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Esta pesquisa teve por objetivos apresentar as principais correntes de pensamento 

discutidas na Europa do século XVI, durante a transição do período medievo para o moderno, 

as quais influenciaram os princípios norteadores quando da fundação da Companhia de Jesus; 

identificar os meios que constituíram a formação da estrutura patrimonial e a base econômica 

do colégio do Rio de Janeiro e o seu crescimento na produção de receitas desenvolvidas no 

transcorrer dos séculos XVI e XVII; e, discutir a organização financeira daquele colégio 

jesuíta no século XVIII e sua inserção no contexto da economia colonial na praça do Rio de 

Janeiro. 

A Companhia de Jesus, como instituição religiosa, foi incorporada na estrutura de 

conquista, ocupação e expansão do império ibérico. Nessa direção acabou por ser envolver em 

dois propósitos: exercer sua principal vocação, como toda Ordem religiosa, que foi 

evangelizar; e participar da manutenção e ampliação do território conquistado por aquele 

império. Para os jesuítas os dois propósitos se complementaram, pois, ao mesmo tempo que 

participaram da expansão territorial avançaram em seu projeto de cristianização e 

recristianização. O plano de conversão teve como suporte uma sólida base patrimonial e 

passaram a investir em duas frentes: uma missionária e outra logística, sendo esta o foco da 

pesquisa. 

O recorte temporal iniciou em meados do século XVI, com a fundação da Ordem e a 

chegada dos primeiros jesuítas em terras  da América portuguesa, concentrando-se na 

primeira metade do século XVIII, considerando a saída compulsória e o confisco de todos os 

bens da ordem, por parte da Coroa portuguesa.  

Numa abrangência maior, a pesquisa foi desenvolvida na dimensão da História Social, 

tendo como  fio condutor as relações econômicas do colégio jesuíta do Rio de Janeiro, e como 

campo de observação a regionalidade, considerando que a temática induz em estimar esse 

espaço da América portuguesa um conjunto físico-geográfico específico com relações 

próprias. 

 

Palavras chave: economia colonial, estrutura patrimonial jesuíta, diversidade econômica. 
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This research aimed to present the main currents of thought discussed in sixteenth-

century Europe, during the transition from the medieval to the modern period, which 

influenced the guiding principles at the foundation of the Society of Jesus; identify ways that 

constituted the formation of ownership structure and economic base of the college of Rio de 

Janeiro and its growth in the production of recipes developed in the course of the sixteenth 

and seventeenth centuries, and discuss the financial organization that Jesuit college in the 

eighteenth century and its insertion in the context of the colonial economy in square Rio de 

Janeiro. 

The Society of Jesus as a religious institution, was incorporated into the structure of 

conquest, occupation and expansion of Iberian empire. In this direction eventually involve 

two purposes: to exercise its primary purpose, like every religious order that was 

evangelizing, and participate in the maintenance and expansion of the territory conquered by 

one empire. For both purposes Jesuits complemented because while attending the territorial 

expansion project progressed in their Christianization and rechristianization. The conversion 

plan was supported by a solid asset base and started investing on two fronts: a missionary and 

other logistics, which is the focus of research. 

The time frame began in the mid-sixteenth century, with the founding of the Order and 

the arrival of the first Jesuits in lands of Portuguese America, focusing on the first half of the 

eighteenth century, considering the mandatory departure and the confiscation of all property 

of the order, the Portuguese crown. 

In a wider scope, the research was conducted in the dimension of social history, with 

the common thread of economic relations Jesuit school in Rio de Janeiro, and as field 

observation to regionalism, whereas thematic induces in estimating the space of one 

Portuguese America together with specific physical geographic relationships themselves. 

 

Keywords: colonial economy, equity structure Jesuit, economic diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Não existe uma “história” dos jesuítas. São inúmeras  histórias, acontecimentos e 

relatos que são próprios em função de vários aspectos, como por exemplo, em relação à 

nacionalidade de seus membros, em função das especialidades individuais, do grau de 

iniciativa de cada elemento ou grupo de padres, da capacidade adaptativa, da sensibilidade e, 

claro, das influências e transformações recíprocas ocorridas entre os inacianos e cada meio 

social onde atuaram. Além das várias pesquisas realizadas sobre a Ordem com essas e outras 

percepções, existem aquelas desenvolvidas por padres jesuítas, como é o caso da monumental 

obra de Serafim Leite1 que relata a saga da presença jesuíta nas capitanias da América 

portuguesa, traçando a estreita relação entre os poderes temporal e religioso. 

Ilustrando esse rol de possibilidades, eventos e regiões nas quais os inacianos atuaram, 

dificilmente o padre jesuíta italiano Matteo Ricci teria em mente, quando saiu da Europa, que 

discutiria com os chineses sobre a constituição de mapas cartográficos ou sobre a teoria dos 

elementos de Euclides. Provavelmente o padre Manoel da Nóbrega não tivesse planejado, 

antes de sua chegada ao litoral brasileiro, a organização e previsto a necessidade dos 

aldeamentos e a destacada participação desse elemento na conquista e manutenção de várias 

capitanias no século XVI. Enfim, cada pensamento, cada reflexão, cada iniciativa e cada ação, 

ocorreu para contornar esse ou aquele obstáculo ou para atender determinada necessidade. 

Um raciocínio parece certo, existiu uma forte motivação em levar o cristianismo ao “outro”, e 

não mediram esforços e riscos nessa meta. 

Dentre os autores que realizaram pesquisas relativas aos jesuítas e que permitiram 

reflexões básicas para o desenvolvimento deste trabalho, podemos citar a obra de Paulo de 

Assunção, Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos, que trata dos 

primórdios da Ordem, das características diversificadas desse patrimônio, das tensões e 

soluções adotadas com vista a mais  adequada adaptação à estrutura colonial, como a conexão 

entre os colégios e os privilégios e alternativas à demanda da produção colonial. Com uma 

percepção ampla, o autor enfatiza as estratégias utilizadas pelos inacianos e seu complexo 

sistema produtivo para gerar riquezas e como esse crescimento se transformou em elemento 

perigoso para o império português. 

                                                 
1 Publicada a partir de 1938, em onze volumes. LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio 
de Janeiro: Instituto Nacional do Livro; Lisboa: Livraria Portugália, 1945. 
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Iniciando com detalhes sobre a fundação da Companhia de Jesus, Jonathan Wright em 

sua obra Los jesuítas: una historia de los soldados de Dios, destaca particularidades de como 

uma Ordem religiosa de “vanguarda e pedra angular” da Igreja, integrada por um contingente 

de padres com conhecimentos científicos e de humanidades, verdadeiros combatentes dos 

inimigos de Deus, tornou-se referência na história da colonização ibérica, criando e 

desenvolvendo um embasamento ideológico e modo próprio de proceder. 

Dauril Alden na sua obra The making of an enterprise: the Society of Jesus in 

Portugal, its empire, and beyond 1540-1750, tratando a Companhia de Jesus de forma 

abrangente, analisa os principais óbices enfrentados no estabelecimento, organização e 

desenvolvimento dos colégios jesuítas em diversas partes do império ultramarino. Procurando 

discorrer sobre o patrimônio dos inacianos, destaca a aquisição e utilização das terras, como 

base econômica e de outras fontes de rendas como de alugueis e arrendamentos, da pecuária e 

produção de alimentos. 

Na obra Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Luanda 1602-1686, Charles Boxer, 

tendo como eixo a biografia de Salvador Correia de Sá e Benevides e as vicissitudes 

experimentadas por esse governante, avalia a relação entre os poderes locais da capitania do 

Rio de Janeiro, destacando as causas principais e consequências da restauração de Luanda, 

como por exemplo, o restabelecimento do tráfico pela praça do Rio de Janeiro. São elencados 

os arranjos de interesses que envolveram Salvador de Sá e os jesuítas, tanto na recuperação do 

tráfico como na redistribuição de sesmarias no Norte da capitania e o envolvimento pessoal e 

político daquele governador diante da rejeição de colonos e da câmara aos integrantes da 

Companhia de Jesus. No Império colonial português (1415-1825), esse mesmo autor analisa o 

papel histórico da colonização portuguesa e a importância do envolvimento das ordens 

religiosas nesse projeto, especificamente os jesuítas. Avalia a retração e a expansão 

econômica de Portugal e do seu império ultramarino, bem como, as relações sociais e 

econômicas dessa questão. Complementado o acervo utilizado de Boxer, A idade de ouro do 

Brasil é uma precisa e detalhada contribuição do que foi o episódio do ouro nas Minas Gerais, 

que ele chamou de “eldorado brasileiro”, com a corrida do ouro, promovida por clérigos, 

aventureiros e mercadores, o contrabando, a carência de mão de obra e outras repercussões 

como as pilhagens do Rio de Janeiro promovidas por Du Clerc e Duguay-Trouin e as 

transformações ocorridas nas demais capitanias com seus diferentes graus de prosperidade. 

Na encruzilhada do império, Antonio Carlos Jucá de Sampaio identifica, de maneira 

pertinente, nas redes econômicas do Rio de Janeiro, entre 1650 e 1750, suas características, 

rupturas e permanências, através de uma adequada discussão sobre os mecanismos básicos da 
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reprodução e reordenamento da economia colonial, como o abastecimento de alimentos, de 

mercadorias e de escravos, além do mercado de créditos e bens urbanos. Não deixou de 

perceber o autor os conflitos na hierarquia social colonial na busca da acumulação de 

riquezas, quando identificou e distinguiu na elite colonial, uma elite mercantil e outra agrária. 

Alguns autores, dedicam especial atenção a temáticas mais específicas, dentre os quais 

se destaca Marcia Amantino com suas pesquisas sobre as circunstâncias e contexto 

econômico que envolveram as unidades produtivas do colégio jesuíta no Rio de Janeiro, no 

período da expulsão e sequestro de seus bens, enfatizando, contextualizando e 

problematizando o poder patrimonial existente nesses engenhos e fazendas, permitindo uma 

compreensão  melhor das práticas e interações temporais de natureza econômica dos jesuítas, 

com base nos inventários produzidos naquele acontecimento, afastando-se da historiografia 

oficial elaborada por  membros da Ordem. 

Baseado em fontes oficiais jesuítas, mas, também em uma diversificada e 

competentemente sistematizada documentação laica, Maurício de Almeida Abreu em sua obra 

Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700), consubstanciada em dois volumes, 

fornece uma extensa e profunda análise dos elementos e problemas que caracterizaram a 

conquista, a ocupação e a colonização do Rio de Janeiro entre os séculos XVI e XVIII, 

detalhando a apropriação do território e a formação da sociedade colonial. As atividades 

produtivas e as práticas econômicas da capitania formam uma categoria à parte que o autor 

inseriu na lógica social para o entendimento do desenvolvimento e transformações sofridas, 

como as disputas comerciais, as relações entre a metrópole, as autoridades locais e nesse 

envolvimento, o papel das Ordens religiosas e da câmara, enfim, a organização interna da 

economia e sua inserção na economia do império. 

Com esse arranjo, entende-se que a Companhia de Jesus, como instituição religiosa, 

foi incorporada na estrutura de ocupação e expansão do império ibérico e nessa direção 

acabou por ser envolver em dois propósitos: exercer sua principal vocação, como toda Ordem 

religiosa, que era evangelizar e participar da manutenção e ampliação do território 

conquistado por aquele império, até porque uma ação estava ligada a outra. Para os jesuítas os 

dois propósitos se complementavam, pois, ao mesmo tempo que participavam na expansão 

territorial avançavam em seu projeto de cristianização e recristianização, em algumas partes 

do Império. O plano de conversão teve como suporte uma sólida base patrimonial e passaram 

a investir em duas frentes: uma missionária e outra logística, que às vezes se confundiam.  

Com essas ideias, esta pesquisa tem por objetivos apresentar as principais correntes de 

pensamento discutidas na Europa do século XVI, durante a transição do período medievo para 
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o moderno, as quais influenciaram os princípios norteadores quando da fundação da 

Companhia de Jesus; identificar os meios que constituíram a formação da estrutura 

patrimonial e a base econômica do colégio do Rio de Janeiro e o seu crescimento na produção 

de receitas desenvolvidas no transcorrer dos séculos XVI e XVII; e, discutir a organização 

financeira daquele colégio jesuíta no século XVIII e sua inserção no contexto da economia 

colonial na praça do Rio de Janeiro. 

Assim, a pesquisa concentrou-se, inicialmente, em descrever o ambiente sócio-

político, religioso e cultural europeu no qual a Companhia de Jesus foi fundada e suas 

repercussões  no seio da Igreja, através de divisões, tensões e compreensões distintas da 

ortodoxia tradicional cristã, nas quais, a Ordem muito se envolveu e que acabou por definir 

paradigmas e construir sua própria identidade. Portanto, foram destacados, no primeiro 

capítulo, questões conceituais importantes, que influíram na composição e comportamento 

dos padres que compunham a Ordem, tais como, “religião sintética”, “tomismo” e “adaptação 

paulina”, para se buscar a compreensão necessária de seus referenciais teóricos e práticos 

aplicados no trabalho missionário e nas atividades seculares. 

Buscou-se, no segundo capítulo, discriminar os meios de sustento, desde a primeira 

leva de jesuítas vindos da Europa, as várias etapas enfrentadas e os artifícios, iniciativas e 

mecanismos até sua efetiva participação na formação e na reprodução da economia colonial 

escravista do século XVII e sua diversificação de acordo com as condicionantes da vida 

colonial em consonância com sua lógica e reordenamento econômico.  

Foi analisada parte da estrutura patrimonial construída pelos inacianos, buscando 

classificar, quantificar e qualificar os diferentes tipos e natureza desses bens e riquezas, os 

óbices encontrados nessa consolidação e manutenção, as formas de acumulação desses bens, 

fosse através de atividades rurais, fosse nas relações mercantis ou de outros gêneros, como 

por exemplo, de renda  proveniente de alugueis, da comercialização do boi em pé, do corte e 

venda de sua carne e da courama.  

Finalmente, o terceiro capítulo discorre sobre o desempenho econômico do colégio 

jesuíta do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XVIII, no que diz respeito ao 

controle, administração e gerenciamento de seus bens e riquezas, comparando-o, no 

transcorrer da discussão, com de outras principais capitanias onde a Ordem missionou na 

América portuguesa, especificamente, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo; 

procurando, de forma pontual, contornar com as transformações  sociais e econômicas 

ocorridas nos cenários urbano e rural do Rio de Janeiro. Esse recorte espacial e temporal, 

levou em conta o desenvolvimento da economia colonial, nesse período, e a sua importância 
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geo-política na América portuguesa através das suas transformações e do seu grau de 

autonomia, e nesse contexto, como o colégio jesuíta, instituição integrante desse processo, 

afetou e foi afetado em suas relações com os vários segmentos sociais na capitania do Rio de 

Janeiro, incluindo a Coroa e seus representantes locais. 
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CAPÍTULO I 

Societate Iesus: Os jesuítas e seus paradigmas 

 

 

A expansão Ocidental à partir do século XV foi uma “aventura” que aglutinou 

componentes territoriais, econômicos e religiosos. Nesse escopo, duas instituições, às vezes se 

complementavam numa interdependência nem sempre definida e reconhecida: a Igreja e o 

Estado. 

Numa visão sobre a Europa nesse período, Portugal se unificou e levando em conta 

sua geografia, sua política interna e econômica, as tensões domésticas e as ameaças internas e 

externas pelas quais passou, decidiu investir em sua expansão para o Atlântico. Essa 

empreitada foi fortemente contornada por aspectos mercantis, religiosos e políticos, que às 

vezes se distanciavam, movimento próprio quando envolve atividades teoricamente 

diferentes, mas também, às vezes se entrelaçavam gerando tensões, disputas e alianças. Por 

esse tempo a Europa também passava por uma forte influência do Humanismo Renascentista 

e as várias correntes a ele atreladas, alcançando, com maior ou menor intensidade, todos os 

segmentos sociais, inclusive a Igreja.2 O espírito cruzadístico e, até então, a potencialidade da 

Reforma protestante, foram importantes motivadores na atualização dos referenciais 

eclesiásticos, a contraponto de sua arraigada tradição, quer nos aspectos de sua liturgia como 

também em sua ortodoxia. É nesse contexto, que ocorre a gênese da Companhia de Jesus. 

Uma Ordem religiosa que desde sua fundação já enfrentava complexidades, desafios e 

atropelos que moldaram um conceito com ampla significabilidade, adotado, inclusive, pela 

própria Ordem com a identificação de noster modus procedendi. O misto de tradição, 

“ortodoxia emergente”, laxismo e inovação, teoria, pragmatismo, rígida hierarquia, atitudes 

proativas e outros elementos se galvanizaram em uma lógica que evidenciou outro modo de 

ser, um ethos próprio, característico e marcante. Esses tópicos é que ajudaram a constituição 

desse capítulo que buscou, em seu fechamento, alinhavar alguns paradigmas que ajudaram na 

construção e contribuíram para o desenvolvimento da identidade da Companhia de Jesus. 

