervenientes nesse processo. Foram conseqüências da queda dessa fronteira, 

segundo o referido autor, a expulsão dos jesuítas, a secularização do ensino 

preparatório e a reforma da Universidade de Coimbra, encetada por Pombal.    

Esse debate, no entanto, embora tenha servido para suscitar análises acerca 

das atribuições da Companhia de Jesus que mantinha, praticamente, um monopólio 

na educação superior, deve considerar que os jesuítas eram, na opinião de seus 

opositores, “os principais defensores de uma tradição escolástica morta e estéril, 

inadequada à idade da razão. Os jesuítas eram, na verdade, bem menos fechados 

às idéias modernas do que seus inimigos afirmavam” 207. Assim, na Universidade de 

Évora foram achados trabalhos de Descartes e de Locke; já no Colégio dos Jesuítas 

em Coimbra havia o Verdadeiro método de estudar de Verney. Não houve, 

entretanto, a revisão de conceitos e a abertura para os novos horizontes que a 

inteligibilidade do mundo físico e social de então impelia; por conseguinte, a 

efervescência cultural européia do setecentos não foi direcionada para o ensino 

pelos loyolistas e a perenidade da tradição escolástica serviu de anteparo para a  

renovação . 

                                                                                                                                                         
Abertura do Mundo. Estudos de História dos Descobrimentos Europeus. V. 1. Lisboa: Editorial 
Presença, 1986, p. 41-42.  
205 Ibid, p. 48-49. 
206 Essa obra do estrangeirado Luís António Verney (1713 – 1792) compõe-se de 16 cartas e sua 1ª 
edição foi italiana, de 1746 (Nápoles) e as 2ª e 3ª edições, do mesmo ano, foram espanholas de 
Valença (editoria de rosto), não obstante a existência de polêmica sobre o verdadeiro editor e o ano 
das 2ª e 3ª edições (nota do autor da dissertação).   
207 MAXWELL, Kenneth, op. cit., p. 12-13.  
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Neste contexto, fermentava a Ilustração 208 que deve ser entendida tanto 

como movimento ideológico quanto como a expressão de um espaço-tempo que 

recortava a Europa no século XVIII. Tratava-se de uma visão de mundo impregnada 

por valores e saberes enciclopédicos.  Essas novas formas de pensamento e de 

tomadas de consciência levavam em conta as condições estruturais e conjunturais 

das formações sociais e vieram a ressaltar, no campo político, o reformismo, e, no 

campo econômico, a fisiocracia. Em meio à diversidade de sua conformação, o traço 

de união era exercitado pelos intelectuais ilustrados que irradiavam as novas idéias 

por meio de suas andanças, os estrangeirados em Portugal. 

Mais importante do que a defasagem cronológica para esse processo de 

absorção e adaptação das idéias das Luzes foi a resistência da sociedade lusa. Na 

busca pelo alinhamento do Reino com as idéias transpirenaicas, a perspectiva 

ilustrada portuguesa imprimiu seu próprio ritmo e fundamentou-se num tripé: 

articulação com as características que eram peculiares à estrutura social do Portugal 

setecentista, a qualificação de seus principais reformistas (os estrangeirados) e a 

importação das novas idéias209. 

A concepção de que o Iluminismo matou os jesuítas210 foi propagada já nesse 

contexto, mas há problemas com essa visão: o Iluminismo não consistia num 

movimento unificado de ódio aos padres e não representava uma separação perfeita 

entre a fé e a razão, além de os loyolistas terem ajudado a fazer e a participar dessa 

cultura que os destruiu. 

É certo que  

 

a atuação junto aos colégios e universidades e o fervor religioso com que as 
questões concernentes à fé católica eram debatidas no seio das ordens 
religiosas e no meio político, assim como o conflito entre católicos e 
protestantes , colocaram as práticas jesuíticas em evidência e no alvo das 
críticas acirradas, exigindo que estes fortificassem suas estruturas e se 
defendessem dos inimigos que surgiam, na medida em que as interações 
com o poder temporal aumentavam. Se por um lado os problemas e as 
dificuldades são consideráveis, não podemos deixar de destacar que o 
progresso da Companhia foi em parte impulsionado pelo fervor e idealismo 
de muitos missionários 211. 
 

                                                 
208 FALCON, Francisco José Calazans, 1982, op. cit., p. 105 – 145.   
209 SILVA, Ana Rosa Cloclet da, op. cit., p. 50-52. 
210 WRIGHT, Jonathan, op. cit., p. 192 – 193. 
211 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 49.  
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Mas a chamada Questão Jesuítica em Portugal deve ser compreendida no 

bojo de fatores econômicos, políticos e culturais, divergindo a historiografia sobre 

qual aspecto é o prevalecente. Seja qual for o entendimento, com essa expulsão, 

“criava-se o vácuo no ensino com o desaparecimento dos antigos Mestres das 

Universidades e das Escolas. No ultramar era a desolação e a ruína daquilo que fora 

grande” 212. 

Para Beatriz Helena Domingues 213, vários escritos jesuíticos têm 

comprovado, num prisma seletivo e católico, a assimilação das idéias ilustradas e 

sua coexistência com as concepções escolásticas, o que denota não ser 

obscurantista a atuação da Companhia de Jesus na Ilustração, como propalado. 

A disputa pelo controle de escolas e pela formatação dos conteúdos nelas 

ministrado gerou disputas entre jesuítas e oratorianos, sendo imputada aos 

primeiros, na condição de detentores da supremacia na esfera educacional, a 

responsabilidade pela estagnação de idéias; a polêmica versava, portanto, sobre 

uma filosofia cultural e pedagógica, destoando do ecletismo que sempre pautou as 

práticas ilustradas em Portugal. Assim, a expulsão jesuítica dos domínios 

portugueses deve ser direcionada214 (numa explicação de natureza cultural e 

política) para as idéias e práticas atinentes ao iluminismo lusitano, envolvendo 

interesses conflitantes entre ideologias, pessoas e instituições e suas visões 

filosóficas, teológicas, científicas e jurídicas. Ademais, a fidelidade da Companhia de 

Jesus ao Papado converteu-se de dádiva em maldição, porque  

 

a ordem, outrora importante instrumento de legitimação e afirmação das 
monarquias católicas, tornara-se um organismo incômodo no seio desses 
Estados, na medida em que cresciam a concorrência e os atritos entre os 
poderes secular e religioso ao longo dos anos setecentistas. Sobretudo em 
função do magistério que ministrava, ela converteu-se em símbolo do poder 
político exercido pela Igreja, que tanto incomodava às novas monarquias 
absolutistas. E foram justamente esses conflitos de natureza política, tanto 
quanto as questões filosóficas, que fizeram da Companhia de Jesus um 
alvo previsível desse período215. 

 

                                                 
212 BRAZÃO, Eduardo. Pombal e os Jesuítas. In: TORGAL, Luís Reis; VARGUES, Isabel (orgs.), op. 
cit., p. 364.  
213 DOMINGUES, Beatriz Helena. Tão longe tão perto: a Ibero - América e a Europa Ilustrada. Rio de 
Janeiro: Museu da República, 2007, p. 19 – 20. 
214 FALCON, Francisco José Calazans. Pombal e a Companhia de Jesus, Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. Dossiê: 1759 – 2009. Duzentos e cinqüenta anos de expulsão dos 
jesuítas da América. Rio de Janeiro, v. 443, abr./jun. 2009, p. 11 – 18.   
215 WOOLEY, Patrícia Domingos. Os jesuítas no setecentos europeu: autoridade, ensino e poder, 
Revista Cantareira, 6 ed., jul. 2009, p. 1. Disponível em: < http://www.historia.uff.br/cantareira.>. 
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A expulsão dos jesuítas do Império Lusitano não deve, portanto, ser atribuída 

a um fator; ela foi o resultado de muitas influências, tendo o regalismo 

desempenhado relevante papel e  

o governo do futuro Marquês de Pombal, agisse ou não sob o influxo das 
doutrinas jansenistas ou das heresias britânicas, como sustentaram alguns 
autores, simplesmente não tolerava a existência na sociedade de nenhum 
elemento que lhe criticasse as diretrizes e não se mostrasse totalmente 
subserviente à vontade do rei, tal como a interpretavam os ministros216. 

 
 A crise mental do século XVIII fez ruírem projetos intelectuais, como o dos 

jesuítas, porém teve, também, o condão de dar margem a novas perspectivas para a 

formação da inteligência luso-brasileira.  

Após a contextualização e as discussões historiográficas efetivadas, foi 

traçado o desenho do Antigo Regime nos trópicos que nos permitirá adentrar, nos 

capítulos 2 e 3,  no cerne deste trabalho cujas análises estão delineadas por códigos 

sociais e mentais característicos de um recorte que resignificou traços do medievo. 

Buscaremos, então, refletir sobre as visões de mundo por parte da América 

portuguesa setecentista, expressas por membros de sua intelectualidade, por 

intermédio da rede de saberes (escritos históricos e literários) que nos legou 

informações e conformação do modus vivendi dessa época, possibilitando ser 

observada a sua correspondência com contribuições da Idade Média e considerando 

“como princípio fundamental o da continuidade das estruturas mentais e de muitas 

das estruturas económicas e sociais antes e depois da crise do século XIV. É o 

velho problema da identidade e da diferença, da unidade e da diversidade” 217.     

A compreensão desse processo evidencia a necessidade de ser estabelecida 

uma ponte impregnada por identidade cultural entre elementos de origem medieval e 

a adaptação de alguns desses traços pela sociedade que se formou ao sul do 

continente americano e que constituía parte do império ultramarino português. Esta 

é a trajetória que faremos a seguir, direcionando o olhar para elementos que têm 

raízes no medievo e que já foram mencionados ao longo deste primeiro capítulo, tais 

como as similitudes feudalizantes do sistema escravista colonial, entendido que 

as relações que se estabeleceram entre os povoadores não se limitaram à 
simples divisão de trabalho porque a luta pela ocupação da terra que era 
posse dos índios exigiu a solidariedade militar para a sobrevivência. 

É natural que os homens saídos da Idade Média e das lutas da 
Reconquista Ibérica retivessem a lembrança das relações feudalizantes no 

                                                 
216 ALDEN, Dauril. Aspectos econômicos da expulsão dos jesuítas do Brasil: notícia preliminar. In: 
KEITH, Henry H.; EDWARDS, S.F. (orgs.), op. cit., p. 64.  
217 MATTOSO, José, 1987, op. cit., p. 15.  
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que se referia aos laços de fidelidade, lealdade e submissão entre senhores 
e dependentes. 

O sistema escravista, com a presença do inimigo doméstico, como 
era chamado o escravo, e o isolamento das propriedades, criou condições 
para que certas visões de mundo e do imaginário social da Idade Média 
permanecessem vivas apesar das novas condições de produção 218.  

 
Nesse diapasão, analisaremos, também, sistema trifuncional, corpo social 

permeado por graduações, hierarquia de honra e apreço, sociedade como corpo 

articulado, naturalmente ordenado e hierarquizado por vontade divina, cultura 

predominantemente religiosa, padroado régio, espelhos de santidade, justo preço, 

conjugação de vocação imperial e de espírito missionário, milenarismos, tensões 

entre a Igreja e o Império Lusitano, juramento de fidelidade, princípio escolástico da 

moderação, história providencialista, simbolismo místico dos números, paraíso 

terreal e percepção de maravilhoso.  

Por se tratar de um rol não exaustivo, mas meramente exemplificativo, 

deveremos, também, refletir sobre outros traços culturais, todos eles observados na 

análise documental atinente a obras de André João Antonil (“Cultura e Opulência do 

Brasil por suas Drogas e Minas”), Sebastião da Rocha Pita (“História da América 

Portuguesa”), José Basílio da Gama (“ O Uraguai”) e Frei José de Santa Rita Durão 

(“Caramuru”) cujas fotos das páginas de rosto das primeiras edições são 

reproduzidas a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 MESGRAVIS, Laima. A sociedade brasileira e a historiografia colonial. In: FREITAS, Marcos Cezar 
de (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 2007, p. 55. 
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CAPÍTULO 2 

O MEDIEVO E A ESCRITA DA AMÉRICA PORTUGUESA DO SETECENTOS 

 

 

2.1     História e historiografia: o discurso e a prática na busca pela 

compreensão do processo histórico 

 

 

A discussão historiográfica perpassa pelo entendimento de que as 

resignificações culturais sedimentam-se, entre outros, em dois conceitos 

complementares, por vezes antagônicos: a memória e a história. Na percepção da 

memória devemos levar em consideração  

a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações 219,  

ao passo que a história, ainda segundo Pierre Nora 220, não pode desconsiderar a 

análise e o discurso crítico. Ademais, a “memória coletiva é não somente uma 

conquista, é também um instrumento e um objeto de poder” 221, ressaltando-se que 

a história viceja na memória e esta  pode servir  tanto  ao bem-estar , quanto às 

desgraças humanas. 

É preciso ter presente que a memória, tanto a individual quanto a coletiva, é 

constituída por elementos (acontecimentos, personagens e lugares) e que ela não 

grava toda a realidade fenomênica. Com a ligação entre a memória e a identidade, 

esses dois valores dão ensejo a negociação e conflitos entre pessoas ou grupos, 

caracterizando o fenômeno da construção da memória, traço integrante da 

identidade individual ou social 222. 

Além de não registrar tudo à sua volta, a memória também está permeada por 

lembranças nebulosas, com silêncios e esquecimentos, voluntários ou reprimidos, 

                                                 
219 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares, Projeto História, Revista do 
Programa de Estudos Pós Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP, São 
Paulo, v.10, 1993, p. 9. 
220 Ibid., p. 9. 
221 LE GOFF, Jacques. História e memória. 5 ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 2003, p. 470.   
222 POLLAK, Michael. Memória e identidade social, Revista Estudos Históricos, FGV, Rio de Janeiro, 
v. 5, n.10, 1992, p. 201 - 205. 
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diferindo “uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de 

grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem que 

uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e impor” 223.   

Ao buscar esta identidade que a memória ajuda a formar e que as análises 

históricas procuram compreender, pode-se estabelecer um diálogo entre o sistema 

de valores medievais e o processo de colonização da América portuguesa, 

mormente o legado medievo no amálgama sociocultural que se formou, no século 

XVIII, no território banhado pelo Atlântico e que estava sob dominação lusitana no 

continente americano. Entretanto, para fazer este percurso, faz-se necessária uma 

incursão pelo campo do conceito e da escrita da história. 

Sob o ponto de vista etimológico, a palavra história “desde que surgiu, já há 

mais de dois milênios, nos lábios dos homens, ela mudou muito de conteúdo” 224, o 

que, de certa forma, traduz a dinâmica do léxico, constituído por palavras que 

acompanham as transformações que permeiam as sociedades humanas. 

É sabido que, para conhecer-se a si mesmo, o ser humano necessita 

conhecer o seu próprio passado e, nos seus primórdios, no berço grego, a reflexão 

histórica estava unida à reflexão filosófica. Da sua concepção inicial de descrição 

das coisas no passado, voltou-se a história para narrar ou investigar as coisas em 

seu devir, até direcionar-se para a narração das ações humanas.  

 No campo semântico, história pode significar a própria ciência ou o 

conhecimento, a história como investigação (identificada no vocábulo alemão 

Historie), ou a realidade pretérita, a história como realidade, o acontecer histórico 

(expressa pela palavra alemã Geschichte). Nos dias atuais, a primeira acepção é 

concebida como historiografia, a escrita da história, ao passo que o segundo sentido 

reporta-se à realidade histórica como tal: “abrangendo tanto passado quanto futuro, 

a ‘História’ se transformou num conceito regulador para toda a experiência já 

                                                 
223 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio, Revista Estudos Históricos, FGV, Rio de 
Janeiro, v.2, n.3, 1989, p.6. 
224 BLOCH, Marc Leopold.  Benjamin.  Apologia da história, ou, O ofício do historiador. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2001, p. 51.  
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realizada e ainda a ser realizada” 225·. A história envolve, então, tanto o que o 

historiador produz quanto aquilo que o professor de história ensina.  

Esse duplo caminhar semântico da História conduz-nos, portanto, às suas 

perspectivas enquanto realidade e conhecimento dessa mesma realidade:  

 

no primeiro sentido, história é o singular coletivo que existe como processo 
real, racional e teleológico. Uma “realidade” concebida em termos idealistas 
ou materialistas, mas sempre intrinsecamente “real” (objetiva) – distinta da 
consciência do sujeito. Em seu segundo sentido, história é um discurso 
produzido acerca da História 226·. 
 

 Já por Teoria da História devemos entender conhecimento histórico e sentido 

da realidade histórica: “não há pensamento possível sobre a história (nem sobre a 

ciência da história) que não esteja motivado por essa questão do sentido” 227. 

Comporta ressaltar que os historiadores vêm a pressupor uma interpretação da 

realidade histórica ao adotarem ou filiarem-se implícita ou explicitamente a uma 

teoria da história. Ademais, a teoria é uma construção, uma visão de mundo, uma 

ferramenta que serve ao ofício do historiador, não se podendo conceber história sem 

pressuposto teórico imanente. A historiografia moderna tem direcionado seus 

próprios estudos para a fragmentação de especialidades e de perspectivas, 

conduzindo a uma percepção eivada de curiosidades e preocupações e tensionando 

paradigmas228.    

Emerge, no campo da História, posicionamento plural dos historiadores, em 

face da relação que gravita entre a História produzida por eles (conhecimento 

expresso em textos ou obras) e a História concebida como realidade histórica. 

Nesse desenho, o historiador vem a perfilhar uma das vertentes e dá ensejo à dupla 

identidade para o seu ofício, sedimentando diferentes formas de encarar as referidas 

percepções 229· Depreende-se, então, que, no âmbito de seu mister, os historiadores   

                                                 
225 KOSELLECK, Reinhart; MEIER, Christian; GÜNTHER, Horst et al. O conceito de História. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p.37. (Coleção História e Historiografia; 10). 
226 FALCON, Francisco José Calazans. História e Representação. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
MALERBA, Jurandir (orgs.). Representações: contribuição a um debate transdisciplinar? Campinas: 
Papirus, 2000b, p. 42 – 43. 
227 RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência histórica. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 12 
228 BARROS, José D’Assunção. O campo da História: especialidades e abordagens. 8 ed., Petrópolis: 
Vozes, 2011, p. 9 – 12. 
229 FALCON, Francisco José Calazans. A identidade do historiador, Revista Estudos Históricos, FGV, 
Rio de Janeiro, v.9, n. 17, 1996, p.12. 
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utilizaram “um modo pelo qual eles dialogaram  com o passado, agiram no presente 

e consideraram sua tarefa: a manutenção da memória dos homens”  230.  

Cada obra de história vem a ser produto do seu próprio tempo, possuindo 

cada livro uma história de sua produção; o historiador trabalha, portanto, com duas 

temporalidades, a que é inerente à sua existência e a que é referente ao seu objeto 

de análise. Convém aduzir que “o tempo aparece sob o signo do paradoxo: ser e 

não nascer, nascer e morrer, aparecer e desaparecer, criação e destruição, fixidez e 

mobilidade, estabilidade e mudança, devir e eternidade” 231. Assim, é preciso, no que 

concerne à noção de tempo, inicialmente, fazer a distinção entre época e regime de 

historicidade; a primeira tem a ver com a secessão de uma ordem temporal que se 

apresentava de forma linear 232. 

 Já o regime de historicidade vem a caracterizar-se por um enfileiramento de 

estruturas a organizar o passado: “trata-se de um enquadramento acadêmico da 

experiência (Erfahrung) do tempo, que, em contrapartida, conforma nossos modos 

de discorrer acerca de e de vivenciar nosso próprio tempo” 233·. O passado, o 

presente e o futuro não são, no entanto, compartimentos estanques; eles devem ser 

conectados numa trajetória que entrelace as experiências e os horizontes de 

expectativas; em assim procedendo, estaremos escrevendo a História “em nome do 

passado, do futuro ou do presente” 234·. Nessa incessante busca do ser humano por 

se compreender assentado no passado, a História demonstra possuir “uma unidade 

e uma continuidade; o presente precisa do passado para ser explicado, e a história 

local deve ser lida como uma parte da história mundial” 235 . 

Convém atentar que: 

o rio das eras corre sem interrupção. Nisso também, todavia, é preciso que 
nossa análise pratique recortes. Pois a natureza de nosso espírito nos 
proíbe de apreender até mesmo o mais contínuo dos movimentos, se não o 
dividirmos por balizas. Como fixar, ao longo do tempo, as da história? Elas 

                                                 
230 TÉTART, Philippe. Pequena história dos historiadores. Bauru: EDUSC, 2000, p. 10. 
231 REIS, José Carlos. Teoria & história: tempo histórico, história do pensamento histórico ocidental e 
pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 201, p.26.  
232 HARTOG, François. Tempo, História e a Escrita da História: a Ordem do Tempo, Revista de 
História, São Paulo, Humanitas/FFLCH/USP, n. 148, (Terceira Série), 1º semestre de 2003, p. 11. 
233 Ibid, p. 12. 
234 Ibid, p. 31. 
235 TURNER, Frederick Jackson. O significado da História, História, São Paulo, v. 24, n.1, 2005, p. 
218. 
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serão sempre, num sentido, arbitrárias. Além disso, é importante que 
coincidam com os principais pontos de inflexão da eterna mudança236·. 

A reflexão sobre o discurso por meio do qual são articulados os 

procedimentos do fazer história, analisando a produção dessa modalidade 

específica de saber e as práticas que permitem a compreensão do processo 

histórico, faz com que sejam delineadas distintas perspectivas sobre a escrita da 

história. É com esta percepção que devemos compreender os olhares 

historiográficos, observando que 

a maneira adequada de se ler um texto histórico é como um produto 
histórico, em que as verdadeiras intenções do autor (à medida que elas 
podem ser razoavelmente reconstruídas) devem ser nosso principal guia  
como o porquê de o texto ter assumido a forma particular que assumiu 
(embora é claro que nenhum deles supusesse que a intenção fosse um guia 
suficiente – o  fracasso também necessita de reconhecimento e 
explicação)237. 

O historiador, também, deve prestar atenção 

às novidades, a descobri-las, a extraí-las assim, artificialmente, para pô-las 
em evidência, da ampla corrente de hábitos e de rotinas que, no curso da 
vida, as envolve; ele é levado, por outro lado, quando quer prestar contas 
dessas novidades, e mais particularmente quando estas se colocam no 
nível não do evento mas das estruturas, a privilegiar a necessidade em 
relação ao acaso 238. 
 

Nesse cenário, José Honório Rodrigues adentrou a discussão sobre o 

direcionamento da história e da formação do historiador e do leitor de textos 

históricos para a integração a uma unidade humana. Estas relações envolvendo o 

local e o global interagem e estão, ainda, a suscitar questionamentos, o que denota 

a abertura de novas perspectivas e a produção de novos interesses serem indutores 

de releituras de textos elaborados em outras épocas239.  O próprio José Honório dá-

nos a dimensão da importância que atribui a este debate: 

Muitos acreditam que a história pode, deste modo, contribuir eficazmente 
para formar cidadãos do mundo, pois nos ensina a compreender os motivos 
que inspiram a política dos países estrangeiros  e a apreciar a parte de 
verdade que existe nas convicções  de alguém e, conseqüentemente, a 
julgar com eqüidade, as outras nações; de outro lado, ela nos incita a 

                                                 
236 BLOCH, Marc Leopold Benjamin, 2001, op. cit, p. 147. 
237 TUCK, Richard. História do pensamento político. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: 
novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992, p. 275. 
238 DUBY, Georges. Idade Média, idade dos Homens: do amor e outros ensaios. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 163.  
239 BARROS, José D’Assunção. História e Historiografia: considerações sobre a obra de José Honório 
Rodrigues, Fênix Revista de História e Estudos Culturais, v. 5, a. 5, n. 3, Uberlândia, jul./ago./set. 
2008, p. 6 – 7. 
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trabalhar pelo progresso da civilização e pela eliminação da guerra  que a 
ameaça240 .     

 No cerne do pensamento histórico está a razão, o que se verifica quando da 

afirmação pelo historiador  de algo sobre o passado das sociedades humanas; a 

referida assertiva vem acompanhada de indicações que justificam o argumento, 

excluindo os motivos que o contradizem, caracterizando a razão, portanto, o 

“pensamento histórico que se processa na forma de um  debate movido pela força 

do melhor argumento” 241 . Para essa afirmação, o historiador serve-se da evidência, 

constituindo o documento a evidência histórica da proposição afirmativa. 

 Ademais, 

a história enquanto capacidade de reflexão pode auxiliar a refazer os 
percursos já traçados, analisar o que não serviu e reelaborar experiências 
exitosas (...). A História ocupa um papel importante nesse processo. Ele nos 
mostra que nunca desistimos da vida porque não podemos desistir de nós 
mesmos. Ao falar do passado estamos entendendo nossas trajetórias 
pessoais242·. 

Sopesadas essas considerações, mormente a concepção de história como 

coletivo singular e visualizadas suas vertentes como processo real a abranger as 

sociedades, bem como o entendimento da história como disciplina construída a 

partir dos trabalhos do historiador, passaremos à análise da escrita jesuítica, 

buscando compreender como ela perpassou os textos que serão, a seguir, objetos 

de discussão. Isto se deve ao fato de que os autores dos documentos alvo de nossa 

pesquisa tiveram formação intelectual e religiosa na Companhia de Jesus, o que 

carreia o questionamento de sabermos até que ponto tal formação influenciou a 

intenção desses escritos.  

 Em virtude de suas peculiaridades como clero regular voltado para as 

dimensões catequética e social, o ato de escrever, para os loyolistas, revestia-se de 

especial importância e poderia referenciar “o lugar para uma renovação e/ou 

                                                 
240 RODRIGUES, José Honório, 2008, op. cit., p. 145. 
241 RÜSEN, Jörn, op. cit., p. 21. 
242 BORRALHO, José Henrique de Paula. História e reflexão, Outros Tempos, v.10, n.16, São Luís, 
2013, p.105. 
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recuperação da fé, o lugar para transformar as incertezas em devoção ou, ainda, o 

lugar de afirmação de uma pertinência e/ou necessidade social” 243. 

 Fazia parte do cotidiano da Companhia e do seu “modo de proceder” a 

escrita de cartas, articulando a comunicação interna e o cumprimento de estratégias 

regulamentadoras; esses escritos, entre outros objetivos, buscavam enaltecer o 

empreendimento missionário, sob a forma de narrativas épicas acerca do heroísmo 

jesuíta e das contribuições das missões, combinando “a demanda por controle 

institucional da hierarquia com as interpretações prudentes dos missionários a 

respeito de suas experiências de campo” 244. 

Ademais, a crônica missionária inaciana na América portuguesa foi feita por 

esses religiosos, seja como testemunhas, seja como narradores das atividades 

vivenciadas pelos seus confrades, o que confirma a vontade de documentar as 

ações exercitadas nos domínios ultramarinos lusitanos: 

ninguém teve, no Brasil colonial, tanta consciência histórica como os 
jesuítas. Não deram um passo, não converteram uma alma, não pacificaram 
colonos e indígenas, não dissolveram costumes brasílicos, não venceram 
os medos ou pecados da terra sem deixar escrita sua obra ou ação 245.
  

 Os jesuítas possuem uma escrita histórica que lhes é peculiar, não obstante 

os caracteres personalíssimos que nela são impressos por cada um de seus 

religiosos - historiadores. Assim, mesmo produzindo história em distintos períodos, 

pode-se estabelecer traços comuns no estilo jesuítico de escrever e a explicação 

para este procedimento encontra-se no fato de terem esses historiadores a uni-los 

um passado, uma crença religiosa e uma identidade institucional. Com essa 

predisposição, eles “cultivam uma reverência pela memória escrita e pelos santos e 

heróis da Companhia. Resulta disso uma historiografia autolegitimadora e 

autorreferente, que combina a pesquisa histórica com a narrativa hagiográfica” 246.   

                                                 
243 FERNANDES, Eunícia Barros. Fernão Cardim: a epistolografia jesuítica e a construção do outro, 
Tempo, v.14, n. 27, 2009, p. 183. 
244 EISENBERG, José, op. cit., p. 57.    
245 RODRIGUES, José Honório. História da História do Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1979, p. 249. (Brasiliana: Grande formato; 21). 
246 OLIVEIRA, Paulo Rogério Melo de. Um estilo jesuítico de escrita da história: notas sobre estilo e 
história na historiografia jesuítica, História da Historiografia, Ouro Preto, n. 7, nov./dez. 2011, p. 268. 
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A abordagem significativamente apologética do fazer história por parte dos 

inacianos decorre da necessidade de escudar-se a Companhia dos ataques de seus 

opositores, tanto no âmbito eclesiástico, quanto e, principalmente, fora dele, 

porquanto desde o início de suas atividades, os jesuítas foram alvo de antagonismos 

explícitos e implícitos. A utilização de narrativas épicas não constitui exclusividade 

dos historiadores jesuítas, porém “a particularidade da escrita da história jesuítica, 

contudo, reside numa combinação desse estilo com a postura defensiva e 

celebrativa que os historiadores da Companhia de Jesus adotaram” 247.    

A redação epistolar efetuada pelos loyolistas na América portuguesa 

apresentava-se de duas maneiras: a carta principal ou relatos edificantes e as 

hijuelas. A carta principal consistia em relatos que tinham a circulação liberada para 

público externo à Ordem e comentavam êxitos e virtudes alcançados pela empresa 

missionária, demonstrando coesão institucional e servindo de incentivo para o 

caminhar  desses religiosos. Já as hijuelas eram anotações feitas em folhas 

apartadas da carta principal, para utilização em âmbito exclusivamente interno, 

porém não eram simples anexos, porquanto continham informes sobre doenças, 

negócios e vicissitudes, além de fugirem da formalidade, da sistemática que 

caracterizava os relatos edificantes.  

Embora os documentos que serão objetos de análise neste trabalho não 

sejam cartas jesuíticas (não constituem relatos edificantes, tampouco hijuelas), eles 

marcam, também, a produção de práticas discursivas suscitadas pelo incentivo à 

instituição epistolar e guardam similitudes com as especificidades da escrita feita, 

nos domínios portugueses em território americano, pelos membros da Companhia 

de Jesus. 

O primeiro dos documentos setecentistas alvo de nossas análises, Cultura e 

Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, é da autoria do jesuíta André João 

Antonil e, na linha de enaltecimento do passado e do heroísmo dos antecessores, 

oferece a obra “aos que desejam ver glorificado nos altares ao venerável Padre José 

                                                 
247 OLIVEIRA, Paulo Rogério Melo de, op. cit., p.276. 
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de Anchieta, sacerdote da Companhia de Jesus, missionário apostólico e novo 

taumaturgo do Brasil” 248.  

Não obstante ser um livro que enfatiza aspectos econômicos, o discurso 

religioso não é esquecido e está consentâneo com a epistolografia dos seguidores 

de Inácio de Loyola e com a disseminação dos princípios da moral cristã. Convém 

acrescentar que o motivo do oferecimento da obra, no entanto, acha-se mencionado 

“nas páginas da dedicatória ‘Aos senhores de engenho e lavradores do açúcar e do 

tabaco, e aos que se ocupam em tirar ouro das minas do Estado do Brasil’: foi por 

causa do processo de canonização do Pe. Anchieta” 249. 

Sebastião da Rocha Pita em sua História da América Portuguesa demonstra a 

valorização dos méritos individuais postos a serviço da Companhia e da empresa 

missionária. Este pensamento pode ser observado no fragmento seguinte, extraído 

desta outra fonte documental: 

Foi crescendo o espírito do padre Inácio de Azevedo com a observância dos 
exercícios e estatutos do seu glorioso patriarca Santo Inácio de Loiola, e em 
breve tempo chegou a avultar tanto na sua disciplina, que era, escolhido 
entre os outros religiosos para as mais difíceis empresas 250. 

Já José Basílio da Gama em sua obra O Uraguai buscou enodoar o papel da 

Companhia de Jesus, haja vista ter se tornado ardoroso defensor das reformas 

pombalinas e, via de conseqüência, oponente daqueles que lhe deram sua formação 

religiosa e intelectual inicial. É o que se observa neste terceiro documento por nós 

analisado: 

                                          Rios de areias de ouro. Essa riqueza 
                                          Que cobre os templos dos benditos padres, 
                                          Fruto da sua indústria e do comércio 
                                          Da folha e peles, é riqueza sua 251.   

            
O último dos documentos que analisamos foi o livro Caramuru, de Frei José 

de Santa Rita Durão e nele é percebido, de forma enfática, o propósito de conquista  

                                                 
248 ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas. São Paulo: 
EDUSP, 2007, p. 68. (Documenta Uspiana II). 
249 SILVA, Andrée Mansuy Diniz. Introdução. In: ANTONIL, André João, op. cit., p.34.  
250 PITA, Sebastião da Rocha. História da América Portuguesa. v.157. Brasília: Senado Federal, 
Conselho Editorial, 2011, p. 144. 
251 GAMA, José Basílio da. O Uraguai, p. 11. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn00094a.pdf>.   
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espiritual a cargo dos jesuítas, ou seja, instrução e catequese a serviço do Padroado 

Régio: 

                                             Sentiu da Pátria o público proveito 
                                             O Monarca piíssimo que impera; 
                                             E estes Varões famosos tinha eleito  
                                             A instruir o Brasil na Fé sincera 
                                             Eles toda a conquista houveram feito, 
                                             E o imenso Gentio à Fé viera 252.  
 

2.2      André João Antonil e Sebastião da Rocha Pita: sua obra e sua época 

 

 

Para uma melhor compreensão, a análise documental requer a 

contextualização do autor e de sua obra. Assim sendo, buscaremos, a seguir, 

proceder ao estudo contextualizado de Cultura e Opulência do Brasil por suas 

Drogas e Minas, de André João Antonil, e de História da América Portuguesa, de 

Sebastião da Rocha Pita. 

 

 

2.2.1     André João Antonil 

 

 

 André João Antonil (anagrama imperfeito de João Antônio Andreoni, visto 

que a transposição de letras, a fim de formar as novas palavras, não é exata) 

nasceu na localidade de Luca, região da Toscana, na Itália, aos 06 de fevereiro de 

1649.  

 Dos tempos vividos por Andreoni na Península Itálica pouco se sabe; já com 

relação à sua formação intelectual, tem-se ciência de que estudou Direito Civil, por 

três anos, na Universidade de Perúsia e que ingressou na Companhia de Jesus, na 

capital italiana, com a idade de 18 anos. Ainda em Roma, exerceu o magistério e 

travou contato com o Padre Antônio Vieira, com quem embarcou para a América 

portuguesa em 1681253·. Já na América portuguesa, os companheiros do padre 

Andreoni “advertiram nele o gosto do cálculo, uma aptidão saliente para descrever e 
                                                 
252 DURÃO, José de Santa Rita. Caramuru, p. 202. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000099.pdf>. 
253 RODRIGUES, José Honório, 1979, op. cit., p. 398. 
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rotular toda espécie de matérias e sobretudo uma perícia contábil que o 

recomendava às tarefas bem regradas da administração” 254.  

Segundo José Honório Rodrigues, foi na capital baiana que Andreoni 

professou votos, já transcorridos dois anos de sua chegada à região, e ali lecionou 

retórica, foi diretor da congregação estudantil, secretário do padre visitador  Antônio 

Vieira e de provinciais, por algum tempo.Posteriormente, foi visitador local em 

Pernambuco, encaminhado pelo padre Vieira, além de exercer os cargos de mestre 

de noviços, reitor do colégio dos jesuítas  da Bahia, por duas vezes, e provincial; 

após a sua chegada à Bahia, o padre João Antônio Andreoni viveu  na colônia 

portuguesa até a sua morte em 16 de março de 1716, quando contava 67 anos  255 .   

O relacionamento de João Antônio Andreoni com o padre Antônio Vieira, 

apesar da sintonia inicial, descambou para embate de idéias acerca de problemas 

internos provinciais e divergências sobre a liberdade dos nativos, e “o exato escriba, 

fiel na cópia das letras e das cifras, foi infiel ao espírito de seu protetor. Quase um 

traidor.” 256. Nesta perspectiva, o comportamento de Andreoni prestou-se para servir 

de molde para a imagem de um anti-Vieira.   

O padre Andreoni não foi autor de obra única, visto que é de sua autoria a 

Vida do Padre Antônio Vieira (1710), entre outras publicações, mas seu escrito mais 

estudado e discutido é Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas.  

Com o pseudônimo de O Anônimo Toscano utilizado no Proêmio257, foi 

publicado por Antonil em Lisboa, no ano de 1711, o livro Cultura e opulência do 

Brasil por suas Drogas e Minas. Essa obra foi produzida num contexto que necessita 

analisar a situação da sociedade escravista da América portuguesa nos fins do 

século XVII e no início do século XVIII, porque, não obstante estivesse essa 

sociedade marcada pela estabilidade e por hierarquias bem definidas, estava, 

também, impregnada por distintas tensões cujo cerne era o convívio entre os 

escravos e seus senhores, consistindo o projeto de regramento das relações sociais 

caminho indispensável para o entendimento do livro de Antonil 258·.  

                                                 
254 BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 4 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.149.  
255 RODRIGUES, José Honório, 1979, op. cit., p. 398. 
256 BOSI, Alfredo, 1992, op. cit., p. 150. 
257 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 75. 
258 MARQUESE, Rafael de Bivar. Inovações técnicas e atitudes intelectuais na literatura açucareira 
francesa e luso-brasileira da primeira metade do século XVIII, Anais do Museu Paulista, São Paulo, 
N.Sér.v.5, jan/dez.1977, p.137-138.  
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Trata-se de obra que discute as relações sociais do período colonial, com 

enfoques econômico e religioso, abordados de forma complementar, representando 

a trajetória do autor, com suas visões de mundo e dos problemas que afligiam a 

sociedade de sua época. Além disso, o valor documental desse livro transborda o 

histórico e desvela apelo de literatura, porque há nele passagens “de inegável mérito 

literário, onde a fantasia, mais que o pragmatismo, orienta a escolha vocabular e a 

estruturação verbal” 259.  

Deve ser assinalado que Antonil conseguiu imprimir no seu texto uma 

dimensão que sobrepuja os tratados meramente descritivos ou os discursos de 

natureza catequética, consistindo num sincretismo entre pensamentos escolásticos 

e racionalistas260. 

Observa-se, no entanto, no livro de Antonil a não preocupação com técnicas 

alternativas para a produção do açúcar, o que encontra justificativa na racionalidade 

econômica e nas atenções básicas da obra: tratar do poder senhorial, do 

comportamento ético dos senhores de engenho e da normatização das relações 

sociais que permeavam os vários grupos dos engenhos, bem como comentar os 

procedimentos utilizados no fabrico do açúcar 261·. 

O jesuíta que escreveu Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e 

Minas, um livro “prematuro enquanto tipo de visão” 262, apesar de ter logrado obter 

todas as licenças que se faziam necessárias para a circulação da obra, viu os 

exemplares serem apreendidos e destruídos, por determinação do rei português D. 

João V; salvaram-se, no entanto, alguns desses exemplares:  

é mais do que  simbólico, era inevitável, que um livro como a Cultura e 
Opulência do Brasil tenha sido escrito e impresso a essa altura (1711); é 
duplamente simbólico, e foi igualmente inevitável, que uma mentalidade 
social resistente à mudança haja determinado o confisco e destruição dos 
volumes no mesmo momento em que saíam dos prelos  263. 
 

Várias hipóteses foram levantadas para buscar entender o posicionamento do 

governo luso com relação à censura do livro de Antonil e, entre elas, estão a 

pretensão da obra de divulgar para os fazendeiros da América portuguesa os 

princípios do livro O Príncipe, de Maquiavel; a revelação de segredos relacionados 

                                                 
259 DIMAS, Antonio. Antonil, a cana e o negro, Revista USP, Dossiê Walter Benjamin, São Paulo, 
n.15, set./out./nov.1992, p. 136. 
260 SILVA, Wilton Carlos Lima da. As terras inventadas: discurso e natureza em Jean de Léry, André 
João Antonil e Richard Francis Burton.São Paulo: Editora UNESP, 2003, p. 186.   
261 MARQUESE, Rafael de Bivar, op. cit., p. 138 – 142. 
262 MARTINS, Wilson, op. cit., p. 278. 
263 Ibid., p.272 – 273. 
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com o fabrico do açúcar;  a disseminação de idéias relativas a independência e 

poder;  a propagação, para os estrangeiros, dos caminhos que levavam às minas de 

ouro, despertando a cobiça para a mineração. Nesse cenário, devem ser 

considerados os conflitos de prestígio entre os órgãos que faziam a censura e o 

direcionamento da percepção de censura como matéria de interesse estatal. 264.  

 Já uma segunda impressão da obra (1837) só foi efetivada mais de um 

século depois da primeira (1711): “assim como a obra deixou de ser uma força moral 

e um guia prático, assim também desconheceu-se seu autor, escondido num 

anonimato só  descoberto em 1886 por Capistrano de Abreu “265.  

Essa fonte de dados e informes procurou justificar a conformação social pela 

correspondência da empresa colonial com concepções cristãs e medievais. A 

singularidade da obra pode ser assim traduzida: “o livro mais enxuto e pragmático 

jamais escrito sobre as nossas riquezas coloniais” 266.  

Entretanto, a censura e a destruição dos exemplares de Cultura e Opulência 

do Brasil por suas Drogas e Minas trouxeram um descaminho aos propósitos do seu 

autor:  

Como se tratava de uma obra não só descritiva, como pragmática, sua 
eficácia técnico-econômica, sua intenção paliativa em relação aos escravos, 
sua indicação sobre os melhores roteiros para chegar-se às minas, sua 
lição moral espalhada pelo livro sobre a economia e o homem, sua apologia 
sobre a justiça de favorecer o Brasil pela utilidade a Portugal, perdeu-se 
toda durante o século XVIII, quando poderia ter-se exercido 267·.  

 

Já o plano da obra reside na sua divisão em quatro partes e em uma 

conclusão, versando sobre o plantio da cana e a fabricação do açúcar, a lavoura do 

tabaco, a mineração, a pecuária e o aproveitamento dos couros, correspondendo 

cada delas à discussão de uma forma econômica colonial. Além disso, norteava as 

relações sociais e impingia traços de moralidade cristã para o escravismo. 

O texto de Antonil apresenta-se desproporcional no trato das atividades 

econômicas coloniais sobre as quais discorre. Há cuidado maior com as análises da 

produção açucareira, sendo o assunto distribuído por três livros, cada deles 

contando com doze capítulos. O tema do tabaco absorve apenas doze capítulos; já 

o das minas abrange dezessete capítulos e o da pecuária corresponde apenas a 

                                                 
264 MARTINS, Wilson, op. cit., p. 274 – 277. 
265 RODRIGUES, José Honório, 1979, op. cit. p. 393-394. 
266 BOSI, Alfredo, 1992, op. cit., p.158.  
267 RODRIGUES, José Honório, 1979, op. cit., p. 393. 



80 

 

  

quatro capítulos, porquanto no quinto capítulo desse livro o autor faz um 

levantamento das exportações de vários itens para Portugal, bem como os 

rendimentos por elas gerados. Já o último capítulo é destinado a lembrar à Coroa a 

importância e a utilidade da América portuguesa para o Reino. 

 O fato de haver predomínio da parte temática referente à lavra do açúcar 

denota a motivação inicial do trabalho de Antonil, porquanto existem indícios, tais 

como preços, nomes pessoais, acontecimentos, datas que aparecem nos capítulos, 

que sinalizam para momentos distintos dessa escrita, com incorporação paulatina 

dos capítulos subseqüentes ao que aborda a problemática do açúcar, inclusive a 

descrição das minas pressupõe o equilíbrio que o autor entendia deveria compor o 

panorama político-econômico da América portuguesa, equilíbrio, no entanto,  

ordenado pela açucarocracia268.  

Ademais, pelo fato de Antonil, em seus tempos de América portuguesa, ter 

vivido sempre na Bahia e por ser o Recôncavo baiano região com expressiva 

economia açucareira, pode ser esta a principal razão para o destaque conferido pelo 

jesuíta-autor aos assuntos do açúcar em sua obra269.    

Já quanto à unicidade da autoria dessa obra de Antonil, há o entendimento de 

que somente “a parte açucareira é toda sua, a das Minas tem colaboração de outro 

ou outros, e as sobre o tabaco e o gado não permitiam maiores desdobramentos, 

especialmente por sua falta de conhecimento e informação” 270·. 

O livro de Antonil principia pelo açúcar a descrição do que constituía as 

riquezas da então América portuguesa. Alguns pontos são salientados nessa parte 

do livro, tais como as qualidades que o senhor de engenho deverá possuir, tanto na 

aquisição de terras para a montagem de um engenho, quanto no seu 

relacionamento com os lavradores de canas, com os profissionais livres do engenho, 

com os escravos, com sua própria família, com os hóspedes, com o capelão e com 

os mercadores. Em seguida, ele discorre sobre a terra propícia para o cultivo da 

cana, os cuidados com o canavial, o uso do engenho, técnicas de moagem e de 

purificação do açúcar, até chegar à exposição sobre o preparo do produto para a 

exportação. 

                                                 
268 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A Natureza e a gênese das Minas do Sul nos Livros de André 
João Antonil e Sebastião da Rocha Pita, Revista Brasileira de História, São Paulo, v.26, n.51, jan./jun. 
2006, p. 7-8. 
269 SILVA, Andrée Mansuy Diniz, op. cit., p.38.  
270 RODRIGUES, José Honório, 1979, op. cit., p. 402. 
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No que se refere à cultura do tabaco, constituinte da segunda parte da obra, 

Antonil descreve a entrada das primeiras mudas, os problemas decorrentes do 

contrabando e os modos de cultivo, além de advertir sobre o uso moderado do 

tabaco, a fim de não trazer prejuízos para a saúde. 

A terceira parte do livro compreende discussão sobre as lavras de ouro e 

prata, comentando o descobrimento das minas, o rendimento dos mineiros, as 

qualidades do ouro, o alto preço dos mantimentos nos locais de mineração e o 

pagamento do quinto. Ainda são discutidos nesta parte da obra os roteiros das 

minas, as modalidades de exploração das minas de prata e os danos que a 

mineração tinha ocasionado à região. 

A última atividade econômica tratada por Antonil é a pecuária. Nessa parte do 

livro, é discutida a extensão das terras e dos pastos existentes na América 

portuguesa, a produtividade e a venda do gado, a maneira de ser conduzido esse 

gado para centros consumidores e o preço dos derivados, isto é, o couro, tanto no 

domínio quanto na metrópole.  

Finaliza o livro com um balanço da pauta de exportação da América 

portuguesa para Portugal, de seu valor e do “quanto é justo que se favoreça o Brasil, 

por ser de tanta utilidade ao reino de Portugal” 271·.    

Em consonância com o pensamento do autor, o livro Cultura e Opulência do 

Brasil por suas Drogas e Minas tinha duas motivações. A primeira delas dizia 

respeito à necessidade de apresentar as vicissitudes do fabrico do açúcar, a fim de 

obter preço condizente para a complexidade do produto 272; já a segunda motivação 

é demonstrada no direcionamento do texto para “quem de novo entrar na 

administração de algum engenho, tenha estas notícias práticas, dirigidas a obrar 

com acerto, que é o que em toda ocupação se deve desejar e intentar” 273.  

Verifica-se nos fragmentos acima mencionados que Antonil estava pondo-se 

ao lado dos senhores de engenho para defender seus interesses junto à Coroa, a 

outros comerciantes e a quem quer que se lhes opusesse, porquanto olhava da 

perspectiva daqueles que produziam o açúcar, mormente diante do crescimento da 

mineração e da alta de preços das mercadorias em geral, o que diminuía a 

rentabilidade do comércio e acarretava dificuldades para o prosseguimento dessa 

                                                 
271 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p.302. 
272 Ibid., p.74. 
273 Ibid., p. 74 – 75. 
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atividade econômica; já o outro propósito da obra era inteirar aqueles que 

pretendessem entrar nos negócios dos engenhos das implicações que o seu 

interesse geraria 274·.   

A fala do autor ecoa, portanto, os interesses do sistema colonial, sendo esse 

sistema colonial integrado, também, pelos inacianos, vez que a Companhia de Jesus 

detinha propriedades e escravos na América portuguesa, de que é exemplo o 

engenho de Sergipe do Conde que foi fonte para o trabalho de Antonil; não se trata, 

porém, de exteriorização dos interesses da Igreja como instituição religiosa com 

alcance universal 275·  

Ao tratar em seu primeiro capítulo “Do cabedal que há de ter o senhor de um 

engenho real”, o jesuíta-autor delimitou ainda mais os destinatários de sua obra; ele 

cogitava dos reinóis que pensavam em tornarem-se donos de engenhos, daí citar o 

título de fidalgo para comparação das duas categorias sociais, buscando demonstrar 

uma equiparação entre elas, embora fidalgo constituísse título e senhor de engenho 

o dono de um empreendimento de natureza produtiva, com papel de relevo na 

sociedade colonial276. Entretanto, o senhor de engenho deve pautar os seus atos e 

gastos, segundo procedimentos racionais e parcimoniosos, a fim de que 

prodigalidades e ostentação não tragam redução de rentabilidade para os negócios: 

“pedindo a fábrica do engenho tantos e tão grandes gastos quantos acima dissemos, 

bem se vê a parcimônia que é necessária nos particulares de casa” 277·.  

Acresce que, tendo no engenho um objeto para tecer as suas considerações, 

e concebendo o seu dono como detentor de cabedal e governo, Antonil indicou em 

que o cabedal deveria converter-se, a fim de dar ensejo a uma fábrica de açúcar 

com a sua composição de homens e de coisas, e tratou, também, do governo da 

propriedade, ou seja, da sua administração, evidenciando que se preocupava com a 

riqueza, mas com a riqueza que era obtida através da produção 278. Visto deste 

ângulo, o livro de Antonil demonstra o predomínio do plano econômico sobre o 

religioso, o que não é de estranhar, em razão da ambiência na qual estava 

mergulhado aquele integrante de clero regular. 

                                                 
274 MENDES, Claudinei Magno Magre. Religião e Economia em Antonil, Revista Brasileira de História 
das Religiões, Maringá, ANPUH, a. III, n.7, p. 4-20, mai.2010, p. 10 – 11. 
275 BOSI, Alfredo, 1992, op. cit., p. 163. 
276 MENDES, Claudinei Magno Magre, op. cit., p. 12. 
277 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p.104. 
278 MENDES, Claudinei Magno Magre, op. cit., p. 14. 
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Por outro lado, adverte Antonil, para a necessidade de o senhor de engenho 

usar da moderação em seus atos, porque se agir tão-somente na busca de 

interesses imediatos, não colherá bons frutos. Além disso, o comportamento do 

senhor de engenho deverá direcionar-se para a educação cristã dos escravos e dos 

demais componentes do engenho, além de fazer uso da urbanidade no trato diário 

com os trabalhadores da propriedade e com os seus vizinhos279. 

No entanto,  

em momento nenhum do seu longo discurso em torno da vida nos 
engenhos Antonil se pergunta sobre a natureza, a origem ou a licitude da 
escravidão em si mesma. O cativeiro aparece-lhe como uma questão de 
facto sobre cujo mérito não cabe discutir. Certamente essa posição faria 
parte da sua “objetividade”. A escravidão existe, a escravidão é útil ao 
comércio do açúcar, que outro predicado ainda se lhe deve atribuir? 280 .  

  

Embora não procure explicitamente legitimar a escravidão em sua obra, 

porque não se apresenta como defensor do escravismo, Antonil nela vê um 

elemento necessário ao processo de produção; trata-se de entendimento pragmático 

e afeto à racionalidade desse autor, imbuído da lógica de que o escravo é uma 

mercadoria e, como tal, deve ser tratado; é um ponto de vista estritamente utilitário, 

na busca de criação de riquezas na América portuguesa, porque sem os escravos 

“no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho 

corrente. E do modo com que se há com eles, depende tê-los bons ou maus para o 

serviço” 281. Dar aos cativos um tratamento justo é um meio de prevenir 

sublevações, não obstante seja condenável tanto a punição injusta quanto o 

tratamento por demais brando; maltratar os escravos não é recomendável, porque é 

contraproducente à atividade econômica e traduziria um caráter não utilitário da 

escravidão. 

Por outro lado, a escravidão existe, na percepção de Antonil, porque, assim 

como o pai deve buscar doutrinar seus filhos nas leis de Deus e os filhos serem 

submissos aos pais, o senhor de engenho é superior e pode exercer a natural 

dominação sobre os negros, dispondo da liberdade dos escravos: 

 

o certo é que se o senhor se houver com os escravos como pai, dando-lhes 
o necessário para o sustento e vestido, e algum descanso no trabalho, se 
poderá também haver como senhor, e não estranharão, sendo convencidos 

                                                 
279 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 86 – 104. 
280 BOSI, Alfredo, 1992, op. cit. p. 162. 
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das culpas que cometeram, de receberem com misericórdia o justo e 
merecido castigo282   . 
 

Chega-se, então, à conclusão de que Antonil escreve de uma perspectiva que 

não é a de um missionário jesuíta dos primeiros tempos da evangelização na 

América portuguesa, época em que os inacianos cerravam fileiras pela liberdade dos 

nativos e pela autoridade da Igreja; o ângulo da escrita é o de um súdito da 

Monarquia que vê a escravidão como necessária e percebe no descobrimento das 

minas de ouro uma possibilidade de opulência, de exteriorização de vícios humanos 

(ganância, homicídios, conflitos, ofuscamento de virtudes) e necessidade da 

autoridade secular para regramento, cobrança de tributos e acompanhamento da 

atividade mineradora, o que evitaria os desvios de conduta e os castigos divinos283.  

Para Antonil, os mulatos traziam perturbações para a ordem escravocrata, 

não obstante serem eles resultado da escravidão negra, sintetizando o seu 

pensamento a respeito desse tipo de mestiço no provérbio que ajudou a divulgar de 

que o Brasil é “Paraíso dos mulatos e das mulatas” 284, embora fizesse distinções 

quanto ao gênero, pois a mulata (mesmo a forra) era causa de desgraças e de 

desordens, arruinando homens detentores de cabedais; tratava-se, portanto, de 

impressão com caráter depreciativo285. 

Ao projetar a relação do mundo profano com o mundo sagrado, num discurso 

originado do lócus açucareiro, Antonil serve-se do fragmento em que expõe 

procedimentos a serem adotados pelo senhor do engenho no trato com o capelão 

para demonstrar na figura do sacerdote – capelão a presença da intrínseca união 

entre a igreja e o poder secular. Entretanto, o capelão é considerado um funcionário 

do senhor de engenho, devendo respeitar a hierarquia estabelecida e ser o guardião 

da disciplina moral e da formação religiosa. 

Como a produção do açúcar acarreta várias operações de natureza 

comercial, Antonil descreve-as e inclui entre elas o dízimo, sem diferenciá-lo das 

demais elencadas: “tira-se também o dízimo que se deve a Deus, que vem a ser de 

dez um. E este fica no engenho, e põe-se nas caixas que antecipadamente manda o 

contratador dos dízimos ao caixeiro vazias, e dele as torna a cobrar cheias “286. 

                                                 
282   ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 102 – 103. 
283  Ibid., p.284. 
284  Ibid., p. 99. 
285 PESSOA, Raimundo Agnelo Soares. O escravo negro em Antonil e seus contemporâneos. 
Goiânia: Editora da UCG, 2009, p.92-94 
286 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p.166. 
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Antonil, ao comentar que os quintos devidos em razão da exploração das 

minas na América portuguesa “se devem a El-Rei em consciência, e que a lei feita 

para segurar a cobrança deles não é meramente penal, ainda que traga anexa a 

cominação da pena contra os transgressores, mas que é lei dispositiva e moral” 287, 

busca expressar que a submissão aos superiores é muito mais do que uma mera 

obrigação; é uma questão de âmbito interno. Esse entendimento de um imperativo 

moral a prevalecer sobre simples obrigações direciona-se, de uma maneira mais 

ampla, para a obediência das regiões do ultramar português à Coroa, e em sentido 

estrito, para a submissão dos familiares, agregados e escravos ao senhor de 

engenho.  

 

 

2.2.2  Sebastião da Rocha Pita 

 

 

Nasceu Sebastião da Rocha Pita na Bahia, aos 03 de maio de 1660, filho de 

João Velho Gondim e Brites da Rocha Pita, e faleceu aos 02 de novembro de 1738, 

em Cachoeira, no seu estado natal. Até os 16 anos, estudou no colégio baiano dos 

jesuítas, bacharelando-se em cânones na Universidade de Coimbra; de volta do 

Reino, passou a ser coronel do regimento de infantaria de ordenanças e casou-se 

com uma conterrânea (D. Ana Cavalcanti de Albuquerque), ao tempo em que se 

mudou para uma fazenda que ficava às margens do Rio Paraguaçu, nas 

proximidades de Cachoeira, exercitando a atividade de agricultor e cultivando as 

letras288·. 

 Se, no entanto, é controversa a sua formação universitária em Coimbra, não 

há dúvida quanto ao fato de ter sido coronel das ordenanças, fidalgo da Casa Real, 

cavaleiro professo da Ordem de Cristo, membro da Academia Real de História 

Portuguesa de Lisboa (acadêmico supranumerário), da Academia Brasílica dos 

Esquecidos (fundada na Bahia, em 1724) e do Senado da Câmara de Salvador 

(reeleito várias vezes), o que denota a consideração que granjeara na sociedade 289.    

                                                 
287   ANTONIL, André João, op. cit., p.251 – 252. 
288  VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira: de Bento Teixeira, 1601 a Machado de Assis, 
1908. 4 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p.94. (Coleção Temas Brasileiros; 3)..  
289   RODRIGUES, José Honório, 1979, op. cit., p. 494-495. 
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Aduz José Honório Rodrigues que aquele estudioso foi, também, o autor de 

Breve Compêndio e narração do fúnebre espetáculo que na cidade da Bahia se viu 

na morte d’el-Rei D. Pedro II,  do Sumário da vida e morte da Exma. Senhora D. 

Leonor Josepha de Vilhena, e das exéquias que se celebraram à sua memória na 

cidade da Bahia e, com divulgação tardia e não mencionada pelos bibliógrafos, do 

Tratado Político 290, embora sua obra mais conhecida e discutida seja a História da 

América Portuguesa. 

Não obstante a Academia Real da História Portuguesa ter servido de 

inspiração para a  Academia Brasílica dos Esquecidos, e de ter esta última 

agremiação constituído novo foco cultural nos trópicos americanos sob domínio 

português, os letrados  consideravam-se “esquecidos” na colônia e buscavam, com 

sua produção intelectual, enaltecer a soberania lusitana na América portuguesa, 

reproduzindo na periferia os modelos literários europeus 291 .   

Rocha Pita foi um dos fundadores da Academia Brasílica dos Esquecidos, 

imbuída dos mesmos propósitos da Academia Francesa que lhe antecedera, e em 

sua História da América Portuguesa tratou de celebrá-la, comentando o apoio do 

Vice-Rei Vasco Fernandes César de Menezes para o surgimento da referida 

agremiação em terras baianas: “erigiu uma doutíssima academia, que se faz em 

palácio na sua presença. Deram-lhe forma as pessoas de maior graduação e 

entendimento que se acham na Bahia, tomando-o por seu protetor” 292. 

 Propunha-se a Academia a realização de uma história global da América 

portuguesa, o que foi efetivado por Rocha Pita, em obra que  

inaugura, de seu lado, em nosso país, a tradição dos estudos históricos, 
assim como inaugura, juntamente com Botelho de Oliveira, a tradição das 
páginas ufanísticas. Esse livro desejou, e, em grande parte, conseguiu ser 
uma obra de história que fosse, ao mesmo tempo, dentro das concepções 
estilísticas da época, um grande texto literário293. 
 

O livro de Rocha Pita segue parâmetros anteriores, tais como a descrição 

informativa do território e a narrativa dos acontecimentos históricos desde a chegada 

dos portugueses até princípios do século XVIII, porém o seu deslumbramento e a 

sua apologia do nativismo são impregnados pelo subjetivismo, pelo estilo barroco e 
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pela escrita do ponto de vista lusitano, desprendendo-se de visão crítica; ele pensa é 

na América portuguesa294·. Trata-se da percepção de uma  

América, sim; porém, de língua portuguesa, bem marcada num mapa 
povoado de gentis fantasias e exageros poéticos, a América que tinha raiz 
sadia, alma própria, história conhecida, florões intelectuais, uma formidável 
idéia de si mesma e... para suprir o que faltasse , a imaginação criadora do 
patriotismo!295. 
 

Verifica-se, então, no livro de autoria de Rocha Pita uma mescla de fidelidade 

à Coroa com o ufanismo do torrão natal, sendo elaborado com 

escrita em estilo de prosa poética, como se fora um poema em louvor do 
Brasil, com mais entusiasmo e arroubo de sentimento patriótico do que com 
a serenidade e o bom juízo da história, marca justamente a transição da 
poesia a que quase exclusivamente se reduzia a nossa produção literária 
para a prosa em que íamos começar a mais freqüentemente exprimir-nos . 
Os seus censores oficiais, sujeitos dos mais doutos do tempo, cobriram-na 
de louvores, não só à sua composição, mas ao seu merecimento de obra 
histórica 296. 
 

 O fato de Sebastião da Rocha Pita ter escrito “a mais lusitana história do 

Brasil colonial” 297, quer dizer, obra que parte do ponto de vista do colonizador, fez 

com que vários estudiosos imputassem-lhe características desfavoráveis, tais como 

a de ser preconceituoso e de ser adepto do regime escravista. No entanto, na 

análise dessas críticas, “talvez se tenha negligenciado dois conceitos próprios das 

ciências humanas contemporâneas: a alteridade, proposta pela antropologia, e o 

anacronismo, tão caro à história” 298.    

Segundo Wilson Martins, Rocha Pita já fazia uso, embora de forma empírica, 

da pesquisa história e, a despeito do que acham vários de seus críticos, era um 

historiador que fazia distinção de estilos, além de emitir julgamentos, censuras e 

comentários, com ampla liberdade; também, enquanto historiador, era portador de 

ingenuidade, credulidade demasiada e carências de informação 299.  

Caracteriza-se o livro A História da América portuguesa por expressar os 

valores da monarquia e da igreja, bem como por conter textos em que a história 

portuguesa sobrepuja ou, até mesmo, substitui a da colônia, além de possuir 

parágrafos da história lusa que não têm relação com a da América portuguesa; há, 

                                                 
294 CASTELLO, José Aderaldo. A Literatura Brasileira: Origens e Unidade (1500 – 1960). v.1. São 
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porém, no livro matéria referente a aspectos sociais, como fome, secas e pestes300. 

Não se pode deixar de levar em consideração, no entanto, que 

o livro do coronel Sebastião da Rocha Pita é um elemento ‘barroco’ da 
cultura nacional como qualquer dos monumentos que a ilustram, 
conservando na sua velha fisionomia o selo precioso da autenticidade. Tem 
um valor a mais: é o cabedal noticioso que o inclui entre as escassas fontes 
impressas da história pátria301·.  
 

Quanto à sua estrutura, a obra apresenta-se dividida em dez livros que, por 

sua vez, dividem-se em capítulos, ou seja, em parágrafos numerados; em seu início, 

cada livro apresenta um índice das matérias que constituem os seus conteúdos, 

desenvolvidos num estilo tipicamente gongórico. A obra traz uma dedicatória ao rei 

D. João V, soberano lusitano à época da sua publicação (1730).  

O primeiro livro faz um estudo de história natural, traça um cenário geográfico 

e histórico da América portuguesa, detalha a flora e a fauna locais e aborda os 

costumes indígenas e as expedições exploradoras, além de comentar a linha 

imaginária traçada pelo Tratado de Tordesilhas para a divisão das conquistas entre 

Portugal e Espanha e os mitos/histórias fundadores de Caramuru e de São Tomé.  

E esse percurso inicial já é feito com a utilização de um discurso de natureza 

ufanista que deve ser analisado levando-se em consideração vetores culturais e a 

percepção do modus vivendi do escritor:  

Do Novo Mundo, tantos séculos escondido e de tantos sábios caluniado, 
onde não chegaram Hanon com as  suas navegações, Hercules líbico com 
as suas colunas, nem Hercules tebano com as  suas empresas, é  a melhor 
porção o Brasil302 .  
 

Já o segundo livro trata da fundação da Bahia, e das outras províncias, 

descreve a povoação e a beleza do recôncavo baiano. Ainda nesse livro, é 

ressaltada a existência dos engenhos de açúcar e a sociedade da época, além de 

serem destacadas as produções econômicas. 

 A partir do terceiro livro e até o último, é narrada a história do Brasil, de forma 

cronológica, contando fatos políticos e religiosos, posto que busca acompanhar os 

passos da administração colonial (Governadores – Gerais e Vice-Reis) e da 

cristandade local (chegada e atuação do clero regular e secular), até o ano de 1724, 

bem como comentando as lutas empreendidas pelos franceses e pelos holandeses 

na busca da ocupação do território da América portuguesa. Nesses livros, Rocha 
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Pita “descreve uma história fatual, na qual a cortesania e servilidade sempre 

dominam e nunca aparecem a liberdade, a crítica, a independência de opinião” 303. 

Insere-se, ainda, no relato de Rocha Pita a história de Zumbi cujo trágico 

desfecho é assim comentado:  

o príncipe Zumbi com os mais esforçados guerreiros e leais súditos, 
querendo obviar o ficarem cativos da nossa gente, e desprezando o 
morrerem ao nosso ferro, subiram à sua grande eminência e 
voluntariamente se despenharam, e com aquele gênero de morte 
mostraram não amar a vida na escravidão, e  não querer perdê-la aos 
nossos golpes304 .   
 

Ao tratar da história do Caramuru, Rocha Pita fala sobre um mito fundador da 

presença lusa em terras de seu domínio americano, configurando uma mística de 

natureza geopolítica. É o que se observa no fragmento em que trata de Catarina que 

seria esposa de Diogo Álvares:  

não passará em silêncio a notícia de uma notável matrona deste país (que 
sendo por nascimento primeira entre os naturais , pudera não ser segunda 
por amor entre os estranhos) a quem a natureza e a fortuna fizeram 
benemérita desta memória , e seria desatenção excluir deste teatro tão 
essencial figura, que foi instrumento de que mais facilmente se dominasse a 
Bahia , que veio a ser cabeça do Estado305.        
 

Ademais, Rocha Pita comenta fato que testemunhou na América portuguesa 

e que diz respeito ao descobrimento das minas de ouro e busca explicar a origem 

desse minério numa fusão entre a teoria bíblica da criação do mundo e a hipótese 

tradicional, questionando se as terras que escondiam o ouro não acarretavam 

problemas para o ser humano, porquanto entendia estar o corpo social marcado por 

disposições astrológicas; esta percepção conduzia à necessidade de uma política 

colonial prudente e enérgica nas minas para evitar a influência desordeira dos 

astros306·.  

Ao associar, portanto, o espaço sagrado com o espaço profano, Rocha Pita 

faz uso de descrições da manifestação de fenômenos naturais, tais como cometas e 

eclipses, como anunciadores de estragos e calamidades, porque “Deus era para 

estes Homens omnipresente: vigiando, guiando, reprimindo e observando o caminho 

que o Brasil, terra ‘santa’ pela sua pureza original, ia seguindo” 307. 
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 2.3 A presença de elementos do medievo nos livros “Cultura e Opulência do 

Brasil por suas Drogas e Minas” e “História da América portuguesa” 

 

 Com a percepção de que elementos de origem medieval estão assentes em 

códigos mentais e sociais da América portuguesa setecentista, passaremos a 

analisar duas obras de cunho histórico daquele recorte, buscando a identificação 

desses traços resginificados do medievo.  

 

2.3. 1 Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas 

 

 Em sua obra Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, André 

João Antonil demonstrou sintonia com a epistolografia e os princípios jesuíticos, isto 

é, com específicas práticas discursivas, expressas nos relatos edificantes, posto que 

promotores “da legitimidade da Companhia dentro da Igreja e das cortes européias, 

os relatos edificantes acabaram por criar uma imagem idealizada das atividades dos 

jesuítas” 308. 

Aduzimos que este entendimento advém da capa dessa obra, onde consta 

oferecimento para aqueles que gostariam obtivesse o Padre José de Anchieta a 

glória dos altares. Mais adiante, aparece na dedicatória que Antonil dirigiu aos 

proprietários de engenhos, lavradores de açúcar e de tabaco e aos que extraíam 

ouro das minas na América portuguesa a explicação para esse oferecimento. 

Tratava-se da busca de colaborar com o processo de canonização de Anchieta, para 

o que o jesuíta-autor incentivava a participação dos destinatários de sua dedicatória 

nessa pretendida ajuda 309.   

                                                 
308 EISENBERG, José, op. cit., p.56. 
309 O processo de canonização do Padre José de Anchieta arrastou-se por 417 anos. Teve início em 
1597, porém a beatificação só ocorreu em 1980, no pontificado de João Paulo II, e a canonização foi 
efetivada já pelo Papa Francisco, em 2014 (nota do autor da dissertação). 
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Ao elencar as qualidades do religioso inaciano José de Anchieta, considerado 

como  

um dos primeiros e mais fervorosos missionários desta América meridional, 
que, à boca cheia o chama seu grande apóstolo e novo taumaturgo, pela luz 
evangélica que comunicou a tantos milhares de índios, e pelos inumeráveis 
milagres que obrou em vida e obra, continuamente invocado para benefício 
de todos310, 

 Antonil enaltece um seu antecessor na Companhia de Jesus, projeta um espelho de 

santidade e serve-se de um elemento significativamente utilizado nos tempos 

medievais.  

 Tratava-se do exemplum, estabelecido por um “modèle de comportement ou 

de vertu, que ce mot désigne une action ou um personnage  ‘exemplaire’, un saint, 

ou le Christ lui – même”311 . A utilização deste procedimento decorreu da existência 

de um cenário em que a Igreja passou a preocupar-se com a melhor compreensão 

de sua mensagem evangélica por parte do povo, combatendo a difusão de heresias 

e adaptando a moral cristã aos novos dados sociais 312.   

 Inseridos na hagiologia (estudo da vida dos santos), os exempla foram 

usados na sociedade medieval para despertar seu lado espiritual. Ao mesmo tempo 

em que o santo atingiu um patamar mais elevado na cristandade, buscando seguir a 

trajetória e os ensinamentos de Cristo, também ele fora um ser humano que 

partilhou o dia a dia dos mortais, possibilitando ser imitado na obediência, na fé, na 

caridade e no amor incontidos ao Criador.  

 Se os exemplos de santidade favoreciam as bem-aventuranças, também 

levavam à percepção de um mundo cristão em conflito com o mundo pagão, com os 

convertidos e justos sendo exaltados e os pecadores, castigados; o caráter 

pedagógico, moral e de persuasão desses espelhos de santidade decorria, nos 

tempos medievos, “da existência de locais onde a predominância dos interesses 

                                                 
310 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 69. 
311 SCHMITT, Jean-Claude. Présentation. In: RÉGNIER-BOHLER, Danielle (dir.). Prêcher d’exemples. 
Paris: Éditions Stock, 1985, p. 10. (Série “Moyen Age”). Tradução livre (feita pelo autor da 
dissertação) do texto original, em francês: “padrão de comportamento ou de virtude, porquanto esta 
palavra designa uma ação ou um personagem ‘exemplar’, um santo, ou o próprio Cristo”. 
312 Ibid., p. 9. 
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econômicos e a convivência de pessoas de diversas procedências estimulavam a 

contestação ou mesmo a indiferença religiosa” 313· 

Para a sociedade colonial da América portuguesa, o uso desses exemplos de 

virtudes e de beatitudes servia aos reclamos de conversão, de aculturação e de 

fortalecimento do catolicismo, bem como de conquista espiritual e missionária, além 

de atender aos propósitos de enaltecimento da Companhia de Jesus da qual Antonil 

era componente.   