 

 

 

                                                 
2 MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2005, p. 141-146. 
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Ao encontro da América: por uma nova geografia política, mercantil e missionária 

 

Muito se comenta sobre o avanço dos turcos-otomanos nas vias terrestres entre o 

Ocidente e o Oriente, o que teria levado os europeus a investir na possibilidade da existência 

de um caminho alternativo pelo mar, induzindo-os a aperfeiçoar o transporte marítimo e 

enfrentar o mar até então desconhecido.3 

Ao mesmo tempo, além desses aspectos, ocorreu uma grande motivação comercial, 

baseada na possibilidade de um lucro relativamente elevado considerando que “algunos de los 

motivos imperiales se comprenden fácilmente, una vez que cuando lograba arribar a Europa 

un navio cargado de clavo, pimienta, canela o nuez moscada la inversión se multiplicaba por 

veinte”.4 

As cortes europeias também foram influenciadas pelas notícias da existência de 

comunidades cristianizadas no Oriente quando “en 1165 circuló entre las excitadas cortes de 

Europa una carta supuestamente enviada por el Preste Juan, un poderoso monarca oriental, 

soberano de un utópico reino cristiano cuyos orígenes se deberían, precisamente, al 

apostolado de Tomás”.5 Nesse mesmo viés, Diogo Cão, em 1483, em uma pioneira expedição 

buscando “encontrar o Preste João e o caminho para as Índias [acabou por encontrar] o reino 

do Congo e [iniciou a] presença européia na África”.6 

A viagem de Bartolomeu Dias, em 1487, também teria sido com esse propósito. Essa 

lenda parece ter influenciado ainda o sucessor de d. João II porque “quando Vasco da Gama 

partiu para a sua famosa viagem, em julho de 1497, levava credenciais [de d. Manuel I] 

dirigidas ao Preste João e ao rajá de Calecut”.7 

Mesmo com a precariedade das generalizações pode-se apontar que não se tratou em 

desvendar uma possível lenda. A busca do reino do Preste João, teria indicado que uma 

aliança com esse presumido império rico e poderoso8 só traria vantagens à nação que se 

                                                 
3 FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo e FARIA, Sheila de Castro. A economia colonial brasileira 
(séculos XVI-XIX). 3. ed. São Paulo: Atual, 1998, p.16-17. 
4 WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas: una historia de los “soldados de Dios”. Tradução José Antonio Bravo. 
Buenos Aires: Debate, 2005, p. 115. 
5 WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas, p. 114. 
6 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e 
XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 70. 
7 BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825). Tradução Inês Silva Duarte. Lisboa: Edições 
70, 1969, p. 54-56. 
8 As versões mais extravagantes  da lenda do Preste João, como, por exemplo, a afirmação de que comiam à 
sua mesa, de esmeraldas, 30 000 pessoas, sentando-se ao seu lado direito trinta arcebispos e ao seu lado 
esquerdo vinte bispos, parece não terem circulado tanto em Portugal como noutros países europeus. Mas em 
Portugal, como em toda a parte, acreditava-se indubitavelmente que esse misterioso rei-sacerdote, uma vez 
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antecipasse nesse propósito. A busca pelo vantajoso monopólio régio sobre o ouro da Guiné e 

a troca de interesses da Coroa na cessão dos direitos e privilégios a determinadas pessoas e 

famílias quanto ao comércio de especiarias do Oriente e de escravos da África Ocidental, por 

si só, já justificariam o necessário investimento nessa expedição. 

Além disso, especificamente, desde 1992, tendo como referência a comemoração do 

quinto centenário da expedição de Cristóvão Colombo, a expressão “encontros” vem 

continuamente sendo considerada uma substituta mais adequada às indicações de “descoberta 

e conquista”, denotando assim uma certa simetria e intercâmbio cultural entre os agentes 

envolvidos naqueles eventos”.9 

De qualquer forma, os séculos XV e XVI foram gravados por uma intensa atividade 

marítima pelo além mar que teria “surgido de uma mistura de factores religiosos, econômicos, 

estratégicos e políticos. É claro que nem todos em idênticas proporções [e tudo] em nome de 

Deus e do lucro”.10 Em 1487 Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo das Tormentas que passou 

a chamar-se da Boa Esperança. Colombo estabeleceu contato com as Bahamas, Cuba e Haiti 

em 1492 e 1493 respectivamente, e Trinidad e a Venezuela em 1498. Cabot, partindo da 

Inglaterra, chegou a Terra Nova (Canadá) em 1497. Vasco da Gama (1498) chegou a Calicute 

e depois a Goa (Índia). Em sua viagem Cabral conseguiu, entretanto, consolidar posição na 

cidade de Cochim, rival da influência do samorim de Calicute, que serviu de base para a 

tomada de Goa.11 

Continuando esse processo, nos idos de 1519, Hernán Cortés dominou Montezuma e 

todo Império asteca, iniciando a dominação espanhola da América central incluindo o Panamá 

(Hispaniola) até o Novo México. Em 1521, saindo de Cádiz na Espanha, Fernão de 

Magalhães, navegador português a serviço da Espanha, pelo litoral da América do Sul, 

conseguiu ultrapassar a extremidade desse continente, sendo a primeira expedição a 

circunavegar o globo, atravessando o Oceano Pacífico e chegando às ilhas Marianas, Filipinas 

e finalmente às ilhas Molucas (das especiarias). Ficou comprovado que a Terra era redonda. 

Em 1525, Pizarro capturou o imperador inca Atahualpa e todo Peru ampliando o domínio 

espanhol na América, além das Filipinas ocupadas em 1565. Cartier explora o rio São 

                                                                                                                                                         
localizado em definitivo, seria um aliado inestimável contra os Muçulmanos. BOXER, Charles R. O império 
colonial português (1415-1825), p. 43. 
9 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno: encontros culturais, aventuras 
teóricas. Belo Horizonte: UFMG, 2000, p. 20. 
10 BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825), p. 41. 
11 McEVEDY, Colin. Atlas de história moderna (até 1815). Tradução Bernardo Jofilly. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007, p. 18 e McEVEDY, Colin. Atlas de história medieval. Tradução Bernardo Jofilly. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 107. 
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Lourenço até Montreal em 1535. Verrazano explora a costa leste da América do Norte em 

1524. Frobisher chega à Terra de Baffin, no Canadá em 1574.12 

Portugal, um reino de “pequeno porte”13, com apenas 89 mil km2 de terras nem sempre 

voltados à agricultura, com pouco mais de um milhão de habitantes, concentrados em Lisboa 

e, bem menos, no Porto, Setúbal e Viana do Castelo e parcos recursos naturais, mesmo assim 

foi “um dos pioneiros no processo de unificação nacional, conseguindo muito cedo, em 

relação à França, Espanha ou Inglaterra, uma identidade nacional”.14  

No final do século XVI quase todos os continentes, praticamente, haviam formado 

uma imensa teia de contatos entre as mais variadas, distintas e contraditórias culturas. Cada 

qual com suas próprias conjugações de valores, tradições, religiosidades, interesses, e todos os 

demais segmentos que representam uma cultura. 

As primeiras ordens religiosas estabelecidas nos domínios portugueses e espanhois 

foram os frades franciscanos, que já haviam fundado, em 1536, o Colégio de Santiago de 

Tlateloco dedicado à formação dos filhos da aristocracia indígena mexicana e alguns 

mestiços, em consequência, naquele domínio, as ordens mendicantes conseguiram implantar 

melhor sua obra missionária em comparação com os jesuítas que chegaram nessas terras por 

volta de trinta anos depois.15 

Com relação às atividades evangelizadoras na Ásia, os jesuítas iniciam sua obra a 

partir de 1542, mas as missões japonesas e chinesas, nos idos de 1614 e 1664, 

respectivamente, com a proibição do cristianismo e a franca perseguição feita pelos 

governantes locais levaram o projeto a um precoce insucesso. Não foi diferente na Índia, 

porque depois de desenvolver o trabalho missionário por aproximadamente um século, nas 

“primeiras décadas do século XVII o declínio das missões sujeitas ao Padroado Português é 

                                                 
12 Esses relatos foram baseados nas seguintes obras: TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores 
em Goa: a cristandade insular (1540-1682). Lisboa: Roma Editora, 2004, p. 75; McEVEDY, Colin. Atlas de 
história moderna (até 1815); DOWLEY, Alan (org.). Atlas Vida Nova: da História e do cristianismo. Tradução 
Robinson Malkomes. São Paulo: Vida Nova, 1998  e WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas,  p. 115. 
13 Portugal totalizava, no máximo, um milhão [de habitantes], no final da Idade Média [...] a peste negra de 
1348-1349 provocou uma enorme mortandande, e a longa guerra de 1383-1411, com Castela, deve ter tido um 
efeito negativo sobre as populações fronteiriças [mas o] censo realizado em 1527, com base no número de 
fogos, a população devia oscilar entre 1 000 000 e 1 400 000. Pode-se calcular com razoável precisão que, 
durante o século XVI, saíam de Portugal anualmente cerca de 2400 pessoas, sendo, na grande maioria, homens 
válidos, jovens e solteiros com destino à Goa <dourada> e ao Extremo Oriente, de onde apenas regressavam 
relativamente poucos. BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825), p. 28; 70. 
14 LINHARES, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990, p. 24; 36-37. 
15 BOXER, Charles R. A igreja militante e a expansão ibérica 1440-1770. Tradução Vera Maria Pereira. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 27. 
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demasiado evidente. Aliás, a decadência religiosa é paralela à política, dado a ligação entre a 

missionação portuguesa e o poder civil”.16 

Numa sintética comparação entre a missionação nas américas portuguesa e espanhola, 

os jesuítas “nunca alcançaram nos vice-reinos do México e do Peru a mesma preponderância 

que tiveram na Ásia portuguesa, no Brasil e no Maranhão. Na América hispânica, os jesuítas 

tiveram que competir com os frades das ordens mendicantes que lá estavam muito mais 

firmemente estabelecidos”.17 

 

A expansão da fé 

 

Na obra sobre a expansão ultramarina ibérica, entre os séculos XV e XVII e a ação dos 

missionários de várias ordens religiosas e de clero secular, Boxer indica o conceito de 

“religião sintética” entendendo que “muitas pessoas sustentam que o próprio cristianismo é 

[...] fruto de uma mistura do judaísmo com elementos gregos e romanos, entre outros”.18 

Embora o objetivo desta pesquisa não seja investigar o desenvolvimento da teologia cristã, 

esse conceito merece ser discutido em função de seu significado nas atividades, de caráter 

missionário, desempenhadas pelos jesuítas. 

Desse apontamento, percebe-se que o conceito entrelaça elementos religiosos bem 

distintos, tais como, o judaísmo, com seu arraigado nacionalismo quando de suas relações 

com outras religiões e povos, e outros movimentos religiosos que sofreram reflexos e 

influências do helenismo ou tiveram sua origem durante sua manifestação, como é o caso do 

próprio cristianismo. 

Dentro dessa ideia, Paulo de Assunção, ao estudar o imaginário social dos jesuítas, 

instalados na América portuguesa, no século XVI, também arrolou essa temática entendendo 

que: 

 

o cristianismo foi, a priori, uma seita dentro do judaísmo. Sua proposta tendeu a defender uma 
estrutura menos rígida que aquela da religião judaica e das demais seitas. Pode-se afirmar que o 
crescimento e o desenvolvimento do cristianismo, nos anos  seguintes,  deu-se justamente em 
função desta capacidade de tolerância e assimilação de elementos externos de outras seitas.19 
 

                                                 
16 MANSO, Maria de Deus Beites. A Companhia de Jesus na Índia (1542-1622): Actividades religiosas, poderes 
e contactos culturais. Macau: Universidade de Macau e Universidade de Évora, 2009, p. 232. 
17 BOXER, Charles R. A igreja militante e a expansão ibérica 1440-1770, p. 89. 
18 BOXER, Charles R. A igreja militante e a expansão ibérica 1440-1770, p. 129. 
19 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis: a natureza da América portuguesa vista pelos primeiros jesuítas 
    (1549-1596). São Paulo: Annablume, 2000, p. 43. 
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Esse autor amplia a acepção do conceito de “religião sintética” no que diz respeito à 

sua transigência, que além da conotação de influências locais, fato típico do helenismo, 

assume nuances de autonomia do berço de sua origem, em um mundo helenizado, que levou a 

uma “dissociação” que efetivou “um conjunto simbólico-religioso distinto, com um ritual, 

uma cultura e política diferentes”.20 

Sob esses pressupostos e ainda no seio da comunidade judaica, durante o domínio 

romano, especificamente na Judeia, surgiu o cristianismo que foi se consolidando, 

inicialmente através de pequenos núcleos de adeptos no litoral do Mar Mediterrâneo e Mar 

Egeu além de alguns centros urbanos mais desenvolvidos fora do litoral, como Antioquia da 

Síria, Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra, Icônio e Colossos.21 

Nesses primórdios, vários pregadores tiveram ativa participação nesse processo, dentre 

eles, o apóstolo Paulo em suas quatro viagens missionárias, registradas na composição do 

Novo Testamento através do livro de Atos dos Apóstolos (13:2; 14:28; 15:40; 18:23; 18:23; 

21:17) e na carta a Tito (1:5) e ainda o mítico ministério do discípulo Tomé. O apóstolo Paulo 

levou a mensagem cristã a Antioquia da Síria, Selêucia, Chipre, Atália, Antioquia de Psídia, 

Icônio, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Beréia, Atenas, Corinto, Éfeso, Creta, Malta, e, 

finalmente, a Roma onde já se havia iniciado a evangelização. 

Outro conceito oportuno de se discorrer, no início desse tópico, é do “espírito 

empreendedor” que se manifesta a partir do apóstolo Paulo em função de suas viagens 

missionárias descritas anteriormente.  

O apóstolo Paulo22 (5-67 d.C.), judeu convicto e pertencente ao grupo dos fariseus23, 

apesar de sua conversão ao cristianismo ocorrer após a crucificação de Cristo e, portanto, não 

ter tido contato pessoal com o ministério de Jesus, tinha suas próprias percepções dos 

princípios que deveriam nortear o cristianismo. 

Dentre essas percepções, o apóstolo teve participação influente naquele que seria o 

primeiro concílio cristão, realizado na cidade de Jerusalém, descrito no Livro de Atos dos 

Apóstolos (15:1-34) onde se discutiu sobre a necessidade do ritual mosaico judeu da 

circuncisão para gentios que desejavam se converter ao cristianismo. Em sua obra Wright 

recorda que “San Pablo dejó escrito que era menester serlo todo para toda clase de hombres, y 

                                                 
20 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis, p. 43. 
21 DOWLEY, Alan (org.). Atlas Vida Nova, p.68-69. 
22 A tradição indica que o apóstolo teria sido martirizado após o incêndio de Roma, durante o período de Nero. 
23 A expressão fariseus se identifica com separados – tiveram origem pouco depois da revolta dos Macabeus e 
faziam objeção à helenização da cultura judaica. Pertenciam, em sua maioria, à classe média e eram admirados 
pelos judeus comuns como modelos de virtude. GUNDRY, Robert H. Panorama do Novo Testamento. Tradução 
João Marques Bentes. São Paulo:Vida Nova, 1999, p. 53-54. 
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polemizo con los primeros cristianos que pretendían excluir a los gentiles porque no estaban 

circuncidados”.24 Nesse concílio, o apóstolo Paulo defendeu que a religião cristã serviria não 

apenas para adeptos oriundos do povo hebraico como também a qualquer indivíduo, 

independente de sua origem, condição ou lugar social, raça ou credo e que os ritos e práticas 

da religião judaica não tinham mais significado no cristianismo. Em sua Epístola aos 

gálatas25, carta que escreveu aos pequenos grupos de cristãos que se formavam na Galácia, 

desautorizou alguns mestres judaicos que estavam impondo a circuncisão a novos 

convertidos, estabelecendo que: “não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, 

nem homem, nem mulher: todos sois um no Cristo Jesus” (Gálatas, 3:28). Em outras palavras, 

“o universalismo de Paulo prevalece sobre o exclusivismo judaico, com enormes 

repercussões”.26 Insistiu ele no desenvolvimento do cristianismo, não para um povo eleito, 

mas sim como uma “religião universal”. Alguns autores indicam, nessa visão apostólica de 

São Paulo, uma influência do pensamente helenístico. Tarnas, em sua obra sobre o 

pensamento Ocidental, pesquisando sobre a circunscrição do cristianismo ao quadro de 

referências judaico, aponta que: 

 

em meio a uma grande oposição [São Paulo acreditava] que a nova liberdade cristã e a esperança 
da salvação já estavam universalmente presentes, tanto para os gentios sem a lei judaica quanto 
para os judeus que as seguiam. Toda a Humanidade precisava e poderia adotar o divino 
salvador. Naquela primeira controvérsia doutrinária fundamental no seio da antiga Igreja, o 
universalismo de Paulo prevaleceu sobre o exclusivismo judaico, com enormes repercussões no 
mundo clássico.27 

 

Para o desdobramento desta pesquisa, sugere-se destacar o entendimento de que existe 

a figura histórica de Saulo, que nasceu em Tarso, na Cilícia situada na Ásia Menor, cidade da 

atual Turquia, ainda no século I e o apóstolo Paulo místico da religião cristã. Seriam eles dois 

personagens distintos ? Seria Paulo um judeu helenizado e talvez por essa razão tenha se 

convertido ao cristianismo primitivo em razão do conflito de princípios existentes entre o 

judaísmo como religião oficializada e restrita a um povo e espaço geográfico e o cristianismo 

que rompeu com os grilhões da nacionalidade ? Árdua tarefa seria se tentar reconstruir um 

Paulo histórico, até mesmo porque não se pode simplesmente usar os Evangelhos como fonte 

                                                 
24 WRIGHT, Jonathan. Los jesuitas, p. 131. 
25 O conteúdo das cartas do apóstolo Paulo muito influenciou a composição da doutrina da Igreja cristã 
primitiva, de forma que cópias de suas missivas eram trocadas pelos núcleos que se formaram em toda Síria, 
Ásia Menor, Macedônia e Roma. A importância de suas cartas é tão fundamental na integração da doutrina cristã 
que compõem quase metade de todos os livros do Novo Testamento. 
26 TARNAS, Richard. A epopéia do pensamento Ocidental: para compreender as idéias que moldaram nossa 
visão de mundo. 8. ed. Tradução Beatriz Sidou. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. p. 119. 
27 TARNAS, Richard. A epopéia do pensamento Ocidental,  p. 119. 
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nesse propósito. As inúmeras interpretações que os vários grupos religiosos fazem, inclusive 

com fortes conflitos, sobre a imagem e mensagem deixada pelo apóstolo, provam isso. Uma 

constatação adequada foi a leitura e  influência da epístola aos Romanos em Agostinho de 

Hipona e Martinho Lutero, com compreensões bem diversas, considerando que o primeiro foi 

um dos iniciadores da filosofia cristã católica e o outro o maior articulador da Reforma 

protestante. 