  Já ao informar no Proêmio as motivações para escrever essa obra, Antonil 

destaca que ela era dirigida àqueles que se interessassem em ser proprietários de 

engenhos e “para os que não sabem o que custa a doçura do açúcar a quem o 

lavra, o conheçam, e sintam menos dar por ele o preço que vale”314 .Trata-se de 

pensamento econômico que remonta à concepção medieval do justo preço, ou seja,  

ao princípio que procura equilibrar e tornar justas as trocas. 

Assim, “em outras palavras, calcada na idéia de justo preço da escolástica, a 

obra trazia outrossim o propósito de valorizar o açúcar como um gênero de difícil 

fabrico, portanto merecedor de maiores cuidados da Coroa portuguesa” 315. 

A noção de justo preço discutida pelos escolásticos considerava a 

possibilidade de compra pelo consumidor e o interesse para a venda demonstrado 

pelo vendedor, numa visão que entrelaçava economia, moral e justiça e abominava 

a extorsão, ao tempo que estendia a noção de justo preço, de equilíbrio, para o justo 

salário. Deduz-se, então, que, para o justo preço, a “principal característica é a 

moderação, o que o aproxima do ideal de justiça procurado por todos” 316·.   

     Entretanto, havia discussão sobre o assunto, pois, para os romanistas, o 

justo preço deveria obedecer apenas ao acordo que se fazia entre as partes 

contratantes, enquanto para os canonistas, ele deveria seguir uma instrução 

normativa; em qualquer situação, não deveria compactuar com o comportamento 

                                                 
313 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Apresentação. In: VARAZZE, Jacopo de. Legenda Áurea: vidas de 
santos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003b, p. 14. 
314 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 74 
315 MARQUESE, Rafael de Bivar, op. cit., p. 138. 
316 LE GOFF, Jacques. A Idade Média e o dinheiro: ensaio de antropologia histórica. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014, p. 136.   
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usurário, para o qual tendiam muitos comerciantes, a despeito de condenação, tanto 

laica, quanto eclesiástica317·.  

A existência de equilíbrio nas trocas, porém evidenciando a necessidade de 

interveniência de um regulador, presente já nos tempos medievos, fazia-se sentir, 

também, na América portuguesa setecentista. É o que se observa no fragmento 

abaixo da obra de Antonil, extraído do capítulo que trata Dos preços antigos e 

modernos do açúcar: 

Se se atentar para o valor intrínseco que o açúcar merece ter pela sua 
mesma bondade, não há outra droga que o iguale. E se tanto sabe a todos 
a sua doçura quando o comem, não há razão para que se lhe não dê tal 
valor extrínseco quando se compra e vende, assim pelos senhores de 
engenho e pelos mercadores como pelo magistrado a quem pertence 
ajustá-lo 318. 

Faz-se necessário observar que perpassou pela sociedade medieval uma 

ideologia que nela assentou o esquema trifuncional, no pressuposto de os três 

grupos estarem juntos, comportando à função de um o suporte dos trabalhos dos 

outros dois grupos, todos ajudando-se mutuamente, em benefício da ordem social, 

representação da ordem celeste: “el pensamiento medieval estuvo dominado por la 

existencia de un orden universal en el que cada parte cooperaba  de forma diferente 

en la realización del cosmos” 319. 

Essa sociedade que se apresentava tripartida entre os clérigos, os guerreiros 

e os trabalhadores encontra explicação para a configuração na necessidade de 

responder a situações sociopolíticas novas, o que se expressa nas transformações 

que teve a ideologia monárquica de então, principalmente nas monarquias da 

Cristandade pós dinastia carolíngia 320.  

No contexto da América portuguesa do século XVIII, essa percepção de um 

esquema que tripartia a sociedade veio a ser absorvida por André João Antonil e 

                                                 
317  LE GOFF, Jacques, 2014, op. cit., p. 136. 
318  ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 172.  
319 SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Guerra justa y gobierno de los esclavos: la defensa de la 
esclavitud negra em Bartolomé de Las Casas y Alonso de Sandoval. In: MALDONADO, María 
Eugénia Chaves (org.). Genealogías de la diferencia: tecnologías de la salvación y representación de 
los africanos  esclavizados en Iberoamérica colonial. Bogotá: Editorial Pontifícia Universidad 
Javeriana, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Abya-Yala, 2009, p.74. Tradução livre 
(feita pelo autor da dissertação) do texto original, em espanhol: ”O pensamento medieval era 
dominado pela existência de uma ordem universal em que cada parte cooperava de forma diferente 
na realização do cosmos”. 
320 LE GOFF, Jacques. Para uma outra Idade Média: tempo, trabalho e cultura no Ocidente; 18 
ensaios. Petrópolis: Vozes, 2013, p.103. 
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expressa em sua obra Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas ao 

fazer uma analogia do engenho com o corpo humano. Para isso, valeu-se Antonil da 

idealização de uma relação onde cada grupo tinha função específica ou papéis 

determinados: 

 

O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo 
o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for qual deve ser 
homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor 
de engenho quanto proporcionadamente se estima os títulos dos fidalgos do 
Reino 321.  

 

 E assim prossegue o texto: “os braços de que se vale o senhor de engenho 

para o bom governo da gente e da fazenda são os feitores” 322·. Depreende-se do 

exposto que a comparação resvala no entendimento de que o senhor de engenho 

(cabeça) tem nos feitores os intermediários (braços) que transmitiam as 

determinações do latifundiário para os escravos (mãos e pés). Adiante, encontramos 

o seguinte naquele texto-fonte: “os escravos são as mãos e os pés do senhor de 

engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar 

fazenda, nem ter engenho corrente” 323. A inspiração para a formulação dessa 

analogia de caráter antropomórfico advém  

de raízes medievais e ibéricas. No século XII, João de Salisbury afirmara 
que no corpo social os agricultores representavam os pés, aos quais ‘é 
especialmente necessária a atenção da cabeça [...] já que sem os pés 
nenhum corpo, por robusto que seja, poderá caminhar por suas próprias 
forças’. No século VII, uma lei definia o rei como a cabeça que conduz os 
‘súditos membros’ 324·.   
 

O medievo europeu legou-nos construções portentosas e fortificadas, os 

castelos, onde residiam membros da nobreza com sua família, circundados pelos 

guerreiros que lhes davam suporte militar; nas cercanias dos castelos ficavam os 

servos, o campesinato. A convivência entre todos esses atores sociais estava 

permeada pela ética cavaleiresca e pelos conceitos de fidelidade, honra, serviços e 

obrigações. Estes valores foram transplantados para a América portuguesa, numa 

concepção relativizada.  

Segundo Antonil, prestavam serviços ao senhor de engenho os lavradores, 

escravos, barqueiros, canoeiros, calafates, carapinas, carreiros, oleiros, vaqueiros, 

                                                 
321 ANTONIL, André João, 2007, op. cit. p. 79. 
322 Ibid., p. 90. 
323 Ibid., p. 97. 
324 FRANCO JÚNIOR, Hilário, 2008b, op. cit., p.86. 
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pastores e pescadores, mestre do açúcar, banqueiro, contrabanqueiro, purgador, 

caixeiro no engenho e na cidade, feitores e capelão; o extenso rol demonstra a 

grande rede de dependência junto àquele proprietário de engenho real, fazendo com 

que necessitasse de capacidade para os afazeres e governo de seus interesses, a 

fim de evitar dissabores325.   

Já no tocante ao espaço físico que constituía a habitação desse latifundiário, 

de sua prole e dos agregados, não se pode deixar de levar em consideração que 

“nas casas de engenho de Pernambuco encontravam-se, nos primeiros séculos de 

colonização, as decências e o conforto que debalde se procurariam entre as 

populações do Paraguai e do Prata” 326.  

Além disso, era em torno da sede da fazenda e da Casa-Grande que ficavam 

as senzalas e buscava-se na sede do engenho a proteção do latifundiário, 

autoridade da região, já que quase inexistia o poder público na zona rural da 

sociedade açucareira do século XVIII. Convém acrescentar que, na obra de Antonil,  

o início da descrição do que representa econômica, social e politicamente o 
senhor de engenho é um texto de prosa clássica com sabor da épica 
camoniana dos Lusíadas, com suas armas e barões assinalados e já 
definindo magistralmente o conteúdo de toda a Primeira Parte dedicada ao 
açúcar327 .  
 

 Portanto, percebe-se a existência de um processo de dominação, sendo que 

a mencionada Casa-Grande “residência do proprietário, acumulava as funções de 

fortaleza, hospedaria e escritório. Quer fosse térrea ou assobradada, seu estilo era 

imponente” 328. O complexo habitacional compreendia, além das senzalas e da 

Casa-Grande, as moradias dos trabalhadores livres, uma capela e o edifício 

destinado ao engenho e suas oficinas329.  

Acresce que o modus vivendi da aristocracia açucareira era fundamentado no 

patriarcalismo, com as relações pessoais do fazendeiro com os seus dependentes 

geridas à maneira autocrática e traduzindo similitudes feudalizantes: 

nas minuciosas recomendações de Antonil quanto ao tratamento a ser dado 
a todos esses dependentes em suas relações produtivas ou sociais fica 
evidenciado o enorme poder de que dispõe o senhor de engenho sobre 
esses homens, enriquecidos ou arruinados conforme suas decisões certas 
ou erradas, justas ou injustas. Em passagens discretas, surge a 

                                                 
325   ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p.79 – 82. 
326  FREYRE, Gilberto. Casa – Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. 18 ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1977, p.17.  
327  MESGRAVIS, Laima, op. cit., p. 43. 
328  FERLINI, Vera Lúcia Amaral. A Civilização do Açúcar (Séculos XVI a XVIII). 11 ed. 1 reimpressão. 
São Paulo: Brasiliense, 1998, p. 30 - 31. (Coleção Tudo é História, 88).   
329  ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p.80 – 81. 
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possibilidade de uma quase irresistível constatação de relações pessoais de 
cunho anacronicamente feudalizante entre o senhor de engenho e os seus 
lavradores 330·.    
 

Não se pode deixar de analisar a atuação da Igreja no processo de 

colonização e de sedimentação social da América portuguesa, porquanto em virtude 

do padroado, a Coroa tinha um rígido controle sobre o poder eclesiástico, sendo o 

Cristianismo (católico) a única religião admitida e que consistia em  

 

ponto de apoio para a dominação e para a repressão e subordinação do 
negro e do índio. No engenho, ao lado da casa-grande ou mesmo em seu 
interior, a capela estava presente. A religiosidade, porém, não era profunda, 
mas a manifestação de um culto misto de respeito aos costumes europeus 
e reunião social, ponto importante dos principais momentos da vida da 
colônia331. 

 

 Este entendimento está consentâneo à presença de reminiscências na 

Cristandade Colonial de traços característicos do Ocidente Medieval Europeu. 

Perpassa por esta linha de compreensão ter sido na Idade Média que a Igreja 

institucionalizou-se e teve grande influência nos aspectos temporais do medievo, 

além de, como lhe era peculiar, exercer a sua missão no aspecto espiritual. 

Especificamente quanto aos países ibéricos, estiveram eles profundamente 

interligados à Igreja e transplantaram esses valores para as suas colônias. 

Assim, a percepção de sacralidade que impregnava o quotidiano do homem 

medieval veio a impregnar, também, a América portuguesa. Antonil enfatiza o 

aspecto religioso na rotina do engenho já na eleição do capelão:  

o primeiro que se há de escolher com circunspecção e informação secreta 
do seu procedimento e saber é o capelão, a quem se há de encomendar o 
ensino de tudo o que pertence à vida cristã, para desta sorte satisfazer à 
maior das obrigações que tem, a qual é doutrinar ou mandar doutrinar a 
família e escravos332.  
 

O entrelaçamento dos aspectos religioso e profano pode ser observado em 

várias passagens da obra de Antonil, seja nas recomendações para o capelão morar 

no engenho (embora fora da casa do latifundiário) e para receber valor estipulado 

pelo seu trabalho, seja para benzer a cana que seria moída e para agradecer a Deus 

pela safra obtida. Ainda, pela existência de capela no engenho e pelos 

ensinamentos da fé cristã aos escravos e aos filhos do fazendeiro e dos demais 

                                                 
330  MESGRAVIS, Laima, op. cit., p.43. 
331  FERLINI, Vera Lúcia Amaral, op. cit. p. 87. 
332  ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 87. 



97 

 

  

trabalhadores, bem como por ritos de passagem (batismo, casamento), pelo 

tratamento a ser dado a esmolas, acolhimento de hóspedes religiosos, e pagamento 

de dízimos 333.  Ademais, 

não se pode esquecer o papel do capelão do engenho como fiador religioso 
e ideológico do poder do senhor de engenho, pois lhe cabe a obrigação de 
encorajar a submissão da família e dos escravos ao pater familias, que 
desta forma pode exercer seu arbítrio com as bênçãos de Deus e da 
Igreja334. 
 

Neste contexto de padroado régio, compreende-se como o livro de Antonil 

sendo um manual de economia agrícola “tem o cunho da religião cristã, 

nomeadamente da Companhia de Jesus” 335, tratando, inclusive, de temas ligados à 

moralidade religiosa e à catequese. 

A lógica cristã leva em consideração o comportamento terrestre do indivíduo 

para premiá-lo ou castigá-lo após a sua morte. Desta forma, no chamado sistema 

dos lugares do além existem o paraíso (o local eclesial por excelência), o inferno (o 

lugar subterrâneo e da danação) e o purgatório (local intermediário) e esta divisão 

de lugares enseja a pedagogia da Igreja para apreensão de ensinamentos 

evangélicos e ditames morais e sua aplicabilidade no quotidiano da vida neste 

mundo. Distintas representações e implicações são geradas por essa configuração 

que recorta em regiões o além, sendo que a representação dominante do período 

medieval é aquela em que 

o além pesa esmagadoramente sobre o aqui embaixo. Cada aspecto do 
outro mundo encontrou, doravante, seu próprio lugar, sua justa localização, 
no seio de um sistema complexo, no centro do qual se encontra a Igreja de 
Cristo, que governa o mundo em nome de sua capacidade de produzir a 
salvação336.      
 

Antonil serve-se dessa percepção geográfica do além túmulo e da estreita 

relação com o discurso de uma prática social voltada para as coisas do Alto, 

entendido tratar-se de uma concepção expandida pelo imaginário religioso do 

medievo, para fazer a recomendação de que “se verifique o provérbio que diz que o 

Brasil é Inferno dos negros, Purgatório dos brancos, e Paraíso dos mulatos e das 

mulatas” 337·. Se, por um lado, pode-se interpretar este pensamento como irônico e 

advindo do horror à miscigenação, representada pelo mulatismo, por outro lado ele 

pode não se reduzir a uma explicação de natureza étnica, mas ter implicações 
                                                 
333 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 89 – 166. 
334 MESGRAVIS, Laima, op. cit., p. 43. 
335 SILVA, Andrée Mansuy Diniz, op. cit., p. 35. 
336 BASCHET, Jérôme, op. cit., p.407. 
337 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 99 
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sociológicas. Assim, o ordenamento dessas diferentes etnias em distintos espaços 

sagrados cristãos conduz à reflexão de que o mulato é uma  

categoria que existe de fato e de direito na ideologia social da sociedade e 
se legitima precisamente por instituir o intermediário e a síntese dos opostos 
como algo positivo, sua associação com o Paraíso nos ajuda a entender a 
genial sensibilidade de Antonil para os valores mais profundos da nossa 
sociedade338 .       
 

Também essa concepção da cosmologia cristã serviu para Antonil tratar do 

problema dos sofrimentos relativos à produção do açúcar cuja doçura final (Paraíso) 

tivera trajetória pela “casa das fornalhas, bocas verdadeiramente tragadoras de 

matos, cárcere de fogo e fumo perpétuo, e viva imagem dos Vulcões, Vesúvios e 

Etnas, e quase disse do Purgatório ou do Inferno” 339·.  Assim, “dupla função tem, 

portanto, o calor da fornalha: a produção do açúcar branco e a purgação do homem 

preto” 340. Para o negro, portanto, só estavam destinados infortúnios na vida 

terrestre; para o branco, fora reservada a purgação relativa às vicissitudes 

decorrentes dos trabalhos até ser atingido o patamar da obtenção das riquezas e, 

para os mulatos, havia a expectativa de novos horizontes por onde poderia transitar.      

Ao tratar da escravidão na América Hispânica, Alonso de Sandoval (jesuíta do 

século XVII) serviu-se de concepções medievais, entendendo que  

la servidumbre era conveniente  puesto que la igualdad hubiera sido 
perjudicial y con ella no se hubiera podido conservar el mundo, y para 
reforzar este argumento citaba a san Agustín, para quien era necesario que 
unos hombres mandasen y otros obedeciesen , unos fueran señores y otros 
súbditos 341 .   
 

Numa correspondente linha de explicação para o processo de escravidão, 

Antonil entende que, assim como os filhos devem ser submissos aos pais, os negros 

deveriam submeter-se ao senhor, em razão de ele ser superior por um processo de 

dominação consentâneo com o desenvolvimento de virtudes cristãs, devendo o 

proprietário do engenho evitar excessos na aplicação de castigos aos escravos, sob 

pena de responder por esse atos  perante o tribunal de Deus342·. Em sua ótica, o 

                                                 
338 DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 42. 
339 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p.136. 
340 DIMAS, Antonio, op. cit., p.140. 
341 SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de, op. cit., p.74. Tradução livre (feita pelo autor da dissertação) 
do texto original, em espanhol: ”a servidão era conveniente, pois a igualdade houvera sido prejudicial 
e com ela não se houvera podido conservar o mundo, e para reforçar este argumento citava Santo 
Agostinho, para quem era necessário que uns homens mandassem e outros obedecessem, uns 
fossem senhores e outros, súditos”.  
342  ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 102-103. 
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escravo era tido como propriedade do seu amo, mas deveria ser evangelizado e ter 

o atendimento das necessidades humanas básicas. 

No entanto, a hierarquia e as desigualdades sociais deveriam ser observadas 

e “segundo a inspiração escolástica as relações humanas que observa na ordem 

econômica estão presas à moral religiosa. É esta que fornece a diretriz do esquema 

das normas que deviam regular essas relações nos engenhos de açúcar” 343.  

Ademais, o escravo estava inserido numa visão utilitária, de necessidade funcional 

para os serviços da economia açucareira. Desta forma, ele não buscou justificá-la, 

porém constatou a sua existência e, especificamente, a sua conveniência ao 

processo de produção da América portuguesa; isto é percebido quando esse jesuíta-

autor trata da posição ocupada pelo escravo na produção colonial.     

A manutenção do equilíbrio social deveria ser efetuada com a utilização de 

fraternidade e de amizade; para os escravos, seriam reservados sentimentos de 

justiça e de compreensão, o que demonstra haver preocupação de Antonil na 

fixação de normas de conduta moral para os assuntos de natureza econômica, 

estando os fundamentos desses parâmetros éticos na escolástica 344. Ao defender o 

uso da moderação, evitando castigos excessivos e rebeliões, Antonil demonstra que 

atitudes extremadas seriam danosas ao domínio do senhor de engenho e seus 

ensinamentos “equivalem a um código de ética patriarcal, inspirado no esquema 

tradicional das virtudes cristãs” 345·. Desta forma, o jesuíta-autor expressava um 

pensamento em sintonia com o entendimento de Santo Tomás de Aquino de que 

esta virtude decorre de um ordenamento feito pela vontade divina, porque os 

escravos poderão reclamar de castigos excessivos “a Deus, que os ouvirá e fará aos 

senhores o que já fez aos egípcios, quando vexavam com extraordinários trabalhos 

aos hebreus” 346.  

Por outro lado, tratou Antonil no capítulo VII sobre o tabaco, do uso moderado 

deste produto, noticiando os males que o uso demasiado poderia causar à saúde347, 

o que demonstra a constância em seu pensamento da necessidade da temperança, 

da virtude da moderação: “são evidentes no pensamento de Andreoni os resíduos 
                                                 
343    CANABRAVA, Alice P. João António Andreoni e sua obra. In: ANDREONI, João António (André 
João Antonil). Cultura e Opulência do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967, p. 34. 
(Coleção “Roteiro do Brasil”; 2). 
344    Ibid., p. 43 – 44. 
345   Ibid., p. 44. 
346 ANDREONI, João António (André João Antonil). Cultura e Opulência do Brasil. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1967, p. 163. (Coleção “Roteiro do Brasil”; 2). 
347  Ibid., p. 247. 
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das doutrinas medievais que haviam modelado seu espírito, seja em Perúsia, seja 

no Seminário Romano, e que dão à sua obra certo conteúdo espiritual “348·. 

Ao ser feita pelos historiadores medievais uma leitura cristã da História, 

reconheceu-se a interveniência de Deus nos acontecimentos e no devir humano, 

entendendo-se que os desígnios do mundo terrestre eram regidos pela História da 

Salvação, isto é, os acontecimentos não dependem apenas da vontade individual, 

mas fazem parte de um plano já estabelecido pela Providência Divina.  

Esta percepção de História Providencialista aparece na obra Cultura e 

Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, quando seu autor comenta o seguinte: 

“Nem há pessoa que não confesse haver Deus permitido que se descubra nas 

Minas tanto ouro para castigar com ele ao Brasil, assim como está castigando no 

mesmo tempo tão abundante de guerras aos europeus com o ferro” 349. Este 

pensamento decorre da ambição, da vaidade e de conflitos sociais nas minas, pois 

“para corrigir a sua vocação infernal e assim chegar a teatro do purgatório, como 

toda a ambiência colonial (ou colonizada) que conduzia à remissão, seria preciso 

corrigir o curso dos vícios que grassavam nos descobertos” 350. 

 

 

2.3.2 História da América Portuguesa 

 

 

A procura pela expressão terrestre do jardim das delícias bíblico fascinava o 

homem do medievo. Tratava-se de imaginário que se direcionava para local onde 

coexistiriam o bem e o bom, pois  

Iahweh Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem 
que modelara. Iahweh Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores 
formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e 
árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o 
jardim e de lá se dividia formando quatro braços351.  
 

Com esta perspectiva, por volta do século XII, nasceu o mito do Preste João. 

Esse soberano possuiria um reino caracterizado pela inexistência de corrupção, 

guerra, violência, pobreza, roubo, adulação, avareza e maldades, bem como pela 

                                                 
348 CANABRAVA, Alice P., op. cit., p 34. 
349 ANTONIL, André João, 2007, op. cit., p. 284. 
350 ANDRADE, Francisco Eduardo de, op. cit., p.8. 
351 BÍBLIA DE JERUSALÉM. Gn, 2, 8 – 10. São Paulo: Paulus, 2002, p.36. 
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presença de seres fantásticos, grandes riquezas e a fonte que, aos 100 anos, 

rejuvenescia por mais 50, além de conter a árvore da vida, limítrofe com o Paraíso; a 

crença em Preste João prestou-se para manter a esperança de, com o auxílio desse 

rei poderoso, reconquistar os territórios perdidos para o Islã na campanha das 

cruzadas 352·. 

Ademais,  

para os teólogos da Idade Média não representava o Paraíso Terreal 
apenas um mundo intangível , incorpóreo, perdido no começo dos tempos, 
nem simplesmente alguma fantasia vagamente piedosa, e sim uma 
realidade ainda presente em sítio recôndito , mas porventura acessível. 
Debuxado por numerosos cartógrafos, afincadamente buscado pelos 
viajantes e peregrinos, pareceu descortinar-se, enfim, aos primeiros 
contatos dos brancos com o novo continente353. 
 

A edenização da América portuguesa tem, portanto, correspondência com as 

concepções de mistério, fantasia e encanto medievais: nos trópicos observava-se 

uma natureza exuberante, fauna e flora exóticas para os padrões europeus, clima 

agradável e sem acentuadas variações, riquezas e possibilidade de converter o 

gentio, pois os índios eram tidos como inocentes; em síntese, um mundo 

desconhecido onde se poderia aventurar e sonhar.   

O livro História da América Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pita pode ser 

considerado “a expressão mais completa do edenismo” 354, demonstrando a visão 

superior que o autor tinha da terra brasílica, comparativamente a outras regiões. 

Para ele,  

Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais 
bela aurora; o sol em nenhum outro hemisfério tem os raios tão dourados, 
nem os reflexos noturnos tão brilhantes; as estrelas são as mais benignas, e 
se mostram sempre alegres; os horizontes, ou nasça o sol, ou se sepulte, 
estão sempre claros; as águas, ou se tomem nas fontes pelos campos, ou 
dentro das povoações nos aquedutos, são as mais puras; é enfim o Brasil 
terreal paraíso descoberto, onde têm nascimento e curso os maiores rios; 
domina salutífero clima; influem benignos astros e respiram auras 
suavíssimas, que o fazem fértil e povoado de inumeráveis habitadores355. 
 

Acresce que o imaginário medieval estava povoado pelo maravilhoso, 

constituído pelo extraordinário terreal (mirabilia) e por seres que manifestavam 

serem destemidos, argutos, corteses e que fugiam ao lugar-comum, os heróis. Quer 

                                                 
352 COSTA, Ricardo da. Por uma geografia mitológica: a lenda medieval do Preste João, sua 
permanência, transferência e “morte”, Revista de História, Vitória, n. 9, 1999, p. 53-64. 
353 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e 
colonização do Brasil. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. IX – X. 
354 CARVALHO, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário social brasileiro, Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, v. 13, n.38, São Paulo, oct. 1998, p.1-2. 
355 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit., p. 28. 
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se trate de realidade, quer se trate de mito, a construção desses heróis e maravilhas 

foi disseminada e transformada, porém “sans doute faut-il également référer cette 

capacité d’accueil à l’absence d’un jugement tranché sur les limites du vrai et du 

vraisemblable”356 .  

No entanto, o maravilhoso não deve ser confundido com o milagre (quando há 

a interveniência divina) ou com a magia (ato de feitiçaria ou do diabo), embora seja 

surpreendente e inexplicável. O maravilhoso fazia parte da ordem natural, 

dependendo “do mais bem exercitado e exaltado sentido do homem medieval: a 

visão. O maravilhoso fazia os olhos dos homens e das mulheres da Idade Média 

arregalararem-se” 357·.  A proeza e a ação edificante desses heróis do medievo vão 

encontrar ressonância na obra História da América Portuguesa; é o caso de 

Caramuru e de São Tomé, mitos que contribuíram para o assentamento da memória 

histórica brasílica. 

No transcurso dos tempos medievais, especificamente no auge da expansão 

muçulmana e de seus constantes assédios ao espaço da cristandade, o fiel cristão 

buscou amparo no sagrado, a fim de que os prodígios divinos afastassem ou 

minimizassem aquelas críticas e nebulosas ameaças, refúgio este agasalhado numa 

expressão de seu imaginário. Foi nesse contexto, na Península Ibérica, região 

limítrofe do Ocidente Cristão Medieval, que se desenvolveu a devoção a Santiago de 

Compostela, apóstolo e mártir, concebido, também, como o guerreiro e o 

impulsionador da Reconquista. A invocação jacobéia fez abrirem-se picadas e 

caminhos, no afã de chegar-se até a Galícia onde, segundo a tradição, fora 

descoberto o túmulo do referido santo. 

Nesse sentido, entende-se a consolidação da idéia de Santiago como 

Matamoros, um cavaleiro que militava à frente das hostes cristãs, para recuperar os 

territórios tomados pelos infiéis (muçulmanos). Ao difundir a fé cristã, interceder junto 

a Deus pelos que lutavam por sua causa, o lado de taumaturgo e de paladino da fé e 

da reconquista aflorava e a devoção a Santiago inseria-se na simbologia medieval, 

passando o santo a ser invocado nas mais diferentes circunstâncias e por pessoas 

                                                 
356 BERLIOZ, Jacques; BRÉMOND, Claude; VELAY-VALLANTIN, Catherine.  Présentation. In: 
RÉGNIER-BOHLER, Danielle (dir.). Formes médiévales du conte merveilleux. Paris: Éditions Stock, 
1989, p. 17. (Série “Moyen Age”). Tradução livre (feita pelo autor da dissertação) do texto original, em 
francês: ”Sem dúvida deve-se consultar também a influência da ausência de um julgamento assente 
nos limites da verdade e do provável”. 
357  LE GOFF, Jacques. Heróis e maravilhas da Idade Média. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 23. 
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das mais distintas regiões da cristandade, fossem elas nobres, guerreiros, monges 

ou camponeses. 

 De forma assemelhada, ao se analisar como teriam surgido as pegadas de 

São Tomé, o Dídimo, na América Portuguesa, observamos que ao ser 

transportada para o Novo Mundo, esta imagem do guerreiro implicava reger 
a conquista. Recordando seu exemplo, era possível construir uma igreja, tal 
como o apóstolo fizera. São Tomé era o portador da tradição de conquista 
da Igreja católica 358. 
 

Ademais, a presença de São Tomé legitimava o cativeiro indígena, porquanto 

os índios que resistissem à aculturação seriam considerados hostis à evangelização, 

dando ensejo à guerra justa para a conversão de infiéis. Já ”a vinda do glorioso 

Apóstolo S. Tomé anunciando a doutrina católica, não só no Brasil, mas em toda a 

América, tem mais razões para se crer que para se duvidar” 359, ficando patente que 

“os sinais do seu báculo e dos seus pés e a tradição antiga e constante em todos 

estes gentios de que eram de um homem de largas barbas a quem com pouca 

corrupção chamavam no seu idioma Sumé” 360.   

Assim, São Tiago, o padroeiro da Espanha, era tido como o santo guerreiro, o 

Matamoros, e São Tomé, como o impulsionador da conquista espiritual da América 

Portuguesa, sendo os sinais de suas aparições fruto do sobrenatural; também, São 

Tiago foi tido como um evangelizador (não só na Judéia, como na Espanha) e São 

Tomé, como aquele que procurou expandir a fé cristã, mormente nas Índias e nas 

Américas lusa e espanhola; por fim, ambos, foram apóstolos, ou seja, privaram do 

convívio e dos ensinamentos diretos de Cristo, sendo que, no caso de São Tomé, 

pouco faltaria, em verdade, para que não apenas na Índia, mas em todo o 
mundo colonial português, essa devoção tomasse um pouco o lugar que na 
metrópole e na Espanha em geral, como em todo o Ocidente europeu, 
durante a Idade Média e mais tarde, tivera o culto bélico de outro 
companheiro e discípulo de Jesus, cujo corpo se julgava sepultado em 
Compostela361·.  
 

O imaginário medieval privilegiava, também, os objetos maravilhosos, 

utilizados pelos heróis e de que são exemplos as espadas Joyeuse, de Carlos 

Magno, Durandal, de Rolando, e Excalibur, de Artur, as trompas de Rolando e os 

                                                 
358 ASSUNÇÃO, Paulo de, 2000, op. cit. p.120.  
359 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit. p. 61. 
360 Ibid., p. 62. 
361 HOLANDA, Sérgio Buarque de, 2007, op. cit., p. 108. 



104 

 

  

filtros na história de Tristão de Isolda, bem como o Graal, relacionado com o ideal 

dos cavaleiros 362. 

Na leitura de História da América Portuguesa verifica-se uma correspondência 

nessa percepção de objetos maravilhosos do medievo para as armas de fogo 

utilizadas por Diogo Álvares Correia, o Caramuru, junto aos nativos da Bahia:  

saíram entre os despojos muitos barris de pólvora, outros de munição, 
cunhetes de balas, e algumas espingardas; preparou-as Diogo Álvares, e 
fazendo tiros com elas, derrubou algumas aves: o fogo, o eco e a queda dos 
pássaros causou tal horror aos gentios, que fugindo uns, e ficando 
estúpidos outros, se renderam todos ao temor, tendo a Diogo Álvares por 
homem mais que humano, e o tratavam com grande veneração, vendo-o 
continuar com tanto acerto nas caças o emprego dos tiros, que ouviam 
sempre com terror 363. 
 

Já no que concerne ao tempo, a sociedade medieval utilizava a concepção de 

uma história sagrada, com visão linear, combinando-a com um tempo anti-histórico; 

o passado servia para referenciar o presente, aguardando-se o futuro que poderia 

apresentar-se de duas modalidades: além eterno ou expectativa milenarista de 

paraíso terreal 364. Percorre esta trajetória a História da América Portuguesa, de 

Rocha Pita, haja vista que “transparece dessa obra uma visão abertamente 

providencialista da história, inclusive com traços de sebastianismo” 365. 

Para Rocha Pita, o ano de 1640, quando ocorreu a ruptura da União Ibérica, 

era o  

ponto em que acabaram as desgraças de Portugal e principiavam as suas 
felicidades; limite prescrito das profecias do nosso Encoberto: termo 
dilatado e apetecido das nossas esperanças e tempo da segunda cláusula 
da promessa de Deus Nosso Senhor, feita a el-rei D. Afonso Henriques, de 
que a Divina Majestade que se firmasse a máquina da monarquia 
portuguesa que em complemento da última parte do seu soberano oráculo 
há de ser o único permanente e maior império de todos os quatro tão 
opulentos e inconstantes que teve o mundo 366 .    
 

E o autor prossegue nesse entendimento, quando comenta que, no dia em 

que foi aclamado rei D. João IV, Jesus Cristo “despregou o braço direito da cruz que 

precedia ao arcebispo de Lisboa nos vivas de tão aplaudida ação” 367·. Esse 

despregamento da cruz e a aclamação real, para Rocha Pita, tinham conexão, haja 

vista o sucesso na empreitada lusitana não ter explicação, a não ser por ação 

                                                 
362 LE GOFF, Jacques, 2009, op. cit., p. 19. 
363 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit. p. 59. 
364 BASCHET, Jérôme, op. cit. p. 337. 
365 VAINFAS, Ronaldo (org.), op. cit., p. 511.  
366 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit., p. 212 – 213.  
367 Ibid., p. 215. 
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onipotente368. Observa-se, então, que Pita “acreditava no “milagre de Ourique”, no 

“Encoberto” e no Quinto Império e, ainda, construiu uma interpretação 

providencialista sobre a Restauração Portuguesa “369·. 

Ao referir-se a D. João IV como “o verdadeiro Sebastião, porque tanto 

suspiravam os portugueses na antonomásia dos sebastianistas, disfarçando com a 

vinda de um rei desaparecido a ânsia de outro rei desejado” 370, Rocha Pita 

subentende uma crença de natureza salvacionista que surgiu no reino português, 

após o desaparecimento do rei D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir, ocorrida 

em 1578. Tratava-se da esperança na vinda de um rei salvador que libertaria 

Portugal do poder castelhano, rompendo-se a União Ibérica. Cumpre mencionar que 

o sebastianismo esteve associado ao mito do Encoberto que tem como referenciais 

momentos de crise e embates travados pelo bem contra o mal, estando na Idade 

Média (século XII) uma de suas mais difundidas ocorrências, encarnado que foi pelo 

imperador prussiano Frederico II, neto de Frederico Barba Ruiva, monarca 

desaparecido na terceira cruzada 371.    

 Nessa linha de compreensão, a conquista de Pernambuco pelos holandeses 

é apontada por Rocha Pita como decorrência de os moradores da região, apesar de 

viverem na opulência, terem deixado de lado ditames legais e religiosos, o que deu 

margem à punição desses vícios372·. Outro sinal da mão onipotente interferindo nos 

acontecimentos e nos rumos da história está na manifestação de fortes trovoadas, 

cheias e inundações geradoras de grande consternação nos moradores da Bahia 

em 1722, regulando Deus “os castigos pela sua misericórdia e não pela medida das 

nossas culpas, e abrindo-nos sempre caminhos para o remédio, por meio do 

arrependimento e dos instrumentos que nos põem em reparo dos nossos danos” 373.   