Nesse caso, as indicações, feitas nesta pesquisa ao apóstolo Paulo, são portanto, o 

pensamento de sua representação galvanizada e desenvolvida a partir do referencial jesuítico, 

retirado da leitura dos textos bíblicos pelos doutores da Companhia de Jesus que utilizaram, 

como fonte, os textos referendados pelo Novo Testamento. 

Um exemplo dessa leitura encontra-se no pensamento de Serafim Leite que, 

dialogando sobre o pressuposto histórico dos jesuítas, no tomo I do livro primeiro, menciona 

o caminho de Damasco28 comparando o momento das conversões do apóstolo Paulo com a 

adesão de Inácio de Loyola ao cristianismo. Da mesma forma a Fórmula do Instituto29 citou o 

apóstolo Paulo como  referência quando falou da “norma que deixaram Pedro e Paulo; e tanto 

ele como o seu Conselho tragam sempre diante dos olhos este modelo”.  

A representatividade de Paulo foi tão significativa para os inacianos que no Brasil, na 

África e no Oriente eles prestaram homenagens ao apóstolo, prestigiando-o ao nomear igrejas 

e colégios com aquele que é considerado o “apóstolo dos gentios”. Como ilustração 

encontram-se as indicações de “São Paulo de Piratininga, São Paulo de Luanda, São Paulo de 

Goa, São Paulo de Diu, São Paulo de Malaca, São Paulo de Macau”.30 Mundo afora a 

Sociedade de Jesus consagrou o apóstolo, percebendo nele um importante personagem 

religioso da Igreja cristã primitiva que passou a ser um referencial da atividade missionária. 

Esse espírito foi despertado em outras ordens religiosas mas, ao que tudo indica, não 

com a intensidade que ocorreu com os jesuítas. Um marcante registro, da influência dessa 

diligência em se arrojar pelos confins do mundo no trabalho missionário, é a citação que o 

padre jesuíta Alonso de Sandoval faz em sua obra Um tratado sobre la esclavitud, iniciada em 

c.1617 e publicada em c.1627, relacionando as viagens do apóstolo Paulo ao ministério do 

padre Francisco Xavier na Índia Ocidental: 

                                                 
28 A conversão do apóstolo São Paulo teria ocorrido durante uma viagem para Damasco. Atos dos apóstolos 
(9:3-5). 
29 Este documento foi formulado e manifesto na Bula Regimini militantis ecclesiae, de 27 de setembro de 1540 
que instituiu  a ordem. Ao explicitar conceitos e delimitar preceitos aos seus integrantes já causou reações 
negativas na Cúria Papal ao eliminar os cantos sacros prescritos a todas as outras ordens numa percepção anti-
monástica. EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 32. 
30 ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 156. 
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Mas una de las cosas en que el fervor del espiritu deste S.P. [Santo Padre] mas imitò, y 
representó el de S. Pablo, fue esta prestesa y vigilancia en la salud de las almas, que como aquel 
gran Doctor de las gentes, conforme al cuidado que lê davan todas las Iglesias, em ninguna 
reposò, antes unido con el divino espiritu, el lê llevava ya a Antiochia y a Chipre; luego a Frigia, 
a Galacia, Misia; dede aí a Macedônia, a Teshalonica y a Athenas, despues a Corinto, a Efeso, a 
Cesaria, a Antiochia outra vez, y muchas: outra a Efeso, a Corinto, outra Jerusalen, y a Roma 
com un fervor, y casi tan perpetuo movimiento.31 

 

O destaque foi para a amplitude geográfica alcançada por Xavier comparando-o com 

Paulo cuja tradição cristã considera o primeiro e mais significativo apóstolo a desempenhar 

esse tipo de atividade, levando-se em conta os relatos constantes no Novo Testamento. 

De uma ou outra forma, esse sentimento em se afastar da segurança, possivelmente 

desfrutada na Europa, e das benesses relativas à presença ou aproximação com a direção da 

Companhia de Jesus acabaram ficando, para muitos que faziam parte da Ordem, em segundo 

plano levando-se em conta que centenas de jesuítas ordenados na Europa pediam para ser 

enviados em missões ultramarinas.32 

Após a morte do apóstolo Paulo, uma importante mudança política ocorreu no 

Ocidente quando os cristãos, diante das intensas perseguições de Nero, no ano de 64 a 

Diocleciano, no início do século IV, encontraram sua liberdade de culto no imperador 

Constantino. A liberdade concedida por esse imperador romano, através do Edito de Milão em 

313, colocou por fim as perseguições aos cristãos. Além dessa tolerância, que permitiu o 

crescimento da Igreja em Roma, da proteção, de privilégios e benefícios materiais por parte 

do Império, outro imperador, Teodósio (347-395), tornou o cristianismo religião oficial do 

império em 391, determinando obediência aos dogmas previstos pelo Concílio de Niceia e as 

deliberações do Concílio de Constantinopla.33 

A partir desses acontecimentos, inicia-se  o estreitamento na relação entre a Igreja e o 

poder político. Nesse contato, entre duas instituições que passavam por transformações 

fundamentais, foram evidentes as aproximações, os conflitos e os afastamentos, pois “a 

proteção do Estado trouxe sempre privilégios e benefícios materiais para a Igreja, mas 

significou sempre compromisso, e não poucas vezes, opressão da Igreja”.34 

A difusão do cristianismo ocorreu em pequenos grupos de adeptos espalhados por 

algumas cidades litorâneas do Mar Mediterrâneo e do Mar Egeu, mas não havia uma unidade 

                                                 
31 SANDOVAL, Alonso de. Um tratado sobre la esclavitud. Madrid: Alianza, 1987, p. 564. 
32 BOXER, Charles R. A igreja militante e a expansão ibérica 1440-1770, p. 146. 
33 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia, p. 109. 
34 HOORNAERT, Eduardo (org.). História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo. 4. ed. v. 
II/1. Petrópolis (RJ): Vozes e Paulinas, 1992, p. 160-161. 
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doutrinária considerando que a tradição foi oral ou através da interpretação de fragmentos de 

textos considerados autênticos, o que levava, quase sempre, a diferentes pensamentos. 

A partir daí, surgiu a importância desses primeiros concílios35 que iniciaram por fixar 

os rudimentos da doutrina que passou a ser considerada legítima com a condenação de tudo 

aquilo que, no plano religioso, fosse contrário a ela. A importância desse processo foi 

fundamental para iniciar o estabelecimento de uma unidade doutrinária e na orientação de que 

tudo o mais que representasse como divergente fosse tratado como herético. Esse movimento 

iniciou a consolidação da “ortodoxia cristã”. 

Nos conclaves seguintes da Igreja primitiva, ocorreu uma natural confluência entre a 

interpretação dada às concepções de pensadores clássicos da Grécia Antiga, que passaram a 

ter uma importância fundamental nesse processo, e as primeiras divergências porque:  

 

nas discussões travadas nos concílios encontramos um recurso freqüente (sic) a elementos da 
filosofia grega em defesa de determinados pontos doutrinários, na fixação dos dogmas e na 
condenação das heresias. Podemos dizer que é, em grande parte, a partir desse momento que a 
filosofia grega se incorpora de maneira definitiva à tradição cristã, formando as bases do 
desenvolvimento que se encontrará no pensamento medieval.36 

 

Os primeiros pensadores do cristianismo, sob a influência da filosofia grega, 

conhecidos como “apologetas”, iniciaram uma linha de pensamento que ficou conhecida 

como Patrística ou doutrina dos padres. A tradição considera São Justino o primeiro filósofo 

cristão.37 Alguns autores mencionam também São Clemente de Alexandria (150-215) e 

Orígenes (184-254) como representantes desse movimento. 

Nessa sequência, destaca-se Aurélio Agostinho (354-430), conhecido como Santo 

Agostinho.38 É um dos primeiros representantes da Igreja Católica que aproximou o 

cristianismo e o platonismo.39  

O cristianismo, durante aproximadamente quatro séculos, se transformou. Em 384 

Jerônimo iniciou a tradução da Bíblia Sagrada para o latim, conhecida tradicionalmente como 

Vulgata. Apesar de todo o esforço o cristianismo continuou sendo uma doutrina 

aparentemente simples, constituída por regras morais e a absoluta crença na imortalidade da 

                                                 
35 Em Niceia no ano de 325 e em Constantinopla em 381. 
36 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia, p. 109. 
37 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia, p. 107. São Justino teria sido martirizado em Roma 
em 167. 
38 Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, Numídia, na época uma província romana no norte da África, atual 
Argélia. Foi bispo em Hipona, teólogo e doutor da Igreja Católica.  
39 AGOSTINHO DE HIPONA. Confissões. Tradução J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina; “Vida e obra” 
por José Américo Motta Pessanha. Coleção Os Pensadores.  São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 416.  
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alma e sua salvação. Não existia, ainda, nenhuma especulação filosófica, ou seja, o 

cristianismo ainda era uma religião apenas revelada, nos moldes do judaísmo. 

Agostinho expressou sua consciência sobre o redescobrimento dos pensadores 

clássicos gregos, em especial Platão e seus valores, na expectativa de conciliar a fé e a razão. 

Tem início uma franca superação do conflito entre a religião, que acusa a filosofia de heresia 

e ateísmo, e a filosofia que percebe a religião como dogmática e portanto, sem fundamentos 

racionais ou metafísicos. É de Agostinho a frase: “compreender para crer, crer para 

compreender”40, possivelmente, baseada na fala do profeta Isaías (7:9), muito discutida: “Se 

não crerdes não entendereis”. A necessidade de crer para compreender induz que o 

conhecimento é ato de iluminação divina. 

Com relação à salvação da alma, Agostinho defendeu o conceito de predestinação, 

implicando que Deus, previamente, já havia definido o destino de determinados indivíduos, os 

eleitos, que teriam acesso ao plano da salvação, cabendo a esses eleitos apenas corresponder 

aos caminhos a eles previstos. Na passagem a seguir de suas Confissões fica patente essa 

interpretação: 

 

Igualmente não pode ajuizar daquilo que distingue os homens espirituais dos carnais. Estes, meu 
Deus, são conhecidos aos vossos olhos. Ainda se não manifestaram a nós com nenhuma de suas 
obras, para que, “pelos seus frutos os conheçamos”. Porém, Vós, Senhor, já os conheceis, já os 
classificastes, já lhes fizestes ocultamente o convite antes de ser criado o firmamento.41 

 

Essa indicação é ratificada por Wright quando afirma que “Agustín de Hipona optó 

por un planteamiento decididamente inclinado a la predestinación, y su criterio siempre há 

tenido mucho peso em la tradición cristiana: durante algunas épocas incluso fue normativo”.42 

O resgate de Agostinho tem pertinência nessa pesquisa em função de seu conceito de 

predestinação e a polêmica instaurada por Tomás de Aquino, a respeito desse conceito, no 

âmbito da Igreja, cujo pensamento muito influenciou Inácio de Loyola e seus seguidores na 

formação da base doutrinária que teria levado os jesuítas a uma “ortodoxia emergente”, 

temática a ser mais elaborada a seguir. 

Outra instituição, que surgiu por volta do século XII, também foi fundamental na 

formação do fundador da Ordem. Foram as primeiras universidades. A esse respeito 

Marcondes relata  que: 

 

                                                 
40 Intellige ut credas, crede ut intelligas. 
41 AGOSTINHO DE HIPONA. Confissões, XIII, 23-33, II. 
42 WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas, p. 184. 



 24 

as primeiras universidades resultam, na verdade, da aplicação do modelo das ligas ou 
corporações de ofício no campo da educação reunindo por um lado mestres e por outro 
estudantes, provenientes de diferentes regiões da Europa [...]. Já no final do século XII haviam 
surgido na Itália a universidade de Bolonha (1088) [...] e a de Salerno (1050) [Faculdade de 
Direito e de Medicina, respectivamente. Eram instituições leigas]. A primeira universidade a 
seguir o modelo de uma faculdade de artes e uma de teologia foi a de Paris. Segue-se a de 
Oxford, na Inglaterra, e logo após muitas outras, destacando-se as de Toulouse, na França, de 
Salamanca na Espanha, e a de Cambridge, na Inglaterra.43  

 

Inácio de Loyola, em sua busca por uma formação teórica bem fundamentada, 

percorre os corredores e salas, pelos menos de duas das universidades citadas: Paris e 

Salamanca na Espanha. 

Logo de início foi desenvolvido nas universidades não apenas o exercício do ensino, 

mas, através de discussões, polêmicas e pesquisas realizadas, uma significativa produção de 

conhecimento. Em função desta e outras questões: 

 

a Igreja logo percebe a importância e eficácia das universidades na elaboração e sistematização 
de um saber teológico e filosófico necessário para combater os hereges e desenvolver a cultura 
do mundo latino até então menos desenvolvida do que a árabe e a bizantina.44 

 

A igreja católica passou por uma avalanche de movimentos e discussões internas. É 

nessa atmosfera que surgiram movimentos patrocinados por alguns segmentos da Igreja, nos 

quais, a erudição e a reflexão crítica tiveram seus fundamentos sustentados na interpretação 

dos clássicos gregos antigos, sob a inspiração da exegese do Novo Testamento. 

Entre esses movimentos intelectualizados foi marcante a Escolástica. Os estudiosos 

divergem quanto ao tempo de duração e sua divisão. Alguns consideram o período entre os 

séculos IX e XVI, outros entendem o início por volta do século VIII e término em XIV. Da 

mesma forma, quanto às fases da Escolástica, alguns identificam três: pré-tomista, tomista e 

pós-tomista. Outros a dividem em quatro fases tendo como ponto de partida, a organização 

das escolas medievais por Carlos Magno (742-814). Essas quatro fases seriam a pré-

escolástica, alta escolástica, ápice da escolástica e crise da escolástica.45 

Alguns autores, dividem a Escolástica em duas fases: “alta escolástica e crise da 

escolástica”46 e outros em “despertar da escolástica e escolástica crítica”.47 Percebe-se que 

                                                 
43 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia, p. 125. 
44 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia, p. 125. 
45 MARQUES, Carlos Euclides e NESI, Maria Juliani. História da Filosofia II. Santa Catarina: UNISUL, 2008, 
p. 95-100. 
46 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia, p. 124-133. 
47 TARNAS, Richard. A epopéia do pensamento Ocidental, p. 197-231. 
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não existe uma unidade de pensamento em relação à divisão e períodos da Escolástica, mas a 

maioria concorda que seu período áureo ocorre em Tomás de Aquino.  

Considerando, que no século XIII foi finalizada a tradução das obras de Aristóteles, 

Tomás de Aquino48 dedicou-se a organizar o conhecimento teológico medieval assimilando a 

filosofia aristotélica à teologia cristã, em substituição à filosofia neoplatônica de Santo 

Agostinho. 

O movimento iniciado por Tomás de Aquino, seus discípulos e seguidores deu origem 

ao chamado tomismo que gerou fortes discussões intramuros, no seio da Igreja, chegando a 

um “racha” importante em sua ortodoxia, qual seja, a questão da predestinação e do livre 

arbítrio. Essa questão, resgatada no século XIII, foi fundamental na formação do quadro 

teórico dos jesuítas.  

Esse movimento sofreu forte resistência, sobretudo da Ordem dos franciscanos, em 

especial São Boaventura (1221-1274), que buscava retomar a filosofia platônica 

“cristianizada” por Santo Agostinho, sustentando o posicionamento de que a razão não pode 

fundamentar a fé. Nesse ponto, Tarnas, discernindo sobre A busca de Tomás de Aquino, 

avança que: 

 

o homem era uma parte autônoma do universo de Deus e essa mesma autonomia permitia-lhe 
retornar livremente à fonte de tudo. Na verdade, somente quando se tornasse verdadeiramente 
livre o Homem seria capaz de amar a Deus livremente e livremente realizar seu sublime destino 
espiritual.49 

  

Nesse sentido o homem é livre porque é racional e assim, sua liberdade lhe permite a 

possibilidade de escolha. O indivíduo opta por determinado caminho fazendo suas opções por 

meio de elementos que o seu intelecto  forma. Nesse caso, não existiria a predestinação 

defendida por Santo Agostinho. As ações humanas, por suas próprias escolhas vão ao 

encontro do bem ou do mal – é o livre-arbítrio.  

Tudo indica que a conceituação da predestinação em Santo Agostinho, na qual os 

“eleitos” ao plano da salvação já estavam escolhidos “antes de ser criado o firmamento”, 

induzia muitos religiosos a uma certa acomodação e passividade diante de sua dedicação na 

cristianização do outro, ao contrário, ele buscava mais cuidar de si. Além disso os inacianos 

                                                 
48 Tomás de Aquino (1224-1274) nasceu no castelo de Roccasecca, em Nápoles, estudou com os beneditinos, 
mas com cerca de 20 anos ingressou na Ordem dos dominicanos, formando-se em Teologia na Universidade de 
Paris onde tomou contato com a obra de Aristóteles. Entre suas obras destacam-se a Summa contra gentiles 
(1258-60), dirigida aos árabes e judeus e a Summa theologica (1265-73 incompleta). Em 1323 foi canonizado e 
em 1567, no Concílio de Trento foi declarado doutor da Igreja e sua obra ganha importância no desenvolvimento 
da argumentação teológica ocorrida durante a Reforma católica. 
49 TARNAS, Richard. A epopéia do pensamento Ocidental, p. 204. 
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“renunciaram à mendicância e a reclusão monástica; defendiam o apostolado no mundo e [...] 

que a salvação das almas poderia ser alcançada através da prédica, do confessionário e do 

ensino”.50 Tudo isso sob a influência do tomismo, da Devotio moderna, da própria Reforma 

católica e dos auspícios de Trento. 

Além da questão do livre-arbítrio, os seguidores de Tomás de Aquino ampliaram 

outros entendimentos, como por exemplo, que há dois tipos de pecadores no que diz respeito 

á prática da fé cristã: os hereges e os pagãos. Os hereges são aqueles que optam pelo erro, 

negam ou rejeitam o cristianismo, sendo papel do evangelizador compelir aquele indivíduo a 

abandonar tal comportamento e converter-se aos ensinamentos e dogmas cristãos. Uma vez 

persistindo em rejeitar os ensinamentos, ele deve ser punido e pagar pelos seus pecados. Por 

outro lado o pagão é aquela pessoa em que a ausência da fé ocorre em função de sua 

ignorância, seu desconhecimento, que independe de sua vontade, e, portanto, deve ser 

persuadida a conhecer a verdadeira fé, se converter, e não mais incorrer em uma vida 

pecaminosa. Nesse caso, não incorre em pecado.51 

Ao mesmo tempo que Inácio de Loyola completava seus 26 anos e seus estudos na 

corte espanhola onde recebia uma formação militarizada, voltada para a cavalaria, com forte 

influência dos códigos medievais e numa época que os mouros e judeus sofriam grande 

perseguição, repressão e expulsão dos domínios ibéricos52, o teólogo e ex-frade Agostinho 

Martinho Lutero (1483-1546), afixou as 95 Teses na porta da catedral de Wittenberg, 

especificamente, em 1517, rebelando-se contra Roma. Esse acontecimento iniciou uma 

sequência  de outros que mudaram o cenário religioso da Europa. 

Exemplificando com alguns deles, em 1520, Huldreich Zwingli, de Zurique, também 

rebelou-se contra Roma e João Calvino, por sua vez, em 1533 entendeu que deveria restaurar 

a igreja a sua “pureza” de antes. Entretanto, muita coisa na Reforma protestante teve 

motivações tanto políticas quanto religiosas. Ali estava a oportunidade de reis e monarquias 

europeias se aproveitarem da impopularidade da Igreja e tomarem posse de parte de sua 

riqueza e poder. Henrique VIII declarou-se chefe absoluto da Igreja da Inglaterra em 1534, 

divorciando-se da Igreja e de sua esposa Catarina de Aragão e proibiu o catolicismo na 

Inglaterra. Muitos príncipes alemães deram apoio a Lutero. Após a condenação de seus 

ensinos pelo imperador Carlos V na Dieta de Worms, em 1521, os príncipes forçaram a Paz 

de Augsburgo, em 1555, pela qual se permitia que cada príncipe adotasse o catolicismo ou o 

                                                 
50 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 98. 
51 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 66. 
52 ASSUNÇÃO, Paulo de. Os jesuítas no Brasil Colonial. São Paulo: Atual, 2003, p. 4. 
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luteranismo para seus subordinados.  O calvinismo fincou raízes na França, na Polônia, na 

Hungria e na Escócia nos idos de 1560. Em 1527 foi criada a primeira universidade 

protestante em Marbug, seguindo-se outras. Em 1566 o Sínodo de Antuérpia estabelece a 

Igreja calvinista como religião oficial da República Holandesa, então em guerra com a 

Espanha. Os protestantes franceses, os “huguenotes”, tornam-se uma importante força 

política, levando a França à guerra civil.53 

Alguns dos seguidores da Reforma protestante, tudo indica, em função das 

divergências dogmáticas, resgataram o conceito de predestinação de Santo Agostinho, em 

oposição ao pensamento tomista, adotado pelos doutores da Companhia de Jesus, do livre-

arbítrio.54 

Com relação à expressão “Reforma”, neste trabalho, optou-se por adotar a 

conceituação de Célia Tavares, que pesquisando sobre os Jesuítas e inquisidores em Goa, 

chama atenção que, embora necessário, o conceito é muito generalizador. Cita John Bossy 

que “recomenda cuidado com o uso dessa expressão para que não se reforce a noção de que 

uma má formação de Cristianismo estava a ser substituída por uma boa”. A autora discerne 

ainda que “a ideia de que a Contra-Reforma significou um conjunto de mudanças promovidas 

pela Igreja Católica, como simples reacção aos ataques dos protestantes tem sido criticada”.55 

Nessa direção, é razoável a conotação apresentada por Eisenberg segundo a qual havia 

no cristianismo, no século XVI, dois movimentos de reforma: aquele que queria se dissociar 

do Vaticano, como foi o caso dos religiosos sob a liderança de Lutero, Calvino e Zwingli, por 

exemplo, e o que aspirava por uma renovação, mas continuar sob a liderança papal. Aquele 

autor considera a Companhia de Jesus o “mais importante” dos movimentos que queriam uma 

renovação no catolicismo, inclusive com “um profundo impacto sobre as reformas do 

Concílio de Trento e na resposta dos católicos ao protestantismo”.56 Assim sendo, utilizar-se-

á, neste estudo, as expressões Reforma protestante e Reforma católica com a conotação 

indicada por esses autores, levando em conta inclusive a apreciação, nessa discussão sobre 

conceituações, as percepções de que: 

 

Todavia discuten los historiadores sobre si el catolicismo quedo renovado, reformado, 
revitalizado, rehecho o re-alguna-cosa durante el primer siglo después de Trento. Se preguntan 
si se trataba de combater la Reforma protestante o de llevar a cabo uma Reforma católica de su 
propia cosecha, cuyas raíces de retrotrayesen mucho más lejos en el tiempo que las rebeldias de 

                                                 
53 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia, p. 149. 
54 WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas, p. 184. 
55 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 89-90. 
56 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno. 
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Lutero y Calvino, y cuyos objetivos (convertidos en urgentes por un siglo de trastornos  
políticos, sociales, demográficos y econômicos sin precedentes) fueran mucho más complejos y 
diverosque la mera reacción al desafio protestante. Obviamente, se hicieron ambas cosas. [...] 
Ambas campañas contaron com la adhesión incondicional de los jesuítas.57  

 

Paulo Assunção enumerou algumas possíveis causas do movimento protestante que 

“acrescido a fatores políticos, à negligência e morosidade da Igreja (no que tange à reforma 

interna [a Reforma católica]), o interesse econômico dos príncipes e as insatisfações da 

população permitiram a eclosão de diversos movimentos [que] culminaram com o êxito do 

protestantismo”.58 

De qualquer forma, a Reforma protestante causava, em alguns dos proeminentes 

pensadores da Companhia de Jesus, uma indignação acentuada, como é o caso de Sandoval 

em sua obra quando fala sobre o ministério de N. B. S. Ignacio: 

 

nuestro Sol Ignacio, saliendo junto com el outra lumbrera, pero diabolica, que alumbro la 
maldita congregacion de los herejes, y presídio em su escura y abominable noche. Este fue el 
maldito Lutero, que al mesmo tiempo que Dios mudò a nuestro glorioso Padre, ey le traxo a que 
defendiesse su Iglesis, le mudó el demonio a el, parq eue lê opugnasse y persiguiesse.59 
 

Portanto, foi nessa forte distensão político-religiosa na Europa que foi fundada a 

Companhia de Jesus, uma das mais polêmicas instituições religiosas que rompeu com a lógica 

teocrática, se enveredou em vários segmentos do mosaico dos domínios ibéricos, integrou o 

sistema produtivo colonial, estreitando a relação entre os poderes religioso e temporal e que 

contribuiu com intensa participação na sociedade colonial brasileira sobre os aspectos 

cultural, educacional, social e econômico. 

 

A Companhia de Jesus 

 

Em 1491 nasceu no castelo de Loyola, na província de Guipúzcoa, na Espanha, Iñigo 

de Oñez y Loyola60 descendente de nobre família. Alguns estudiosos entendem que foi em 

1534 que Iñigo tomou o nome de Inácio por devoção ao mártir de Antioquia.61 

                                                 
57 WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas, p. 47. 
58 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis, p. 49. 
59 SANDOVAL, Alonso de. Um tratado sobre la esclavitud, p. 525. 
60 Inácio de Loyola, primeiro superior da Ordem, apesar de sua saúde frágil, dirigiu a Companhia de Jesus até 
sua morte. Foi beatificado pelo papa Paulo V, em 1609, e canonizado em 1622, pelo papa Gregório XV, no 
mesmo ano que o padre Francisco Xavier foi canonizado. 
61 Inácio de Antioquia (35-110) foi bispo de Antioquia da Síria. Foi preso e transportado para Roma onde foi 
condenado à morte no Coliseu. 
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Os primeiros anos passaram-se na corte de Fernando e Isabel. Com 29 anos participou 

na tomada de Navarra e depois em Pamplona cercada pelos franceses “foi gravemente ferido 

na perna direita, atingida por estilhaçoes de uma bala de canhão”.62 Restabelecido no castelo 

de Loyola ficou com uma sequela na perna que o obrigava andar com dificuldade afastando-o 

de vez de pretensões que envolvessem conflitos ou disputas armadas. 

Durante sua convalescença, duas obras foram significativas em sua conversão ao 

cristianismo, “a Vita Christi de Ludolfo da Saxônia e uma versão castelhana do Flos 

sanctorum sobre a vida dos santos e escrito por Jacobus de Voragine”.63 

Determinado a fazer uma peregrinação à Jerusalém, Inácio de Loyola passa alguns 

dias em Manresa em 1522 onde tomou contato com a obra de Thomas à Kempis que o teria 

levado a iniciar a redação dos seus Exercícios Espirituais64 que vai pregando a vários fieis até 

chegar em Jerusalém em 1523. 

O início da carreira eclesiástica de Inácio de Loyola sofreu alguns desgastes. Assim é 

que, ao frequentar a Universidade de Alcalá foi acusado de sofrer influência dos 

alumbrados.65 No primeiro processo, junto à Inquisição Loyola sofre duas prisões. Nesse 

episódio, ele fugiu para a Espanha. Num segundo processo, depois de ficar preso por 42 dias é 

absolvido. Sua transferência para a Universidade de Salamanca não aliviou as pressões que 

sofreu anteriormente, e novamente foi acusado e preso por duas semanas, e mais uma vez, 

absolvido das acusações. Após esses entraves, decidiu, em 1528, estudar em Paris, 

inicialmente no Collège de Montaigu. No transcorrer de sua estadia em Paris, de 1528 até 

1535, Inácio de Loyola, quando fez teologia no Collège de Montaigu, estuda “a Summa de 

Tomás de Aquino ao invés do texto mais tradicional, as Sentenças de Pedro Lombardo”.66 No 

ano seguinte transferiu-se para o Collège de Sainte-Barbe onde tem contato com o 

pensamento nominalista. 

Outro movimento religioso que muito influenciou Inácio de Loyola foi a Devotio 

moderna. Esse modelo de espiritualidade se desenvolvia com o espírito de “renovar a 

escolástica” e preconizava uma piedade individual e reflexiva (oração pessoal e introspectiva 

na direção da consciência). O adepto entende que a missa deveria ser curta, as orações 

                                                 
62 ASSUNÇÃO, Paulo de. Os jesuítas no Brasil Colonial, p. 4. 
63 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 28. 
64 Exercícios Espirituais – o papa autoriza a impressão em 1548. Todo jesuita debía practicar una vez al año por 
orden fechada en 1608. El formidable recorrido a través de estos ejercicios, que son un curso de meditación, 
oración y riguroso examen de consciencia. WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas, p. 58. 
65 Os alumbrados estavam sendo perseguidos pela Igreja que considerava a religiosidade introspectiva e o 
carisma de suas lideranças uma ameaça ao dogma prevalecente de que somente os sacramentos e a Igreja 
podiam mediar a devoção. EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 30. 
66 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 30-31. 
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pessoais e “não adere estreitamente aos temas litúrgicos. [A tradição cristã] apostava na regra 

[enquanto] a Devotio moderna, pelo contrário, é socrática, maneja a introspecção e recorre à 

direcção de consciência”.67 

A liturgia, na prática religiosa, clamava por mudanças, em especial para “uma vida 

simples que a obra de Kempis, L’imitation de Jésus-Christ, destacava: a caridade, a 

simplicidade, a humildade e a pureza como modelo para o homem”.68 

Nessa obra Loyola consubstanciou sua experiência de vida moldada pela sua 

conversão e pela influência de movimentos religiosos e seculares visivelmente presentes na 

Europa que resultou em um método próprio de santificação pessoal para uma melhor 

administração da Companhia de Jesus. Sob o ponto de visto teórico as obras que mais 

influenciaram Loyola foram Imitatio Christi de Thomas à Kempis e o Livro de Exercícios 

para a Vida Espiritual do abade Cisneros na confecção de seu manual de devoção.69 

É nos idos de 1534 em Paris que os seis amigos, Francisco Jaso y Javier70, Simão 

Rodrigues de Azevedo, Pierre Favre (Fabro), Nicolas (Nicolau) Bobadilha, Alfonso (Afonso) 

Salméron71 (Salmerón) e Diego Laynez72, sob a liderança de Inácio de Loyola e com base nos 

seus Exercícios Espirituais, formou o primeiro grupo de discípulos da Ordem que em 1535  

decidiu ir à Jerusalém e iniciar sua campanha em evangelizar os mouros, porém a Inquisição 

de Paris novamente processou Inácio de Loyola pela divulgação e reflexões contidas em seus 

Exercícios Espirituais. Por fim, a Companhia de Jesus foi fundada em 1539 e confirmada em 

1540 pelo Papa Paulo III através da bula Regimini militantis ecclesiae, tendo a Fórmula do 

Instituto73 como fundamento. 

Sobre as Constituições existem algumas divergências. Serafim Leite indica que Inácio 

de Loyola iniciou sua redação em 1547 e após algumas correções foram promulgadas “nas 

                                                 
67 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 91. 
68 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis, p. 47. 
69 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 33 e 34. 
70 Xavier é o primeiro missionário e primeiro santo da Ordem, canonizado em 1622. Seu entusiasmo foi tão 
grande na cidade de Goa que a chamava de “Nova Roma”. Los restos de Javier habían regresado a Goa el 16 de 
marzo de 1554, quince meses después de su solitario fallecimiento en la isla de Sancián, frente a la costa de la 
China Continental. WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas, p. 14. 
71 Também atuou como representante da Ordem, juntamente com Diego Laynez no Concílio de Trento. 
ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis, p. 57. 
72 Substituiu Inácio de Loyola como geral e teve participação ativa como representante da Ordem no Concílio de 
Trento. 
73 No texto original continha como identidade vocacional da Companhia de Jesus: la propagación de la fé. Por 
volta de 1550, após as experiências na atividade de missionação já ocorridas em domínios importantes do 
Império português, o texto original da Fórmula, foi atualizado para la defesa y la propagación de la fe. 
WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas, p. 38. 
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diversas Províncias da Companhia, a partir de 1552. Mas até a sua morte, a 31 de julho de 

1556, Santo Inácio não cessou de as retocar e rever”.74 

Existe indicação de que Inácio de Loyola teria copiado trechos inteiros das 

Constituições dos dominicanos e que sua promulgação seria entre 1558-155975, mas, 

Nóbrega, descreveu, em carta ao padre Inácio de Loyola, escrita em Piratininga (São Paulo), o 

ano de 1556 como a entrada, na colônia, do documento uma vez que “este anno passado de 

555 [...] nos tomaram as Constituições, que este anno de 56 nos fez Nosso  Senhor mercê de 

nol-as mandar”.76 Por outro lado, há registros que a versão latina seria de 1558-1559.77 

Com pouco mais de um ano de existência a Ordem já havia se instalado em Portugal e 

na Índia e, em 1544 surgiram as primeiras graves crises internas, nesse caso, entre Inácio de 

Loyola e Simão Rodrigues sobre a formação dos futuros integrantes. Tal querela acaba por 

gerar a destituição de Rodrigues em 1552.78 O próprio Simão Rodrigues deixou de ser 

designado duas vezes em missões ultramarinas para as quais havia sido previsto. Primeiro na 

missão para a Índia onde terminou indo apenas Francisco Xavier e depois a sua indicação para 

acompanhar a comitiva para o Brasil, em 1549, com os primeiros jesuítas nessas terras, 

também foi abortada, quando foi substituído por Manoel da Nóbrega, considerando que o 

padre jesuíta que substituiria Rodrigues no cargo de provincial em Portugal, morreu em 1548, 

obrigando-o a continuar exercendo aquela função por mais um tempo.79 

Entre outras crises internas, como essa ocorrida entre Loyola e Rodrigues, ao longo, 

do que se pode chamar de primeira fase da Companhia de Jesus, até a sua supressão, outra 

questão tornou-se fonte permanente de tensões, inclusive envolvendo alguns papas, que foi a 

disputa pelo cargo de geral. 

Percebeu-se, uma tendência, no processo de escolha de cada substituto no cargo de 

geral, na permanência de determinadas nacionalidades, marcantemente, a espanhola e a 

italiana. A maior indicação, indiscutivelmente, é a escolha pelos gerais nascidos na Itália. 

Foram dez num total de dezoito contra quatro provenientes da Espanha desde sua fundação 

até sua dissolução no século XVIII, como pode ser visto no quadro a seguir. 