A passagem de cometas e eclipses é alvo de análises, por parte de Rocha 

Pita, como fenômenos naturais que dão margem a reflexos calamitosos, em razão 

da associação que faz do sacro com o profano. Assim, ao descrever um cometa que 

passou pela América portuguesa no ano de 1666, ele observa que os meteoros são 

anunciadores de ruínas sociais e de decomposição de ânimos; já ao comentar 

turbulências no governo pernambucano,em 1683, assevera Rocha Pita que estes 
                                                 
368 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit., p. 215.  
369 VILLALTA, Luiz Carlos, op. cit. p. 75. 
370 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit. p. 216. 
371 VAINFAS, Ronaldo (org.), op. cit., p.523. 
372 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit. p. 187. 
373 Ibid., p. 437 



106 

 

  

problemas provocaram a passagem de um eclipse da lua e enfermidades na 

população374. 

  Também identificado com maus presságios está o súbito aumento da maré 

que ocasionou grande aparecimento de peixes na praia; o mau agouro era 

conseqüência de a natureza não seguir o seu fluxo normal, acarretando transtornos 

sociais e humanos. Em seguida, relata o autor do livro, foi consumada a previsão, 

com uma epidemia de varíola na região 375.  

Inserida na percepção de padroado, menciona a História da América 

Portuguesa que constitui virtude dos monarcas cristãos renderem culto à Igreja, 

porque “é a religião a maior prerrogativa dos mortais, a mais firme coluna das 

monarquias” 376.    

Já a percepção de honra é tratada no livro de Rocha Pita como um valor de 

natureza intrínseca, condicionante das atitudes de todos os indivíduos na América 

Portuguesa. É o que se observa no relato que ele faz da rendição do governador 

Diogo de Mendonça Furtado por ocasião da invasão holandesa à Bahia, em 1624:  

derramou o sangue, perdeu a fazenda e a liberdade, e não bastaram tantos 
sacrifícios da honra para lhe tirarem a mancha com que na fama ficou a sua 
memória, ou porque a derradeira ação é a que dá ou tira aos capitães a 
glória, ou porque não basta havê-la conseguido em outros lustros da idade, 
se até os últimos períodos da vida lhes não assiste a fortuna377. 
 

Esse conceito de honra perpassa pelo entendimento de que ela  

aunque conservando supervivencias arcaizantes, será pieza en cada época 
de un complejo social nuevo. Sin duda, hay un largo período en que tiene 
un carácter decisivo, articulado em la ordenación social de la baja Edad 
Media y de la primera modernidad: aquel período en que los reinos 
europeos, y entre ellos los peninsulares – con cierto retraso en su 
formulación doctrinal - , conocen el régimen  de estratificación de la 
sociedad de estamentos378 .   
 

Acresce que Rafael Bluteau ao elaborar o verbete honra, em seu dicionário do 

século XVIII, trouxe outra acepção para o vocábulo, a de espaço de terra repassado 

pelos monarcas ibéricos aos seus cavaleiros, premiando-os pela participação na 

                                                 
374 PITA, Sebastião da Rocha, op. cit., p. 264; 306 - 307 
375 Ibid., p. 265. 
376 Ibid., p. 373. 
377 Ibid., p. 177. 
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Sem dúvida, existiu um longo período em que teve um caráter decisivo, articulada na ordenação 
social da Baixa Idade Média e da primeira modernidade: aquele período em que os reinos europeus, 
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guerra de Reconquista contra os muçulmanos379·. Essa menção a uma prática da 

Idade Média foi acrescida da expressão de novos significados para a palavra honra 

onde foi demonstrada a aproximação com doutrinas medievais, porquanto aquele 

lexicógrafo reportou-se a Santo Tomás de Aquino, ao ressaltar outros sentidos do 

vocábulo:  

o respeito, & reverencia que tratamos as pessoas em razão da sua nobreza, 
dignidade, virtude, ou outra excellencia. Outras vezes he o credito, & boa 
fama, adquirida, com boas acçoens. Outras vezes he a dignidade, & 
preminenecia de algum cargo na Republica. A honra verdadeira he, a que 
tanto Thomas definio, premio devido a qualquer virtude380  .  
 

Na concepção de Max Weber, a “honra estamental é expressa normalmente 

pelo fato de que acima de tudo um estilo de vida específico pode ser esperado de 

todos os que desejam pertencer ao círculo “381, o que denota não ter havido, por 

parte do governador Diogo de Mendonça Furtado, o comportamento ansiado, 

respingando sua atitude no estamento a que pertencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
379 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architetonico... Coimbra: 
Collegio das artes da Companhia de Jesu, 1712 – 1728, p. 53. Disponível em: 
<http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/edicao/1>. 
380 Ibid. p. 51. 
381 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1982, p. 219. 
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CAPÍTULO 3 

A LITERATURA DA AMÉRICA PORTUGUESA DO SÉCULO XVIII E O LEGADO 

MEDIEVAL 

 

3.1     Aproximações entre as escritas literária e histórica 

 

As raízes do entrelaçamento entre a literatura e a história encontram-se já no 

surgimento do processo de comunicação humana. Isto se verifica porque, com a 

fusão de sons, palavras e sentidos e mesclando beleza e forma, tomou corpo a arte 

literária que se uniu à história, o que é observável em narrativas dos transcorridos 

sucessos humanos, principalmente façanhas guerreiras, caçadas e modus vivendi. 

Esses sucessos manifestaram-se, inclusive, em pinturas rupestres, cancioneiro e 

tradições orais e vieram a dar ensejo ao repertório de histórias dos ancestrais.  

Se “os primeiros relatos da vida humana foram grafitos em cavernas com 

materiais contundentes, constituindo-se, com outros vestígios, nas fontes primevas 

dos futuros historiadores” 382, com as sociedades ágrafas foi obtida a configuração 

da escrita que possibilitou o registro em documentos e a sua resultante utilização 

como fonte histórica preferencial, por parte dos pesquisadores, até as primeiras 

décadas do século passado.  

Entretanto, ainda no século XIX, houve o estabelecimento de vários 

“parâmetros metodológicos cientificistas rígidos orientadores da crítica interna e 

externa das fontes escritas, arqueológicas e artísticas, priorizando investigações 

sobre a importância da autenticidade documental” 383·, porquanto se conformava a 

afirmação da História como disciplina suscetível de discussões, pesquisa e ensino 

acadêmico.  

Vivenciava-se, então, o chamado paradigma iluminista, consistente numa 

perspectiva que buscava estender o método científico aos estudos de natureza 

social, visto que a escrita da história deveria observar cânones científicos e 

                                                 
382 PINSKY, Carla Bassanezi. Apresentação. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.).  2 ed. Fontes 
Históricas.São Paulo: Editora Contexto, 2006, p.10. 
383 Ibid., p. 11. 
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racionais, comprovando-se as explicações efetuadas384. Este paradigma, acrescenta 

Ciro Cardoso, tem sido objeto de oposição por parte de outro paradigma, o pós-

moderno, que discute as formas usadas pelo paradigma iluminista para validar o 

conhecimento (cientificidade e objetividade) 385. 

  No que tange à comprovação dos laços entre as escritas literária e histórica 

é possível encontrá-la em algumas sociedades que já haviam conseguido maior 

complexidade, tais como as  antigas do  Oriente Próximo. É o que vislumbramos na 

epopéia de berço mesopotâmico do deus - herói Gilgamesh e nos relatos bíblicos 

que constituem literatura histórica acerca do povo hebreu. No mundo clássico, por 

outro lado, podemos perceber esse relacionamento na Odisséia e na Ilíada, épicos 

gregos atribuídos a Homero, com datação presumível para o século VIII a.C.  

É, pois, possível perceber esses laços entre a literatura e a história quando se 

analisa o envolvimento desta última 

com um certo tipo de relação com “o passado” mediada por um tipo distinto 
de discurso escrito. É porque o discurso histórico é atualizado em sua forma 
culturalmente significante como um tipo específico de escrita que podemos 
considerar a importância da teoria literária tanto para a teoria como para a 
prática da historiografia386.  

Não obstante a literatura e a história terem seus universos específicos, elas 

têm campo aproximativo na narrativa que, na concepção de Antonio Celso Ferreira, 

em sendo  

criação humana ela é, antes de mais nada, ato da imaginação, e assim 
imersa no insólito continente do imaginário que é, por sua vez, um lugar 
espesso de significados, inatingível em seus limites e profundezas. O 
imaginário é individual e coletivo, atravessado pelas forças da razão e da 
inconsciência, livre e condicionado, mítico e histórico, sem que se possa 
distinguir perfeitamente onde esse inicia e onde acaba cada um desses 
vetores. A literatura, como é sabido, é indissociável do imaginário, e faz dele 
sua razão de ser. E por tal via chega-se à história, campo discursivo 
nascido no mesmo território387·.      

                                                 
384 CARDOSO, Ciro Flamarion. Introdução: História e paradigmas rivais. In: CARDOSO, Ciro 
Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. 5 ed.  
Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.4-5. 
385  Ibid., p. 23. 
386 WHITE, Hayden. Teoria literária e escrita da história, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.7, n.13, 
1994, p.23. 
387 FERREIRA, Antonio Celso. A narrativa histórica na prosa do mundo, Itinerários, Araraquara, 15/16, 
2000, p.133. 
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A literatura e a história são discursos que se utilizam da narrativa e que 

revelam um conhecimento de natureza mimética. Assim, tanto a ficção quanto a não 

ficção fazem representação da realidade , seja ela acontecida, seja ela imaginada, e 

precisam ser entendidas por meio dos saberes específicos 388·. 

Fica evidente que “as representações do mundo social, de uma realidade, 

tanto objetiva quanto subjetiva, de um tempo e lugar, resultam do entrecruzamento 

de aspectos individuais e coletivos. O literato não cria nada a partir do nada” 389. 

 Como parte dos historiadores não atentava para o imaginário que 

impregnava os seus escritos, o que significa anuência tácita à concepção de 

representação, alguns estudiosos passaram a examinar as premissas desse 

posicionamento. Nesse quadro, insere-se o ensaio O discurso da história, de Roland 

Barthes.  

Barthes questiona a respeito da ausência do eu - narrador, ou seja, o narrador 

oculto em sua narrativa; essa ocultação atinge o elemento ficcional do discurso 

histórico, utilizando-se o historiador de documentos ou de testemunhos para produzir 

uma abordagem do passado, com a “sanção da ciência histórica, colocada sob a 

caução imperiosa do real” 390. E já que o historiador não pode reviver o momento do 

acontecimento, indaga Barthes se “essa narração difere realmente, por algum traço 

específico, por uma pertinência indubitável, da narração imaginária, tal como se 

pode encontrar na epopéia, no romance, no drama” 391.    

Enfatiza Barthes que, 

em nível de discurso, a objetividade  - ou carência dos signos do enunciante 
– aparece assim como uma forma particular de imaginário, o produto do que 
se poderia chamar de ilusão referencial, visto que o historiador pretende 
deixar  o referente falar por si só392. 

                                                 
388 SANTOS, Zeloi Aparecida Martins dos. História e Literatura: uma relação possível, Revista 
Científica/FAP, Versão Eletrônica, v.2, Curitiba, 2007, p.9. 
389 BORGES, Valdeci Rezende. História e Literatura: algumas considerações, Revista de Teoria da 
História, Universidade Federal de Goiás, a. 1, n.3, jun.2010, p. 103. 
390 BARTHES, Roland. O rumor da língua. 3 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, 
p.164. 
391 Ibid., p. 164. 
392 Ibid., p. 169. 
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Entretanto, as discussões acerca de história, realidade e verdade apontam 

para uma crise da representação que, conforme leciona Francisco Falcon, tem a ver 

com o contraste entre a historiografia moderna e a pós-moderna393·. Aduz esse 

historiador que alguns teóricos entendem que,  

mesmo que se possa admitir a existência de uma realidade, à qual 
chamamos de passado, independentemente do discurso, o fato essencial é 
que somente podemos ter acesso a essa realidade através da mediação e 
em função dos limites da própria linguagem. Os restos ou fontes desse 
passado, escritos ou não, apenas significam algo para nós mediante a 
linguagem – a deles ou a nossa. Prisioneiro da linguagem, o historiador 
produz interpretações, mas, a rigor, seu discurso não pode mais se propor 
como representação de uma suposta realidade histórica, salvo, 
convenhamos, se admitirmos que essa realidade é também um conjunto de 
práticas discursivas394 .    

No tocante ao debate ficção e não-ficção, considera Bosi que  

a separação entre ficção e não-ficção hoje é contestada não só 
teoricamente como também vivencialmente por certa crítica e por muitos 
leitores. Há uma corrente pós-moderna que procura mostrar que a própria 
atividade simbólica, enquanto simbólica, é uma distorção, uma alienação. 
Teria chegado o momento de acabar com essa pesada e canônica tradição 
segundo a qual a literatura é literatura, linguagem de comunicação é 
linguagem de comunicação, e realizar, perfomativamente, a identidade 
profunda de ambas as atividades395.   

Já Chartier pondera sobre as formas de ler, reportando-se ao entendimento 

de que a distinção sobre ficção e verdade não tem as mesmas fronteiras em todas 

as comunidades; esta indicação deve ser levada em consideração ao se fazer uma 

leitura histórica de textos literários sem destruir-lhes sua específica condição 

literária, evitando-se a leitura redutiva, meramente documental, e que arruína o 

interesse de confronto com a literatura396·.   

Ainda segundo Chartier, as discussões sobre os temas relativos à dimensão 

literária da história e à percepção da literatura como objeto de investigação histórica 

“confluem agora na pergunta sobre o estatuto da história, que sempre se vincula a 

                                                 
393  FALCON, Francisco José Calazans, 2000b, op. cit., p. 63. 
394  Ibid., p. 63. 
395  BOSI, Alfredo. Entre a literatura e a história. São Paulo: Editora 34, 2013, p.225- 226.   
396 CHARTIER, Roger. Cultura escrita, literatura e história: conversas de Roger Chartier com Carlos 
Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin e Antonio Saborit. Porto Alegre: ARTMED 
Editora, 2001, p.90-91. 
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fórmulas literárias, e com o enfoque histórico que faz pensar que é possível produzir 

uma inteligibilidade mais densa, mais complexa e mais rica das obras literárias” 397·.   

No entanto, a ampliação da pesquisa histórica, com a exploração de outras 

abordagens, numa aproximação multidisciplinar não é antiga, ela decorreu de novos 

olhares no trato com a história. Essas transformações ocorreram a partir do século 

XX, buscando a história nova “múltiplas contribuições, a pluralidade dos sistemas de 

explicação para além da unidade da problemática” 398.  

A historiografia passou a exercitar, então, uma intensa vitalidade, resultante 

de circulação cultural e de interesses dos pesquisadores, e os trabalhos envolvendo 

outros problemas, objetos e abordagens já demonstravam a utilização da 

interdisciplinaridade nas perspectivas, não obstante ser característica das 

interpretações historiográficas a manutenção de aspectos específicos das 

anteriores, só que trazendo releituras 399.   Além disso, os estudos de natureza 

interdisciplinar, ao mesmo tempo em que trouxeram contribuições para os 

historiadores, eles acarretaram reflexão sobre as fronteiras da História e modificaram 

a concepção de documento e da modalidade de sua crítica400·. 

A possibilidade de diversificação dos estudos interdisciplinares deu margem a 

que pontos de vistas diferentes fossem utilizados para a discussão de um problema, 

abrindo uma trajetória intelectual diferente para o ofício do historiador, além do que, 

como comenta Peter Burke, existe um cenário propício para a  heteroglossia, isto é, 

para a  variedade social das espécies de linguagem. O direcionamento dos 

historiadores “para toda a abrangência da atividade humana os encoraja a ser 

interdisciplinares, no sentido de aprenderem a colaborar com antropólogos sociais, 

economistas, críticos literários, psicólogos, sociólogos etc.” 401·.  

                                                 
397 CHARTIER, Roger, 2001, op. cit., p. 91. 
398  LE GOFF, Jacques, 2005b, op. cit., p. 26.  
399 JANOTTI, Maria de Lourdes. O livro Fontes históricas como fonte. In: PINSKY, Carla Bassanezi, 
op. cit., p.14 – 16. 
400 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla 
Bassanezi, op. cit., p.112-113. 
401 BURKE, Peter. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro. In: BURKE, Peter (org.), op. 
cit., p.16.  
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No entendimento de Chaloub e Pereira, a utilização da literatura para 

produção de conhecimento histórico pressupõe que seja feita uma reflexão sobre 

ela, bem como sua problematização e historicização: 

a proposta é historicizar a obra literária – seja ela conto, crônica, poesia ou 
romance - , inseri-la no movimento da sociedade, investigar as suas redes 
de interlocução social, destrinchar não a sua suposta autonomia em relação 
à sociedade, mas sim a forma como constrói ou representa a sua relação 
com a realidade social – algo que faz mesmo ao negar fazê-lo 402.   

Verifica-se, assim, que, para a pesquisa histórica, a contextualização de uma 

obra é indispensável. Nesta linha de compreensão, deve-se buscar o lugar em que 

foi produzido o texto, o estilo do autor, sua história pessoal e a teia de relações 

sociais que o circunda e influi na sua produção, mesmo que essa característica não 

seja percebida. Também é necessário averiguar o recorte temporal, o ambiente 

sociocultural e institucional e as redes estabelecidas com outras obras; todos esses 

fatores impregnam o texto e serão instrumentos para os trabalhos dos historiadores 

e dos demais analistas que sobre ele se debruçam 403.  

Segundo Chartier, apresenta-se sob duas modalidades o relacionamento 

entre a literatura e a história. A primeira, tem a ver com uma aproximação histórica 

dos textos, o que envolve a identificação dos atores envolvidos na produção, na 

publicação e nos efeitos do discurso, além de levar em consideração o sentido 

desses textos, assente numa negociação entre a criação literária e a prática social. 

Ainda segundo esse pesquisador, a segunda modalidade de ser entendido o 

relacionamento entre a literatura e a história está na representação dos instrumentos 

que regem tanto a produção quanto a transmissão do discurso 404.      

Ao se visualizar na literatura um documento histórico que ajuda na busca da 

compreensão dos tempos passados, deve-se considerar nessa análise o documento 

como monumento, ou seja, que “o documento não é qualquer coisa que fica por 

                                                 
402 CHALHOUB, Sidney; PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda (orgs.). A história contada: 
capítulos de história social da literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p. 7. (Coleção 
Histórias do Brasil). 
403  BARROS, José d’Assunção, 2011, op. cit., p.137 – 138. 
404  CHARTIER, Roger. Literatura e História, Topoi, Rio de Janeiro, v. 1, Jan. – Dez. 2000, p. 197. 
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conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações 

de força que aí detinham o poder” 405.  

Além disso,   

el historiador a veces echa mano de la literatura para obtener informaciones 
que, comparadas o cruzadas com hechos históricos comprobados 
científicamente, pueden aclarar más el tema o periodo estudiado. Este 
camino supone, desde el punto de vista conceptual, un estudio combinado 
de las informaciones  recogidas en la literatura y la historia406. 

Aliás, “há muito que deixou de ser impertinência intelectual recorrer-se à 

literatura para melhor explicitar, elucidar e ilustrar ocorrências sociais que estejam 

sob a mira de um historiador, de um sociólogo ou de um antropólogo” 407·. Esta 

afirmativa decorre da utilização de textos literários em análises que objetivam a 

compreensão de problemas ou situações sociais, tanto passadas quanto presentes.   

Também deve ser considerado que 

o ponto de vista histórico é um dos modos legítimos de estudar literatura, 
pressupondo que as obras se articulam no tempo, de modo a se poder 
discernir uma certa determinação na maneira por que são produzidas  e 
incorporadas ao patrimônio de uma civilização 408. 

A exploração de questões históricas utilizando a literatura como fonte de 

pesquisa pressupõe o entendimento de que  

a literatura não é espelho do mundo social, mas parte constitutiva desse 
mundo. Ela expressa visões de mundo que são coletivas de determinados 
grupos sociais. Essas visões de mundo são informadas pela experiência 
histórica concreta desses grupos sociais que as formulam, mas são também 
elas mesmas construtoras dessa experiência. Elas compõem a prática 
social material desses indivíduos e dos grupos sociais aos quais eles 
pertencem ou com os quais se relacionam. Nesse caso, analisar visões de 
mundo e idéias transformadas em textos literários supõe investigar as 

                                                 
405   LE GOFF, Jacques, 2003, op. cit., p.535-536. 
406 SILVA, Janice Theodoro. Literatura e Historia en la América Barroca. In: ZEA, Leopoldo 
(compilador). Historia y Cultura en la conciencia brasileña. Mexico: Instituto Panamericano de 
Geografia e Historia, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 31.  (Colección Tierra Firme). Tradução 
livre (feita pelo autor da dissertação) do texto original, em espanhol: “o historiador às vezes lança mão 
da literatura para obter informações que, comparadas ou cruzadas com fatos históricos comprovados 
cientificamente, podem aclarar mais o tema ou período estudado. Este caminho supõe, a partir do 
ponto de vista conceptual, um estudo combinado das informações coletadas na literatura e na 
história”.  
407  DIMAS, Antonio, op. cit., p. 132. 
408 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos 1750 – 1880. Rio de 
Janeiro: Ouro sobre azul; São Paulo: FAPESP, 2009, p.31. 
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condições de sua produção, situando seus autores histórica e 
socialmente409. 

As razões de os historiadores recorrerem aos textos literários estão na 

dificuldade de encontrarem-se outros documentos que dessem margem à 

reconstrução da história das mais antigas sociedades humanas. No entanto, esses 

pesquisadores deram-se conta de que o apelo à literatura também tinha utilidade 

para a análise de culturas que contivessem maior gama de documentos, pois os 

recursos literários aclaravam dúvidas e obscuridades, não sanadas com a utilização 

de outras fontes históricas410·.    

A interpretação das narrativas literárias, estejam elas apresentadas sob a 

forma de contos, poesias ou romances, requer o prévio conhecimento e o uso de 

conceitos inerentes à Teoria Literária, tais como foco narrativo, recortes espacial e 

temporal da narrativa, compreensão das metáforas, perfil dos personagens e 

verossimilhança. Não existe, no entanto, uma previsão de metodologia a ser 

utilizada; prevalece o bom senso a nortear os trabalhos do historiador que, conforme 

o caso sob análise, construirá o seu método de pesquisa 411.  

Deduz-se, então, que a exegese de um texto literário necessita da 

compreensão das suas especificidades internas e das decorrentes de eventual 

cotejo com outras modalidades de textos. Além disso, as análises não se restringem 

ao conteúdo da obra, mas elas levam em conta, também, o modo peculiar como é 

realizada a literatura, ou seja, as metáforas e signos usados na criação literária (a 

literariedade) 412.      

Assinala Costa Lima que a literatura apresenta caráter de não documental, 

porém, simultaneamente, possui a qualidade de documento; essa aparente 

contradição tem a ver com a formação discursiva que é inerente à literatura, 

porquanto não objetiva provar aquilo que declara413·. Ainda segundo esse 

pesquisador, 

o documento desempenha um papel decisivo na pesquisa histórica, na 
análise do discurso literário ele é um elemento secundário; secundário não 
significa que possa ser dispensado, mas apenas que o analista deve ter 

                                                 
409 FACINA, ADRIANA. Literatura & sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p.25. (Ciências 
sociais passo-a-passo; 48). 
410 FERREIRA, Antonio Celso. A fonte fecunda. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de 
(orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009, p. 84. 
411 Ibid., p.81.                                                
412 Ibid., p. 66. 
413 LIMA, Luiz Costa. Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986, p.192-193. 
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consciência da impossibilidade de, a partir dele, inferir a configuração do 
teatro mental que forma o seu objeto414 .  
 

Mesmo que estejam a interagir saberes, em diálogo com o mundo, as escritas 

literária e histórica apresentam assimetrias em seus sistemas de significação. Aduz 

Bosi que, ao se buscar as fronteiras da literatura, depara-se com “um chão sólido de 

conceitos pelos quais tudo o que guarda um compromisso direto com a experiência 

(com a experiência consensualmente verificável) é não-ficção” 415.  

  Porém, nas análises interdisciplinares entre a literatura e a história aparece 

um ponto de complementação, não obstante as suas especificidades: 

a literatura é um produto da imaginação criadora. Diferentemente da 
literatura, a história é uma atividade racional de conhecimento e 
interpretação do passado, utilizando-se de toda aparelhagem técnica e 
conceitual, fornecida por diversas ciências auxiliares. Seu objeto é o fato 
histórico acontecido precisamente num determinado tempo e lugar. Não 
pode fugir do fato e a ele se dirige através de documentos escritos ou 
monumentais, os vários testemunhos da ação humana através dos tempos 
e nos lugares. É, portanto, uma ciência, isto é, uma atividade rigorosa que 
visa ao estabelecimento dos fatos, com a possível certeza que lhe dão o 
método e as técnicas científicas416.   
 

Ao se fazer uma comparação entre as narrativas literária e histórica, verifica-

se a presença de traços literários nesta última, o que acarreta, segundo alguns 

historiadores, a necessidade de reconhecimento de características específicas da 

disciplina na narrativa histórica, como tratamento de dados, levantamento de 

hipóteses e averiguação de resultados. Em razão dessas particularidades, há 

necessidade de confrontação das representações do universo ficcional com outras 

fontes, a fim de obter a aproximação da realidade histórica417.  

Também deve ser observado que  

o discurso literário resulta de uma reflexão e se constitui em uma mediação 
social, tal como o discurso histórico. Daí ser possível através das técnicas 
de expressão literária, tais como os modos de narrar e construir pontos de 
vista, poder-se revelar a história418 .  
 

Acresce que, para Luciano de Samósata, há um fosso a separar a poesia da 

história, em virtude de certas permissibilidades da poesia não se coadunarem com 

as análises históricas Os pressupostos dessas diferenças transbordam para o 

debate historiográfico: 
                                                 
414 LIMA, Luiz Costa, op. cit., p. 200. 
415 BOSI, Alfredo, 2013, op. cit., p.223. 
416 FEIL, Roselene Berbigeier. Dois olhares sobre o mesmo tema: diálogos interdisciplinares entre 
história e literatura no romance Incidente em Antares, Espéculo, Revista de Estudios Literarios, 
Universidad Complutense de Madrid, n. 43, 2009, p.4. 
417 FERREIRA, Antonio Celso, 2009, op. cit., p.77. 
418 SANTOS, Zeloi Aparecida Martins dos, op. cit., p.6. 



117 

 

  

Assim, parecem ignorar esses tais que da poesia e dos poemas umas são 
as intenções e que eles têm regras próprias, enquanto as da história são 
outras. Na poesia, com efeito, há liberdade pura e uma única regra: o que 
parece ao poeta. Pois ele é inspirado e possuído pelas Musas, de modo 
que, mesmo se quiser atrelar um carro a cavalos voadores, mesmo se puser 
outros correndo sobre a água ou sobre pontas de espigas, ninguém se 
importará 419·. 

 

 Já a história tem de despojar-se, ainda segundo Luciano420, de adornos 

(mitos, encômios, exageros), sob pena de converter-se numa prosa poética. As 

distinções entre a literatura e a história, no entanto, não estão centradas na natureza 

ficcional da primeira e no caráter real da segunda, porque se pode perceber na 

produção do discurso histórico uma escrita construída pelo historiador com base na 

análise documental, porém acrescida de imaginação e de estratégias típicas do 

discurso literário. 

Trata-se, então, de conceber a história como ficção controlada, devendo-se 

levar em consideração três premissas: que o historiador terá seu ofício condicionado 

pelo arquivo, pelos documentos e por vestígios do passado que subsistiram; que a 

história será controlada pelo relacionamento estabelecido pelo historiador-narrador 

com o objeto de seu estudo e que, na busca de representação da realidade, a 

história buscará a verdade no nível mais aproximado possível do real 421.     

Na América portuguesa, a utilização da escrita apresentou feição específica, 

pois foi um importante instrumento para a concessão de benesses, em razão da 

apropriação do direito das mercês pela prestação de serviços. Esta peculiaridade do 

uso da escrita entrecruzou campos de conhecimento distintos e adjacentes (história 

e literatura), e justapôs, no império lusitano, a percepção de redes clientelares à 

ação estatal no século XVIII. 

Assim, 

os descobrimentos originaram dois tipos de literatura dirigida aos 
soberanos. O primeiro explorava as potencialidades do comércio, exaltava 
riquezas e singularidades, realizando um inventário da geografia, da 
natureza e das comunidades. Dedicado aos feitos de súditos em mares 
distantes, o segundo obedecia a uma cronologia, era história destinada a 
singularizar acontecimentos e heróis422.  
 

                                                 
419  LUCIANO, de Samósata. Como se deve escrever a história. Tradução, introdução, apêndices e o 
ensaio “Luciano e a história”: Jacyntho Lins Brandão. Edição bilíngüe. Belo Horizonte: Tessitura, 
2009, p. 39. 
420  Ibid., p.39. 
421  PESAVENTO, Sandra Jatahy. Fronteiras da ficção: diálogos da história com a literatura, Revista 
de História das Idéias, Coimbra, v.21, 2000, p.39. 
422 RAMINELLI, Ronald. Viagens ultramarinas: monarcas, vassalos e governo à distância. São Paulo: 
Alameda, 2008, p. 26. 
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Compreende-se, desta forma, porque, ao longo do processo português de 

expansão marítima, os serviços que os vassalos prestavam à Coroa não se 

restringiam às campanhas militares, eles direcionaram-se, também, para informes 

sobre o ultramar que ajudassem na viabilização administrativa. 

 Em decorrência, foram redigidos relatórios, cartas e tratados para a sede da 

monarquia lusa, contendo descrição sobre os nativos, costumes e produtos da terra, 

tornando-se a escrita, tal qual a espada, um conhecimento imprescindível para o rei 

e um serviço que trazia privilégios para os súditos que os prestavam. Somente, nos 

meados do século XVIII, com os novos conhecimentos científicos é que a utilização 

da escrita pelos vassalos para prestação desses informes e obtenção de benesses 

foi cedendo lugar, para que profissionais instruídos pelo estado (mormente elite 

formada na Universidade de Coimbra) realizassem essa tarefa de coleta de 

informações, comportando a naturalistas e matemáticos, com as suas expedições, 

integrar a engrenagem que objetivava a manutenção das conquistas portuguesas423.   

Aduz Raminelli que esses escritos também relatavam os desmandos dos 

governantes locais e os contrabandos e que aos vice-reis e governadores também 

chegavam serviços prestados pelos subordinados; produzindo conhecimento, os 

vassalos desfrutavam privilégios, além de alimentar as redes, integrando territórios e 

povos do império424. 

 

 

3.2 José Basílio da Gama e Frei José de Santa Rita Durão: a contextualização 

de seus escritos 

 

 Em virtude de a compreensão das obras literárias necessitar não apenas da 

análise do seu conteúdo e do seu específico modo de criação, mas da 

contextualização do escrito, faremos a seguir o estudo contextualizado de O 

Uraguai, de José Basílio da Gama, e de Caramuru, de Frei José de Santa Rita 

Durão. 

 

 

3.2.1     José Basílio da Gama 

                                                 
423 RAMINELLI, Ronald, op. cit., p. 8 - 9. 
424 Ibid., p. 20. 
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 José Basílio da Gama, autor de O Uraguai e, em razão de sua produção 

literária, considerado integrante da chamada Plêiade Mineira, nasceu em São José 

do Rio das Mortes (atual Tiradentes – MG), no ano de 1741, filho do capitão-mor 

Manoel da Costa Vilas Boas e de D. Quitéria Inácia da Gama. No Rio de Janeiro, 

Basílio da Gama cursou, de favor, os estudos secundários no colégio dos inacianos; 

quando estava na iminência de proceder aos votos na Companhia de Jesus, ocorreu 

o processo de dissolução e de expulsão desses religiosos dos territórios sob 

dominação lusitana425. 

Segundo José Veríssimo, serviu-se Basílio da Gama da permissão aos não 

professos para largar essa Companhia; em seguida, executou aquele literato um 

périplo: saiu da América portuguesa e foi para o reino, de onde viajou para Roma. 

Na Itália estudou na Arcádia Romana e de lá regressou para os domínios 

portugueses em terras americanas; posteriormente, viajou para Portugal, com o 

intuito de freqüentar a Universidade de Coimbra 426.  

Já na condição de ex-jesuíta, foi preso em Lisboa e condenado ao degredo na 

África, porém não cumpriu a pena. A explicação para a sua nova situação pode 

encontrar-se num poema consagrado às bodas matrimoniais da filha do Marquês de 

Pombal (em que enaltecia as virtudes do genitor da nubente), o Epitalâmio às 

núpcias da Sra. D. Maria Amália, em 1769, ano em que também escreveu O 

Uraguai, publicado pela Imprensa Régia: “como no mesmo volume vinha a Relação 

abreviada, famosa diatribe contra os jesuítas, obra pessoal de Pombal, é legítimo 

conjecturar que por conta deste correra a publicação do poema” 427·.  

Esse epitalâmio pode ter influenciado na obtenção de perdão para Basílio da 

Gama e, até mesmo, na proteção do todo-poderoso colaborador do rei D. José I 

numa demonstração de fusão de interesses particulares com os negócios do Estado 

e do caráter aliancista desses propósitos, haja vista a disseminação da animosidade 

contra os jesuítas e a exaltação das medidas pombalinas em O Uraguai, a 

reabilitação e as benesses auferidas pelo escritor (ofício e mercê).  

                                                 
425 VERÍSSIMO, José, op. cit., p. 114 – 115. 
426 Ibid., p. 115. 
427 Ibid., p. 115.  



120 

 

  

O teor enaltecedor a Pombal e sua prole pode ser visualizado no seguinte 

fragmento do epitalâmio:   

 Que siga os passos, e o paterno exemplo,  
 E se deixe guiar da sua estrella, 
 Que de fortes leões leões se geram,  
 Nem os filhos das águias degeneram 428. 

 
Logrou, então, Basílio da Gama obter a nomeação para ser oficial da 

Secretaria do Reino, o título de escudeiro fidalgo da Casa Real, o hábito de Santiago 

da Espada e renda anual que lhe propiciava meios de subsistência, ao largo de 

eventuais dificuldades financeiras 429, tendo falecido na Corte, em 1795.  

Escreveu Basílio da Gama, além desse epitalâmio e de O Uraguai (obras de 

1769), A declamação trágica: poema dedicado às Belas Artes (1772), A Liberdade 

(1773), Os Campos Elysios (1776), Soneto à Aclamação da Rainha D. Maria I 

(1777), Lenitivo da Saudade (1788) e Quitubia (1791) e fez uso do pseudônimo de 

Termindo Sipílio. 

Deve ser aduzido que, no referido epitalâmio, os embates do Marquês de 

Pombal contra a Companhia de Jesus são comparados, de forma figurada, ao 

antagonismo entre as luzes e as trevas, isto é, iluminismo versus obscurantismo 430. 

Nesse cenário, devemos compreender que a obra O Uraguai, de José Basílio 

da Gama está inserida no movimento literário denominado Arcadismo, Setecentismo 

ou Neoclassicismo que, de forma genérica, buscava exaltar a natureza e a vida 

bucólica.  

Na América portuguesa, essa escola literária adotou duas posturas: vertente 

lírica e viés ideológico; o livro que é alvo de nossas análises direciona-se para a 

segunda modalidade, procurando traduzir influências iluministas na crítica aos 

abusos clericais. Em conformidade com esse entendimento, o livro ora analisado 

“mostra um drama coletivo – a exploração e o massacre do índio, seja pelos 

                                                 
428 GAMA, José Bazilio da. Epithalamio da excellentissima senhora D. Maria Amalia. Disponível em: 
<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/03915700>, p. 5.  
429 VERÍSSIMO, José, op. cit., p. 115. 
430 GAMA, José Bazilio da, op. cit., p 8 – 9. 
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jesuítas, seja pelos portugueses e espanhóis; mas a conveniência política levou o 

poeta a deixar em segundo plano o verdadeiro assunto épico” 431. 