 

 

                                                 
74 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. v. 1, p.5. 
75 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 44. 
76 NOBREGA, Manuel de. Cartas do Brasil (1549-1560). Rio de Janeiro: Officina Industrial Graphica, 1931, p. 
155. 
77 WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas,  p. 58. 
78 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 103. 
79 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 64-65. 
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QUADRO 1 - Nome, nacionalidade e período dos gerais (séc. XVI-XVIII) 

Nº Nome Nacionalidade Período 
1 Inácio de Loyola espanhol 1540-1558 
2 Diego Laynez espanhol 1558-1565 
3 Francisco de Borja espanhol 1565-1572 
4 Eduardo Mercuriano belga 1573-1580 
5 Cláudio Aquaviva italiano 1581-1615 
6 Múcio Vitelleschi italiano 1615-1645 
7 Vicente Carafa italiano 1645-1649 
8 Francisco Piccolomini italiano 1649-1651 
9 Alexandre Gottifredi italiano 1652 
10 Gosvino Nickel alemão 1652-1664 
11 João Paulo Oliva italiano 1661(1) 1664-1682 
12 Carlos Noyelles belga 1682-1686 
13 Tirso Gonzáles de Santalla espanhol 1687-1705 
14 Miguel Ângelo Tamburini italiano 1706-1730 
15 Francisco Retz boêmio 1730-1750 
16 Inácio Visconti italiano 1751-1755 
17 Luís Centurioni italiano 1755-1758 
18 Lourenço Ricci italiano 1758- .... 
Fontes: ASSUNÇÃO, Paulo. Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: EDUSP, 2004 e 
ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
(1) - O padre Gosvino Nickel ficou paralítico em 1661 e morreu em 1664. Durante esse período o padre João Paulo Oliva foi 
escolhido para assessorar Gosvino e depois o substituiu. 
 

 

A indicação do substituto, na mais importante escala hierárquica da Companhia de 

Jesus, sempre gerou grandes tensões e disputas. A substituição de Francisco de Borja (1565-

1572), por exemplo, foi crucial no sentido da descontinuidade da nacionalidade espanhola. O 

jesuíta e vigário-geral João Polanco80 foi indicado para o cargo, mas jesuítas portugueses 

apontaram um impedimento significativo: ele tinha o chamado “defeito de sangue”81, pois sua 

ascendência era de cristão-novo. Além disso, o Papa Clemente VII tencionava que a 

hegemonia castelhana fosse quebrada82, o que aliás ocorreu com a aprovação de um geral de 

                                                 
80 O padre jesuíta espanhol João Polanco, nascido em Burgos em 1516, foi amigo de Inácio de Loyola sendo 
convidado para organizar a secretaria geral da Ordem além de ter sido o fundador do Colégio de Pádua, o 
primeiro na Itália. Manteve-se no cargo de secretário geral da Ordem até a morte do geral Borja em 1572. 
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 428. 
81 O chamado “defeito de sangue” e sua consequência que buscou a “limpeza ou pureza do sangue” tem sua 
origem nas  conversões forçadas ao catolicismo efetuadas, a partir de 1497, por iniciativa de d. Manuel I (1495-
1521), levando a sociedade portuguesa a ser dividida em “cristãos novos” e “cristão velhos”. Até 1524 alguns 
decretos reais proibiram qualquer forma de discriminação, porém, na gestão de d. João III (1521-1557), 
especificamente depois de 1530, a percepção de que os “cristãos novos” ainda praticavam secretamente as suas 
crenças ancestrais judaicas, colocando em risco o cristianismo, levou a instalação, em Portugal do Santo Ofício 
da Inquisição com autoridade sobre tribunais civis e eclesiásticos, com jurisdição sobre heresias, especialmente,  
aquelas ligadas ao judaísmo, ao protestantismo, a bruxarias, a feitiçarias, a bigamia, a sodomia e práticas 
assemelhadas, afastando-os de cargos eclesiásticos, militares, administrativos e de ensino universitário. BOXER, 
Charles R. O império colonial português (1415-1825), p. 257-259. 
82 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 172. 
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nacionalidade belga o padre Everardo Mercuriano (1573-1580). Após essa substituição, 

seguiu-se cinco gerais de nacionalidade italiana, por um período de mais de 70 anos. 

O geral Cláudio Aquaviva (1581-1615), que substituiu Mercuriano, também enfrentou 

dificuldades com o papado, agora por uma razão mais de caráter simbólico. O papa Sixto V, 

que encerrou seu papado em 1590, liderava um grupo de religiosos que consideravam além de 

uma provocação uma “arrogancia y audacia los jesuítas al llamarse la Compañia de Jesús”.83 

Entretanto, tensões mais importantes pairavam sobre a Igreja como um todo. Vários 

autores já descreveram os problemas conjunturais que a liderança da Igreja Católica 

enfrentou. Muitos deles, talvez, como consequência de ser uma “instituição fundada no 

mundo feudal” momento em que as  “heresias medievais” se colocavam de encontro à 

ortodoxia de Roma.  O grande cisma do Ocidente (1378-1417) que abalou a estrutura da 

Igreja, a má formação intelectual do clero, muitas vezes desconhecedor do conteúdo 

dogmático da Igreja e distante da vocação religiosa, permitiu, de um lado muitas críticas, 

sobretudo provenientes do meio letrado, como os pensadores agregados ao movimento 

humanista, a “fraqueza vocacional em ceder a práticas distantes dos preceitos da fé pela 

proximidade e a convivência com outras tradições culturais e religiosas”84 em muito 

contribuíram para ampliar essa crise. 

Diante dessa realidade, um evento significativo estava por acontecer. Tratou-se do 

Concílio de Trento que iniciou suas atividades em 13 de dezembro de 1545, período no qual a 

Companhia de Jesus já contava com cinco anos de atividades, com missionários em Goa e a 

implantação de sua estrutura, através de colégios em Portugal. 

Assim, Inácio de Loyola determinou que Diego Laynez e Alfonso Salméron85 

representassem os inacianos nesse importante conclave. Nas inúmeras discussões ocorridas no 

concílio, Wright destaca a participação de Laynez quando na: 

 

serie de reuniones celebradas entre 1545 y 1563 con el fin de revigorar la vida católica y 
denunciar los orrores de los erejes, el sacerdote jesuita Diego Laínez desempeno um papel 
crucial em la condena de la doctrina protestante de la predestinación.86 

 

Ainda no conclave em Trento também se “confirmou os dogmas católicos; enfatizou o 

seu papel junto à educação e às atividades assistenciais, como decorrência das práticas de 

caridade”, ainda definiu “os dogmas cristãos (a fé, a tradição, a salvação, a interpretação da 

                                                 
83 WRIGHT, Jonathan. Los jesuitas, p. 69. 
84 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 105. 
85 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis, p. 57. 
86 WRIGHT, Jonathan. Los jesuítas,  p. 45. 
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Bíblia [e] os sacramentos”, concluindo por estabelecer “a reforma da disciplina [...] e a 

estruturação de uma formação educacional (seminários) que orientasse os padrões de conduta 

do clero [...] elaboração do catecismo romano e a revisão do Index librorum prohibitorum.”.87 

Na prática algumas dessas ações foram de pronto executadas, considerando que  “em 

1557, a diocese de Goa foi desmembrada, criando-se duas outras, [Cochim e Malaca] e 

elevada a arcebispado”. Outras dioceses foram surgindo: “Macau (1576), Funay (1588), 

Angamale (1594), Meliapor (desmembrada da de Cochim em 1606), Nanquim e Pequim, 

ambas em 1690”.88 

Mas essa realidade não atingiu todos os domínios da mesma forma e com a mesma 

intensidade. Na América portuguesa, por exemplo, a descentralização do poder eclesiástico de 

Roma não teve a mesma expressão, comparando com a estrutura estabelecida na Ásia, mesmo 

considerando todas as circunstâncias e complexidades porque “entre 1551 e 1675 o Brasil (e o 

Maranhão) só possuíam um bispo, e entre 1675 e 1889 apenas um arcebispo, seis bispos 

(1676 – Rio de Janeiro e Olinda, 1677 – Maranhão, 1719 – Belém do Pará, 1745 – São Paulo 

e Mariana) e dois prelados (1745 – Goiás e Mato Grosso)”.89 

Apesar do peso e importância do Concílio de Trento, e a participação de várias ordens 

religiosas e liderança da Igreja eles “aparentemente não tomaram qualquer resolução de 

afronta ao protestantismo, já bem espalhado pela Europa, conservando a Igreja numa posição 

defensiva ou, como diria Delumeau, de “cidade sitiada””.90 Destaca-se como “pedra angular 

do Concílio de Trento” a “reordenação dos bispados” e outras deliberações importantes, tais 

como: “moderno confessionário” no qual o confessor e o penitente eram separados 

fisicamente por uma tela ou grade, numa posição à vista de todos os fieis, encerrando com as 

confissões “privadas e íntimas”; profissionalização do corpo eclesiástico, através de, sua 

remodelagem com a criação de seminários que estimulassem a vocação sacerdotal, 

valorizassem a primazia do estado clerical e a austeridade moral dos clérigos, seculares ou 

regulares; e ainda, a sistematização de inspeções diocesanas. 

Com participação de dois de seus jesuítas fundadores e depois da Ordem já existir por 

mais de 20 anos, o Concílio de Trento, apesar de inúmeras interrupções91, encerrou suas 

atividades em 1563 com um rol de importantes medidas a serem implantadas: 

                                                 
87 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis, p. 52. 
88 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 104. 
89

 HOORNAERT, Eduardo (org.). História da Igreja no Brasil, p. 277. 
90 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição na Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997, p. 19. 
91 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados, p. 19 lembra que em 1549 o encontro foi adiado em função da 
peste que assolara a cidade-sede do encontro; reconvocado em 1562, após várias tentativas malogradas. 
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revalorizar a figura do padre e insistir na castidade, procurando promover a formação de um 
clero mais digno em seus costumes, melhor preparado intelectualmente, mais coeso enquanto 
corpo social hierarquizado e mais obediente à Roma. Para isso foram mobilizados os bispos, 
cujo poder foi reforçado, e accionadas as justiças eclesiásticas e inquisitorial para punir as 
condutas desviantes. A fundação de seminários; a difusão das conferências eclesiásticas; a 
implementação das visitas diocesanas; o aumento do rigor da selecção dos candidatos à 
ordenação; a consolidação de uma vasta rede paroquial que viabilizasse a acção pastoral; o 
cambate à simonia, ao nicolaísmo e ao absentismo, foram algumas das medidas destinadas a 
garantir a eficácia da reforma do clero e, por conseguinte, de toda a cristandade.92 

 

Não se tratou de mera coincidência o que ocorreu entre as diretrizes definidas através 

dos temas da agenda de discussão do Concílio de Trento e os princípios que nortearam a 

gestão organizacional da Companhia de Jesus, ainda em fase inicial de sua implantação. 

A ocorrência das necessárias reformas determinadas por Trento alcançou a Ordem em 

pleno desenvolvimento da aglutinação entre a teoria traçada por Loyola, embora já renovada, 

e a prática sacerdotal agora se moldando ao que se mostrava como ideal de acordo com o 

produto daquele concílio. 

Sob uma ótica institucional, os elementos que a Ordem mais absorveu, entre outros 

foram a importância e o rigor na seleção vocacional, na formação intelectual e religiosa 

através de uma matriz curricular focada em humanidades e uma austeridade moral. 

A Companhia de Jesus não experimentou aquilo que se poderia chamar de possíveis 

desvios anteriores, o que pode ter ocorrido com ordens mais antigas e que precisavam ser 

superados. A Ordem inaciana foi forjada no justo período em que os padrões eclesiásticos 

foram considerados os mais adequados, após séculos de uma jornada da Igreja, com vistas a 

ser ultrapassada e alguns anos de discussões e deliberações em Trento. Tudo indica, que a 

Igreja clamava por mudanças e a realidade Ocidental, em transformação, apontava para isso, 

levando em conta o rompimento do mundo europeu com os impérios da Antiguidade, do 

mundo feudal e os propósitos da Igreja. 

 
A missão inaciana e o noster modus procedendi 

93 
 

Ao invés de dessacralizar os símbolos, as tradições, as lendas ou qualquer outro 

referencial sócio-cultural-religioso existentes nas comunidades onde os jesuítas atuaram, eles 

                                                 
92 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 91. 
93 A expressão “nosso modo de proceder” fora proposta por Inácio e definia o ethos institucional da Ordem; ou 
seja, definia-lhes uma identidade para si e frente aos outros. Seus membros acreditavam que a adoção de um 
mesmo modo de proceder era o que os fazia “jesuítas”. FERNANDES, Eunícia Barros Barcelos. Fernão 
Cardim: a epistolografia jesuítica e a construção do outro. Tempo. v. 14, 2010, p. 208. 
Disponível em <www.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/v14n27a12.pd>. 
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optaram por, primeiro conhecer e dominar o vernáculo local, como instrumento necessário e 

indispensável para a conversão, por exemplo, dos “negros da terra”94 na América portuguesa, 

e segundo se concentraram no esforço de fazer as “correções” por quaisquer distorções e 

semelhanças existentes nos cultos e crenças locais, quando a situação permitia, tratando de 

conduzir a competente convergência e aproximações necessárias para impor o cristianismo. 

Assim é que Eisenberg ao tratar da “organização social dos nativos e o papel dos mitos 

da reprodução e legitimação dessa estrutura”95 encontra dois exemplos do emprego da 

oratória como ferramenta de autoridade e canal de comunicação para integrar diferentes 

versões sobre a temática possivelmente próximas: o mito de Sumé e o dilúvio de Noé. 

Na primeira indicação, Tomé tem indicações, sob a forma de mito ou lenda, de 

supostas incursões missionárias nas américas, especificamente no Brasil, Paraguai, Peru, 

México e ainda na Índia. 

Tratando sobre os primeiros contatos de missionários dominicanos na Índia, por volta 

de 1320, Maria de Deus Manso, em sua obra sobre as atividades missionárias dos jesuítas na 

Índia, entre os séculos XVI e XVII, apontou a visitação desses padres a locais onde 

provavelmente o discípulo teria pregado o cristianismo conhecidos como as “relíquias de S. 

Tomé em Meliapor”.96 Ronaldo Vainfas trata a resultante das relações culturais entre o 

europeu, nativos e indianos como a “colonização do mito indígena” e o seu reverso de 

“indianização do mito cristão medieval” quando desenvolve seu raciocínio sobre a expressão 

“Sumé”: 

 

A chamada lenda ou mito de Sumé exemplifica, de maneira extraordinária, o encontro de 
culturas e a fusão dos sistemas imaginários do Ocidente e da América a partir do século XVI. A 
própria palavra Sumé, também grafada como Zumé ou Zomé, pertence à mitologia heróica dos 
tupis-guaranis. Sumé era um de seus heróis e vivia presumidamente na terra sem mal, terra da 
imortalidade e de abundância, morada dos ancestrais.[...] A narrativa indígena relacionada a 
Sumé iria se cruzar, de maneira imprevisível, com o lendário cristão sobre o apóstolo Tomé, o 
mesmo que, segundo os Evangelhos, por não ter acreditado na anunciada ressurreição de Cristo, 
exceto se a visse com os próprios olhos, fora condenado a pregar a mensagem cristã nas 
finisterras do mundo. De fato muitos fizeram conexões entre a presença de comunidades cristãs 
na Índia [...] No final da Idade Média e inícios da expansão marítima portuguesa, era difundida a 
crença no apostolado de Tomé nas partes do extremo Oriente e a qualificação das comunidades 
cristãs da Índia como “cristãos de SãoTomé”.97 

                                                 
94 Na busca em nomear o desconhecido [...] os jesuítas primeiramente identificaram os índios como negros. [...] 
Mais tarde, quando os escravos africanos foram trazidos para o Brasil, os portugueses passaram a chamá-los 
de negros da Guiné, diferenciando-os assim dos negros da terra. EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o 
pensamento político moderno, p. 73. 
95 EISENBERG, José. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 75. 
96 Essas relíquias são formadas por ruínas que se encontram em Ormuz na antiga Pérsia. MANSO, Maria de 
Deus Beites. A Companhia de Jesus na Índia (1542-1622), p. 12. 
97 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 538-540. 
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Pesquisando sobre a presença dos jesuítas em Goa e o Santo Ofício, Célia Tavares 

menciona uma carta do rei D. Manuel, levada por Cabral, para ser entregue ao samorim de 

Calicute. Em resumo, a missiva contém fundamentos da fé romana, uma explicação da 

aproximação entre Portugal e Roma e apresenta “as intenções comerciais associadas mais 

uma vez à religião”. Dentre as consideradas importantes fundamentações para aquele 

intercâmbio, o monarca português destacou a passagem missionária de São Tomé naquela 

região: 

 

mandamos pessoas religiosas e doutrinadas na fé e religião cristã, e também ornamentos 
eclesiásticos para celebrarem os ofícios divinos e sacramentos para que possais ver a doutrina da 
fé cristã que temos, dada e instituída por Cristo Jesus Nosso Senhor, Nosso Salvador a doze 
apóstolos discípulos seus, a qual depois de sua santa ressurreição foi por eles geralmente 
pregada e recebida por tudo mundo, dos quais alguns, a saber São Tomé e São Bartolomeu, 
pregaram nessas vossas partes da Índia, fazendo muitos e grandes milagres, tirando essas gentes 
da gentilidade e idolatria, em que dantes todo o mundo estava, e convertendo-os a verdade da 
santa crença e fé cristã.98 

 

Da mesma forma, o imaginário, no qual constou o referencial do discípulo São Tomé, 

foi destacado com sua intervenção no sustento material aos primeiros habitantes do Brasil, 

ratificando sua obra missionária através da carta do padre Manoel da Nóbrega ao padre Simão 

Rodrigues, escrita na Bahia em 15 de abril de 1549, afirmando que: 

 

também me contou pessoa fidedigna que as raízes de que cá se faz ho pão, que, S. Thomé as 
deu, porque cá nom tinha pão nenhum [...] também tem notícia de São Tomé e de um seu 
companheiro, e em esta Baía estão umas pegadas em uma rocha que se tem por suas, e outras em 
São Vicente, que é no cabo desta costa.99 

 

Em sua obra Trópico dos pecados, Ronaldo Vainfas indica que o padre António 

Vieira, também fazendo referência ao discípulo São Tomé, teria transmitido a missionários, 

que iriam iniciar seu ministério no Amazonas, nos idos do século XVII, a informação que 

“Deus enviara Tomé, o Apóstolo, para evangelizar o Brasil”100, talvez, como indicação que tal 

alusão fosse também utilizada como instrumento de convencimento na evangelização. 