Trata-se, portanto, de poema épico que foge à sua concepção clássica, 

porquanto a caricatura satírica dos jesuítas destoa de epopéia; é constituído por 

cinco cantos com versos brancos, isto é, versos sem rimas; para Antonio Candido, 

no entanto, não se trata de epopéia, mas de obra complexa, com características 

líricas, heróicas e didáticas, uma écloga heróica (mescla de tons pastoris e citadinos 

com o conteúdo político, sintetizado na questão jesuíta) 432. Já o título da obra 

advém do nome do rio que, à margem esquerda, tinha localizados os Sete Povos 

das Missões do Uruguai e a ação narrativa está centrada na expedição efetuada por 

portugueses e espanhóis contra os índios e os jesuítas dessas Missões.  

Acresce que a razão desses conflitos foi a recusa dos índios, apoiados por 

esse clero regular, a se submeterem à Coroa Portuguesa, já que, pelo Tratado de 

Madrid (1750), essa região deveria ser incorporada aos domínios lusitanos, em troca 

da Colônia do Sacramento, cedida pelos lusos aos espanhóis.  

Verifica-se, então que O Uraguai é uma construção literária a oscilar entre a 

exaltação do reino português e o elemento autóctone, rechaçando a ação 

pedagógica e evangelizadora jesuítica, entendido que o recorte temporal observado 

é o da administração pombalina, sob o governo de D. José I (1750 – 1777) 433.  

Em consonância com a formação de redes de sociabilidade, o livro O Uraguai 

tem duas dedicatórias: no texto, a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

governador e capitão-general das Capitanias do Grão-Pará e Maranhão, que era 

irmão de Pombal; em soneto que antecede ao texto, há um oferecimento ao próprio 

Conde de Oeiras. No canto primeiro, o autor exalta o “herói e irmão de heróis” 434, 

referindo-se a Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e marquês de 

Pombal, e explicitando que “em uma só família achou o Rei três irmãos dignos de 

                                                 
431  COUTINHO, Afrânio (dir). A literatura no Brasil. v.1. 2 ed. Rio de Janeiro: Editorial Sul Americana 
S.A., 1968, p. 341.  
432  CANDIDO, Antonio, op. cit., p. 131. 
433 LÓPEZ, Luiz Roberto. Cultura brasileira: das origens a 1808. 2 ed. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS, 1994, p. 72. (Série Síntese Universitária; 5). 
434  GAMA, José Basílio da, op. cit., p.2. 
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repartirem entre si todo o peso do Governo” 435. Tratava-se de Pombal, seu irmão 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado (acima referido) e de outro irmão deles, 

Paulo António de Carvalho e Mendonça, inquisidor-mor de Portugal. Fica patente, 

então o nepotismo e a sedimentação de redes.   

Em se tratando de protagonista, as evidências factuais impuseram ao autor 

de O Uraguai a referência ao nome de Gomes Freire de Andrade, porém presume-

se que “motivos de gratidão para com esse illustre general, deverão também actuar, 

no animo do poeta, que não descuidou-se de introduzir na sua epopéa o brigadeiro 

Alpoim, a quem devia a sua apresentação ao governador e ao bispo”436 ; mais uma 

vez, a análise documental permite-nos sedimentar a existência das redes de 

sociabilidade e de poder no império ultramarino português. 

Já na página inicial da obra, o soneto faz a exaltação da figura de Pombal, ao 

sugerir que se lhe erigisse uma estátua, para reconhecimento dos seus feitos como 

estadista. No entendimento do autor, a obra pombalina estava consagrada de tal 

forma que não era necessário pôr o nome do homenageado na estátua. 

No canto primeiro de O Uraguai, Basílio da Gama pede o amparo de Pombal: 

”protegei os meus versos” 437. E, no canto terceiro 438, há menção ao terremoto e à 

reconstrução de Lisboa, por meio de visões da personagem Lindóia. Verifica-se ser 

mais um pretexto para enaltecer a ação governativa do Marquês de Pombal, visto 

que Basílio da Gama pode ser considerado “o nosso primeiro poeta engagé – o 

apoio à política do Marquês de Pombal, antijesuítica, que culminaria com a expulsão 

da Companhia de Jesus dos domínios portugueses” 439 é a tônica da obra. Todo o 

poema está vazado, então, na caricatura dos inacianos apresentados como 

detentores de sectarismo e sede de poder, além de constituir a referida obra poética 

um discurso atrelado à causa pombalina.   

Deve ser ressaltado que o poeta, com a finalidade de acentuar as suas 

críticas aos jesuítas, considerados como traidores e fomentadores de um império 

                                                 
435  GAMA, José Basílio da, op. cit., nota de rodapé, p. 2. 
436 PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. Resumo de Historia Litteraria. t. II. Rio de Janeiro: 
B.L.Garnier, 1872, p. 373. 
437  GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 2. 
438  Ibid., p. 21. 
439 CASTELLO, José Aderaldo, 1999, op. cit., p. 123. 
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que iria de encontro aos interesses da Coroa lusitana, demonstra simpatia pelo 

autóctone, não obstante ser a sublevação desse grupo a razão dos conflitos com os 

espanhóis e portugueses440·.  

Assim,  

 Se aos Padres seguem os rebeldes povos? 
 Quem os governa em paz e na peleja? 
 Que do premeditado oculto Império  
 Vagamente na Europa se falava 441. 

 
A alusão a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador do Grão-Pará 

e Maranhão, a Gomes Freire de Andrade (futuro Conde de Bobadela) e ao coronel 

José Inácio de Almeida como grupo encarregado de enfrentar a resistência dos 

loyolistas442, bem como a outras autoridades, torna evidente que os postos – chave 

da colônia estavam em mãos de reinóis, cristalizando um estamento privilegiado, 

com laços afetivos e solidários aos interesses dos governantes lusos. 

As redes de sociabilidade que uniam interesses de grupos, por vezes, tinham 

pela frente interesses de facções que lhes eram divergentes, como se observa no 

caso dos inacianos no século XVIII. Inserida neste contexto, a obra de Basílio da 

Gama, traz especificamente no seu canto V, a representação imagética da questão: 

“corolário moral dos acontecimentos: a pintura na abóbada do templo indígena, 

denunciando os males causados pela Companhia de Jesus, justifica, isto é, torna 

eticamente justa, a eliminação total dos jesuítas” 443. 

É a leitura que se faz do fragmento documental a seguir transcrito:  

Na vasta e curva abóbeda pintara  
a destra mão de artífice famoso, 
em breve espaço, e vilas, e cidades,  
E Províncias e Reinos. No alto sólio 
Estava dando leis ao mundo inteiro 
A Companhia. Os Cetros, e as Coroas, 
E as Tiaras, e as Púrpuras em torno 
Semeadas no chão. Tinha de um lado 
Dádivas corruptoras: do outro lado 
Sobre os brancos altares suspendidos 

                                                 
440 CASTELLO, José Aderaldo. Manifestações literárias do período colonial: 1500 – 1808/1836. 3 ed. 
São Paulo: Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975, p.170.  
441 GAMA, José Basílio da, op. cit., p.5. 
442 Ibid., p. 2 – 3. 
443 MARTINS, Wilson, op. cit., p .430. 
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Agudos ferros, que gotejam sangue 444.  
 

Embora O Uraguai proponha-se a tratar da chamada guerra guaranítica 

travada pelos luso-espanhóis contra os guaranis, no ano de 1756, e deprecie a 

atividade missioneira jesuíta, é um escrito com características que o singularizam. 

Apresenta-se essa obra composta de dois planos: um compreendendo os versos e 

outro com notas que integram a composição, consideradas complemento em prosa, 

porquanto nessas notas é efetuado o ataque frontal aos jesuítas e a exaltação de 

Pombal, aplainando as asperezas dos versos para que neles transpareçam o lirismo 

do poeta 445.  

O mencionado poema não deve ser considerado exemplo para a exaltação de 

brasilidade, em virtude de o elemento autóctone ter sofrido derrota pela força das 

armas e por estar a razão ao lado do europeu, porém a referência, de forma positiva, 

às qualidades dos nativos e a ênfase na transferência da condição negativa de 

antagonista para os  inacianos possibilitam vê-lo como precursor do indianismo  de 

natureza romântica446. Desta forma,  

apesar de o poema assumir-se como a narração de um episódio ligado à 
história da colonização portuguesa na América, ou seja, de ser uma 
louvação das ações dos colonizadores, o narrador, em vários momentos, 
permite-se narrar os acontecimentos a partir do ponto de vista dos 
colonizados, por eles demonstrando simpatia e a eles dedicando descrições 
positivas que os alçam ao posto de heróis447. 

No tocante à sua estrutura, acha-se a obra O Uraguai distribuída por cinco 

cantos que comentaremos a seguir, entendido que  

do ponto de vista funcional, o herói do poema, considerado como tal aquele 
que se faz vitorioso no confronto bélico, e que recebe do poeta os epítetos 
mais enobrecedores, é, portanto, não um dos destemidos indígenas postos 
em cena, mas o general português Gomes Freire de Andrade. Gomes Freire 
de Andrade, no poema, é perfeita encarnação do ideal iluminista do chefe 
guerreiro que antes faz uso da razão que das armas, mas que não hesita, 
em último caso, em a elas recorrer para impor sua vontade 448·. 
 

Essa percepção aparece já no primeiro canto, quando assim se expressa 

esse oficial: “Tentem-se os meios de brandura e de amor; se isto não basta, farei a 

meu pesar o último esforço” 449. 

                                                 
444  GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 30. 
445  CANDIDO, Antonio, op. cit., p.132. 
446 BASTOS, Alcmeno. Entre a bondade natural e o discurso ilustrado: o índio em O Uraguai, de 
Basílio da Gama, O eixo e a roda: revista de literatura brasileira, v. 9/10, Belo Horizonte, 2003/2004, 
p. 247. 
447 OLIVEIRA, Andrey Pereira de. Imagens do nativo-americano nas epopéias coloniais brasileiras do 
século XVIII, Antares, v.3, n.6, Caxias do Sul, jul./dez. 2011, p.127.  
448 BASTOS, Alcmeno, op. cit., p. 254. 
449 GAMA, José Basílio da, op. cit. p. 9. 



125 

 

  

  Ainda no primeiro canto, são colocados diante do leitor a devastação e o 

resultado sangrento dos choques entre os exércitos ibéricos e os nativos guaranis. 

Além disso, nesse canto é feito, a título de introdução, um detalhamento da 

preparação das tropas espanholas e portuguesas e são expostos, pelo general 

Gomes Freire de Andrade, os motivos da ofensiva, num discurso dirigido aos demais 

comandantes (a necessidade de cumprimento do tratado que demarcava limites dos 

territórios pertencentes a Portugal e a Espanha e o ataque efetuado pelos índios a 

um forte lusitano, por sugestão dos inacianos, antes mesmo da união dos dois 

contingentes militares). 

 Vicissitudes naturais e o atraso na chegada do aliado espanhol fizeram com 

que o general português abandonasse o ponto em que se encontrava, sem 

prosseguir a marcha para o combate. Três aspectos sobressaem nesse canto: o 

destemor dos guaranis, o oportunismo dos padres e a firmeza do comandante luso 

que só deixou o ponto, quando não mais poderia permanecer no local, em razão de 

enchentes do rio. 

 Já o canto segundo comenta a marcha dos exércitos português e espanhol 

até o local onde estão acampados os guerreiros guaranis. Nesse cenário, é tentada 

uma solução negociada, com a busca de um diálogo entre os líderes indígenas Sepé 

Tiaraju e Cacambo e o general lusitano; o discurso de Cacambo é voltado para a 

razão e para a diplomacia, o de Sepé para a inflexibilidade e a agressão e o de 

Gomes Freire para a persuasão, na busca de convencer os índios de que estão 

sendo manipulados pelos jesuítas, construtores de um tirano domínio:  

do confronto das falas dos três homens envolvidos na negociação 
fracassada sobressai a relativa neutralidade do poeta. Do ponto de vista 
estritamente lógico, as razões de cada um são tão aceitáveis quanto as dos 
outros, e, sobretudo, são sinceros todos eles. O poeta não lhes atribui 
perfídia nas negociações, que acontecem em clima de mútuo respeito, 
mesmo no caso do arrogante desafio de Sepé 450. 
 

 Por não haverem chegado a bom termo as tratativas, é travada a batalha, na 

qual a superioridade bélica dos europeus prepondera e é morto o líder guarani Sepé. 

Importa observar, no entanto, que os nativos já não estão “representados dentro do 

esquematismo que os via como uma massa anônima e má. São nomeados e 

individualizados, e – o que ainda é mais importante - ganham poder de voz” 451. 

                                                 
450 BASTOS, Alcmeno, op. cit., p. 258. 
451 OLIVEIRA, Andrey Pereira de, op. cit., p. 129. 
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O discurso de Sepé na anterior e mal sucedida tentativa de acordo também 

dá ensejo a outras considerações:  

 Fez mais do que devia; e todos sabem  
 Que estas terras, que pisas, o céu livres 
 Deu aos nossos avôs; nós também livres 
 As recebemos dos antepassados. 
 Livres as hão de herdar os nossos filhos. 
 Desconhecemos, detestamos jugo  
 Que não seja o do céu, por mão dos padres. 
 As frechas partirão nossas contendas  
 Dentro de pouco tempo: e o vosso Mundo,  
 Se nele um resto houver de humanidade,  
 Julgará entre nós; se defendemos  
 Tu a injustiça, e nós o Deus e a Pátria452. 
    

Trata-se da percepção de uma ambigüidade ideológica, porque, de um lado, 

ao defender a posse das terras, o índio legitima seu posicionamento, mas, por outro 

lado, seu discurso vem a carecer de legitimidade, quando ele submete esses seus 

motivos às causas jesuíticas453. 

   No canto terceiro há o relato do prosseguimento da marcha do exército de 

Gomes Freire de Andrade para o local das Missões. No decorrer dessas andanças, 

sucede um incêndio em seu acampamento, provocado por Cacambo, que fora 

instado a tomar esta atitude por um sonho que tivera com Sepé, o líder indígena já 

morto. No entanto, o fogo foi debelado, sem provocar maiores estragos no exército 

ibérico e, para Cacambo, estava preparado um desfecho trágico. Ao retornar para 

junto de seu povo, o guerreiro é atraiçoado, preso e envenenado pelo padre Balda. 

Este jesuíta é apresentado como o grande vilão da narrativa; as razões do seu torpe 

ato estão na intenção de colocar na liderança da tribo o seu filho Baldetta, além de 

exigir que a viúva do assassinado casasse com esse seu bastardo e afilhado. A 

jovem viúva decide não se entregar a Baldetta e a matar-se, após procurar a 

feiticeira Tanajura, com o intuito de que, pela magia, fosse propiciado um encontro 

dela com o seu amado Cacambo. A visão que a feiticeira traz para Lindóia 

demonstra a vingança do assassinato de Cacambo: o terremoto que assolou Lisboa, 

a obra de Pombal para reconstruir o devastado reino português e a expulsão dos 

jesuítas por esse ministro do monarca luso. 

No canto quarto é descrita a aproximação dos exércitos de Gomes Freire da 

missão jesuítica, após ter superado a última resistência, e seu êxtase ao descortinar 

a natureza desse local. Nesse ínterim, ao ser procurada Lindóia para o casamento 
                                                 
452 GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 13. 
453 OLIVEIRA, Andrey Pereira de, op. cit., p. 129. 
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com o filho bastardo do padre Balda, é ela encontrada morta, picada por uma 

serpente, consistindo a morte de Lindóia num trecho que denota a conjugação de 

aspectos líricos, indianistas e, até mesmo, pré-românticos:  

Inda conserva o pálido semblante  
Um não sei quê de magoado e triste,  
Que os corações mais duros enternece  
Tanto era bela no seu rosto a morte!454 
 

Há que se levar em consideração, entretanto, que a obra está impregnada pelo 

”disfarce épico de Basílio da Gama” 455. A ação prossegue com o incêndio na 

redução, determinado pelo padre Balda, em virtude da notícia de que os europeus já 

estavam chegando perto, e ocorre a fuga dos remanescentes índios. 

O quinto e último canto manifesta o triunfo de Gomes Freire ao entrar no 

centro da redução, além de descrever um painel que se encontrava na abóbada da 

igreja e que era revelador dos atos reprováveis da Companhia de Jesus. O general 

vitorioso resolve ir até a aldeia próxima onde se haviam refugiado os índios e padres 

e, ali, obrigá-los a prestar obediência ao monarca luso. O encerramento do poema 

dá-se com a comentada pretensão do autor de que seu escrito terá o valor 

reconhecido pela Arcádia Romana e pelos pósteros. 

 

 

3.2.2     Frei José de Santa Rita Durão 

 

 

 Nasceu Frei José de Santa Rita Durão em Cata Preta (MG), provavelmente 

em 1722, e morreu em Lisboa no ano de 1784. O início de seus estudos foi feito no 

Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro até os nove anos, quando se mudou para 

Portugal, tendo proferido votos na Ordem de Santo Agostinho, para onde se 

transferira; fez doutorado em teologia na Universidade de Coimbra aonde veio a dar 

aulas, após seu retorno de temporada na Itália. A análise do contexto ideológico de 

Caramuru leva à reflexão de que: “durante o período pombalino, o reacionarismo de 

                                                 
454 GAMA, José Basílio da, op. cit. p. 28. 
455 CANDIDO, Antonio, op. cit., p. 131. 
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Rita Durão levou-o ao exílio, de onde retornou em glória quando o restauracionismo 

assumiu o poder” 456·. 

Foi Durão o pregador de um sermão em que dava graças pelo fato de o rei 

português D. José I ter escapado de um atentado, ao mesmo tempo em que proferia 

acusações aos seus presumíveis autores, especificamente os jesuítas. Após o 

discurso, escreveu Frei José a Pastoral (1759) em que implicava os loyolistas no 

tentado regicídio, porém não logrou obter as pretendidas benesses com as suas 

atitudes e, sentindo-se culpado pelas injúrias e calúnias cometidas, resolveu exilar-

se em Roma e retratar-se perante o papa Clemente XIII. Somente após D. Maria I ter 

subido ao trono, Durão retornou a Portugal e passou a lecionar na Universidade de 

Coimbra457·.       

Ainda no tocante à obra de Santa Rita Durão, tem sido admitida por alguns 

pesquisadores a possibilidade da existência de algumas composições inéditas; é o 

caso da Égloga Piscatória de Forgino e Duriano, dedicada ao nascimento de D. 

José, Príncipe da Beira e do Brasil, que foi o filho primogênito dos reis lusitanos D. 

Maria I e D. Pedro III e que nasceu em 20 de agosto de 1761. Essa égloga, que 

apresenta decassílabos com rima emparelhada e, não obstante já ter sido noticiada, 

faltou-lhe a impressão e foi reencontrado seu manuscrito no acervo do Dr. José 

Mindlin, em São Paulo 458.  O Caramuru, no entanto, é a obra mais discutida e 

conhecida do referido literato setecentista. 

Na América Portuguesa, duas obras de árcades mineiros estão centradas nas 

reformas pombalinas. Assim, José Basílio da Gama em O Uraguai enaltece a ação 

governativa de Pombal, mormente a expulsão dos jesuítas, e Frei José de Santa 

Rita Durão em Caramuru defende a ação missionária dos inacianos. Aproximam-se 

os dois poemas por serem épicos, da autoria de integrantes da “Plêiade Mineira” e 

com traços indianistas, porém “ o Uraguai e o Caramuru formam na verdade um par 

                                                 
456 KOTHE, Flávio René. O cânone colonial: ensaio. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, 
p. 346. 
457 BIRON, Berty R.R. Caramuru: uma transposição do Velho Para o Novo Mundo, Navegações, v.3, 
n.1, Porto Alegre, jan./jun.2010, p. 41-42. 
458 TOPA, Francisco Uma égloga inédita de Santa Rita Durão, Terceira Margem - Revista do Centro 
de Estudos Brasileiros (Adolfo Casais Monteiro), n.3, Porto, Faculdade de Letras, 2002, p.15. 
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antitético: este é visivelmente uma réplica ao primeiro e, para além dele, a toda a 

Ilustração portuguesa” 459. 

Em 1781, já transcorridos doze anos da publicação de O Uraguai, foi 

publicado o poema Caramuru, da autoria de Frei José de Santa Rita Durão. Aborda 

esta obra, de forma mítica, como Diogo Álvares Correia, aventureiro e náufrago 

português, que chegou às costas baianas, foi “recolhido pelos índios, maravilhou-os 

com sua espingarda, vindo a gozar de grande autoridade entre eles e a esposar a 

índia Paraguaçu, que levou à Europa para ser batizada” 460·. 

Trata-se de um personagem que representa o espírito de aventura que 

impulsionou os portugueses a atingirem terras e mares que, até então, não se 

conhecia. A união do Caramuru com uma nativa contribuiu para que os portugueses 

construíssem o seu império ultramarino, pois favoreceu a penetração e a fixação 

lusitanas nos trópicos, território hostil e desconhecido, além de, com a sua 

descendência, ser um dos marcos na miscigenação cultural brasileira 461.    

 No entanto, em Caramuru o índio aparece denegrido, quando da prática da 

antropofagia, ou é exaltado, se tivesse feito a conversão para a fé cristã, o que 

significaria estar em consonância com a missão catequética, explicitando a obra o 

anti-iluminismo do autor462. 

 Esse poema é considerado integrante da linha nativista e traz na segunda 

estrofe “invocação a Deus, e da terceira à oitava, a dedicatória a D. José, a quem 

solicita que dê atenção ao Brasil e em particular aos seus habitantes primitivos, 

vistos com simpatia e considerados dignos ou capazes” 463 de fazerem parte da 

civilização cristã. 

Ao conviver com duas culturas, extrai-se a percepção de que a dupla 

identidade Diogo Álvares/ Caramuru buscava tanto a reafirmação da colonização 

lusa, quanto o ensino dos índios, a fim de que pudessem, educados e conversos, 

                                                 
459  CANDIDO, Antonio, op. cit., p.192. 
460  COUTINHO, Afrânio (dir.), op. cit., p.350. 
461 RAMOS, Fábio Pestana; MORAIS, Marcus Vinícius de. Eles formaram o Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2010, p.13 – 31. 
462  LÓPEZ, Luiz Roberto, op. cit., p.72. 
463 CASTELLO, José Aderaldo, 1975, op. cit., p.173. 
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saírem da barbárie e obterem a salvação cristã 464·. O poema promove a justificação 

da “colonização como empresa religiosa desinteressada, trazendo a catequese ao 

primeiro plano e com ela cobrindo os aspectos materiais básicos. Assim encarado, 

Diogo Álvares nada mais faz que preparar o caminho”465  pois  

São desta espécie os Operários santos, 
Que com fadiga dura, intenção reta, 
Padecem pela Fé trabalhos tantos, 
O Nóbrega famoso, o claro Anchieta: 
Por meio de perigos, e de espantos, 
Sem temer do gentio a cruel seta, 
Todo o vasto Sertão tem penetrado, 
E a Fé com mil trabalhos propagado 466.  

 

Em Caramuru a história do Brasil é percebida como “uma crônica militar, em 

que o guerreiro se torna, a seu modo, missionário da defesa da fé (Cantos VIII e IX). 

Trata-se, portanto, de uma epopéia religiosa, antipombalina” 467, em virtude dos 

embates lusitanos contra os protestantes franceses e os flamengos, buscando a 

preservação da ortodoxia cristã, e dos trabalhos direcionados para a catequese dos 

índios, a fim de conduzi-los à fé católica. 

O clímax da apologia para a ação evangelizadora dos jesuítas na América 

portuguesa é visualizado no Canto X do poema, conforme fragmento abaixo: 

De Varões Apostólicos um bando 
Tem de inocentes o esquadrão disposto, 
Que iam na Santa Fé disciplinando, 
Todos assistem com modesto rosto: 
O Catecismo em cântico entrando, 
No idioma Brasílico composto 
Do Exército que Inácio à Igreja alista 
Para emprender a bárbara conquista 468.  
 

 A referida obra de Santa Rita Durão está distribuída por dez cantos e em 

oitava rima. Nela é relatada a história do Brasil dos séculos XVI a XVIII (com ênfase 

na história baiana) e é feita descrição de viagens, guerras, festas, frutas, legumes, 

costumes e comportamentos.  

Além disso, a composição de o Caramuru apresenta estilo camoniano e 

extensão não só no tamanho, mas no tempo que abrange e na quantidade de 

                                                 
464 AMADO, Janaína. Diogo Álvares, o Caramuru, e a fundação mítica do Brasil, Estudos Históricos, 
v. 14, n. 25, Rio de Janeiro, 2000, p.14. 
465 CANDIDO, Antonio, op. cit., p.193. 
466 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p. 202. 
467 MARTINS, Wilson, op. cit., p. 487. 
468 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p.201. 
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informes e dados que detalha, sendo o poema da América portuguesa que mais tem 

versos dedicados ao indianismo 469·.  

 Se, por um lado, Caramuru é um discurso poético que recupera o modelo de 

Os Lusíadas, com ajustes de aplicação, por outro lado, o poema de Santa Rita 

Durão constitui um enunciado de natureza persuasiva e um escrito com objetivos 

políticos, porquanto buscou celebrar feitos a serem imitados para a grandeza da 

Coroa portuguesa e tratou de imortalizar a memória dos que foram vencidos, com as 

representações da sujeição do gentio e das derrotas francesas e holandesas em 

suas invasões e tentativas de assentamento na América portuguesa 470. 

Aponta o autor nas Reflexões prévias e argumentos que “os sucessos do 

Brasil não mereciam menos um Poema que os da Índia. Incitou-me a escrever este 

o amor da Pátria” 471·, o que expressa um sentimento nativista que deve ser 

compreendido como constituído “de lealdade portuguesa e de amor à terra natal, 

sentimento que se dividia entre a nação, que era Portugal, e a pátria, que era o 

Brasil” 472. Cumpre acrescentar que essas reflexões, como o nome indica, 

antecedem ao poema de Santa Rita Durão.  

Deduz-se, ainda, que, nesse comentário das Reflexões prévias e argumentos, 

está presente o procedimento da emulatio, ou seja, o estabelecimento de uma ponte 

entre a obra ora elaborada e a obra que lhe serviu de referência. Para o autor de 

Caramuru, os feitos lusitanos na América têm grandeza similar aos realizados pelos 

portugueses nas Índias, daí fazerem jus, também, a um poema de natureza épica. 

Além disso, ao pretender igualar-se a um poema produzido com excelência, a 

emulatio, se chegada a bom termo, acarretará louvor para o poeta e lugar de 

destaque entre os épicos para a obra de Santa Rita Durão 473.  

 No Canto I encontramos a proposição do poema, ao fazer o poeta a menção 

à terra que será cantada e ao herói que nele será louvado, o Filho do Trovão. Em 

seguida, ocorre a invocação, com o pedido a Deus de proteção para a realização 

dos propósitos da obra. Posteriormente, é feita a dedicatória do poema a D. José, 

Príncipe do Brasil, o herdeiro do trono lusitano, a quem ele pede olhar pelos nativos 

                                                 
469   OLIVEIRA, Andrey Pereira de, op. cit., p. 130 – 132. 
470  SANTOS, Halysson F. Dias. Exegi Monumentum Aere Perennius: Poesia Épica e Memória no 
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da América portuguesa cuja integração à civilização cristã poderá fazer com que a 

grandeza de Portugal renasça nos trópicos. 

 O prosseguimento do Canto l é feito com a descrição do temporal que fez 

naufragar o navio que conduzia Diogo Álvares Correia e o subseqüente encontro 

dele e de seus companheiros com os indígenas na praia baiana. Depois, é feita a 

narração pelo náufrago Fernando do episódio do índio que, após a conversão ao 

cristianismo, morreu e veio a transformar-se no pico da Ilha do Corvo (Açores), 

servindo este pico como indicativo da caminhada missionária; em seguida, descreve 

o Canto os preparativos de um ritual de natureza antropofágica.  

No entanto, esse ritual não ocorre, em razão de ataque efetuado por tribo rival 

que libertou os prisioneiros portugueses, possibilitando aos antigos náufragos 

embrenharem-se pelas florestas e não deixarem pegadas de suas fugas.  

No canto II, o poeta comenta que Diogo Álvares, não obstante a fraqueza e a 

enfermidade de que estava acometido, logrou vestir a armadura e portando arma de 

fogo e pólvora, buscou auxiliar os seus companheiros fugitivos. A sua aparência 

incomum fez com que os nativos que se deparavam com ele pensassem tratar-se de 

presença fantasmagórica, demoníaca; o terror que infundiu e o acendimento de 

candeia na gruta onde estava fizeram com que os índios temessem o emboaba, o 

não autóctone. Esse temor aumentou, quando, em uma caçada, o português utilizou 

a espingarda, razão de ser concebido como Caramuru, o Filho do Trovão.  

 Com essa dualidade de nomes podem ser percebidas no português ações e 

mito, já que “Diogo é o herói atuante no seu papel de converter os indígenas e 

conquistar novos territórios, enquanto Caramuru é um nome mágico, que estabelece 

uma aura em torno da figura que dá titulo à epopéia”474.    

Verifica-se, ademais, que a leitura da prática poética utilizada na epopéia do 

Caramuru é conhecida como retórica do sublime, porque o estilo acarreta um deleite 

pelo efeito provocado; é o arrebatamento induzido por metáforas como raio, corisco 

ou trovão 475·. 

 Em suas estrofes finais, o Canto II trata do retorno de Caramuru para a aldeia 

tupinambá, a hospitalidade e o respeito que granjeou entre os nativos e a paixão que 

passou a nutrir pela índia Paraguaçu e que era por ela correspondida. 
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 Em seu Canto III, o poema de Santa Rita Durão aborda o diálogo travado 

entre Diogo Álvares e o chefe indígena Gupeva sobre a criação do universo por 

Tupã, ser que governa o mundo, bem como sobre as idéias nativas acerca do 

inferno, do céu, e do tempo, ficando o lusitano surpreso com a eloqüência 

demonstrada pelo índio. Observa-se o direcionamento deste Canto para o debate 

sobre temas religiosos, buscando o passadista Santa Rita Durão extrair das lendas e 

hábitos nativos tradições e fontes que correspondam, mesmo que de forma não 

acentuada, aos princípios bíblicos476.  

 A conversa prosseguiu, com a discussão acerca da mitológica passagem de 

São Tomé pelas terras da então América portuguesa, até ser interrompida pelo 

ataque dos caetés. Os invasores, no entanto, tiveram de bater em retirada, ao se 

verem alvo de tiro de arcabuz efetuado por Diogo Álvares e por acreditarem que o 

céu lhes caía por cima. 

 O Canto IV traz a informação acerca dos motivos da guerra entre os caetés e 

os tupinambás. As tribos estavam a guerrear, porque Paraguaçu era objeto de 

desejo entre o caeté Jararaca e o tupinambá Gupeva, provocando a invasão inimiga 

à aldeia de Gupeva. Inconformado com o revés inicial, Jararaca solicitou o auxílio de 

outras tribos amigas, alegando que os tupinambás estavam subjugados pelo 

emboaba e, se os caetés e seus amigos não reagissem, seriam dominados pelos 

emboabas. 

 É o entendimento que se extrai do fragmento abaixo mencionado:  

Se o Sacro ardor, que ferve no meu peito,  
Não me deixa enganar, vereis que um dia 
((Vivendo esse impostor) por seu respeito 
Se enchera de Emboabas a Bahia:  
Pagaram os Tupis o insano feito, 
E vereis entre a bélica porfia  
Tomar-lhe esses estranhos já vizinhos,  
Escravas as mulheres c’os filhinhos477.   
 

 Ao fazer alusão ao raio provocado pela arma de Diogo Álvares, Jararaca 

confirma que ele é real, porém não tem origem divina. Com a retomada dos 

conflitos, Paraguaçu corre perigo e é salva pelo português, sendo concluído o canto 

com a eclosão de mais um tiro da espingarda de Diogo. 

No Canto V o autor comenta os preparativos para os rituais antropofágicos 

dos tupinambás, com a utilização de prisioneiros caetés. Após, ocorreu novo 
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ataques dos caetés aos tupinambás e a resistência destes últimos. Os novos 

estampidos que saíram da arma de Diogo provocaram estragos nas hostes inimigas, 

inclusive um desses tiros matou Jararaca. Por fim, o Caramuru conseguiu a 

submissão dos principais das tribos do sertão. 

Há no Canto VI a observância dos costumes dos naturais da terra, pois os 

chefes índios oferecem as suas filhas para Diogo, pretendendo desta forma 

assegurar o parentesco com o herói. O lusitano, entretanto, resolve não aceitar 

essas filhas dos caciques, haja vista o seu amor por Paraguaçu.  

Ainda no Canto VI é comentado pelo autor o encontro, por parte de Diogo, de 

uma gruta que se adaptava aos moldes de uma igreja e que serviria, então, para que 

ele pudesse cuidar da evangelização dos nativos.  

Por fim, Diogo consegue salvar os tripulantes de uma embarcação espanhola 

que naufragara e embarcar, num navio francês, com a sua amada Paraguaçu para a 

Europa, já que estava com saudade de rever aquelas terras. Quando dessa partida, 

algumas índias que gostavam do português resolvem atirar-se ao mar, seguindo a 

embarcação. Sucede, então, o episódio da morte por afogamento de Moema, vítima 

de seu amor não correspondido e, em seguida, o retorno das demais nativas para a 

sua aldeia:  

Perde o lume dos olhos, pasma, e treme,  
Pálida a cor, o aspecto moribundo, 
Com mão já sem vigor, soltando o leme, 
Entre as falsas escumas desce ao fundo:  
Mas na onda do mar, que irado freme,  
Tornando a aparecer desde o profundo;  
Ah Diogo cruel! Disse com mágoa, 
E sem mais vista ser, sorveu-se n’ água478. 
 

  Acresce que Moema e Paraguaçu, não obstante serem nativas da mesma 

tribo, têm perfis distintos. Se Paraguaçu tem a ver com a permeabilidade de uma 

cultura cuja identidade vem a fragmentar-se pela assimilação de valores europeus, 

Moema, neste episódio impregnado pelo lirismo de uma morte causada pelo 

inconformismo da rejeição de Diogo, é a expressão da irresignação com estas 

influências culturais, porquanto se “nenhuma ruptura se produz sem que algo seja 

abalado, cala-se, afoga-se a voz de Moema. Pode-se, dessa forma, reler a morte de 

Moema como o sacrifício do indígena que se nega à aculturação” 479. 
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Posteriormente, já no navio, Diogo relata ao comandante Du Plessis a história 

do descobrimento do Brasil e dos primeiros contatos dos portugueses com os 

habitantes naturais da terra. 

O Canto VII trata da chegada do casal Diogo-Paraguaçu à França e narra 

como ele foi recebido pela corte desse país. Relata, também, o batismo de 

Paraguaçu que passou a adotar o nome de Catarina, em homenagem à sua 

madrinha, a rainha Catarina de Médici. Depois, em atendimento à solicitação do 

monarca francês, Diogo descreve as belezas e a vastidão da América portuguesa, 

mormente a variedade de suas flora e fauna. 

No Canto VIII, encontramos o relato de uma oferta do rei francês a Diogo 

Álvares. Tratava-se de ajuda para a catequese e a integração dos índios ao convívio 

com os brancos europeus. Diogo, no entanto,declinou da oferta, em virtude de sua 

lealdade à Coroa lusa.  

No transcurso da viagem de retorno para a Bahia, Catarina Álvares teve uma 

visão acerca de desígnios reservados para a América portuguesa. Entre esses 

vaticínios encontrava-se a luta dos portugueses contra os franceses, detalhando os 

combates travados pelo governador-geral Mem de Sá e seu sobrinho Estácio de Sá 

contra Villegaignon. Além disso, esse sonho profético descreve a conformação do 

território baiano, o entorno das povoações, fortes e igrejas.   

O Canto IX traz a continuidade da narração de Catarina, especificamente a 

descrição das lutas travadas pelos portugueses contra os holandeses, culminando 

com a vitória dos primeiros e a conseqüente integração de Pernambuco aos 

domínios lusitanos. 

Já o Canto X constitui o ápice poético da obra de Santa Rita Durão e nele o 

sonho profético de Catarina Álvares (a ex-Paraguaçu) chega ao fim com a visão da 

Virgem Maria. Ainda nesse Canto, é descrita a chegada de Diogo e de Catarina à 

Bahia e o agradecimento feito pelos tripulantes da caravela do monarca espanhol 

Carlos V ao português pela ajuda prestada a náufragos hispânicos. 