Com relação ao trecho do Velho Testamento que faz a narrativa do dilúvio no qual 

apenas Noé teria sido abençoado e poupado com a sobrevivência de sua família, logo após sua 
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chegada, em 1549, Nóbrega escreveu, no mês de agosto, a Martin de Azpilcueta Navarro 

passando sua interpretação de uma narrativa indígena semelhante ao encontrado nessa 

passagem bíblica: 

 

Tienen noticia del dilúvio de Noé, puesto que no según la verdadera historia, porque dizen que 
morrieron todos, sino una vieja que escapó en um arbol alto. Tienen memória del diluvio 
empero falsamente, porque dizen que cubriéndose la tierra de agua, uma muger con su marido, 
subieron en un pino, e después de menguadas las aguas descendieron, y de aquéstos procedieron 
todos los hombres y mugeres.101 

 

O padre mostrou-se convencido de que tratava-se do mesmo acontecimento, porém, 

devido, provavelmente a inúmeras versões percebidas por várias gerações e a precariedade da 

transmissão oral, por parte dos indígenas, seria necessário e indispensável o ajuste à versão 

adotada pelo cristianismo. 

Entre outras habilidades empregadas no fortalecimento e como elemento facilitador da 

evangelização, a mediação entre uma tradição religiosa e o mundo natural tornou-se efetiva, 

porque “de imediato os universos se cruzam e confirmam o benefício de ser cristão. São 

Tomé, enquanto missionário, é o representante de Deus que possibilita a existência indígena, 

fornecendo-lhe o básico da alimentação”102 e a semelhança entre uma tradição local 

importante, por se tratar de um “pacto” entre a raça humana e o sagrado. Essa dialética 

percepção, transformou-se em prática missionária para os jesuítas por entenderem que a 

 

propagação e conversão só possuem sentido e só se realizam no mundano, exigindo, pois, dos 
“trabalhadores pela unidade” que se comprometam  com uma dimensão social. Os inacianos não 
esperam que o mundo se desloque em direção à religião, mas, através deles, que a religião se 
desloque em direção ao mundo: eles serão a ponte que levará o divino ao profano.103 

 

Conforme visto anteriormente, a leitura feita pelos primeiros pensadores cristãos 

fazendo uso da filosofia grega, foi seletiva, partidária e recursiva às interpretações que 

levaram à integração de uma “unidade doutrinária, a doutrina única, hegemônica, ortodoxa 

(literalmente, “doutrina correta”), sendo as divergências e dissidências consideradas 

heresias”.104 

Antes mesmo da fundação da Companhia de Jesus, em razão de seu “ideário” Inácio 

de Loyola enfrentou os tribunais eclesiásticos em função de sua “elástica” interpretação e 
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percepções. Em outras palavras, durante a sua gênese, a Ordem já percebia horizontes mais 

amplos do que o próprio movimento coevo e aceito que era o tomismo. 

Desde sua fundação a Companhia de Jesus já sinalizava ares de mudanças e 

alargamentos, no que diz respeito a uma série de procedimentos, fossem eles na interpretação 

de alguns dogmas e princípios, já considerados consagrados por outras ordens, na prática 

litúrgica e até mesmo na ampliação de sua participação no meio social, como foi demonstrado 

no alinhamento feito pelos jesuítas sobre São Tomé e o evento do dilúvio.  

Essas importantes “mudanças conceituais na empreitada catequizadora dos jesuítas no 

Novo Mundo” foram resultante  de “uma dialética entre obediência e prudência”.105 Esse 

novo ângulo de percepção em aglutinar a tradição cristã à realidade colonial de forma a 

estabelecer e desenvolver uma compreensão mais laxa, mais tolerante “para que essa agenda 

missionária pudesse ser eficientemente cumprida” levou, de forma institucional aquilo que 

pode-se chamar de uma “nova interpretação do cristianismo [...]  centrada naquilo que eles 

chamavam de “nosso modo de proceder” levando a uma ortodoxia própria e peculiar.106 

O conceito de orthodoxia no início do século XVIII, segundo Bluteau compreendia 

“conformidade com a verdadeira doutrina da Igreja Catholica Romana” e orthodoxo, era 

entendido como “fiel, catholico, doutrina”.107 Pode-se observar que o conceito já era precário 

e amplo, levando-se em conta a múltipla interpretação do que seria “verdadeira doutrina” 

bastando para isso que o interlocutor tivesse retórica e argumentação teórica suficiente para 

defender seu pensamento, aliás coisa que não faltou na maior parte dos integrantes da 

Companhia de Jesus. Assim, nos primeiros anos de existência da Ordem já ocorreram 

dissidências internas na liderança a respeito dos princípios doutrinários a serem seguidos pois: 

 

 Rodríguez, otro crítico de la ortodoxia emergente según la cual la Compañía había sido creación 
magistral y exclusiva de Ignacio de Loyola (ortodoxia no desprovista de segundas intenciones, 
dicho sea de paso), demostró una  tozudez irritante como provincial de Portugal. Gracias a que 
contaba con la protección del rey portugués, se resistió a todos los intentos por parte de Loyola 
de hacerlo entrar en vereda.108  

 

Além desse ponto, Rodrigues não concordava com outros aspectos, como por 

exemplo, a formação ministrada aos iniciantes, como visto anteriormente ao se descrever as 

primeiras crises internas na Ordem após sua fundação. 
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Mas, apesar dessa e não poucas outras divergências nas quais a Ordem se desgastou 

interna e externamente, uma conceituação apropriada de Célia Tavares, parece aglutinar o 

destacado posicionamento dos inacianos diante das outras ordens religiosas: a adaptação 

paulina. A autora sem deixar de perceber, “de maneira geral, a postura etnocêntrica e 

europocêntrica” na Ordem, indica que esses religiosos acabaram “construindo na sua prática 

quotidiana fórmulas de abordagem de aproximação que podem ser melhor entendidas ao usar-

se o conceito de “mediadores culturais [através de uma] passagem, salto ou transferência de 

um universo intelectual, material ou religioso para outro”.109 Em sua análise Wright foi mais 

enfático pois percebe uma “diversidade de táticas para evangelização adaptada às 

circunstâncias e aos gostos locais”.110  

Essas relações tornaram-se diferenciadas em função dos vários espaços em que a 

Companhia de Jesus missionou e a própria bagagem que cada padre trazia da Europa e suas 

tendências em cada contato no Novo Mundo, na Ásia ou, na África. Tal processo se ampliou 

levando em conta a gestão epistolar, prática muito efetiva na Ordem, na qual cada grupo de 

missionários transferia suas “traduções” aos demais o que gerou múltiplas influências no que 

diz respeito ao sentido e ao sucesso que tais relações promoviam nos ambientes praticados. 

Traduzir, nesse contexto, tem sentido não apenas em encontrar significados para expressões 

em línguas diferentes mas, em amalgamar dois imaginários. Os jesuítas foram mais longe e 

praticaram essas traduções em suas adaptações paulinas remodelando a lógica da realidade, 

onde, “a tradução não se restringe ao horizonte das línguas do encontro colonial, mas abrange 

o deslizamento dos sentidos entre universos simbólicos distintos, que se mostravam cada vez 

mais articulados entre si”.111 

Conforme já visto, diferentemente por exemplo dos franciscanos, Ordem religiosa 

fundada no século XII, que passou por uma estruturação por mais de dois séculos até iniciar 

seu envolvimento nos domínios ultramarinos dos países ibéricos, a gênese da Companhia de 

Jesus ocorreu no contexto de uma turbulência na própria Igreja com sua necessária e 

imperiosa Reforma, além da disputa ideológica, espacial e de influência com a Reforma 

protestante e de todas as transformações políticas, econômicas e sociais pelas quais a Europa 

passava. A despeito do que ocorreu no mundo ocidental, a Companhia de Jesus se organizou e 

se desenvolveu em plena ação missionária:  
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a partir de três princípios básicos: o romanismo – total fidelidade ao papa, havendo inclusive um 
voto especial com esse objectivo, além dos habituais três votos regulares: pobreza, castidade, 
obediência); a polivalência (além de religiosos, seriam um pouco de tudo que fosse necessário: 
médicos, botânicos, professores e assim por diante) e o ascetismo (procura da plenitude da vida 
moral) [além] de quatro semanas de exercícios espirituais.112 

 

Na diversidade desses “encontros” percebe-se a dialética entre o missionário e o outro, 

ocorrendo um constante “trabalho de transformação no plano das práticas e dos símbolos, as 

primeiras veiculando os segundos e sendo ao mesmo tempo, determinados por estes”,113 

levando em conta que “a dinâmica jesuítica foi permeada de estratégias de mediação, de 

adaptação e de reformulação de identidades”.114 

Em seu “modo de proceder” os inacianos não procuraram anular  a crença e o sagrado 

do outro, talvez porque não conseguiram ou não tiveram a força e poder necessários e 

suficientes para tal, mas de qualquer forma, houve uma superposição de  elementos, no qual 

 

o esforço missionário concentrou-se exatamente nesta “tradução para os códigos culturais 
nativos de conceitos europeus, da mesma forma como eles traduziram a si próprios nos mesmo 
códigos (lembre-se da sobreposição entre xamã e jesuíta, por exemplo). Por outro lado, esta 
“tradução” foi re-traduzida, ou seja, de-codificada e re-codificada pelos destinatários indígenas 
da mensagem cristã: o resultado foi a produção de uma religião “híbrida”, no interior de uma 
cultura de contato.115 

 

Os hindus, por exemplo, continuaram usando os seus sândalos naquilo que sua 

tradição os havia imposto, os tupis continuaram crendo no dilúvio enfrentado pelos seus 

antepassados. A habilidade de alguns jesuítas foi em dimensionar e destacar as semelhanças e 

aproximá-las do cristianismo, dentro de uma lógica sempre contornada pela religiosidade e 

numa “predisposição missionária que em si mesma deve ser vista como prova de 

exteriorização, por ir em direção ao outro, implicando numa dimensão social”.116 A 

articulação foi trazer as referências do sagrado alheio perpassadas no quadro dogmático 

cristão. Escandalizou outras ordens um jesuíta retirar seu hábito e usar uma específica 

indumentária local onde missionava como foi o caso do padre jesuíta Matteo Ricci ao 

“descobrir que, caso se vestisse como padre, ninguém o levaria a sério, e por isso ele se vestia 

como um erudito confuciano, traduzindo assim sua posição social para o chinês”.117 Sua 
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expectativa, foi de que com essa postura de mudança “para outro hábito ou roupa, [mudasse] 

também seu papel [na sociedade chinesa permitindo] cumprir sua função social com 

liberdade, poder e investidura”.118 A vestimenta tornou-se, para Ricci, uma “linguagem 

formal” na ação missionária. Tudo aponta, porque talvez acreditasse  que a verdadeira 

essência do cristianismo não estivesse em manifestações exteriores, muito embora tenham 

sido contumazes em empregar esse artifício na conversão do outro. Esse novo entendimento 

fez muita diferença.  

Outro tópico, não menos importante, era a formação intelectual dos padres. Não 

restam dúvidas que os jesuítas sofreram influência do pensamento humanista  em seu grande 

“pano de fundo” que foi a ruptura no sentido da inversão da hierarquia que existia no período 

medieval entre as instituições, em destaque a Igreja e a monarquia com suas tradições,  e o 

indivíduo, muito discutida na Europa. A valorização dos clássicos, em especial do fragmento 

sofista de Protágoras que afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, refletindo que 

“o ideal cristão medieval, em que a personalidade individual era amplamente absorvida na 

coletividade das almas cristãs, gradualmente desaparecia em favor do mais heróico estilo 

pagão – o indivíduo era o aventureiro, o gênio e o rebelde”.119 

Esse contexto europeu do século XVI, como foi visto anteriormente quando se 

discutiu a expansão da fé, serviu de palco a inúmeras discussões.  Com frequência ocorreram 

no “meio letrado de Paris [...] debates humanistas [onde] Inácio de Loyola realizou seus 

estudos de filosofia e teologia em 1529 e 1534, absorvendo o clima da época”.120 

Pode-se daí inferir que com relação à formação de seu quadro de padres, verificou-se a 

efetividade da Ordem, porque entre outros aspectos consequentes dessa preparação os jesuítas 

tinham de fato padrões de comportamento mais elevados e geralmente mais abnegados do que 

os missionários de outras ordens. 

Eisenberg, pesquisando sobre a presença jesuítica na América portuguesa e tratando 

especificamente sobre as experiências missionárias e estratégias adotadas na conversão, 

aponta que além do domínio do latim, suas Constituições estabeleciam a obrigação do 

aprendizado de grego e hebreu.121 

No desenvolvimento de sua matriz de ensino “eram mais exigentes com os noviços, o 

período de noviciado era mais longo e tinham o costume de afastar prontamente os que não 
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saíam de maneira adequada”.122 A educação humanística123 era constituída de um currículo 

constando:  

 

conhecimento da língua antiga e de filosofia; um curso de teologia, seguido do estudo e prática 
de predicações teológicas. [...] O período de noviciado para entrada na Companhia era de dois 
anos, nas demais ordens vigorava o período de um ano confirmado pela Igreja. Para se tornar um 
coadjutor espiritual eram necessários 17 anos de estudos (2 anos como noviço, 9 anos como 
escolástico, complementado com 5 anos de exercício em algum estabelecimento de ensino, e 
mais um ano de noviço especial).124  

  

Um indício dessa formação intelectualizada e moralizante dos jesuítas pode ser 

verificada no relato do almirante René Duguay-Trouin que liderou a expedição de franceses 

que invadiu a cidade do Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1711, na busca de ouro e 

diamantes das minas, e permaneceu até receber o resgate em 13 de novembro e custou ainda a 

carreira do governador Francisco de Castro Morais degredado na Índia que “surpreendido 

[com a invasão] enviou um inteligente jesuíta, acompanhado por dois de seus mais 

importantes oficiais”125 para negociar o resgate. Com relação ao padre jesuíta mencionado 

existe uma discordância entre o padre Francisco de Souza, reitor do colégio entre 1710 e 

1717126 e o padre jesuíta António Cordeiro.127 Outro relato, referente ao mesmo evento, foi do 

guarda-marinha Guillaume François de Parscau quando comentou sobre os “costumes dos 

habitantes” do Rio de Janeiro informando que: 

 

os frades, principalmente, não importando a Ordem a que pertençam – excetuando-se a dos 
Jesuítas, que procedem como referi, vivem em uma licenciosidade e depravação de horrorizar os 
nossos mais renomados libertinos. Eles são tão ignorantes quanto corruptos, tão insolentes 
quanto orgulhosos, enfim, são a tal ponto detestáveis que só merecem desprezo. Os padres 
seculares não levam de modo algum uma vida pública tão escandalosa. A razão de tal diferença 
é que o bispo os fiscaliza o mais que pode e os castiga severamente, se levarmos em conta os 
hábitos do país. Ele, contudo, não tem autoridade sobre os monges, que não se incomodam com 
suas repreendas.128 
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Provavelmente, essa impressão causada nos comandantes da frota francesa invasora 

fosse o resultado, por parte da Ordem, despertado e desenvolvido por um recrutamento, 

seleção e formação rígidos e bem elaborados, além de uma publicidade ativa e efetiva que 

teriam também desenvolvido um sentimento próximo de uma mística missionária, 

considerando que a atuação dos jesuítas, em vários pontos do planeta, associadas a uma bem 

articulada e estratégica publicidade, em especial na Europa, chamavam muito a atenção tendo 

em vista que “cerca de 15 mil jesuítas pediram para ser mandados a missões ultramarinas, 

como provam os originais das solicitações ainda guardadas nos arquivos da Companhia de 

Jesus em Roma (a Litterae-Indipetae), segundo informa John Correia Afonso, S.J.”. 129  

A mística missionária era estimulada de várias maneiras. Até mesmo as cartas, 

principalmente aquelas consideradas adequadas e selecionadas com essa finalidade, eram 

tornadas públicas. É o caso da carta do padre António Blazquez, comissionado pelo padre 

Manoel da Nóbrega, ao padre Juan Polanco, em 1º de setembro de 1559 que reflete esse 

espírito: 

 

Consolónos también el Spírito Santo en su casa y em su misma víspera con las cartas, que 
recebimos aquella noche, de Portugal, porque segundo mi estimativa serian dos oras después de 
la media noche quando por casa entro el que las traya; no cabían los Hermanos de 
comtentamiento y plazer, viendo lo mucho que el Senor se dignava de obrar y plazer, viendo lo 
mucho que el Senorse dignava de obrar em sus criaturas por médio de los de la Companía em 
tantas Y tan diversas partes del mundo. De ay hasta la manana, no avia quien pudiesse dormir 
porque lueguo el Padre Provincial começó a leer las cartas y lo que restó, después de leerse 
algunas, expedióse u empleóse todo em oir comfessiones de la gente de fuera para que pudiessen 
melhor ganar el jubileo.130 

 

Paulo Assunção, relatando sobre as funções das cartas e suas influências internas e 

externas lembra que algumas eram selecionadas e lidas publicamente visando “satisfazer a 

curiosidade da mentalidade européia que circundava os jesuítas” e atender a “sociedade 

ansiosa por informações das terras longínquas”.131 

A vinculação hierárquica da Ordem jesuíta, por sua vez, era verticalizada e direta ao 

geral da Companhia de Jesus e ao papa, sem subordinação ao clero regular. Esse preceito 

jesuítico é apresentado como aquele que “além dos tradicionais votos de pobreza, castidade e 

obediência, os jesuítas acrescentaram um voto especial de obediência direta ao Papa”.132 
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Nessa questão os padres não faziam por menos, considerando que no caso do Brasil os 

padres jesuítas, desde sua chegada, costumavam usar crianças como intérpretes nas confissões 

de índios adultos. Sem fazer por menos o bispo Pedro Fernandes Sardinha, ao chegar ao 

Brasil em 1552, foi contrário a essa prática declarando que “violava o princípio da 

privacidade da penitência. [...] Nóbrega  apelou aos teólogos jesuítas na Europa pedindo que 

julgassem a validade de tal prática [sem] precedentes na história do cristianismo”.133 Os 

jesuítas continuaram a usar crianças no confessionário e a questão foi motivo de discussão por 

vários anos. 

Outra controvérsia foi aquela em que “os missionários não deixaram os bispos entrar 

nos aldeamentos indígenas, pois consideravam a visita pastoral como uma ameaça à liberdade 

de ação. No caso dos jesuítas, o bispo da Bahia teve que ceder diante do “postulado da Bahia” 

do dia 3 de julho de 1613”.134 

Essa intolerância com relação ao bispado não se transformou em marca única da 

Ordem, considerando que no cotidiano do Rio de Janeiro colonial havia três classes sociais: a 

nobreza, os peões ou plebeus e os infames, sendo que na percepção de Fania Fridman, os 

últimos eram constituídos por criminosos, desterrados, judeus, cristãos novos, mouros, 

excomungados, ciganos, índios e negros (escravos ou livres). Essa autora indica que  em 

Portugal, os infames não podiam viver no centro urbano nem exercer cargo público, porém, 

na Brasil foram “protegidos pelos jesuítas, a ponto de muitos cristãos novos se tornarem 

irmãos da Misericórdia ou da Confraria de Nossa Senhora da Ajuda”.135 

Como outro exemplo prático, pode-se aproveitar o relato de  Célia Tavares sobre a 

demanda ocorrida entre o Provincial da Companhia de Jesus em Goa, Fernão de Queiroz, e o 

seu pretenso superior eclesiástico, o Arcebispo de Goa, em 1677, quando, descumprindo as 

regras do clero, não solicitou permissão ao arcebispo para visitar as igrejas de sua jurisdição, 

além de ser recebido com cerimonial reservado ao nível de arcebispado. Em outro evento o 

mesmo arcebispo deixou de ser recebido, pelos jesuítas, com a liturgia própria para o seu 

nível. O arcebispo, usando das prerrogativas de seu cargo proibiu o “direito de jesuítas 

fazerem visitas às igrejas”, bem como dos padres da Ordem, “atenderem solicitações do 

provincial e exigiu a vista dos livros de contas das irmandades”. Agravou o atrito quando na 

Igreja de Majordão o jesuíta responsável recusou mostrar os livros das confrarias. 
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Na Igreja de Majordão em que era vigário o Pe. António Luis lhe pediu os livros, não lhos quis 
dar, dizendo que era igreja isenta, por ser da Companhia [...] foi declarado excomungado [...] 
fixa a excomunhão nas portas da Igreja, donde o Reitor a mandou recolher, e fazer em pedaços. 
[...] saiu a celebrar a Missa do dia o mesmo padre vigário excomungado [...] aquela excomunhão 
era irrisória, que não podia o Primaz excomungar aos religiosos.136 

 

A autora conclui esse episódio, apontando que em 1681 chegou à cidade de Goa uma 

resolução real que permitia os jesuítas retornarem às suas igrejas originais em Salcete e a 

questão se desenvolveu até meados do século XVIII. 

Porém, ao que tudo indica, esse quarto voto de obediência incondicional ao papa e ao 

geral, pode ter levado a outras consequências que se desdobrariam em dissidências internas, 

às vezes, com inconvenientes repercussões para a Ordem e que cooperavam em quebrar uma 

possível identidade “multinacional” como observa Wright ao relatar que “los jesuitas, esbirros 

de Roma, rivales, retadores de la autoridad  de los poderes seculares: imagen tendenciosa, 

porque muchos jesuitas franceses, españoles o portugueses velaron más por defender los 

intereses de su país que por fomentar los intereses de Roma”.137 

Os gerais, a despeito de suas nacionalidades, esforçaram-se em dar à Ordem um 

“caráter verdadeiramente internacional nos campos missionários”. Mas, na prática, a 

xenofobia se mostrou mais forte que a disciplina religiosa, em especial, em determinados 

momentos como entre: 

 

1640 e 1648, quando a rivalidade entre portugueses e espanhois  se tornou mais intensa [...]. A 
guerra da sucessão espanhola de 1702-15 também foi fonte de constantes dores de cabeça para 
os superiores jesuítas, pois os Bragança e os Habsburgo, católicos, tinham se aliado às potências 
marítimas protestantes contra os Bourbon da França e da Espanha, católicos.138 

 

Nesse viés, outro destaque foi o impedimento da Coroa portuguesa em transformar a 

categoria do colégio da Bahia em universidade, apesar da insistência dos missionários jesuítas 

e alguns moradores daquela capitania. Nesse episódio houve uma franca oposição dos jesuítas 

de Coimbra. 

O nacionalismo exagerado, por parte de alguns missionários  jesuítas foi flagrante 

como a rivalidade entre os jesuítas franceses, patrocinados por Luis XIV, e os portugueses 

que missionaram na China. O padre jesuíta francês Jean de Fontaney, ao regressar a França 
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para recrutar mais padres, comentou que “não descansaria enquanto não tivesse corrido com 

todos os padres portugueses”.139 

O conceito de “multinacional” pode ser compreendido pelas nuances da amplitude das 

atividades desenvolvidas pela Ordem em sua visão espacial, pois indica que “en los terrenos 

de la educación, la ciência, la política y la evangelización  mundial, una organización 

multinacional innovadora y ambiciosa”,140 e ainda, pelo aspecto referente à nacionalidade de 

seus membros pois “a Companhia de Jesus era uma empresa internacional não somente no 

tocante à destinação de suas atividades missionárias mas também com relação à origem de 

seus membros”.141 Contudo, esses significados não alcançaram a ideia de uma organização 

com perfeito entrosamento entre membros de nacionalidades diferentes. 

Outro acontecimento característico foram as Guerras Guaraníticas, que duraram de 

1754 a 1756. Seria razoável que os jesuítas portugueses, admitindo serem da mesma Ordem 

religiosa e sob a mesma liderança, assumissem a administração dos Sete Povos das Missões, 

formadas pelas sete aldeias fundadas por jesuítas espanhois, a partir de 1626, próximas ao rio 

Uruguai, cujos territórios atualmente integram o Estado do Rio Grande do Sul. Ao invés disso 

os jesuítas espanhois teriam incentivado os nativos se rebelarem contra as tropas portuguesas 

iniciando esse grave conflito, que ao lado de outros acontecimentos teriam levado a supressão 

da Ordem poucos anos após.142 

A Companhia de Jesus não foi a única Ordem religiosa a desenvolver atividades junto 

à sociedade, porém, “o caráter diferencial da Companhia das demais ordens religiosas já 

existentes era sua recusa ao isolamento em relação à sociedade. [...] Agindo como educadores, 

contribuíram sensivelmente para a difusão do espírito cristão”.143 

Consolidaram sua presença na educação secular na Europa e domínios além de  

fomentaram uma ação evangelizadora e missionária em várias direções. Embora, como já foi 

dito, não tenham sido a única Ordem religiosa a envolver-se na educação secular, fizeram isso 

de forma franca e determinada, transformando essa atividade em um “ministério de 

significativa importância”.144  

Como destaque do envolvimento dos inacianos, além da atuação como educadores não 

apenas de seu quadro de padres com também da formação de uma elite de pensadores na 

Europa, registra-se o exemplo de René Descartes (1596-1650) que iniciou com dez anos de 
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idade seus estudos no conceituado colégio jesuíta de La Flèche, recém fundado em 1604, 

concluindo sua formação básica em 1614 e daí para o curso de Direito.145  

Em Portugal, por exemplo,  passaram a administrar o Colégio das Artes que preparava 

o ingresso de alunos à Universidade de Coimbra, pelos idos de 1555, tendo ainda “o direito 

exclusivo do ensino público do Latim e da Filosofia [...] com suas quatro faculdades de 

Teologia, Direito Canônico, Direito Civil e Medicina”146 além de seu colégio em Évora ser 

promovido à universidade. 

A prática da medicina por alguns jesuítas foi outra questão marcante. O Direito 

canônico já havia reconhecido e declarado que a medicina tinha natureza pagã e o papa 

Alexandre II proibiu aos religiosos qualquer contato com a medicina. Outro papa, Pio V, 

c.1493, orientou que o cristão deveria primeiro receber atendimento espiritual para depois, se 

fosse o caso, ser tratado por médico secular, porque, 

 

as enfermidades do corpo, concluía o papa, frequentemente tem raízes nos pecados da alma. Por 
volta do século XVI, contudo, a medicina hipocrática, aprimorada por médicos da Renascença, 
tinha se espalhado por toda a Europa, trazendo consigo novos conhecimentos de anatomia, 
farmacologia e técnicas cirúrgicas [como a] anatomia de Vessalius. [...] Esses avanços, no 
entanto, demoraram mais para serem aceitos na Penísula Ibérica, onde a hegemonia católica não 
sofria qualquer ameaça. A dissecação, por exemplo, só foi legalizada na Espanha a partir do 
século XVIII, e a doutrina  da circulação sanguinea  foi constantemente rejeitada pelas 
autoridades espanholas durante todo o período.147 

  

 Embora as fontes não indiquem de modo formal, possivelmente, José de Anchieta 

teve contato com práticas da medicina. Pode ser que esse conhecimento fosse anterior à sua 

formação eclesiástica. De qualquer forma, esse jesuíta chegou à Colônia em 1553 junto com a 

terceira leva de padres da Ordem seguindo para São Vicente. As habilidades médicas de 

Anchieta impressionaram Nóbrega por dois aspectos: primeiro pela efetiva cura que promovia 

para determinadas doenças, em especial de índios, e segundo pela influência que esse fato 

ocasionou na conversão dos ameríndios, na competição das curas feitas pelos pajés locais, 

porque “ nas sociedades Tupi, o poder de comunicação com os espíritos estava restrito 

àqueles que tinham o dom da cura”.148 

Nesse contexto, o padre José de Anchieta com suas habilidades médicas, causou uma 

importante representação pelas suas curas que passaram a ser mais efetivas do que aquelas 
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promovidas pelos respeitados pajés que tiveram sua autoridade, de certa forma, minimizada e, 

em algumas circunstâncias, os jesuítas fizeram o papel de “enfermeiros e curadores [...] 

substituindo os xamãs [o que] foi fundamental para a conversão”.149 A preocupação de 

Nóbrega com a eficácia inicial da conversão dos nativos, esboçada em suas cartas por volta de 

1552, foi suplantada, entre outras razões, pela persuasão das atividades de cura promovidas 

por Anchieta. Esse elemento, percebido pelas sociedades Tupi, se confundia com o elo de 

ligação do natural com o espiritual e portanto, quem tinha esse dom adquiria respeito e 

autoridade.150 

Nesse caso, a proposta de Gruzinski seria a “cristianização do imaginário indígena” ou 

a “indigenização do sobrenatural cristão” onde o conteúdo dos elementos e a forma como 

eram apresentados pelos jesuítas, geralmente, foram absorvidos pela cultura indígena porque 

se inseriam num preciso contexto significativo, isto é, faziam sentido mas, coincidência em 

alguns casos, sobreposição de pontos da cristandade com a mitologia em outros, não 

necessariamente nessa ordem, teria levado a um problema epistemológico da tradução, numa 

visão de construção negociada o que causaria uma certa desconfiança em relação ao 

significado de “conquista espiritual”.151 

Entre outros eventos, o conflito entre o dogma religioso e as circunstâncias, levaram o 

padre José de Anchieta a solicitar ao geral uma reconsideração sobre a prática da sangria por 

padres jesuítas, fundamentando que: 

 

ocorre muitas vezes que muitos teem necessidade de extrema de uma sangria, porque sem ela 
provavelmente morrerão como aconteceu a muitos este ano, em que se começou a executar isso, 
no qual houve e há muitas enfermidades [...] que V.P. alargasse isto para quem o soubesse 
executar bem, ao menos aos nossos irmãos coadjutores temporais, até mesmo pedindo-o de novo 
a Sua Santidade, se fosse necessário, porque, por via de leigos é isso impossível remediar-se.152 

 

A resposta de Roma ratificou a confiança, a crença na prudência e no desempenho 

daquele missionário pois entendeu que “não há inconveniente em que os nossos irmãos 

coadjutores, que souberem sangrar, o façam, quando houver importante causa para isso e aos 

superiores parecer”.153 
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Nesse escopo, além de utilizarem conhecimentos de medicina trazidos da Europa, 

ambientaram-se nessa particularidade da cultura indígena e ficaram também com o encargo 

dessa prática na qual atendiam a população, a armada portuguesa e ao governador. A presença 

de médicos cariocas formados pela Universidade de Coimbra, contratados para o hospital da 

Misericórdia, único até o século XVIII, teria efeito a partir do século XVII.154 

Maria de Deus Manso reporta ainda que no Colégio de São Paulo de Goa, principal 

colégio jesuíta na Índia, funcionou uma “Aula de Medicina em 1703, depois reforçada por 

uma Aula de Cirurgia em 1716”.155 A autora complementa que este embrião deu origem a 

Escola Médico-Cirúrgica instituída oficialmente em 1842. 

Paulo Assunção levantou, entre outras, uma questão que aqui merece pertinência: “a 

doença para o jesuíta, como também para a maioria da população europeia, era oriunda não de 

uma debilidade do organismo humano, mas sim de uma debilidade ético-moral”. O 

pesquisador continuou, “e portanto devem ser curadas principalmente no âmbito espiritual, 

para depois serem tratadas no plano material, que é uma decorrência do primeiro”.156 Aqui, 

mais uma vez, ocorreu uma transversalidade entre o Velho e o Novo Mundo, embora cada um 

com suas peculiaridades e diferenças. A crença indígena, embora aparentemente precária e 

basicamente estruturada em comportamentos e representações sensoriais, entende que a 

realidade natural é consequência das tribulações ocorridas na dimensão espiritual. 

Ocorrência também importante são os registros jesuíticos que relatam experimentos 

com medicamentos originários na incorporação  da farmacopeia nativa e de terapêuticas 

curativas indígenas que estes vivenciaram na América hispânica e portuguesa, apesar de estes 

saberes e procedimentos terem sido alvo de depreciação ou de enfática condenação. Os relatos 

dos padres  jesuítas Pedro de Montenegro e Segismundo Asperger, na organização de 

catálogos de plantas medicinais sistematizando esse conhecimento e suas aplicações, indicam 

um pioneirismo no final do século XVII e início do século XVIII, consubstanciando 

“informações relativas à farmacopeia americana [e a] existência de herbários e boticas nos 

colégios e nas reduções jesuíticas”.157 

Detalhando sobre a intervenção dos jesuítas e seus esforços na depuração dos diversos 

“sistemas linguísticos” que se depararam em sua missionação, Wright lembra que: 
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Uno de los resultados de esta actitud fue la inmensa aportación al análisis y cidificación de las 
lenguas del mundo que realizaron. Em Latinoamérica, José Anchieta elaboro gramáticas del tupi 
y el guarani. Enemond Massé y Jean de Brébeuf dieron em Nueva Francia un diccionario 
francês-hurón. De Nobili fue gran erudito em las lenguas tamil, sânscrita y telugu. Alejandro de 
Rodas elaboró um diccionario latino-persa-anamita, y su sistema de transliteración de los 
caracteres vietnamitas a caracteres romanos se mantiene todavia hoy. La descripción de las 
distintas lenguas de América Latina por los jesuitas sigue siendo hoy la base de la 
categorización lingüística del continente”.158 

 

No campo político foram responsáveis por detalhados relatos à Coroa acerca da 

realidade colonial e sobre o desenvolvimento de algumas vilas e aldeias onde atuavam 

“realizando a integração entre dois universos culturais díspares [...] apresentando uma 

decodificação do Novo Mundo peculiar e distinta daquela produzida por visitantes 

circunstanciais e representantes do aparelho administrativo”.159 Entre inúmeras participações 

dessa natureza, encontra-se o que ocorreu com o padre António Vieira no Maranhão. Em 

virtude da falta de dinheiro disponível para a população, o padre propõe um empréstimo, sob 

contrato, de aproximadamente 60 mil cruzados para a aquisição de 200 escravos para servir a 

50 famílias “com cabedal e industria”.160 

Até mesmo no campo científico os religiosos se envolveram, como relata Wright, ao 

discorrer que “la ciencia jesuítica se revelaba una vez más como compañera y auxiliar de la 

evangelización. Estos y ostros misioneros franceses continuaron la pastoral científica 

establecida en China cien años por Matteo Ricci”.161 

O discurso evangelizador  jesuítico foi ajustado para atender uma preocupação 

contextual do significativo, ou seja, “fazer sentido para o outro” a partir dos códigos e 

representações dele, convergindo horizontes simbólicos e imaginários e nessa particularidade, 

os seus olhares foram variados considerando campos culturais diferenciados162 como aqueles 

existentes no Novo Mundo e na Ásia, levando aqueles missionários, em algumas situações 

“traduzindo sua religião também, no sentido de adaptá-la à cultura local, e  até mesmo 

convertendo sua língua, no sentido de introduzir nela palavras e frases do tupi, do japonês e 

assim por diante”.163 

Constam registros de que algumas instalações dos jesuítas foram apedrejadas por uma 

multidão que os acusava de “haberles “robado” los diez días que desaparecieron sacrificados a 
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la exactitud astronómica”.164 O acontecimento, em 1582, foi consequência da ativa 

participação da Ordem na reforma do calendário gregoriano, que substituiu o juliano, 

realizado por determinação do Papa Gregório XIII. Ratificando a  importante contribuição à 

ciência, em especial a astronomia, vários jesuítas foram homenageados quando seus nomes 

passaram a designar algumas crateras lunares que receberam seus nomes, como é o caso de 

Hell, Athanasius Kircher, Matteo Ricci e mais 31 cientistas jesuítas.165 

Ficou transparente, e de forma bem marcante, que o modus operandi ou como os 

seguidores de Inácio de Loyola chamavam: noster modus procedendi166 (nosso modo de 

proceder), aglutinava o pensamento tomista, a prática dos Exercícios Espirituais, a influência 

da Devotio moderna, a obediência institucional verticalizada (centrada no geral e no papa), 

uma formação qualificada e densa e uma gestão administrativa bem organizada e ativa. Aliás, 

entre os procedimentos utilizados em sua gestão constavam um efetivo plano de visitações e 

um canal epistolar bem articulado que funcionou como instrumento de controle, para circular 

orientações e determinações, como elemento de prestação de contas e de comunicações de 

caráter reservado (hijuelas)167 e público. Essas missivas, com características de relatórios 

periódicos, de troca de experiências, de publicidade e de solicitação de recursos e orientações, 

ocorreram em espaços regulares ou de forma extraordinária. 