Em seguida, esse último Canto dá prosseguimento à história da Bahia, 

narrando acontecimentos relativos ao seu donatário Francisco Pereira Coutinho, 

mormente os primórdios do assentamento português naquela região, com a 

colaboração do Caramuru e da tribo tupinambá.     

Observa-se, ainda, no último Canto a apologia da evangelização, enfatizando 

a obra missionária jesuítica, e a discussão acerca da relevância da catequese cristã 
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para a Coroa lusa. Essa exaltação da obra missionária dos jesuítas tem consonância 

com a campanha que buscava a reabilitação da Companhia de Jesus, promovida no 

reinado de D. Maria I, sendo essa exaltação, juntamente ao ideário expansionista do 

império ultramarino lusitano e a busca de reafirmação de valores do catolicismo, 

perceptíveis na invocatio de Caramuru480·. É o que se depreende da análise da 

invocação do poema, abaixo citada: 

 Santo esplendor, que do grão-Padre manas 
 Ao seio intacto de uma Virgem bela;  
 Se da enchente de luzes Soberanas  
 Tudo dispensas pela Mãe Donzela; 
 Rompendo as sombras de ilusões humanas,  
 Tu do grão caso! A pura luz revela  
 Faze que em ti comece, e em ti conclua  
 Esta grande Obra, que por fim foi tua481·.   
 

Também nas estrofes finais é comentada a liberdade de que eram 

merecedores os indígenas. No epílogo, o casal protagonista da obra recebe, na 

América portuguesa, as homenagens que lhe são devidas, por determinação do rei 

lusitano. Portanto, 

o poema épico Caramuru, de frei José de Santa Rita Durão, inscreve-se na 
literatura luso-brasileira de influência camoniana. O autor apresenta a 
ideologia do conquistador português e do missionário católico, embora o 
discurso dos indígenas revele-se nas falas de algumas personagens. A 
conversão parece reduzir as diferenças entre colonizadores e colonizados. 
O Velho Mundo é transposto para o Novo com a proposta de ensinar os 
valores da civilização européia e do cristianismo aos habitantes das terras 
brasílicas482. 
 

Com a entrega de domínio efetuada pelos indígenas para o governador-geral 

Tomé de Sousa, no final do Canto X, observa-se ser a conquista da Bahia o cerne 

da ação épica e Diogo Álvares o seu conquistador, posição atingida após a série de 

circunstâncias referidas no poema; o náufrago tornou-se um herói cristianizador483. 

 

 

3.3 A resignificação de traços da cultura da Idade Média nos livros “O Uraguai” 

e “Caramuru” 

 

                                                 
480 SANTOS, Halysson F. Dias, op. cit., p.137. 
481 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p.1. 
482 BIRON, Berty R.R., op. cit., p.41. 
483 SANTOS, Halysson F. Dias, op. cit., p.116. 
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 A interdisciplinaridade proporcionou para as análises históricas uma maior 

aproximação dos estudos literários. É com esta percepção que buscaremos 

visualizar e compreender elementos da cultura medieva assentes nas obras 

setecentistas O Uraguai e Caramuru.  

 

3.3. 1 O Uraguai 

 

 Na sociedade medieval havia um nítido entrelaçamento entre o natural e o 

sobrenatural, estando a vida política e social impregnada de simbolismos, elementos 

místicos e rituais; vivia-se num contexto que unia imaginário e realidade.Para Le 

Goff,  

esta imbricação do concreto e do abstrato constituiu o próprio fundo da 
estrutura das mentalidades e das sensibilidades medievais. Uma mesma 
paixão e uma mesma necessidade faziam oscilar entre o desejo de 
encontrar por detrás do concreto sensível o abstrato mais verdadeiro, e o 
esforço de fazer aparecer esta realidade oculta sob uma forma perceptível 
pelos sentidos 484.  
 

Ademais, os símbolos eram peculiares traços do pensamento medieval e 

instrumentalizavam a construção de uma relação que se fundamentava na analogia; 

constituíam uma espécie de recurso da mente que tinha por suporte a semelhança, 

traduzindo uma associação direta à transcendência (modo de pensamento 

analógico) ou uma especulação com carga etimológica (a própria palavra apresenta-

se ligada à sacralidade). Assim, gestos, vocábulos, formas e pessoas poderiam: 

assumir ”função simbólica e por isso mesmo evocar, representar ou significar outra 

coisa além do que pretendem ser ou mostrar” 485. Captar a mentalidade daquela 

sociedade pressupõe inserir-se no campo semântico do simbolismo, à cata da 

verdade ínsita na relação entre o material e o imaterial.  

Não obstante o pensamento analógico ter estado no cerne do medievo 

europeu e de possuir encadeamentos distintos do pensamento lógico-linear, ambos 

foram instrumentos que buscaram a decifração do mundo naquele recorte, porque 

coexistem em todos os tempos e lugares, sendo próprios do ser humano. Essas 

                                                 
484   LE GOFF, Jacques, 2005a, op. cit., p.337. 
485 PASTOUREAU, Michel. Símbolo. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean – Claude 
(coordenadores). Dicionário Temático do Ocidente Medieval. v.2. Bauru: EDUSC, 2006, p. 497. 
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modalidades de pensamento foram, portanto, complementares e não excludentes, 

embora houvesse prevalência do pensamento analógico na Idade Média, porque 

pensar utilizando a analogia pressupunha o estabelecimento de pontes entre o 

mundo divino e o mundo humano, ou seja, entre o Modelo e suas criações 

imagéticas 486.     

Se o simbolismo do medievo tinha início no vocabulário, porque ao se 

procurar nomear uma coisa, já se estava tratando de proceder à sua explicação, não 

se pode esquecer outra forma essencial de simbolismo na Idade Média, a dos 

números, considerados medida para as coisas e ligados à realidade487·.  É neste 

contexto que se insere a obra de Rábano Mauro que trata da influência da alegoria 

no pensamento medieval, obra essa elaborada especificamente para facilitar a 

compreensão Sobre a natureza das coisas, as propriedades das palavras e o 

significado místico das realidades e servindo para demonstrar que, por meio dos 

números, pode-se entender aspectos dos mistérios da Revelação488. 

É com esta percepção que se pode analisar a freqüente citação do número 

três na obra O Uraguai, de Basílio da Gama, numa demonstração de que nela 

estava assente o simbolismo místico dos números. 

Nas notas explicativas a respeito da dedicatória do poema, diz o poeta que 

Em uma só família achou o Rei três irmãos dignos de repartirem entre si 
todo o peso do Governo. Com quanto maior glória nossa podem os 
estranhos dizer da Corte de Lisboa, o que já se disse de Roma, ao vê-la nas 
mãos dos três famosos Horácios, Corneille, Horace489. 
 

 Trata-se de referência ao Marquês de Pombal e a seus dois irmãos, também 

ligados à Administração do Império Português (Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado e Paulo António de Carvalho e Mendonça). Além disso, a menção aos 

trigêmeos Horácios reporta-se à história romana, mormente ao combate por eles 

travado contra os Curiácios (também trigêmeos), representantes de Alba Longa 

nessa luta e da qual saíram vencedores os primeiros, constituindo o conflito o 

enredo da peça (tragédia) Horace, do francês Pierre Corneille.    
                                                 
486  FRANCO JÚNIOR, Hilário. Modelo e imagem. O pensamento analógico medieval, Bulletin du 
centre d’études médiévales d’Auxerre/BUCEMA, Hors série nº 2, 2008a, p.3-7. 
487   LE GOFF, Jacques, 2005a, op. cit., p.332 – 335. 
488

   MAURO, Rábano. O significado místico dos números e outros textos medievais de S. Tomás de 
Aquino, S. Agostinho, S. Isidoro de Sevilha e Boécio. São Paulo: GRD, Curitiba: Editora Universitária 
Champagnat, 1992, p. 51-55. Deve-se a Rábano Mauro (c. 784 – 856) a autoria da obra “De 
Universo” (22 livros) que contém no livro XVIII, capítulo III, a abordagem “De numero”. Foi ele abade, 
escritor e educador, além de discípulo de Alcuíno que foi mestre na corte de Carlos Magno (nota do 
autor da dissertação).  
489 GAMA, José Basílio da, op. cit., p.2, nota 3(3).  
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 O número três volta a aparecer em O Uraguai, ao se referir o autor da poesia 

às três tentativas do guarani Sepé de levantar-se, já que fora ferido pelo governador 

de Montevidéu e, não logrando o intento, ser alvo de três quedas “Quis três vezes 

Levantar-se do chão: caiu três vezes” 490. 

Nova menção ao número três aparece quando Tanajura prepara o feitiço, dá 

três giros e faz três murmúrios: ”três vezes girou em roda, e murmurou três vezes 

co’a carcomida boca ímpias palavras” 491. 

Ao buscar matar a serpente que atacara Lindóia, sua irmã, o índio Caitutu por 

três dobrou seu arco: “dobrou as pontas do arco, e quis três vezes soltar o tiro, e 

vacilou três vezes Entre a ira e o temor” 492. 

Após essas ocorrências expressas do número três em diferentes partes do 

poema, é identificável o surgimento desse número, de forma implícita, na análise 

literária do escrito de José Basílio da Gama. Assim, é possível detectar serem três 

os heróis de O Uraguai: Antonio Gomes Freire de Andrade, 1º Conde de Bobadela, o 

herói nominal do poema: “E a uns e outros contam a grandeza Do excelso coração e 

peito nobre do General famoso, invicto Andrade” 493; o guarani Sepé Tiaraju (que 

não reconhece o domínio português sobre o território indígena) e seu companheiro 

Cacambo que, apesar de externar a crueldade do branco com relação ao nativo, crê 

na possibilidade de paz, o que estava em sintonia com o ideário iluminista: “já para o 

nosso campo vêm descendo, Por mandado dos seus, dous dos mais nobres, Sem 

arcos, sem aljavas; mas as testas De várias e altas penas coroadas” 494·. 

Também se verifica serem três os vilões do poema de José Basílio da Gama, 

todos eles jesuítas: Balda (“o Pe. Lourenço Balda foi uma das cabeças mais 

tenazes, e que mais animava os Índios à rebelião” 495) ,  Tedeo (“Sossegado o 

tumulto e conhecidas  As vis astúcias de Tedeo e Balda, Cai a infame República por 

terra” 496 )   e Patusca (“O Irmão Patusca, que ao rumor primeiro  Tinha sido o mais 

pronto a pôr-se  em salvo E a desertar da perigosa  terra” 497). 

Percebe-se, então, a existência de uma ponte entre esse simbolismo e a 

exegese mística dos números. A compreensão para esse procedimento pode ser 
                                                 
490 GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 16. 
491 Ibid., p. 21. 
492 Ibid., p. 28. 
493 Ibid., p. 9. 
494 Ibid., p. 9. 
495 Ibid., p. 14, nota 40(40). 
496 Ibid., p. 34. 
497 Ibid., p. 29. 
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encontrada na leitura do escrito de Rábano Mauro, datado do século IX, a respeito 

do número três. Mauro escreveu que são três as formas com que o agir humano 

apresenta-se para o bem ou para o mal, sendo constituídas essas formas pelos 

pensamentos, pelas palavras e pelas obras; também são três aqueles que vêm a dar 

o testemunho e são três, ainda, as virtudes teologais (fé, esperança e caridade), 

aquelas virtudes que são infundidas no ser humano por ação do Onipotente e que a 

Ele objetivam 498·.  

A sociedade do medievo era fascinada por tudo aquilo que fugia ao lugar-

comum e pelas fronteiras do sobrenatural. A complexidade da demarcação entre o 

natural e o sobrenatural esbarrava na distinção entre milagres (caráter sobrenatural, 

por atuação divina), maravilhas (caráter natural) e mágica (ilusão de origem 

satânica, efetuada com a finalidade de trazer confusão para os seres humanos), o 

que significa dizer que esse mundo do maravilhoso punha em relevo o 

relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e a natureza e entre o 

homem e o diabo, misturando a admiração e a perdição, bem como o real e o 

ilusório 499.  

No poema de Basílio da Gama, a velha Tanajura é responsável pela 

manifestação do maravilhoso não-cristão, de procedência indígena, o que 

demonstra um modo de valorização do universo nativo500 e da percepção de mitos 

entre os naturais da terra. 

 Acrescenta aquele árcade mineiro que “os Índios davam-se inteiramente a 

superstições, e tinham não só por verossímil, senão por certa quanta extravagância 

se pode imaginar nesta matéria: viviam na mais crassa ignorância” 501. 

Ao ser procurada por Lindóia, que estava desgostosa com a morte de 

Cacambo e que procurava meio de ir ao encontro do amado, a enrugada Tanajura 

preparou um feitiço que não pôs Lindóia em contato com ele, mas a fez antever 

acontecimentos: o terremoto que atingiu Lisboa, a reconstrução da cidade pelo 

Marquês de Pombal e a derrocada dos jesuítas. Esses religiosos, considerados 

como os responsáveis pela sua dor e pela aflição de seu povo, tiveram, nessa visão, 

                                                 
498    MAURO, Rábano, op. cit., p. 57 
499 LE GOFF, Jacques .Maravilhoso. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude 
(coordenadores), 2006b, op. cit., p. 105. 
500   BASTOS, Alcmeno, op. cit., p. 260-261. 
501   GAMA, José Basílio da, op. cit., p.21, nota 48(48). 
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a apresentação do castigo pelos desatinos praticados; é o que se observa nos 

seguintes fragmentos do poema:  

Aquelas águas fielmente pintam 
O rio, a praia o vale e os montes onde  
Tinha sido Lisboa; e viu Lisboa  
Entre despedaçados edifícios 
Com o solto cabelo descomposto,  
Tropeçando em ruínas encostar-se.  
Desamparada dos habitadores502. 
 
Nasce Lisboa de entre as cinzas – glória  
Do grande conde, que co’a mão robusta  
Lhe firmou na alta testa os vacilantes  
Mal seguros castelos 503. 
 
Geme ofendida a natureza; e geme  
Ai! Muito tarde, a crédula cidade.  
Os olhos põe no chão a Igreja irada504. 
 

A Idade Média foi um período caracterizado por tensões não só entre os 

poderes universalistas, mas envolvendo, também, os poderes nacionalistas e 

particularistas. Assim, as escaramuças entre o titular do Sacro Império Romano 

Germânico e o papa decorriam das pretensões do imperador acerca de direitos 

nominais sobre o Ocidente, na qualidade de herdeiro do Império Romano, e dos 

interesses antagônicos do papa, já que, também, assim se considerava.  

Na condição de herdeiro político do Império Romano, o papa tinha a 

legitimidade para coroar um rei, o que trazia velada submissão do poder monárquico 

ao poder eclesiástico, bem como a faculdade de a Igreja atribuir o título imperial a 

quem quisesse (em reconhecimento de serviços), já que dele era depositária. Esta 

situação acarretou um dos graves conflitos medievais: disputa do poder espiritual 

com o poder temporal. 

  Além disso, a Igreja, ao receber terras do rei franco Pepino, passou a ter 

submissão implícita ao monarca de quem recebera aqueles territórios, o que motivou 

o documento apócrifo conhecido como Doação de Constantino que teria transferido, 

já no século IV, o poder imperial para o papado; com isso, a situação modificava-se 

e a Igreja não estava recebendo uma doação, mas uma restituição 505.   

No entendimento de Franco Júnior, os poderes nacionalistas apresentavam a 

sacralidade monárquica, com a Igreja justificando esse poder e ungindo o monarca, 

                                                 
502 GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 21. 
503 Ibid., p. 22. 
504 Ibid., p. 23. 
505 FRANCO JÚNIOR, Hilário, 2006, op. cit., p.57 – 58. 
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porém o rei feudal, na condição de suserano, só mantinha relações de natureza 

contratual com os seus vassalos diretos, cabendo ressalvar que os poderes 

particularistas tinham a ver com a pulverização de poder representada pelo 

feudalismo; a emergência tanto dos poderes nacionalistas, quanto dos poderes 

particularistas, só foi possível por causa dos constantes embates entre a Igreja e o 

Império (poderes universalistas) 506·.   

Se a cristandade medieval era bicéfala, com tensões entre o sacerdos e o rex, 

a solução do conflito de interesses foi buscada por cada um desses atores políticos, 

o papa convertendo-se em imperador e o monarca em sacerdote, cada qual 

procurando a unicidade do rex-sacerdos507.  No entanto, deve-se atentar para os 

dois níveis com que se apresentou o Cristianismo no período medieval, ou seja, o da 

ideologia predominante, com apoio no referido poder temporal, e o religioso, 

propriamente considerado508·.   

Esse cenário apresentou modificações nos tempos modernos, haja vista 

“práticas político-jurídicas e ideológicas que tiveram lugar no interior do espaço-

tempo da Ilustração européia, cuja forma característica de concreção histórica foi o 

chamado despotismo esclarecido, ou, mais corretamente, o governo ilustrado” 509.     

Embora com traços específicos, essas tensões entre a igreja e o poder 

temporal permaneceram, na época moderna, nas monarquias da Europa Ocidental 

e, conseqüentemente, tiveram reflexos nos domínios ultramarinos.                                                   

Nos casos específicos da Espanha e de Portugal, a tradição e a modernidade 

faziam parte da prática ilustrada dos reformismos bourbônico e pombalino, 

alternativas essas que, por vezes, fundiam-se no ecletismo “y las nuevas ideas 

europeas generales y los nuevos programas governamentales no fueron más que 

dos aspectos de una renovación limitada y en gran parte superficial” 510. Ademais, 

essas reformas tiveram por pano de fundo a intenção das monarquias ibéricas de 

                                                 
506  FRANCO JÚNIOR, Hilário, 2006, op. cit., p. 59 – 65. 
507  LE GOFF, Jacques, 2005a, op. cit., p. 267-269. 
508  Ibid., p. 14. 
509  FALCON, Francisco José Calazans, 1982, op. cit., p.370-371. 
510 LISS, Peggy K. Los imperios trasatlánticos: las redes del comercio y de las Revoluciones de 
Independencia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 126: “e as novas idéias 
européias gerais e os novos programas governamentais não foram mais que dois aspectos de uma 
renovação limitada e em grande parte superficial” (Tradução livre feita pelo autor da dissertação do 
texto original, em espanhol).   
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competir com as manufaturas, o poder naval e o comércio inglês, intento esse que 

naufragou511.   

Essas alterações deram ensejo, em Portugal, a uma prática  

decididamente secularizadora naqueles pontos que diziam mais diretamente 
respeito ao Estado, seu poder, e o seu aparelho, enquanto que, 
simultaneamente, pela posição dos jesuítas numa sociedade ainda 
submetida à hegemonia ideológica eclesiástica, transformou-os em alvo 
central de um ataque generalizado àquela hegemonia, em nome de 
princípios cujo conteúdo ou cuja forma de expressão representavam a 
consciência possível da Ilustração nas condições concretas da sociedade 
portuguesa dessa época512.    
 

Para se compreender o contexto em que são efetuados os ataques à 

Companhia de Jesus na obra O Uraguai, é necessário entender que o conflito de 

Pombal com os jesuítas está inserido numa perspectiva maior, isto é, o que a 

monarquia portuguesa buscava atingir era o papel hegemônico que nela exercia a 

Igreja, em termos ideológicos. 

Observa Basílio da Gama que “esta mistura do sagrado com o profano, ou 

para melhor dizer, aquele fazer servir a Religião aos seus fins particulares, foi 

sempre o caráter dos Jesuítas” 513·. O antijesuitismo do escrito fica evidente quando 

o autor diz: ”É notório quanto os Jesuítas abusaram, e pretenderam servir-se da 

calamidade pública para consternar os povos, e reduzi-los aos seus 

perniciosíssimos interesses” 514·. 

Refere-se o autor aos desdobramentos da Conjuração da Pólvora, inserida na 

Questão Jesuíta em Portugal, ao citar “Gabriel de Malagrita, diabólico mártir, que cá 

deixou a Companhia pra última prova do seu sedicioso, e fanático espírito” 515, e 

conclama pela extinção da Ordem: “exterminá-la das outras Províncias é fazer-lhe 

guerra pela rama: é necessário cortar-lhe a raiz” 516·. 

A sociedade feudal era caracterizada pela existência da terra de um senhor (o 

feudo) que era confiada a um vassalo o qual se comprometia em prestar-lhe 

serviços, tais como os de natureza militar, conselhos e ajuda econômica. Além 

dessa especificidade, o feudalismo foi marcado pela suserania, ou seja, por estar a 

sociedade impregnada pela hierarquia de vassalos e senhores em cujo topo figurava 

o monarca; o relacionamento entre esses atores sociais advinha de uma cerimônia 
                                                 
511 LISS, Peggy K., op. cit., p. 123. 
512 FALCON, Francisco José Calazans, 1982, op. cit., p.445. 
513 GAMA, José Basilio da, op. cit., p.13, nota 39(39). 
514 Ibid., p. 21 nota 49(49). 
515 GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 23, nota 58(58). 
516 Ibid., p. 31, nota 73(73). 
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na qual um homem que, até então, era livre submetia-se a outro pela homenagem, 

colocando as suas mãos juntas entre as do seu senhor. A confirmação desse ato era 

feita pelo juramento de fidelidade e vassalagem, consistindo essa cerimônia e o 

vínculo nela estabelecido como solenes e envolvendo a celebração os patamares 

superiores da sociedade517.   

Acresce que a consolidação moral do contrato vassálico era feita utilizando-se 

duas cerimônias, sendo a primeira a da homenagem e do juramento de fidelidade, e 

a última, a da investidura que servia para o suserano entregar ao vassalo um objeto 

que simbolizava o feudo, como galho de árvore, anel ou lança; se o vassalo deveria 

reverenciar e auxiliar o suserano, este se comprometia a fazer justiça e proteger o 

vassalo518. No entanto, por se limitar a vassalidade aos grupos dominantes, 

abrangendo somente uma pequena proporção de pessoas, não constituía a principal 

relação social existente no sistema feudal519. 

Não se pode esquecer, neste quadro, a importância dos estudos etimológicos, 

haja vista a observação de Mattoso de que a mentalidade vassálica influiu até numa 

palavra que lhe é fundamental, fides, fé, remetendo para o sentido de algo a ser feito 

com sinceridade, ou seja, com lealdade, o que referencia o juramento feudal 520.   

Percebe-se na obra setecentista O Uraguai, de Basílio da Gama, 

correspondência com esses elementos do medievo. É o que se nota quando ali é 

utilizada essa acepção histórica para vassalos: 

 Império ilimitado, que exercitam  
 Em vós os padres, como vós, vassalos, 
 É império tirânico, que usurpam.  
 Nem são senhores, nem vós sois escravos 521.  
 

E prossegue o poema de Basílio, utilizando um elemento de origem medieval, 

o juramento de fidelidade:  

Dizem –vos que não tendes rei? Cacique,  
E o juramento de fidelidade?  
Porque está longe, julgas que não pode  
Castigar-vos a vós, e castigá-los? 
Generoso inimigo, é tudo engano.  
Os reis estão na Europa; mas adverte  
Que estes braços, que vês, são os seus braços 522.   

                                                 
517 BROWN, R. Allen.  Cf. verbete Feudalismo. In: LOYN, Henry R. (org.). Dicionário da Idade Média. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, p. 146. 
518 AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral. Cf. verbete Feudalismo. In: op. cit., p. 199. 
519 BASCHET, Jérôme, op. cit., p. 128. 
520 MATTOSO, José, 1987, op. cit., p.152. 
521 GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 12. 
522 Ibid., p.12. 
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3.3. 2 Caramuru 

 

 O imaginário europeu, ao longo do medievo, direcionou-se para a procura do 

paraíso terreal, conformando uma geografia simbólica e emblemática. Para isso, 

concorreram o tema cativante e  a expectativa de um lócus onde inexistissem clima 

sujeito a acentuadas variações, rudeza do trabalho, fome, miséria, calamidades , 

guerras e  escassez de recursos , enfim, idealizava-se um local impregnado pela 

beleza, pela harmonia e pela bondade, contraponto e redenção para as vicissitudes 

do quotidiano. 

As raízes para essas concepções medievais do Paraíso terreal encontram-se 

nos relatos bíblicos, mormente no livro do Gênesis, pois, ao ser criado, o homem viu-

se cercado por paisagens exuberantes, árvores frutíferas, fontes e rios com água 

perene e límpida e animais variados; essa crença no Éden terrestre não se limitava 

aos livros religiosos ou recreativos, mas também era levada em consideração nas 

descrições de viagens e nas obras cartográficas523·.   

No entanto, apesar das incessantes buscas, não foi localizado esse jardim de 

delícias no espaço europeu, entendendo o homem da Idade Média que o próprio 

Deus havia colocado o Paraíso em terras afastadas da Europa; esse simbolismo 

cristão foi disseminado pelas descobertas marítimas e as representações idílicas do 

América proporcionaram uma visão aproximada do Paraíso terreal nas terras do 

Novo Mundo524. 

Percebe-se estar inserida nesse cenário a obra setecentista Caramuru, de 

Frei José de Santa Rita Durão. Ao exaltar as belezas, as riquezas e as benesses 

que poderiam ser auferidas no Novo Mundo, o autor confere à sua narrativa tom de 

ufanismo brasílico e de visão paradisíaca: 

 Vi, não sei s’era impulso imaginário, 
 Um globo de diamante claro, e imenso;  
 E nos seus fundos figurar-se vário 
 Um País opulento, rico, e extenso; 
 E aplicando o cuidado necessário, 
 Em nada do meu próprio o diferenço; 

                                                 
523 HOLANDA, Sérgio Buarque de, 2007, op. cit., p.149-150. 
524 ASSUNÇÃO, Paulo de, 2000, op. cit., p.36-40. 
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 Era o áureo Brasil tão vasto, e fundo, 
 Que parecia no, diamante um Mundo 525.   
 

E prossegue o poeta no propósito de fazer uma descrição superlativa da 

topografia da América portuguesa, ao comentar que  

 Mil e cinqüenta e seis léguas de costa, 
 De vales, e arvoredos revestida,  
 Tem a terra Brasílica composta 
 De montes de grandeza desmedida:  
 Os Guararapes, Borborema posta 
 Sobre as nuvens na cima recrescida, 
 A serra de Aimorés, que ao pólo é raia,  
 As de Iboticatu, e Itatiaia 526·.    
 

O poema evidencia a preocupação do autor na descrição minuciosa das 

belezas e riquezas encontradas na terra brasílica. É o que se verifica quando ele 

trata da flora dessa região: 

 Ervilhas, feijão, favas, milho, e trigo,  
 Tudo a terra produz, se se transplanta;  
 Fruta também, o pomo, a pêra, o figo 
 Com bífera colheita e em cópia tanta:  
 Que mais que no País que o dera antigo,  
 No Brasil frutifica qualquer planta;  
 Assim nos deu a Pérsia, e Líbia ardente, 
 Os que a nós transplantamos de outra Gente527. 

Observa-se idêntico cuidado do autor ao abordar a fauna existente no 

território da América portuguesa:  

 Nutre a vasta Região raros viventes 
 Em número sem conto, e em natureza 
 Dos nossos animais tão diferentes, 
 Que enchem a vista da maior surpresa: 
 Os que têm mais comuns as nossas Gentes,  
 Ignora esta porção da redondeza: 

       O boi, cavalo, a ovelha, a cabra, e o cão ; 
 Mas levados ali sem conto são 528.  
 

Nessa visão paradisíaca apresentada pela obra de Santa Rita Durão 

aparecem dados e fatos reais, mitos e heróis, características de uma epopéia, e 

entre esses elementos, vale-se o autor da utilização do Maravilhoso. Entretanto, o 

maravilhoso não se confunde com o milagre, porque 

diferem na relação com a ordem da Criação e suscitam atitudes muito 
diversas: o milagre convida a confiar-se à fé, a admitir a onipotência de 
Deus que transtorna a ordem que ele próprio estabeleceu. Aqui a razão 
humana pode apenas inclinar-se. Ao contrário, o maravilhoso suscita a 

                                                 
525 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p.151. 
526 Ibid., p. 133. 
527 Ibid., p. 135. 
528 Ibid., p. 141. 



147 

 

  

curiositas do espírito humano, a busca de causas naturais ocultas, mas que 
um dia serão desveladas e compreendidas529. 
 

Acresce que essa admiração por algo novo, raro e que fugia à compreensão 

fascinava e provocava a imaginação do homem da Idade Média, atingindo, segundo 

o historiador Jean-Claude Schmitt, um largo campo, como plantas, pedras e 

manifestações de mortos, de espíritos e, até mesmo, de fadas, além da história e da 

geografia 530.  

Tratava-se de um espaço que convidava a sonhar ou conduzia a um 

pesadelo, porquanto misturava admiração, medo, fascinação, rejeição, maravilhas, 

horrores, heróis e monstros; era um mundo marcado pelo limite e nele existia uma 

fronteira do imaginário531·.  

 No poema Caramuru, observa-se a fusão de atributos míticos com dados 

históricos na passagem em que o náufrago e debilitado português Diogo Álvares usa 

sua espingarda para abater um pássaro; o episódio dá ensejo ao Maravilhoso e ao 

surgimento do herói: “entre assustados e maravilhados, os indígenas se apercebem 

da força do que lhes parece inexplicável e, como única resposta, o aclamam Filho do 

Trovão, Caramuru” 532.  

  Esse disparo da arma de fogo é repetido em ocasiões distintas, desenhando 

as qualidades heróicas do lusitano; o primeiro desses disparos foi assim tratado por 

Santa Rita Durão: 

 Estando a turba longe de cuidá-lo, 
 Fica o bárbaro ao golpe estremecido,  
 E cai por terra no tremendo abalo 
 Da chama, do fracasso, e do estampido.  
 Qual do hórrido trovão com raio, e estalo  
 Algum junto a quem cai, fica aturdido: 
 Tal Gupeva ficou, crendo formada  
 No arcabuz de Diogo uma trovoada533. 
 

Ressalte-se que Diogo será, doravante, um agente que busca a conversão do 

nativo e a reafirmação da conquista da terra pelos portugueses, o que fica patente 

nos dois nomes que passou a ter: o de Diogo “personagem ao mesmo tempo 

                                                 
529  SCHMITT, Jean-Claude. Os vivos e os mortos na sociedade medieval. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999, p. 98. 
530   Ibid., p. 98 – 99. 
531 LE GOFF, Jacques. Centro/Periferia. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude 
(coordenadores). Dicionário Temático do Ocidente Medieval.  v.1. .Bauru: EDUSC, 2006a, p. 213-
216. 
532   BIRON, Berty R.R., op. cit., p. 43. 
533   DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., 34. 
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dominadora e missionária, e Caramuru, uma aquisição tardia, originária de um ato 

que o transformou em herói” 534. 

Também considerada integrante do mito fundacional e da conquista espiritual 

do Brasil, a difusão da crença na presença do Apóstolo São Tomé na América 

portuguesa pode ser compreendida como reforço na tarefa de evangelização dos 

índios e na incrustação de “tradições cristãs em crenças originárias dos antigos 

moradores” 535; trata-se de um cenário de evocação do sobrenatural e de exaltação 

da virtude cristã da santidade. 

Por outro lado, ”os jesuítas, imbuídos de fundamentos teológicos medievais, 

principalmente aqueles que norteavam as ações das Cruzadas, consideravam, 

dentro desta perspectiva, que sua missão era cristianizar” 536 e a interseção dos 

universos nativo e cristão favoreceriam a demonstração de que o  indígena tinha 

laços com o cristão. 

No entanto, ao se admitir a ocorrência de universalização das pregações 

evangélicas, como foi o caso das andanças apostólicas de São Tomé, aumentariam 

as possibilidades de intentar-se guerra justa contra os povos, antes considerados 

gentios, ou seja, desconhecedores dos preceitos cristãos, e, no novo cenário, 

equiparados aos apóstatas537.  

Num viés de comprovação da fusão de elementos do Sumé indígena com o 

São Tomé cristão, Santa Rita Durão aborda assim esse mito luso-brasileiro: 

 Outra Lei depois desta é fama antiga, 
 Que observada já foi das nossas Gentes; 
 Mas ignoramos hoje a que ela obriga, 
 Porque os nossos Maiores pouco crentes,  
 Achando-a de seus vícios inimiga, 
 Recusaram guardá-la, mal contentes: 
 Mas na memória o tempo não acaba, 
 Que a pregara Sumé Santo Emboaba538. 
 

Na sociedade medieval, os sonhos tinham o papel de estimulantes para a 

vida mental e assumiam características variadas; ora eram reveladores ou 

premonitórios, ora eram instigadores, e sua procedência era tida, por vezes, como 

divina, como maléfica ou, até mesmo, humana. Tratava-se de uma tentativa de 

                                                 
534 BIRON, Berty R.R., op. cit., p. 44. 
535 HOLANDA, Sérgio Buarque de, 2007, op. cit. p.113. 
536 ASSUNÇÃO, Paulo de, 2000, op. cit., p.120.  
537 HOLANDA, Sérgio Buarque de, 2000, op. cit., p.129. 
538 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p.65. 
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evasão das realidades da terra, na busca da verdade escondida em outra instância, 

mas esses sonhos constituíam conhecimento539·. 

Transita por esse campo, na obra Caramuru, o sonho profético de Paraguaçu 

e o relato que ela fez dessa visão para Diogo Álvares e outras pessoas. O sonho 

antevia as vitórias dos portugueses nas guerras contra os franceses e contra os 

holandeses e o pedido da Virgem Maria para que Catarina, a ex-Paraguaçu, 

resgatasse uma imagem da santa que fora roubada por um indígena: 

 Catarina (me diz) verás ditosa 
 Outra vez do Brasil a terra amada;  
 Faze que a Imagem minha gloriosa 
 Se restitua de vil mão roubada:  
 E assim dizendo, nuvem luminosa, 
 Como véu, cobre a face desejada; 
 E faz que na memória firme exista  
 Entre amor, e saudade a doce vista540.   
 

Esse episódio presta-se a duas finalidades: legitimação dos sucessos 

lusitanos na então América portuguesa e, com a providencial natureza dessas 

vitórias, a reafirmação da História Providencialista. Assim, menciona-se a crença na 

intervenção divina na história, seja por ação direta, seja por intermédio dos santos, 

instrumentalizada pelas revelações e pela interferência nos negócios dos homens; 

se Deus conhece tanto o passado, quanto o presente e o futuro, pode conceder a 

ciência do futuro àqueles que são santos 541.  

A percepção de História Providencialista também pode ser visualizada no 

fragmento que se transcreve abaixo:  

 Este Rei glorioso foi o eleito 
 Por Providência da eternal Bondade,  
 A fazer do Brasil um Povo aceito, 
 E digno de a gozar na Eternidade 542. 
 

A Igreja foi a instituição dominante543 na sociedade medieval, embora seu 

poder não tenha sido inconteste; ela enfrentou tensões em seu âmbito interno, além 

de veladas hostilidades e expressas rebeliões. Muitos desses inimigos da Igreja 

advieram da própria dinâmica de sua afirmação: paganismo, heresias, superstições 

e embates entre o Papado e o titular do Sacro Império Romano-Germânico ou 

outros monarcas.  

                                                 
539 LE GOFF, Jacques, 2005a, op. cit., p.342-343. 
540 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p. 191. 
541 SANTOS, Halysson F. Dias, op. cit., p.182. 
542 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p. 204. 
543 BASCHET, Jérôme, op. cit., p. 244. 
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Também deve ser salientado o poder material que detinha a instituição 

eclesial, além do seu primado espiritual; tratava-se de acumulação de terras e de 

bens, na maioria deles fruto de doações, gerando alianças, fusões ou conflitos de 

interesses com autoridades seculares 544.  

Nesse cenário, a partir do século XIII, Portugal e Espanha criaram uma 

instituição, com o fim específico de promover, junto à Santa Sé, um sistema de 

alianças, o padroado. Pelo padroado régio, ficava investida a Coroa portuguesa 

como protetora das missões eclesiásticas nos domínios ultramarinos e, à exceção 

de assuntos de natureza dogmática, passava a controlar a Igreja colonial545. Esse 

regime deu margem a constantes disputas, não apenas entre o papado e a 

monarquia lusitana, mas envolvendo o clero e a Mesa da Consciência e Ordens, 

além de converter, na prática, os sacerdotes em funcionários dependentes das 

autoridades civis 546. 

Com tarefas missionárias e pedagógicas, instalou-se a Companhia de Jesus 

na América portuguesa onde se tornou uma das mais influentes instituições, 

inclusive sua chegada antecedeu à das demais ordens regulares e à do primeiro 

bispo. Por gozar de regalias fiscais, os jesuítas acumularam propriedades fundiárias 

e escravos, gerando tensões com os colonos e com outros membros do clero. Essas 

tensões, somadas aos conflitos envolvendo os Sete Povos das Missões do Uruguai 

e os índios do Grão-Pará, contribuíram para a Questão Jesuítica, ocasionando para 

os inacianos (no século XVIII) confisco de bens, prisão, morte, expulsão do império 

português e, posteriormente, extinção da ordem 547. 

Com o objetivo de justificar a colonização e enaltecer a ação catequética 

jesuítica na América portuguesa, concebe Frei José de Santa Rita Durão que 

“Chave dos fenômenos e dos acontecimentos, a revelação divina tudo anima. A 

Providência guia os homens e em especial o branco na conquista das terras e 

gentes alheias à religião de Cristo” 548, ou seja, a obra enfatiza a necessidade de 

incorporar o índio ao cristianismo, embora valorize traços da cultura nativa, 

porquanto   

 Feliz Gente, se unisse com fé pura 

                                                 
544 BASCHET, Jérôme, op. cit., p. 171. 
545 AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral, op. cit., p.340. 
546 VAINFAS, Ronaldo (org.), op. cit., p. 466. 
547 VAINFAS, Ronaldo (org.), op. cit., p. 326-328. 
548 CANDIDO, Antonio, op. cit., p.194.  
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 A sóbria educação, que simples teve! 549 
 

Observa-se na obra Caramuru argumentação característica de sermão, posto 

que busca advertir os fiéis quanto aos riscos que ameaçavam o catolicismo de 

então, como a disseminação das idéias ilustradas e atéias; esta percepção é 

extraída das várias declarações de cunho teológico, do louvor que é feito às virtudes 

e das críticas que tece aos vícios, culminando o discurso de Santa Rita Durão com a 

lembrança dos feitos portugueses em seus domínios na América, bem como com a 

exaltação da atividade missionária jesuítica, porque, ao conjugar na celebração de 

um herói a piedade cristã e atos de bravura, dava ensejo à tentativa de conduzir ao 

esquecimento o período pombalino550·.    

O reconhecimento dos trabalhos efetuados pelos inacianos na América 

portuguesa pode ser visualizado no seguinte fragmento de Caramuru:  

 Mais de um verás pela campanha vasta 
 Derramar pela Fé ditoso sangue;  
 Quem morto às chamas o Gentio arrasta,  
 Quem deixa a seta com o tiro exangue: 
 Vê-los-ás discorrer de casta em casta, 
 Onde o rude pagão nas trevas langue;  
 E ao Céu lucrando as miseráveis almas, 
 Carregados subir de ínclitas palmas551·.  
 

Também as figuras de Diogo e de Paraguaçu estão entrelaçadas à ideologia 

que busca a conversão, assente nos livros bíblicos que tratam das histórias de 

Jonas e de Rute, respectivamente; o livro de Jonas tem como fio condutor a busca 

da salvação pela conversão e o de Rute, o abrandamento das restrições ao 

matrimônio com mulheres estrangeiras, sendo que a formação e a narrativa da vida 

desse casal constituem mais uma demonstração de que a difusão da fé católica 

esteve ligada à colonização dos espaços ultramarinos portugueses, 

simultaneamente sendo dilatados o império lusitano e a cristandade 552.  

A sociedade do medievo apresentava relações sociais dispostas em duas 

linhas, a horizontal e a vertical. A linha horizontal caracterizava as relações que se 

estabeleciam na camada dominada ou na camada dominante; já o relacionamento 

entre as camadas dominante e dominada era visualizado na linha vertical. As 

relações entre os dominantes eram constituídas pelo contrato feudo-vassálico; 

nessa relação, formava-se um parentesco entre o moço (vassalus) e o ancião 
                                                 
549 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p.39. 
550 SANTOS, Halysson F. Dias, op. cit., p.179-185. 
551 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p.202. 
552 BIRON, Berty R.R., op. cit., p.44 – 45. 
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(senior), sedimentado pelos atos da homenagem, do juramento da fidelidade e da 

investidura, devendo, em contrapartida ao recebimento do feudo, o vassalo prestar 

ao senhor o consilium (conselho) e o auxilium (serviço militar e ajuda econômica) 553.  

No entanto, não se confundem as relações senhoriais com as relações 

feudais, porque as primeiras “determinam as relações entre senhores e dependentes 

e baseiam-se na capacidade de dominação daqueles; outras regulam as relações 

entre membros da classe dominante e baseiam-se em contratos bilaterais” 554. 

Para Azevedo, a homenagem consistia na declaração de submissão, 

efetuada pelo vassalo ao seu senhor, com juramento de fidelidade, e a investidura, 

na entrega que fazia o suserano para o vassalo de um objeto que simbolizava o 

feudo; esses atos representavam a consolidação moral do contrato vassálico555.  

Deve ser ressaltado que, embora a palavra vassalo, na linguagem feudal, 

tenha a ver com o homem livre ou nobre que se comprometeu com o seu suserano 

através de um juramento, em Portugal ela teve, também, outras conotações, seja 

designando o dependente, mesmo que camponês ou não nobre, seja traduzindo 

dependência e subserviência556·. 

Santa Rita Durão em sua obra Caramuru refere-se ao juramento de fidelidade 

e à acepção de vassalo no entendimento tipicamente feudal. É o que se observa no 

fragmento que transcrevemos abaixo: 

 E se Princesa me chamais sublime  
 Dos vossos Principais nascida herdeira, 
 Se ao grão-Caramuru, que o raio imprime,  
 Jurastes vassalagem verdadeira:  
 Ele da sujeição tudo hoje exime, 
 Cedendo ao Trono Luso a posse inteira;  
 E eu do Monarca na Real Pessoa  
 Cedo todo o direito, e entrego a C’roa 557.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
553 FRANCO JÚNIOR, Hilário, 2006, op. cit., p.92. 
554 MATTOSO, José, 1987, op. cit., p. 135. 
555 AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral, op. cit., p.199. 
556 MATTOSO, José, 1987, op. cit., p. 156. 
557 DURÃO, Frei José de Santa Rita, op. cit., p.205. 



CONCLUSÃO 

 

O projeto de uma pesquisa nem sempre segue trajetória retilínea, porquanto 

dificuldades e imprevistos ajustam o cronograma e o direcionamento; em se tratando 

de trabalho que conecta questionamentos, os recortes e delineamentos fazem-se 

mais presentes. Não foi diferente com esta dissertação. 

Além das limitações humanas, de tempo e de maior acessibilidade a textos e 

subsídios, é forçoso reconhecer o não esgotamento do assunto, mesmo porque 

existe um universo de possibilidades a ser explorado, já que o conhecimento não é 

algo que se logre obter ou que se retenha de forma absoluta ou in totum. Ademais, 

“a vida é muito breve, os conhecimentos a adquirir muito longos para permitir, até 

para o mais belo gênio, uma experiência total da humanidade. O mundo atual terá 

sempre seus especialistas, como a idade da pedra ou a egiptologia” 558.   

Acreditamos, no entanto, ter despendido o máximo de esforços e ter 

conseguido demonstrar satisfatoriamente as hipóteses aventadas, num cenário de 

permanente fascínio pela história e pela tarefa da pesquisa; na conjugação do tripé 

constituído pelo tempo disponível, pelos recursos acessíveis e pelas idéias 

presentes, foi produzido este trabalho, com visão delimitada pelos elementos de que 

dispunha, porém observando a perspectiva traçada e compreendendo, nestas 

circunstâncias, serem esses os possíveis resultados.     

Se problemas ficaram sem solução, se respostas não foram cabais, se 

lacunas e dúvidas permaneceram ou surgiram no decorrer das análises, abre-se um 

horizonte para serem efetivadas novas produções, o que, também, já gratifica a 

quem fez discussões no limiar desta trilha.   

A inquietação que é própria ao pesquisador caminha pari passu com a 

sedução da pesquisa, com a animação do ato de criação e com a provocação da 

escrita; escrever tem a ver com a expressão do pensamento em frases 

consentâneas e que tenham receptividade pelo leitor, porém significa, também, que 

serão feitas constantes reorganizações, revisões, acréscimos, cortes, e, por fim, 

reescrita.  

Não basta ao historiador a decodificação da leitura; é inerente ao seu ofício 

relacionar informações, construir referências, utilizar a crítica e perceber 
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transformações; nesta caminhada, deverá articular análises referentes aos dados e 

a subjetividade do autor do texto discutido, o ambiente e as idéias que o 

circundaram, bem como os códigos mentais e sociais expressos nessa visão de 

mundo.  

Se quem escreve sobre o passado não pode asseverar ter recapturado o 

passado tal qual ele efetivamente sucedeu, em virtude de não estar fisicamente 

presente nesse passado, comporta ao historiador nesta reconstrução problemática 

do passado ter presente a advertência de Pierre Nora: “a história, porque operação 

intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico” 559. 

Pudemos constatar, ao final desta dissertação, que várias questões 

levantadas no seu decorrer ficaram em aberto ou não foram passíveis de serem 

trabalhadas com mais vagar pela exigüidade de tempo. São questões relativas às 

análises de escritos de outros letrados da América portuguesa do setecentos, ou, 

num plano mais amplo, do reino de Portugal e do mundo hispano-americano; seria 

um interessante exercício de história comparada  que poderia propiciar discussões 

sobre identidade e alteridade de escritos no mesmo recorte temporal, diversificando, 

ou não, o recorte espacial do literato a ser estudado. 

Os traços medievais que, eventualmente, pudessem ser encontrados em 

textos históricos e literários do século XVIII, poderiam ter conformação ou grau 

diferente dos observados nas obras discutidas nesta dissertação. Assim, seria 

estendido o campo de estudos para distintos elementos de origem medieval. 

Outros assuntos poderiam ter sido abordados e muitas das discussões 

efetivadas poderiam ter maior reflexão e aprofundamento. Ao tratarmos de obras de 

árcades mineiros, poderíamos ter buscado caracterizar, de forma mais detida, o 

neoclassicismo e, até mesmo, as especificidades de escolas literárias nos séculos 

precedente e posterior a esse estilo literário.   

Se a história não busca a “infalível sede de verdade. Otimista e cômoda 

concepção que cobre a terra com a paz de uma certeza e desproblematiza o papel 

do pensador, identificando-o com o atleta condutor do facho-verdade” 560·, 

compreendemos que ela é feita de continuidades, descontinuidades e 

transformações, comportando ao historiador não só “aprender a analisar e a 
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entender e, depois de entender, voltar a analisar suas configurações discursivas” 561. 

Foi este o intuito que nos moveu a desenvolver a pesquisa e é com ele que 

elaboramos estas considerações finais, sem a pretensão de fazer abordagem 

definitiva. Desta forma, com a mediação da história e de suas práticas discursivas, 

procuramos perceber as expectativas, o comportamento, as instituições, as relações 

sociais e o modus vivendi apresentados por outros recortes.    

Saindo do campo das considerações gerais e passando para o das 

específicas, lembramos, inicialmente, o núcleo documental utilizado neste trabalho. 

Debruçamo-nos sobre fontes constituídas por escritos da América portuguesa do 

século XVIII; as obras Cultura e opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, de 

André João Antonil, e História da América Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pita, 

constituem textos históricos e os livros O Uraguai, de José Basílio da Gama, e 

Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão, são textos literários. Para ajudar no 

mergulho nessas fontes, buscamos discussões historiográficas a respeito do Antigo 

Regime, época em que viveram os letrados que escreveram tais obras.     

 Principiam as discussões pelo reflexo nos valores societários da América 

portuguesa de elementos do Antigo Regime lusitano. A sociedade setecentista da 

porção americana do império português mantinha laços com o reino de Portugal de 

natureza político-administrativa, sendo as conexões estabelecidas também pelo 

fluxo comercial atlântico e pela migração de indivíduos para os trópicos, em busca 

de lucros e de ascensão social. 

Esses contatos favoreceram a disseminação nos domínios portugueses na 

América dos valores e das práticas sociais metropolitanos. Entretanto, não ocorreu 

uma mera reprodução desses traços referenciais, porque as relações sociais 

coloniais também estavam impregnadas por outros elementos, inclusive, por ser a 

América portuguesa uma sociedade escravista, na qual o tráfico, o governo, a 

propriedade e a exploração de negros africanos traziam novas dinâmicas aos 

paradigmas sociais importados.  

Com essas novas interações, os padrões culturais, então, adquiriram outros 

contornos, não obstante as práticas de valorização e de exclusão que existiam em 

Portugal terem sido absorvidas e adaptadas, observando-se reelaboração de valores 
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e perspectivas sociais, além de ocorrer geração de novas distinções, graduações e 

hierarquias.  

Para Hespanha, no entanto, a despeito da complexidade da questão, esta 

configuração social não traduz incompatibilidade entre os sistemas corporativo e 

escravocrata, haja vista a sustentação ideológica da escravidão ter fundamentação 

européia e o Brasil do Antigo Regime não ter elaborado  doutrina específica sobre o 

escravismo, além de  o governo dos escravos na América portuguesa ser questão 

de natureza doméstica562 .   

A América portuguesa era, então, uma sociedade que mesclava sentido 

comercial, relações escravistas e valores e práticas do Antigo Regime, sendo tais 

valores e práticas derivados da visão corporativa de sociedade, do paradigma 

jurisdicionalista, do sistema de mercês e do exercício do poder municipal; em suma, 

era uma sociedade que se conformava com a cultura política do Antigo Regime e 

com o caráter escravista 563.       

Neste cenário, percebe-se que os domínios portugueses foram alargados com 

o espaço territorial do ultramar americano, mas essa região era vista com 

estranheza, por ser uma região diferente, com outros contornos sociais que não os 

do reino de Portugal, além de apresentar miscigenação cultural; a América 

portuguesa constituía uma sociedade escravista, porém seu referencial era a 

sociedade de ordens que caracterizava o Antigo Regime lusitano.  

O cotidiano, as tensões, as articulações sociais, as relações de trabalho e de 

poder forjaram a sociedade do ultramar americano português com essa nova 

coloração, mas seu norteamento, seu padrão ideal, estava em Portugal, e no 

assentamento de alguns traços da sociedade estamental setecentista nos trópicos.   

Se, mesmo com especificidades, a América portuguesa do setecentos 

apresentava alguns elementos característicos do Antigo Regime lusitano  e, se no 

Antigo Regime daquela monarquia ibérica, encontramos sobrevivências do medievo, 

podemos conceber a presença  de traços medievais resignificados  na porção 

americana do império português. Desta forma, compreenderemos que a cultura 

brasileira está assente, também, em elementos de origem medieval, reflexão que 

busca satisfazer questionamento central deste trabalho.    
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Acresce que algumas estruturas do Antigo Regime têm raízes medievais, 

embora tenham assumido novo ritmo histórico, não comportando falar em oposição 

entre medievalidade e modernidade, mas devendo ser enfatizados pontos comuns, 

prolongamentos, e não as rupturas 564.  

A percepção da ponte a unir o mundo medieval e a sociedade colonial tem a 

ver com a articulação de um processo que mistura dominação e transferência a 

especificidades e criação, resvalando a análise na dinâmica de expansão que se 

afirmou na Europa ocidental e que veio a conduzi-la às terras americanas, porquanto 

consiste a conquista da América no resultado dessa dinâmica; trata-se de conceber 

na chegada dos europeus exploradores  e colonizadores ao território americano a 

presença de uma lógica de natureza medieval e de seus principais atores (a igreja, a 

monarquia, a aristocracia e os mercadores), pois características da Idade Média 

foram disseminadas pelos ibéricos dos tempos modernos nas paragens 

americanas565 .   

Observa-se, então, que o processo de formação da América portuguesa não 

pode ser analisado a partir do momento em que o europeu aqui aportou, mas tem de 

levar em consideração os primórdios desse processo, por causa de seus reflexos 

sociais e individuais, já que constituíram fatores a influenciar as personalidades dos 

colonizadores. Valores medievais, portanto, ajudaram a forjar a identidade individual 

desses conquistadores e integraram o corpus social lusitano moderno. 

Os estudos acerca da impregnação de traços culturais portugueses na 

formação social do ultramar americano constituinte do seu império assinalam que 

“os elementos aristocráticos não foram completamente alijados e as formas de vida 

herdadas da Idade Média conservaram, em parte, seu prestígio antigo” 566·, legando-

nos Portugal “uma tradição longa e viva, bastante viva para nutrir, até hoje, uma 

alma comum, a despeito de tudo quanto nos separa” 567.  

O nosso olhar torna-se mais abrangente e recua para entender que os 

interesses monárquicos e os interesses religiosos, no medievo, convergiam para 

uma mesma dimensão, impregnada pela sacralidade. Este ideário que perpassava o 

Ocidente Cristão Europeu envolvia, conseqüentemente, a região da Península 

Ibérica e foi elemento impulsionador da Reconquista, processo que envolvia a 
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retomada, pelos cristãos, de terras peninsulares que estavam em poder dos 

muçulmanos e a conversão ao cristianismo dos infiéis.  

.A conquista e a colonização da América podem ser entendidas como um 

prolongamento da Reconquista, correspondendo os nativos a serem evangelizados 

aos muçulmanos a serem convertidos; a conquista colonial teve caráter, também, 

espirtual e apresentou analogia com a reconquista ibérica medieval, 

correspondendo, inclusive, o mito de São Tomé à invocação de Santiago 

Matamoros.      

A Igreja, não se pode esquecer, ocupou na sociedade colonial papel central, 

similar ao assumido na Europa medieval, embora tenha feito adaptações em seus 

rituais, a fim de integrar elementos da cultura nativa; em razão das medidas 

reformistas católicas, foi dado espaço, pelo padroado régio, para a atuação nas 

terras brasílicas aos seguidores de Inácio de Loyola. 

 Desta forma, os jesuítas exerceram atividades pedagógicas de catequese e 

de educação, na estratégia de luta contra o paganismo e de utilização de técnicas 

de aculturação; o exercício de seu mister constituiu um dos pilares da sociedade da 

América portuguesa, contribuindo para a disseminação dos valores e das práticas 

sociais lusitanos  e para o controle e a estabilidade dessa sociedade do Novo 

Mundo.  

Até mesmo as tensões que caracterizaram os contatos entre a instituição 

eclesial e as monarquias, na Idade Média, tiveram correspondência na coexistência 

entre a igreja e os poderes locais na América portuguesa, chegando esses embates 

aos patamares maiores do governo português, mormente com as reformas 

pombalinas. 

 Por outro lado, ao invés de conciliar interesses nos domínios ultramarinos 

lusos, o padroado régio também era gerador de disputas, porque subordinando 

“indiscriminadamente clérigos e leigos ao mesmo poder por vezes caprichoso e 

despótico, essa situação estava longe de ser propícia à influência da Igreja e, até 

certo ponto, das virtudes cristãs na formação da sociedade brasileira” 568·.  

 Os missionários e os conquistadores que chegaram às terras americanas, 

ademais, portavam contradições, porque eram “animados, ao mesmo tempo, pelo vil 
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atrativo do ouro e pela busca sublime do paraíso terrestre, os quais, por vezes, se 

confundem” 569·. 

Em virtude desses e de outros embates, a Companhia de Jesus adotou uma 

postura de defesa frente aos seus opositores e fundiu-a com o culto ao passado e à 

memória da ordem, moldando uma escrita que apresenta sintonia no estilo e nas 

estratégias defensivas e celebrativas 570·, servindo essa escrita, também, de alento 

para os novos jesuítas enfrentarem as dificuldades de sua missão. 

É nesse cenário que se insere o núcleo documental alvo das análises desta 

dissertação; seus autores, letrados setecentistas da América portuguesa, tiveram 

formação jesuítica e suas visões assentadas no escolasticismo ibérico e no 

iluminismo projetaram-se nos tempos modernos, construindo percepções sobre os 

domínios coloniais. Acoplando o esforço para compreensão dessas visões de 

mundo, acompanharemos a seguir, de forma sintética, suas práticas discursivas, 

observando a articulação das dimensões do manifesto e do sentido nesses escritos.   

De forma específica, o livro de Antonil presta-se ao entendimento das 

relações sociais no período colonial, conjugando os aspectos religiosos e 

econômicos; é um texto que, por força de sua racionalidade econômica e de seu 

pragmatismo, não se direciona para os tratados descritivos ou catequéticos, muito 

utilizados pelos cronistas da época, possuindo, no entanto, apelo literário. Embora o 

cerne do livro seja a açucarocracia, também trata de outras atividades econômicas 

(tabaco, minas e pecuária) e, a despeito de ter obtido as licenças devidas, sofreu 

posterior censura que determinou o seu confisco e a destruição de exemplares.    

Já o livro de Rocha Pita consiste numa narrativa de acontecimentos desde a 

chegada dos navegadores portugueses ao ultramar americano até princípios do 

século XVIII. Sua obra é caracterizada por uma escrita em estilo de prosa poética, 

com descrição informativa do território, e que segue os parâmetros literários 

precedentes, inclusive, com manifestação de deslumbramento e de ufanismo que 

beira apologia ao nativismo do território onde nasceu; no entanto, é um texto que foi 

projetado a partir do ponto de vista lusitano.   

O livro analisado de José Basílio da Gama consiste num poema cuja natureza 

é discutível, porque é uma epopéia que não segue os parâmetros clássicos, 

buscando satirizar os jesuítas e fugindo da idéia de discutir um drama que assolou 
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os índios guaranis, o seu conflito com os portugueses e espanhóis, em razão da 

questão de limites entre Portugal e Espanha cujo acordo impôs a entrega do 

território dos Sete Povos das Missões do Uruguai aos castelhanos. Trata-se de 

construção literária que exalta a ação governativa do Marquês de Pombal e ataca a 

atividade missioneira da Companhia de Jesus; embora os índios sejam adversários 

dos europeus, o livro considera os jesuítas como os efetivos entraves à execução 

das medidas determinadas pelas monarquias ibéricas.      

Com relação à obra de Frei José de Santa Rita Durão analisada nesta 

dissertação, percebe-se nela as características de uma epopéia religiosa, 

antipombalina, e que faz apologia da ação evangelizadora jesuítica. Sintonizada com 

o padroado régio, procura demonstrar a importância da catequese católica para a 

Coroa. Reafirma os valores da colonização lusa, constituindo uma réplica à temática 

do livro de Basílio da Gama, e aborda, de forma mítica, como Diogo Álvares Correia, 

aventureiro e náufrago português, chegou às costas baianas e causou estupefação 

aos índios com o uso de sua espingarda, chegando a casar com uma nativa. Ao 

propiciar uma miscigenação cultural, a narrativa da vida desse lusitano favoreceu a 

ocupação do território da América portuguesa. 

Ao adentrar o campo das discussões acerca das resignificações históricas, 

esta dissertação não teve por objetivos buscar reminiscências que pudessem 

caracterizar uma Idade Média residual no Brasil, mas seu intuito foi a procura de um 

sistema de valores medievais que se encontra nos fundamentos da América 

portuguesa.  

Não poderemos, então, considerar esses elementos como plenamente 

medievais, em razão do decurso do tempo e das transformações históricas que os 

fizeram mudar o sentido; no entanto, esses traços constituem forma de apropriação 

de vestígios de elementos originalmente datados e concebidos  como pertencentes 

ao medievo, referenciados de forma explícita ou implícita nos escritos que 

analisamos e que, para ser compreendidos, necessitam da percepção de que seus 

autores viveram no ultramar americano do império português, à época do Antigo 

Regime. 

Como referido anteriormente, a sociedade em que viveram os letrados do 

século XVIII que escreveram os textos alvo de nossas análises era uma sociedade 

que mesclava elementos de uma sociedade escravista e de uma sociedade 

corporativa, porquanto havia incorporado traços do Antigo Regime lusitano. Além 
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disso, mentalidades e comportamentos da sociedade portuguesa de então tinham 

suas raízes impregnadas por algumas características medievais; não houve, 

portanto, ruptura radical entre os tempos modernos e o medievo, porque podem ser 

constatadas essas residualidades.  

Esta dissertação buscou, portanto, identificar e compreender alguns traços 

originalmente medievais, conservados pela sociedade portuguesa do Antigo Regime 

e que sofreram transformações históricas na sua transmigração para a América 

portuguesa, estando assentes os referidos elementos nas fontes pesquisadas, 

observando-se que “cada palavra remete-nos a um sentido, que por sua vez indica 

um conteúdo” 571. Uma vez estabelecidas estas pontes sinalizadoras de um 

processo permeado de conexões e de inserções sociais, passaremos, agora, a 

consignar as conclusões específicas de nossa pesquisa.              

Nas análises de Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, livro 

do jesuíta André João Antonil, percebemos a projeção de espelhos de santidade (os 

“exempla”), ao serem elencadas as qualidades do padre José de Anchieta, o que 

favorecia a disseminação de um modelo de comportamento e de uma imagem 

idealizada da Companhia de Jesus.  

A concepção escolástica do justo preço também é encontrada na obra de 

Antonil, haja vista o intuito de demonstrar que o açúcar era um produto que 

demandava muitos cuidados no seu fabrico e que necessitava de preço 

correspondente aos esforços despendidos para essa cultura; o equilíbrio nas trocas, 

a interveniência de um regulador, está presente na idéia de moderação nas trocas. 

Já a percepção de um esquema trifuncional na sociedade aparece expressa 

na analogia do engenho feita por Antonil: o senhor de engenho (cabeça) tem nos 

feitores os intermediários (braços) para a transmissão aos escravos (mãos e pés) 

das determinações ligadas ao governo da fazenda. 

É observável nessa obra, também, a existência de um processo de 

dominação, sendo uma das características da aristocracia açucareira o 

patriarcalismo, com relações pessoais exercitadas anacronicamente ou com 

similitudes feudalizantes entre o fazendeiro e seus dependentes.  

Não se pode deixar de assinalar o entrelaçamento dos aspectos religioso e 

profano na obra de Antonil, mormente a ênfase da religião na rotina do engenho, 
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inserido este na ótica do padroado régio e servindo a cosmologia cristã para tratar 

do problema relativo aos sofrimentos com a produção do açúcar.    

A defesa do uso da moderação no governo do engenho, principalmente no 

tratamento a ser dado aos escravos, demonstra sintonia com o pensamento tomista 

de que esta virtude advinha de ordenamento divino. 

O entendimento de que os conflitos sociais nas minas decorriam da 

necessidade de correção dos vícios existentes na ambiência da América portuguesa 

e de que a descoberta do ouro servia a este propósito por vontade divina traduz uma 

percepção de História Providencialista. 

Verifica-se nas análises da obra História da América Portuguesa, de 

Sebastião da Rocha Pita a perspectiva da edenização, a visão superior da terra 

brasílica, se comparada a outras regiões, conjugando exuberância natural, exotismo 

de fauna e de flora, agradabilidade do clima, riquezas, aventura e sonho, o paraíso 

terreal. 

Além do extraordinário terreal, observa-se na obra de Rocha Pita a existência 

de heróis, porquanto Caramuru e São Tomé são mitos que contribuíram para o 

assentamento da memória histórica brasílica. Ainda no campo do imaginário, há de 

destacar a correspondência com objetos maravilhosos do medievo para a arma de 

fogo utilizada por Diogo Álvares Correia, o Caramuru, junto aos nativos da Bahia.   

Na obra de Rocha Pita transparece uma visão de História Providencialista, 

com traços de sebastianismo. Comenta, inclusive, o autor que o ano de 1640, 

quando ocorreu a ruptura da União Ibérica, foi o marco final das infelicidades 

portuguesas e o ponto que assinalava o início das suas venturas. Nesse quadro, 

Rocha Pita faz referências ao mito de Ourique, ao Encoberto e ao Quinto Império, 

personificando D. João IV o desaparecido monarca luso D. Sebastião. 

A passagem de cometas e eclipses, a conquista de Pernambuco pelos 

holandeses, trovoadas e inundações, aumento das marés e mortandade de peixes 

são explicados pelo autor da obra como acontecimentos ditados pela Onipotência 

divina para correção de desvios humanos, o que, também, fundamenta a percepção 

de História Providencialista. 

Ao considerar a religião como o mais sólido dos pilares em que se firmam as 

monarquias e que os monarcas, por isso, devem prestar culto à Igreja, propõe a 

obra de Rocha Pita a justificação para o padroado régio.   
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No relato que faz da rendição do governador baiano Diogo de Mendonça 

Furtado às tropas holandesas, em 1624, Rocha Pita demonstra que a honra deve 

ser percebida como um valor de natureza intrínseca que condicionava as atitudes de 

todos os indivíduos da América portuguesa; tratava-se de comportamento que deve 

estar consentâneo com o respeito que as pessoas têm em razão de sua dignidade, 

advindo este entendimento de doutrinas medievais. O governador, nesse caso, 

manifestou uma pusilanimidade não esperada para a honra estamental. 

Observa-se nas análises da obra O Uraguai, de José Basílio da Gama, o 

simbolismo místico dos números, haja vista a menção expressa ao número três 

várias vezes. Assim, três são os homens do governo português referidos na 

dedicatória do poema (o Marquês de Pombal e seus dois irmãos), porém, nas notas 

explicativas a respeito dessa dedicatória, reporta-se o autor à história romana para 

comparar esses três irmãos portugueses com os trigêmeos Horácios que lutaram e 

venceram os Curiácios, também trigêmeos.  

O texto apresenta novas ocorrências do número três, porquanto três são as 

tentativas do guarani Sepé para levantar-se e, não logrando o intento, três as suas 

quedas. Também três são os giros e os murmúrios da feiticeira Tanajura, bem como 

são três as vezes que o índio Caitutu dobrou o seu arco e vacilou três vezes. 

Já de forma implícita, o número três aparece no poema ao serem 

identificados os seus heróis (Antonio Gomes Freire de Andrade, 1º Conde de 

Bobadela, o herói nominal do poema, e os índios guaranis Sepé Tiaraju e Cacambo) 

e os seus vilões (os jesuítas Lourenço Balda, Tedeo e Patusca). 

 Se fizermos uma ponte entre esse simbolismo e a exegese mística dos 

números, extraída da leitura de escrito medieval 572, poderemos perceber no número 

três as formas com que o agir humano vem a apresentar-se (pensamentos, palavras 

e obras) ou o número daqueles que vêm a dar o testemunho ou as virtudes teologais 

(fé, esperança e caridade).    

A manifestação de maravilhoso não cristão aparece no poema, quando a 

feiticeira fez com que Lindóia pudesse antever acontecimentos (o terremoto que 

atingiu Lisboa, a reconstrução dessa cidade pelo Marquês de Pombal e a derrocada 

jesuítica), constituindo uma maneira de demonstrar a valorização do universo nativo, 

acoplada ao fascínio do medievo pelo sobrenatural.  

                                                 
572 MAURO, Rábano, op. cit., p. 57. 
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As tensões entre a Igreja e os monarcas que caracterizaram a cristandade 

medieval, não obstante as modificações apresentadas pelo cenário dos tempos 

modernos, ainda persistiram no Antigo Regime e tiveram reflexos nos domínios 

ultramarinos. É neste desenho que se compreende a Questão Jesuíta na monarquia 

portuguesa, porque os embates de Pombal com os inacianos estão inseridos numa 

perspectiva mais ampla, a de que o objetivo dessa monarquia era atingir o papel 

hegemônico que detinha a Igreja, em termos ideológicos.   

Na sociedade feudal, a consolidação do contrato vassálico era feita numa 

cerimônia em que um homem submetia-se a outro pela homenagem, pelo juramento 

de fidelidade e pela vassalagem; em seguida, havia o ato da investidura cuja 

finalidade era o vassalo receber do suserano um objeto que simbolizava o feudo. O 

autor do poema faz correspondência com esses elementos do medievo, ao 

comentar que os padres, assim como os índios eram vassalos e prossegue, nessa 

ponte, ao indagar do cacique pelo juramento de fidelidade ao monarca lusitano 573·. 

Pelas análises da obra Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão, percebe-

se o seu tom ufanista, haja vista a descrição da confluência nas terras brasílicas da 

geografia simbólica e emblemática do paraíso terreal, ansiado pelo homem do 

medievo. Há nessa obra, portanto, exaltação das belezas, das riquezas e das 

benesses que poderiam ser auferidas dessa região do Novo Mundo.   

A passagem do poema em que é relatado o episódio da utilização pelo 

náufrago português de sua arma de fogo para abater um pássaro e da estupefação 

que causou entre os nativos com o seu gesto caracteriza o maravilhoso e o 

surgimento do herói. Ainda nesse cenário, pode ser considerada como integrante do 

mito fundacional e da conquista espiritual a disseminação da crença na presença do 

Apóstolo São Tomé na América portuguesa. 

O sonho profético de Paraguaçu, antevendo as vitórias dos portugueses nas 

guerras contra os franceses e contra os holandeses e transmitindo o pedido da 

Virgem Maria para que aquela índia resgatasse uma imagem que fora roubada por 

um nativo, expressa a crença numa História Providencialista.  

Inserida na perspectiva do padroado régio, a obra Caramuru justifica a 

colonização e enaltece a ação catequética dos seguidores de Inácio de Loyola, 

numa tentativa de conduzir ao esquecimento as medidas pombalinas antijesuíticas. 

                                                 
573 GAMA, José Basílio da, op. cit., p. 12. 
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Nesta concepção, ao difundir a fé quando da colonização dos seus espaços 

ultramarinos, os portugueses dilatavam o império e a cristandade. 

Santa Rita Durão em sua obra Caramuru faz uma ponte entre as relações 

feudais e as relações sociais da América portuguesa setecentista, haja vista a 

utilização de linguagem feudal em seu poema. Assim, os conceitos de vassalo e 

juramento de fidelidade surgem na obra, quando o autor comenta que Paraguaçu 

havia jurado vassalagem ao grão-Caramuru e ele cedia este direito à Coroa.   

Não se teve com este trabalho o entendimento de que se tratava de algo 

acabado e ao qual nada se poderá acrescer. As transformações impregnam o 

processo histórico e com a abertura destes canteiros para a pesquisa, outras 

produções, análises, problematizações, escritas e exegeses poderão advir para 

complementar ou modificar o que aqui se produziu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS  

 

ALDEN, Dauril. Aspectos econômicos da expulsão dos jesuítas do Brasil: notícia 
preliminar. In: KEITH, Henry H.; EDWARDS, S. F. (orgs.). Conflito e Continuidade 
na Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1970.  
 

ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, Laura de Mello e 
(org.). História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 
portuguesa.  v. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  
 
 
ALMEIDA, Néri de Barros. A história medieval no Brasil, Revista Signum, v.14, n.1, 
2013. 
 

AMADO, Janaína. Diogo Álvares, o Caramuru, e a Fundação Mítica do Brasil, 
Estudos Históricos, v. 14, n. 25, 2000. 
 

ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. 5 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2007.   
 

ANDRADE, Francisco Eduardo de. A Natureza e a gênese das Minas do Sul nos 
Livros de André João Antonil e Sebastião da Rocha Pita, Revista Brasileira de 
História, São Paulo, v.26, n.51, jan./jun. 2006. 
 

ANDREAZZA, Maria Luiza. Dominium, Terras e Vassalagem na América 
Portuguesa. In: DORÉ, Andréa Carla; LIMA, Luís Filipe Silvério; SILVA, Luiz Geraldo 
(orgs.). Facetas do Império na História: conceitos e métodos. São Paulo: Hucitec, 
2008.    
 
 
ANDREONI, João António (André João Antonil). Cultura e Opulência do Brasil. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967. (Coleção “Roteiro do Brasil”; 2). 
 
 

ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas. 
São Paulo: EDUSP, 2007. (Documenta Uspiana II). 
 

ASSUNÇÃO, Paulo de. A Terra dos Brasis: a natureza da América portuguesa 
vista pelos primeiros jesuítas (1549 – 1596). São Paulo: Annablume, 2000. 
 



167 

 

  

____________________. Negócios Jesuíticos: o cotidiano da administração dos 
bens divinos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. 
 
 
___________________; PAIVA, José Maria; BITTAR, Marisa (orgs). Educação, 
História e Cultura no Brasil Colônia. São Paulo: Arké, 2007. 
 

AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral. Dicionário de nomes, termos e conceitos 
históricos.  3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
 

BARROS, José D’Assunção. História e Historiografia: considerações sobre a obra de 
José Honório Rodrigues, Fênix Revista de História e Estudos Culturais, v.5, a.5, 
n.3, Uberlândia, jul./ago./set.2008. 
 

_______________________. O campo da História: especialidades e abordagens. 8 
ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
 
 
_______________________. O projeto de pesquisa em história: da escolha do 
tema ao quadro teórico. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
 
BARTHES, Roland. O rumor da língua. 3 ed. São Paulo: Editora WMF  Martins 
Fontes , 2012. 
 

BASCHET, Jérôme. A Civilização Feudal: do ano 1000 à colonização da América. 
São Paulo: Globo, 2006. 
 
 
BASTOS, Alcmeno. Entre a bondade natural e o discurso ilustrado: o índio em O 
Uraguai, de Basílio da Gama, O eixo e a roda: revista de literatura brasileira, v.9/10, 
Belo Horizonte, 2003/2004. 
 
 
BASTOS, Mário Jorge da Motta; RUST, Leandro Duarte. “Translatio Studii”. A 
História medieval no Brasil, Revista Signum, 10, 2009. 
 
 
BERLIOZ, Jacques; BRÉMOND, Claude; VELAY-VALLANTIN, Catherine.  
Présentation. In: RÉGNIER-BOHLER, Danielle (dir.). Formes médiévales du conte 
merveilleux. Paris: Éditions Stock, 1989. (Série “Moyen Age”). 
 
 

BEZERRA, Alcides. A filosofia na fase colonial. In: MORALISTAS do século XVIII. 
Textos didáticos do pensamento brasileiro. V. 1. Rio de Janeiro: Editora 



168 

 

  

Documentário: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Conselho Federal 
de Cultura, 1979. (Coleção Documentos/Brasil; 9). 
 
 
BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2002. 
 

BICALHO, Maria Fernanda. Conquistas, mercês e poder local: a nobreza da terra na 
América portuguesa e a cultura política do Antigo Regime, Almanack Braziliense, 
n.2, novembro 2005. 
 
 
BIRON, Berty R.R. Caramuru: uma transposição do Velho para o Novo Mundo, 
Navegações, v.3, n.1, Porto Alegre, jan./jun.2010. 
 

BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologia da história, ou, O ofício do 
historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
 
_____________________________. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 
1982. 
 

BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 
architetonico... Coimbra: Collegio das artes da Companhia de Jesu, 1712 – 1728. 
Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/edicao/1>. 
 
 
BORGES, Valdeci Rezende. História e Literatura: algumas considerações, Revista 
de Teoria da História, Universidade Federal de Goiás, a. 1, n. 3, jun. 2010. 
 

BORRALHO, José Henrique de Paula. História e reflexão, Outros Tempos, v.10, 
n.16, São Luís, 2013. 
 

BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. 4 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. 
 
____________. Entre a literatura e a história. São Paulo: Editora 34, 2013. 
 

BOXER, Charles Ralph. O império marítimo português 1415 - 1825. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. 
 

BRAZÃO, Eduardo. Pombal e os Jesuítas. In: TORGAL, Luís Reis; VARGUES, 
Isabel (coords.). O Marquês de Pombal e o seu tempo, Revista de História das 
Idéias, t.1, Coimbra, Universidade de Coimbra, (4), 1982-3.  
 



169 

 

  

 
BROWN, R. Allen. Feudalismo. In: LOYN, Henry R. (org.). Dicionário da Idade 
Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. 
 
 
BURKE, Peter.  A Escola dos Annales (1929 – 1989): a Revolução Francesa da 
historiografia. São Paulo: UNESP, 1997. 
 
 
____________. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro. In: BURKE, 
Peter (org.). A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 
 
 
 
CANABRAVA, Alice P. João António Andreoni e sua obra. In: ANDREONI, João 
António (André João Antonil). Cultura e Opulência do Brasil. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1967. (Coleção “Roteiro do Brasil”; 2). 
 

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos 1750 – 
1880. 12 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul; São Paulo: FAPESP, 2009. 
 
 
CARDOSO, Ciro Flamarion. Introdução: História e paradigmas rivais. In: CARDOSO, 
Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria 
e metodologia. 5 ed.  Rio de Janeiro: Campus, 1997.  
 
 
______________________. Um historiador fala de teoria e metodologia: ensaios. 
Bauru: EDUSC, 2005.   
 

CARDOSO, José Luís; CUNHA, Alexandre Mendes. Discurso econômico e política 
colonial no Império Luso-Brasileiro (1750-1808), Tempo, Rio de Janeiro, n.31, 2011.  
   

CARDOZO, Manoel. Azeredo Coutinho e o fermento intelectual de sua época. In: 
KEITH, Henry H.; EDWARDS, S.F. (orgs.). Conflito e continuidade na sociedade 
brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.  
 

CARVALHO, José Murilo de. O motivo edênico no imaginário social brasileiro, 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 13, n.38, São Paulo, oct. 1998. 
 
 
CARVALHO, Marieta Pinheiro de. Uma idéia ilustrada de cidade: as 
transformações urbanas no Rio de Janeiro de d. João VI (1808 – 1821). Rio de 
Janeiro: Odisséia, 2008. 
 



170 

 

  

CASTELLO, José Aderaldo. A Literatura Brasileira: Origens e Unidade (1500 – 
1960). v.1. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. 
 

_______________________. Manifestações literárias do período colonial: 1500 
– 1808/1836. 3 ed. São Paulo: Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975. 
 

CHALHOUB, Sidney; PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda (orgs.). A história 
contada: capítulos de história social da literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1988. (Coleção Histórias do Brasil). 
 
 
CHARTIER, Roger. Cultura escrita, literatura e história: conversas de Roger 
Chartier com Carlos Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin e Antonio 
Saborit. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2001.   
 
 
_______________. Literatura e História, Topoi, v.1, Rio de Janeiro, Jan.- Dez. 2000.  
 
 
COSTA, Ricardo da. Por uma geografia mitológica: a lenda medieval do Preste 
João, sua permanência, transferência e “morte”, Revista de História, Vitória, n. 9, 
1999. 
 

COUTINHO, Afrânio (dir.). A literatura no Brasil. v. 1. 2 ed. Rio de Janeiro: Editorial 
Sul Americana S.A., 1968. 
 

CUNHA, Alexandre Mendes. Patronagem, clientelismo e redes clientelares: a 
aparente duração alargada de um mesmo conceito na história política brasileira, 
História, v. 25, n.1, São Paulo, 2006.   
 

DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 
 

DEL PRIORE, Mary. Ritos da Vida Privada. In: SOUZA, Laura de Mello e (org.). 
História da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 
portuguesa.  v.1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  
 

DESCIMON, Robert. Antigo Regime. In: BURGUIÈRE, André (org.). Dicionário das 
ciências históricas. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1993.   
 

DIAS, José Sebastião da Silva. Cultura e obstáculo epistemológico do Renascimento 
ao Iluminismo em Portugal. In: DOMINGUES, Francisco Contente; BARRETO, Luís 



171 

 

  

Francisco (orgs.). Abertura do Mundo. Estudos de História dos Descobrimentos 
Europeus. V1. Lisboa: Presença, 1986.   
 
 
DIMAS, Antonio. Antonil, a cana e o negro, Revista USP, Dossiê Walter Benjamin, 
São Paulo, n.15, set./out./nov.1992. 
 

DOMINGUES, Beatriz Helena. Tão longe tão perto: a Ibero - América e a Europa 
Ilustrada. Rio de Janeiro: Museu da República, 2007.  
 

DORÉ, Andréa Carla. As atuações no Reino do Congo e na Costa da Pescaria: 
aproximações para o estudo do Império Português no século XVI. In: DORÉ, Andréa 
Carla; LIMA, Luís Filipe Silvério; SILVA, Luiz Geraldo (orgs.). Facetas do Império 
na História: conceitos e métodos. São Paulo: Hucitec, 2008.    
 
 
DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos. 1ª reimpr. da 1. 
ed. de 1998.São Paulo: Editora UNESP/ Imprensa Oficial do Estado, 1999. 
 
_____________. As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo. Lisboa: 
Editorial Estampa 1982. (Coleção Imprensa Universitária; 22). 
 

______________. Poder privado, poder público. In: DUBY, Georges (org.). História 
da Vida Privada: da Europa feudal à Renascença. v.2. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990.  
 
_______________. Idade Média, Idade dos homens: do amor e outros ensaios. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
 
DURÃO, José de Santa Rita. Caramuru. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000099.pdf>. 
 

EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno: 
encontros culturais, aventuras técnicas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 
 

FACINA, Adriana. Literatura & Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2004. (Ciências Sociais passo-a-passo; 48).  
 

FALCON, Francisco José Calazans. Reformas Pombalinas e situação colonial. 
Portugal e Brasil Encontros, Desencontros, Reencontros. Actas dos VII Cursos 
Internacionais de Verão de Cascais (3 a 15 de julho de 2000), v. 3, Cascais, 
Câmara Municipal de Cascais, 2001. 
 



172 

 

  

______________________________. A Época Pombalina (Política Econômica e 
Monarquia Ilustrada).  São Paulo: Ática, 1982. (Ensaios; 83). 
 

______________________________. Despotismo Esclarecido. São Paulo: Ática, 
1986. 
 

______________________________. Pombal e o Brasil. In: TENGARRINHA, José 
(org.). História de Portugal. Bauru, SP: EDUSC; São Paulo, SP: UNESP; Portugal, 
PO: Instituto Camões, 2000a. (Coleção História). 
 

_____________________________. Mercantilismo e transição. 14 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. (Coleção tudo é história; 7). 
 

______________________________. História e Representação. In: CARDOSO, 
Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (orgs.). Representações: contribuição a um 
debate transdisciplinar? Campinas: Papirus, 2000b. 
 

_____________________________. Pombal e a Companhia de Jesus, Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Dossiê: 1759-2009, Duzentos e 
cinqüenta anos de expulsão dos jesuítas da América, Rio de Janeiro, v. 443, 
abr./jun. 2009.   
 
______________________________. A identidade do historiador, Revista Estudos 
Históricos, FGV, Rio de Janeiro, v.9, n. 17, 1996. 
 

______________________________. Aspectos interpretativos da história político-
administrativa da América Portuguesa nos séculos XVII – XVIII, Revista Portuguesa 
de História, t.XXXIV, Coimbra, 2000c. 
 

FALCON, Francisco José Calazans; RODRIGUES, Antonio Edmilson Martins. A 
formação do mundo moderno. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 
4 ed.  Rio de Janeiro: Globo, 2011.  
 
 
FEIL, Roselene Berbigeier. Dois olhares sobre o mesmo tema: diálogos 
interdisciplinares entre história e literatura no romance Incidente em Antares, 
Espéculo, Revista de Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid, n. 
43, 2009. 
 



173 

 

  

FERLINI, Vera Lucia Amaral. A Civilização do Açúcar (Séculos XVI a XVIII).  11 
ed. 1 reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1998. (Coleção Tudo é História, 88).   
 

FERNANDES, Eunícia Barros. Fernão Cardim: a epistolografia jesuítica e a 
construção do outro, Tempo, v. 14, n.27, 2009. 
 
 
 
FERREIRA, Antonio Celso. A narrativa histórica na prosa do mundo, Itinerários, 
Araraquara, 15/16, 2000. 
 
 
______________________. A fonte fecunda. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, 
Tania Regina de (orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009. 
 
 
FERREIRA Jr., Amarilio; BITTAR, Marisa. Educação jesuítica e crianças negras no 
Brasil Colonial, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 80, n. 196, 
set./dez.1999.  
 

FLETCHER, Richard. A Alta Idade Média, 700 – 1250. In: CARR, Raymond (coord.). 
História Concisa de Espanha. Mira – Sintra: Publicações Europa – América, LDA, 
2004. (Biblioteca da História; 34). 
 
 
FORTES, Luiz Roberto Salinas. O iluminismo e os reis filósofos. 8 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. (Coleção tudo é história; 22).  
 
 
FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de 
Monarquia Pluricontinental: notas de um ensaio, História, São Paulo, v.31, n.2, 
jul./dez. 2012. 
 
 

FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Desenhando perspectivas e 
ampliando abordagens - De O Antigo Regime nos trópicos a Na trama das redes. In: 
FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). Na trama das redes: política 
e negócios no império português, séculos XVI - XVIII. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010. 
 

FRAGOSO, João Luís Ribeiro; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, 
Antonio Carlos Jucá de. Conquistadores e negociantes: História de elites no 
Antigo Regime nos trópicos. América lusa, Séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007. 
 



174 

 

  

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média, Nascimento do Ocidente. 2 ed.  São 
Paulo: Brasiliense, 2006. 
 
 
_____________________. Modelo e imagem. O pensamento analógico medieval, 
Bulletin du centre d’etudes médiévales d’Auxerre/BUCEMA, Hors série nº 2, 
2008a.  
 
 
______________________. Apresentação. In: VARAZZE, Jacopo de. Legenda 
Áurea: vidas de santos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003b. 
 
 
________________________. Raízes medievais do Brasil, Revista USP, São 
Paulo, n.78, p.80-104, junho/agosto 2008b. 
 
 
FRANCO JÚNIOR, Hilário; BASTOS, Mário Jorge da Motta. L’ histoire du Moyen Âge 
au Brésil,Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre /BUCEMA/, 7/2003a. 
 

FREYRE, Gilberto. Casa – Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal. 18 ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1977.  
 
 
FURET, François; OZOUF, Mona. Dicionário Crítico da Revolução Francesa. Rio 
Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 
 
 
GAMA, José Basílio da. O Uraguai. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn00094a.pdf>.  
 
 
GAMA, José Bazilio da. Epithalamio da excellentissima senhora D. Maria Amalia. 
Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/03915700>.  
 
 
GAMA, Luciana. A retórica do sublime no Caramuru: Poema épico do 
Descobrimento da Bahia, Revista USP, São Paulo, n. 57, março/maio 2003. 
 

GODINHO, Vitorino Magalhães. Estrutura da Antiga sociedade portuguesa. 3 ed. 
Lisboa: Editora Arcádia, 1977. (Colecção Temas portugueses; 1). 
 
 
HALKIN, Léon-E.  Pour une histoire de l’ honneur, Annales d’ histoire economique 
et sociale, Paris, n.4, oct.-dec.1949. 
 



175 

 

  

HARTOG, François. Tempo, História e a Escrita da História: a Ordem do Tempo, 
Revista de História, Humanitas/FFLCH/USP, n. 148 (Terceira Série), São Paulo, 1º 
semestre de 2003. 
 

HESPANHA, António Manuel. Por que é que foi “portuguesa” a expansão 
portuguesa? ou O revisionismo nos trópicos. Actas do Congresso Internacional 
Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e sociedades, Lisboa, FCSH/UNL, 
02 a 05 de novembro de 2005. 
 

__________________________. Depois do Leviathan, Almanack Braziliense, n.5, 
maio 2007.  
 

__________________________. As vésperas do Leviathan: instituições e poder 
político. Portugal – século XVII. Coimbra: Almedina, 1994. 
 

__________________________.  Caleidoscópio do Antigo Regime. São Paulo: 
Alameda, 2012.  
 
 
__________________________. História das Instituições: épocas medieval e 
moderna.  Coimbra, Almedina, 1982. 
 

__________________________. Conclusão. In: MATTOSO, José (dir.). História de 
Portugal. v. 4. Lisboa: Editorial Estampa, 1998c. 
 

__________________________. Antigo Regime nos trópicos? Um debate sobre o 
modelo político do império colonial português. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria 
de Fátima (orgs.). Na Trama das Redes: política e negócios no império português, 
séculos XVI - XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
 

HESPANHA, António Manuel. A constituição do Império português. Revisão de 
alguns enviesamentos correntes. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; 
GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica 
imperial portuguesa (séculos XVI – XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001. 
 

__________________________. Para uma teoria da história institucional do Antigo 
Regime. In: Poder e instituições na Europa do Antigo Regime.  Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1984. 
 



176 

 

  

__________________________; XAVIER, Ângela Barreto. A representação da 
sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. v. 4. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1998a. 
 

___________________________; XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. 
In: MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. v.4. Lisboa: Editorial Estampa, 
1998b. 
 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. 
 

__________________________. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no 
descobrimento e colonização do Brasil. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.  
 

HOORNAERT, Eduardo. A igreja no Brasil – colônia: 1550 – 1800. 3 ed.  São 
Paulo: Brasiliense, 1994. (tudo é História; 45). 
 
 
HUIZINGA, Johan. O outono da Idade Média. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
 
 
JANOTTI, Maria de Lourdes. O livro Fontes Históricas como fonte. In: PINSKY, Carla 
Bassanezi (org.). 2 ed. Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006.  
 
 
JESUS, Roger Lee Pessoa de.  A História da América Portugueza (1730) de 
Sebastião da Rocha Pita: o contexto, o autor, a obra, Revista de História da 
Sociedade e da Cultura, Coimbra, v.11, 2011. 
 

JUNQUEIRA, Celina. Apresentação. In: MORALISTAS do século XVIII. Textos 
didáticos do pensamento brasileiro. V. 1. Rio de Janeiro: Editora Documentário: 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 
1979. (Coleção Documentos/Brasil; 9). 
 

KANTOROWICZ, Ernst H. Os Dois Corpos do Rei: um estudo sobre teologia 
política medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  
 

KOSELLECK, Reinhart. Uma História dos Conceitos: problemas teóricos e práticos, 
Estudos Históricos, v.5, n.10, Rio de Janeiro, 1992. 
 
 
_____________________. L’expérience de l’histoire. Hautes Études. Paris: 
Gallimard, Le Seuil, 1997. 

 



177 

 

  

 

_____________________; MEIER, Christian; GÜNTHER, Horst  et al. O conceito 
de História.Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. (Coleção História e 
Historiografia; 10). 
 

KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1942. (Brasiliana, v.221).  
 

KOTHE, Flávio René. O cânone colonial: ensaio. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1997. 
 
 
KRAUSE, Thiago Nascimento. Em busca da honra: a remuneração dos serviços da 
Guerra Holandesa e os hábitos das ordens militares (Bahia e Pernambuco, 1641 – 
1683). São Paulo: Annablume, 2012. 
 

LARA, Silvia Hunold. Conectando historiografias: a escravidão africana e o Antigo 
Regime na América portuguesa. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia 
Amaral. Modos de governar: idéias e práticas políticas no império português 
séculos XVI – XIX. São Paulo: Alameda, 2005.  
 

LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. Bauru: EDUSC, 2005a. 
(Coleção História). 
 
 
________________. A História nova. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005b. 
 
 
_________________. A Idade Média e o dinheiro: ensaio de antropologia histórica. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 
 

_______________. As Raízes Medievais da Europa. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
 
_______________. Centro/Periferia. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude 
(coordenadores). Dicionário Temático do Ocidente Medieval.  v.1. Bauru: EDUSC, 
2006a. 
 
 
_______________. Maravilhoso. In: Le Goff, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude 
(coordenadores). Dicionário Temático do Ocidente Medieval. v. 2. Bauru: EDUSC, 
2006b. 
 
 



178 

 

  

_______________. Heróis e Maravilhas da Idade Média. Petrópolis: Vozes, 2009. 
 

_______________. História e Memória. 5 ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2003. 
 
 
_______________. Para uma longa Idade Média; tempo, trabalhão e cultura no 
Ocidente; 18 ensaios. Petrópolis: Vozes, 2013. 
 
   
________________. Uma longa Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2008. 
 
 
LEITE, Edgard. Concepções jesuíticas sobre as relações entre a “conquista 
espiritual” e a “conquista temporal”, Séculos XVI – XVII, Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 162, n. 410, jan./mar 2001.  
 
 
LIMA, Luiz Costa. Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1986. 
 

LIMA, Luiz Filipe Silvério. Os nomes do Império em Portugal no século XVII: reflexão 
historiográfica e aproximações para uma história do conceito. In: DORÉ, Andréa 
Carla; LIMA, Luiz Filipe Silvério; SILVA, Luiz Geraldo (orgs.). Facetas do Império na 
História: conceitos e métodos. São Paulo: Hucitec, 2008.  
 
 
LISS, Peggy K. Los imperios trasatlánticos: las redes del comercio y de las 
Revoluciones de Independencia. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1989. 
   

LOPEZ, Luiz Roberto. Cultura brasileira: das origens a 1808. 2 ed. Porto Alegre: 
Editora da Universidade/UFRGS, 1994. (Série Síntese Universitária; 5). 
 

LOT, Ferdinand. O Fim do Mundo Antigo e o Princípio da Idade Média. Lisboa: 
Edições 70, 1985. 
 

LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, 
Carla Bassanezi (org.). 2 ed. Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006.  
 
LUCIANO, de Samósata. Como se deve escrever a história. Tradução, introdução, 
apêndices e o ensaio “Luciano e a história”: Jacyntho Lins Brandão. Edição bilíngüe. 
Belo Horizonte: Tessitura, 2009. 
 
 



179 

 

  

LUZ, Guilherme Amaral. Ordem crítica, lugares de fronteira. Prolegômenos a 
respeito da complexidade setecentista na América portuguesa. In: Luz, Guilherme 
Amaral; ABREU, Jean Luiz Neves; NASCIMENTO, Mara Regina (orgs.). Ordem 
crítica: a América portuguesa nas “fronteiras” do século XVIII. Belo Horizonte: Fino 
Traço, 2013. 
 
 
MACEDO, José Rivair. História Medieval. In: KARNAL, Leandro (org.). História na 
sala de aula.  5 ed. São Paulo: Contexto, 2008. 
 

MARAVALL, José Antonio. Poder, honor y élites en el  siglo XVII. Madrid: Siglo 
Veintiuno Editores, 1995. 
 

MARQUES, A.H. Oliveira. Ensaios da História Medieval Portuguesa. Lisboa: 
Editorial Vega, 1980. (Documenta Histórica; 5).   
 
 
MARQUESE, Rafael de Bivar. Inovações técnicas e atitudes intelectuais na literatura 
açucareira francesa e luso-brasileira da primeira metade do século XVIII, Anais do 
Museu Paulista, São Paulo, N.Sér. v.5, jan./dez.1997.  
 

MARTINS, J.P. Oliveira. História de Portugal. v.1. Lisboa: Parceria António Maria 
Pereira Livraria Editora, 1942.  
 

MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira. v.1 (1550 – 1794).  São 
Paulo: Cultrix: Editora da Universidade de São Paulo, 1976. 
 

MATTOS, Hebe Maria. A escravidão moderna nos quadros do Império português: o 
Antigo Regime em perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria 
Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a 
dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI – XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
 
 

MATTOSO, José. Fragmentos de uma composição medieval. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1987. (Imprensa Universitária, 59). 
 

________________. Portugal Medieval: novas interpretações. Lisboa: Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, 1985. (Estudos e Temas Portugueses). 
 

 



180 

 

  

MAURO, Rábano. O Significado Místico dos Números e Outros Textos 
Medievais de S. Tomás de Aquino, S. Agostinho, S. Isidoro de Sevilha e 
Boécio. São Paulo: GRD, Curitiba: Editora Universitária Champagnat, 1992.  
 

MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo. Koselleck.   
 

MENDES, Claudinei Magno Magre. Religião e Economia em Antonil, Revista 
Brasileira de História das Religiões, Maringá, ANPUH, a. III, n.7, p. 4-20, 
mai.2010. 
 

MESGRAVIS, Laima. A Sociedade Brasileira e a Historiografia Colonial. In: 
FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. 6 ed.. 
São Paulo: Contexto, 2007.  
 

MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Governadores e capitães-mores do Império Atlântico 
português no século XVIII. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia 
Amaral. Modos de governar: idéias e práticas políticas no império português 
séculos XVI – XIX. São Paulo: Alameda, 2005.  
 

MORENO, Humberto Baquero. O princípio da época moderna. In: TENGARRINHA, 
José (org.). História de Portugal. Bauru, SP: EDUSC; São Paulo, SP: UNESP; 
Portugal, PO: Instituto Camões, 2000. (Coleção História). 
 

__________________________. Marginalidade e conflitos sociais em Portugal 
nos séculos XIV e XV – Estudos de História. Lisboa: Editorial Presença, 1985. 
(Biblioteca de Textos Universitários; 77). 
 

__________________________. Os municípios portugueses nos séculos XIII a 
XVI – Estudos de História.  Lisboa: Editorial Presença, 1986. (Colecção Métodos; 
22). 
 

NORA, Pierre. Entre Memória e História: a Problemática dos Lugares, Projeto 
História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do 
Departamento de História da PUC-SP, São Paulo, v.10, 1993, p.1-28. 
 

NOVAIS, Fernando Antônio. O reformismo ilustrado luso-brasileiro: alguns aspectos. 
In: Aproximações: estudos de história e historiografia. São Paulo: Cosac Naify, 
2005. 
 



181 

 

  

_______________________. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema 
Colonial (1777-1808). 7 ed. São Paulo: Hucitec, 2001. 
 

OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o estado moderno: honra, mercê e 
venalidade em Portugal (1641 – 1789). Lisboa: Estar Editoria, 2001. 
 
 
OLIVEIRA, Andrey Pereira de. Imagens do nativo-americano nas epopéias coloniais 
brasileiras do século XVIII, Antares, v. 3, n.6, Caxias do Sul, jul./dez. 2011. 
 

OLIVEIRA, Eduardo Romero. A idéia de império e a fundação da monarquia 
constitucional no Brasil (Portugal – Brasil, 1772 – 1824), Tempo, Rio de Janeiro, n. 
18, 2005. 
 
 
OLIVEIRA, Paulo Rogério Melo de. Um estilo jesuítico de escrita da história: notas 
sobre estilo e história na historiografia jesuítica, História da Historiografia, Ouro 
Preto, n.7, nov./dez. 2011.  
 

PAIVA, José Maria de. Colonização e Catequese. São Paulo: Arké, 2006. 
 

__________________.  Padre Vieira. São Paulo: Ícone, 2002. 
 

PASTOUREAU, Michel. Símbolo. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude 
(coordenadores). Dicionário Temático do Ocidente Medieval. v.2. Bauru: EDUSC, 
2006. 
 
 
PEREIRA, Nuno Marques. Compêndio narrativo do peregrino da América. Trechos 
escolhidos. In: MORALISTAS do século XVIII. Textos didáticos do pensamento 
brasileiro. V. 1. Rio de Janeiro: Editora Documentário: Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1979. (Coleção 
Documentos/Brasil; 9).  
 
 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Fronteiras da ficção: diálogos da história com a 
literatura, Revista de História das Idéias, Coimbra, v.21, 2000. 
 

PESSOA, Raimundo Agnelo Soares. O escravo negro em Antonil e seus 
contemporâneos. Goiânia: UCG, 2009. 
 

PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. Resumo de Historia Litteraria. t. II. Rio 
de Janeiro: B.L. Garnier, 1872. 



182 

 

  

 
 
PINSKY, Carla Bassanezi. Apresentação. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). 2 ed. 
Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006.  
 
 
PITA, Sebastião da Rocha. História da América Portuguesa. v.157. Brasília: 
Senado Federal, Conselho Editorial, 2011. 
 

POLLAK, Michael. Memória e esquecimento. Revista de Estudos Históricos, Rio 
de Janeiro, FGV, v.2, n. 03, 1989. 
 

__________________. Memória e identidade social. Revista de Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, FGV, v.5, n. 10, 1992.   
 

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. 23 ed. São 
Paulo: Brasiliense, 2008.  
 

RAMINELLI, Ronald. Viagens Ultramarinas: monarcas, vassalos e governo à 
distância. São Paulo: Alameda, 2008. 
 

RAMOS, Fábio Pestana; MORAIS, Marcus Vinícius de. Eles formaram o Brasil. 
São Paulo: Contexto, 2010. 
 

RAU, Virgínia. Estudos Sobre História Económica e Social do Antigo Regime. 
Lisboa: Editorial Presença, 1984. (Biblioteca de Textos Universitários, 68). 
 

_____________. Feiras Medievais Portuguesas. Lisboa: Editorial Presença, 
1982a. (Biblioteca de Textos Universitários; 51). 
 

_____________. Sesmarias Medievais Portuguesas. Lisboa: Editorial Presença, 
1982b. (Biblioteca de Textos Universitários; 53). 
 

REGIMENTO que levou Tomé de Souza governador do Brasil, Almerim, 17/12/1548, 
Lisboa, AHU, códice 112, fls. 1 – 9 (Laboratório de Ensino e Material Didático www. 
lemad/fflch.usp.br). 
 

REIS, José Carlos. Teoria & história: tempo histórico, história do pensamento 
histórico ocidental e pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.  
 



183 

 

  

RODRIGUES, Anna Maria Moog. Introdução. In: MORALISTAS do século XVIII. 
Textos didáticos do pensamento brasileiro. V. 1. Rio de Janeiro: Editora 
Documentário: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Conselho Federal 
de Cultura, 1979. (Coleção Documentos/Brasil; 9). 
 

RODRIGUES, José Honório. História da História do Brasil. 2 ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1979. (Brasiliana: Grande Formato; 21). 
 
 
_______________________. História e Historiografia. Petrópolis: Vozes, 2008. 
 
 
RUSSELL-WOOD, A.J.R. Sulcando os mares: um historiador do império português 
enfrenta a “Atlantic History”, História, São Paulo, 28(1), 2009. 
 

SANTOS, Afonso Carlos Marques dos. A Invenção do Brasil: ensaios de história e 
cultura. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007. 
 
 
SANTOS, Halysson F. Dias. Exegi Monumentum Aere Perennius: Poesia Épica e 
Memória no Caramuru de Santa Rita Durão. 2009. 201 p. Dissertação (Mestrado em 
Memória: Linguagem e Sociedade). Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista. 
 
 
SANTOS, Zeloi Aparecida Martins dos. História e Literatura: uma relação possível, 
Revista Científica/FAP, Versão Eletrônica, v.2, Curitiba, 2007.  
 
SCHMITT, Jean-Claude. Os vivos e os mortos na sociedade medieval. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
 
____________________. Présentation. In: RÉGNIER-BOHLER, Danielle (dir.). 
Prêcher d’exemples. Paris: Éditions Stock, 1985. (Série “Moyen Age”). 
 

SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal 
Superior da Bahia e seus desembargadores, 1609 – 1751. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011. 
 

___________________. Segredos Internos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1988. 
 
 
SILVA, Ana Rosa Cloclet  da. Inventando a Nação: intelectuais ilustrados e 
estadistas luso-brasileiros na crise do Antigo Regime Português (1750 – 1822). São 
Paulo: Hucitec – Fapesp, 2006.  
 



184 

 

  

SILVA, Andrée Mansuy Diniz. Introdução. In: ANTONIL, André João. Cultura e 
Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas. São Paulo: EDUSP, 2007. 
(Documenta Uspiana II).  
 
 
SILVA, Janice Theodoro. Literatura e Historia en la América barroca.In: ZEA, 
Leopoldo (compilador).Historia y Cultura en la conciencia brasileña. Mexico: 
Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Fondo de Cultura Económica, 1993.  
(Colección Tierra Firme). 
 

SILVA, Kalina Vanderlei. O Barroco Mestiço: Sistema de Valores da Sociedade 
Açucareira da América Portuguesa nos Séculos XVII e XVIII, Mneme Revista de 
Humanidades, Caicó, v.7, n.16, jun./jul.2005. 
 

SILVA, Wilton Carlos Lima da. As terras inventadas: discurso e natureza em Jean 
de Léry, André João Antonil e Richard Francis Burton.São Paulo: Editora UNESP, 
2003.   
 
 
SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e autonomia camarária no Antigo Regime: o 
Senado da Câmara da Bahia (século XVIII). In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, 
Vera Lúcia Amaral. Modos de governar: idéias e práticas políticas no império 
português séculos XVI – XIX. São Paulo: Alameda, 2005.  
 
 
SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Guerra justa y gobierno de los esclavos: la 
defensa de la esclavitud negra em Bartolomé de Las Casas y Alonso de Sandoval. 
In: MALDONADO, María Eugénia Chaves (org.). Genealogías de la diferencia: 
tecnologías de la salvación y representación de los africanos  esclavizados en 
Iberoamérica colonial. Bogotá: Editorial Pontifícia Universidad Javeriana, Instituto de 
Estudios Sociales y Culturales Pensar, Abya-Yala, 2009. 
 
 
SOUZA, Laura de Mello e. O Sol e a Sombra: política e administração na América 
portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 

TÉTART, Philippe. Pequena história dos historiadores. Bauru: EDUSC, 2000. 
 
 
TOPA, Francisco. Uma égloga inédita de Santa Rita Durão, Terceira Margem - 
Revista do Centro de Estudos Brasileiros (Adolfo Casais Monteiro), n.3, Porto, 
Faculdade de Letras, 2002. 
 

TORGAL, Luís Reis. Epílogo. In: HESPANHA, António Manuel. As vésperas do 
Leviathan: instituições e poder político. Portugal – século XVII. Coimbra: Almedina, 
1994. 



185 

 

  

 

___________________. Nota introdutória acerca do significado do pombalismo. In: 
TORGAL, Luís Reis; VARGUES, Isabel (coords.). O Marquês de Pombal e o seu 
tempo, Revista de História das Idéias, t.1, Coimbra, Universidade de Coimbra, (4), 
1982-3.  
 

TUCK, Richard. História do pensamento político. In: BURKE, Peter. A Escrita da 
História: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 
 

TURNER, Frederick Jackson. O significado da História, História, v.24, n. 1, São 
Paulo, 2005. 
 

VAINFAS, Ronaldo (org.). Dicionário do Brasil Colonial (1500 – 1808). Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 
 

VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira: de Bento Teixeira, 1601 a 
Machado de Assis, 1908. 4 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. 
(Coleção Temas Brasileiros; 3). 
 

VILLALTA, Luiz Carlos. Reformismo Ilustrado, Censura e Práticas de Leitura: 
Usos do Livro na América portuguesa. 1999. 443 p. Tese (Doutorado em História). 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1982. 
 

WEFFORT, Francisco C. Espada, cobiça e fé: as origens do Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2012. 
 

WEHLING, Arno. Ilustração e política estatal no Brasil, 1750 – 1808. Disponível 
em: 
<http://www.um.edu.uy/_upload/_descarga/web_descarga_109_WEHLING_Ilustracio
nypoliticaestatalenelBrasil.pdf>. 
 

_____________________________. Pensamento jesuítico no Brasil, Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 162, n. 410, jan./mar 
2001. 
 
 
WHITE, Hayden. Teoria literária e escrita da História, Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, v.7, n.13, 1994. 



186 

 

  

 

WOOLLEY, Patrícia Domingos. Os jesuítas no setecentos europeu: autoridade, 
ensino e poder, Revista Cantareira, 6 ed., jul. 2009. Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/cantareira>.  
 

WRIGHT, Jonathan. Os jesuítas: missões, mitos e histórias. Rio de Janeiro: Relumé 
Dumará, 2006. 
 

XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, António Manuel. A representação da 
sociedade e do poder. In: MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. v. 4. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1998a. 
 

_______________________________________________. As redes clientelares. In: 
MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. v.4. Lisboa: Editorial Estampa, 1998b. 
 

XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; GOMES, Flávio (orgs.). Mulheres 
Negras no Brasil Escravista e do Pós-Emancipação. São Paulo: Selo Negro, 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