Uma capacidade adaptativa decorrente do equilíbrio entre a “prudência, a 

tolerância”,168 a autonomia e a iniciativa. Esse conjunto forma a base do que Eisenberg chama 

de “casuística jesuítica”.169 

Ao que tudo indica, os jesuítas muito se aproximaram do que Max Weber chamou de 

“ética da responsabilidade” ou teleológica, na qual o indivíduo avalia as circunstâncias e 

antecipa as repercussões e efeitos possíveis de sua ação com vistas à obtenção de determinado 

propósito. Diferentemente da “ética da convicção” ou deontológica na qual o indivíduo se 

impõe pelas normas e uma tábua de valores previamente estabelecidas com uma percepção 

voltada para “faça algo porque é mandamento”.170 

Nota-se que inúmeras soluções, para problemas de ordem prática que foram surgindo, 

ocorreram em função de habilidades, iniciativas e desempenhos individuais, e ainda mais, 
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esses procedimentos eram compartilhados, na medida do possível, para outros locais, através 

da instituição epistolar implantado pelos jesuítas. 

De modo franco e determinado aproveitaram as oportunidades  e circunstâncias para 

atingirem  suas metas. Assim é que a partir de 1550 foi instaurado em Portugal uma tríplice 

censura à qualquer tipo de publicação: a censura civil do Desembargo do Paço ou Supremo 

Tribunal de Justiça; a censura da autoridade eclesiástica do respectivo bispado; e, a censura do 

Santo Ofício da Inquisição que controlavam a importação de livros, em todos os navios que 

chegavam, e inspecionavam as bibliotecas. Contornando essa situação, os membros da 

Companhia de Jesus passaram a administrar uma espécie de tipografia em Goa além de 

montarem “casas impressoras” no Japão, em Pequim, em Macau e em Malabar.171 Além 

disso, longe da censura portuguesa, padres jesuítas portugueses estruturaram uma biblioteca 

em Pequim que causou admiração no padre francês Antoine Gaubil que escreveu ao 

procurador jesuíta em Paris informando que: 

 

Os padres portugueses têm uma biblioteca muito antiga, bem fornecida no que diz respeito à 
história, escritura, comentários, teologia, matemática, etc. Têm livros excelentes de medicina e 
cirurgia e livros latinos e franceses acerca de história natural, física, astrologia e geometria. 
Decidiram organizar uma biblioteca completa neste país e gastaram prodigamente para 
conseguirem livros da Itália, Holanda, França e Inglaterra [...] Sei de fonte segura que os 
Portugueses decidiram suplantar-nos em tudo.172 

 

Foi notável a diferença de postura dos monarcas espanhois que autorizaram o 

funcionamento de editoras nas suas possessões americanas apenas com censuras locais, como 

foi o caso do México, desde 1539, do Peru (1584) e nas Filipinas (1593). No caso da Coroa 

portuguesa, apesar das várias tentativas em imprimir e publicar no Brasil até o século XVIII 

(1706 e 1747), tal privilégio não foi alcançado. Os missionários portugueses no Brasil e em 

Angola dependiam de enviar suas gramáticas, dicionários e catecismos de línguas nativas a 

Portugal para serem submetidos à censura e depois, se autorizados, impressos e publicados, 

enquanto os religiosos espanhois obtinham suas publicações na Cidade do México, em Lima e 

em Manila.173 

De qualquer forma, a Companhia de Jesus, em suas atividades, teve como pano de 

fundo a “tradução cultural” sob uma renovada perspectiva de missão, “que nasceu da crise do 

modelo de conversão baseado no sacramento do batismo” no qual um “novo modelo de 

missão, de tipo apostólico, com um corpus de agentes especializados [utilizando] métodos 

                                                 
171 BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825), p. 329-330. 
172 BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825), p. 341. 
173 BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825), p. 330. 
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específicos em lugares apropriados [foi] encarnado pelos jesuítas”.174 Nesse viés, a tradução 

cultural ocorre quando, em encontros culturais, cada lado tenta compreender as ações do outro 

levando a um “duplo processo de descontextualização e recontextualização que primeiro 

busca se apropriar de algo estranho e em seguida o domestica”.175 

O renovado significado do conceito de missão foi praticamente forjado e desenvolvido 

pela Ordem que foi fundada 25 anos antes da conclusão do Concílio de Trento, cuja vocação 

apostólica e missionária, com acentuado universalismo, buscou a conversão do outro no 

intuito de sua própria salvação, com uma proposta que dialogava entre a tolerância e a 

prudência às violações normativas com uma perspectiva elástica “que sacrificou o respeito 

das formas à obtenção dos resultados”.176 Nesse escopo, tais circunstâncias teriam levado os 

jesuítas a serem “especialistas em tradução cultural, instruídos pelo fundador da Ordem, 

Inácio de Loyola (nas palavras de São Paulo) a ser todas as coisas para todos (omnia 

omnibus)”.177 

No exercício da tradução cultural dois elementos foram fundamentais para a Ordem 

inaciana: a ortodoxia emergente e a adaptação paulina, considerando, que a segunda dependeu 

da primeira, levando em conta a impossibilidade em adaptar situações e comportamentos sem 

permitir uma elasticidade e laxismo à doutrina estabelecida. Uma Ordem religiosa embora 

tenha seus princípios definidos em suas Constituições e, no caso da Companhia de Jesus, 

também em seus Exercícios Espirituais o eixo teórico de sua doutrina deveria seguir a 

ortodoxia cristã em vigor, ou seja, a “verdadeira doutrina da Igreja Catholica Romana”, 

conforme o dicionário do padre Bluteau. Os jesuítas reinterpretaram a  notação de “verdadeira 

doutrina”, levando ao extremo a percepção privilegiada do apóstolo Paulo que foi indicar ao 

missionário a sua tarefa maior: conquistar almas para Cristo: “Fazer-se tudo para todos, para 

por todos os meios chegar à salvação de todos” (I Coríntios 9:22). O apóstolo dos gentios e o 

referencial teórico doutrinário que os jesuítas fizeram dele foram marcantes a ponto da: 

 

identificação [de Inácio de Loyola] com o apóstolo Paulo não se dá somente no que concerne à 
ação, mas sobretudo no que diz respeito ao referencial utilizado. Inigo, em carta ao seu irmão 
Martin Garcia de Onaz, em fim de junho de 1532, menciona sua predileção pelo apóstolo Paulo 
como aquele que era identificado por ter tido uma vida rebelde e cheia de desejos de 
conversão.178 

 

                                                 
174 POMPA,  Cristina. Religião como tradução, p. 65. 
175 BURKE, Peter e HSIA, R.Po-chia (orgs.). A tradução cultural nos primórdios da Europa Moderna, p. 16. 
176 POMPA,  Cristina. Religião como tradução, p. 65-69. 
177 BURKE, Peter e HSIA, R.Po-chia (orgs.). A tradução cultural nos primórdios da Europa Moderna, p. 21. 
178 ASSUNÇÃO, Paulo de. A terra dos brasis, p. 58. 
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Da mesma forma, o tomismo, com seus princípios do livre arbítrio e autonomia 

humana no universo de Deus, serviu de base às posturas e pensamentos adotados na árdua 

tarefa de cristianizar. Conhecer o boticário indígena e emoldura-lo com a farmacopeia  trazida 

da Europa e emprega-los na cura na sociedade Tupi, fez um significativo e importante sentido 

naqueles indivíduos o que, certamente, não ocorreria na China cuja estratégia foi, entre outras, 

conhecer seu desenvolvimento na produção de conhecimento, tanto literário como científico, 

mesclando-o com traduções do que se considerava os melhores clássicos que a Europa tinha 

contato na época, como por exemplo a tradução de Os quinze livros dos elementos de 

Euclides (Euclidis elementorum libri XV) feita por Ricci com a colaboração do literato chinês 

convertido ao cristianismo Xu Guangqi que muito contribui na qualidade de co-tradutor ou 

editor estilístico, nos idos de 1607.179  

A rigidez e a tradicional inflexibilidade, da ortodoxia tradicional, passou a subordinar-

se nesse propósito, ao preço da adaptação que tornou-se uma marca da Ordem em todos os 

espaços que atuou conforme ilustrado anteriormente, em função de uma refinada dialética 

entre a tradição cristã, a exegese do Novo Testamento, em especial da interpretação e 

imagem, provenientes da leitura que  os jesuítas fizeram do apóstolo Paulo, o reflexo da 

filosofia grega clássica e sua percepção pela visão particularizada do tomisto e a influência 

religiosa e cultural locais. 

A partir dessa ótica, o capítulo a seguir pretende abordar a chegada dos jesuítas na 

América portuguesa em meados do século XVI e analisar o desenvolvimento de suas 

atividades, sob o aspecto econômico, que corresponde ao estabelecimento, ampliação e 

diversificação de seus bens e riquezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
179 BURKE, Peter e HSIA, R.Po-chia (orgs.). A tradução cultural nos primórdios da Europa Moderna, p. 50-51. 
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CAPÍTULO II 

O fim justifica os meios: dinâmica e arranjos da consolidação 

econômica jesuíta na capitania do Rio de Janeiro – séculos XVI e 

XVII 

 
Os jesuítas e as suas relações com a nobreza da terra  

 
Este tópico busca discutir o envolvimento dos primeiros jesuítas e seus sucessores que 

missionaram no Rio de Janeiro, com os marcantes acontecimentos da conquista do espaço 

geográfico colonial, especificamente, na Guanabara, ocorridos no século XVI e a reconquista 

de Luanda no século seguinte, que acentuaram, além de outros fatos, as relações dos inacianos 

que atuaram no Rio de Janeiro com o poder político local, em particular com a dinastia dos 

Sá. 

Sob essa perspectiva, observou-se que no mesmo ano de sua fundação o rei de 

Portugal d. João III, após tomar conhecimento da estruturação da Companhia de Jesus, 

solicitou que d. Pedro Mascarenhas, embaixador de Portugal em Roma, ratificasse as 

informações sobre “certos clérigos letrados e homens de boa vida, os quais por serviços de 

Deus tinham prometido pobreza, e somente viverem pelas esmolas dos fieis cristãos a que 

andam pregando por onde quer que vão e fazem muito fruto”.180 

Em consequência, no ano seguinte o monarca determinou que Mascarenhas 

convidasse representantes da Ordem a Portugal. O embaixador solicitou a presença de quatro 

jesuítas mas, Inácio de Loyola só mandou dois. Após esse encontro, Simão Rodrigues foi 

designado para Provincial em Portugal e Francisco Xavier embarcou para o Oriente em Abril 

de 1541 só chegando a Goa em Maio de 1542181, mesmo ano que a Companhia de Jesus 

instalou-se oficialmente em Portugal. Nesse ponto Célia Tavares especifica que: 

 

                                                 
180 LEITE, Serafim. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil, p. 103. 
181

 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 57 detalha uma carta de Álvaro Sanches de Brito, 
experiente piloto nas travessias para o Brasil e Índia, para el-Rei, por volta de 1706 esclarecendo que para levar 
a cabo viagens regulares entre a Metrópole e a conquista americana, devia-se observar um calendário marítimo 
preciso, uma “janela” sazonal delimitada. Largava-se de Lisboa entre os dias 15 e 25 de outubro para lançar 
âncora em Recife cerca de dois meses mais tarde [...]. Fora desses prazos, o tempo de cada uma das etapas da 
viagem dobrava – no mínimo -, com o aumento exponencial do risco da tripulação, exposta às tempestades 
sazonais, à sede e às doenças nas calmarias ao longo da zona equatorial africana. BOXER, Charles R. O 
império colonial português (1415-1825), p. 221, comenta sobre um Decreto real de 1690 que determinava às 
frotas anuais do Brasil deveriam zarpar dos portos portugueses, na viagem de ida, entre 15 de Dezembro e 20 
de Janeiro, e partir dos portos brasileiros, na viagem de regresso, entre o fim de Maio e 20 de Julho. 
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a acção das ordens modernas também teve importância na consolidação da Reforma católica em 
Portugal. Não deixa de ser sintomático que a presença da Companhia de Jesus em Portugal se 
tenha feito logo após sua fundação, em 1540. O rei de Portugal D. João III fora informado por 
Diogo de Gouveia – doutor em teologia pela Universidade de Paris, anti-eramista convicto e 
reitor do colégio de Santa Bárbara, onde Inácio de Loyola e outros fundadores da Ordem 
estudaram – de que um dos propósitos desse grupo de religiosos era a conversão de infiéis.[...] 
Mas como isso ocorreu nos momentos iniciais da fundação da Ordem, só foi possível a 
destinação de dois religiosos: Simão Rodrigues e Nicolau Bobadilha. O segundo veio a adoecer e 
em seu lugar foi designado Francisco Xavier.182 

 
Na América portuguesa, a Companhia de Jesus iniciou suas atividades em 1549, ao 

mesmo tempo que já haviam transcorridos cinco anos do Concílio de Trento. Quando o 

governador Tomé de Souza veio para o Brasil com a missão de instalar o governo geral com 

vistas a iniciar um novo direcionamento da política econômica e administrativa portuguesa, 

trouxe com ele o primeiro grupo de jesuítas, considerando que esse projeto incluiu na 

colonização a cristianização. Assim, os primeiros jesuítas chegaram a Salvador, nas pessoas 

dos padres Manoel da Nóbrega, João de Azpilcueta Navarro, Leonardo Nunes, António Pires, 

e os irmãos Diogo Jácome e Vicente Rodrigues. Algum tempo depois, iniciaram a 

organização dos aldeamentos e missões, inclusive com a inauguração dos primeiros colégios 

em São Paulo de Piratininga em 1554, em Salvador em 1556 seguido do Rio de Janeiro em 

1567. Uma segunda leva de quatro religiosos desembarcou no Brasil em 1550. Três anos 

após, ao mesmo tempo que a terceira leva de padres chegou, foi criada a Província Brasileira 

da Companhia de Jesus e Nóbrega foi nomeado seu primeiro provincial, fazendo de São 

Vicente o núcleo do esforço missionário, sendo substituído por Luis de Grã em 1560. 

 
 
QUADRO 2 – Integrantes das primeiras missões jesuíticas no Brasil – século XVI 
 
 
 

Data Religiosos Comitiva 
29/03/1549 Manoel da Nóbrega 

João de Azpilcueta Navarro 
Leonardo Nunes 
António Pires 
Diogo Jácome (I) 
Vicente Rodrigues (I) 

Primeiro Governador Geral 
Tomé de Souza 

?/01/1550 Affonso Braz 
Manoel de Paiva 
Francisco Pires 
Salvador Rodrigues 

Armada de Simão da Gama 
de Andrade. Nesta leva de 
jesuítas também vieram sete 
órfãos de Lisboa 

13/07/1553 Luiz da Grã Segundo Governador Geral 

                                                 
182 TAVARES, Célia Cristina da Silva. Jesuítas e inquisidores em Goa,  p. 102. 
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Ambrosio Pires 
Braz Lourenço 
João Gonçalves (I) 
Antonio Blasquez (I) 
Gregório Serrão (I) 
José de Anchieta (I) 

Duarte da Costa 

8/12/1559 João de Mello 
João Dicio 
Jorge Rodrigues (I) 
Ruy Pereira (I) 
José (I) 
Vicente Mestre (I) 
Crasto (I) 

Segundo bispo d. Pedro 
Leitão 

?/??/1560 Luis Rodrigues (I) 
António Gonçalves (I) 

-- 

?/??/1562 Francisco Viegas 
Scipião (I) 

-- 

?/??/1563 Quirino Caxa 
Balthazar Alvares (I) 
Sebastião de Pina (I) 
Luis Carvalho (I) 

-- 

24/08/1566 Balthazar Fernandes 
Amaro Gonçalves 
Antonio da Rocha 
Pedro Dias (I) 
Estevam Fernandes (I) 

Padre visitador Ignácio de 
Azevedo 

FONTE: Adaptado de NAVARRO, Azpilcueta et. al. Cartas avulsas 1550-1568. São Paulo: EdUSP, 1988, p. 47-73. A letra 
“I”, entre parênteses, indica a condição de Irmão e os nomes sem referência são padres já ordenados na Europa. 

 
Especificamente na capitania do Rio de Janeiro, um acontecimento foi marcante para o 

envolvimento da Ordem na conquista da Guanabara. O padre jesuíta Luís da Grã, logo após 

sua chegada em 1553, destacou-se ao minimizar os frequentes combates entre os índios 

tamoios, “reunidos numa espécie de liga [que os permitiu] controlar um imenso território que 

se estende do Espírito Santo até o planalto de Piratininga [e os temiminós,] implantados na 

ilha dos Maracajás (Gato selvagem) atual ilha do Governador”183 no Rio de Janeiro, 

solicitando ao donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho “que oferecesse 

agasalho ao principal dos temiminós, que estava de pior partido”.184 Nesse propósito, esse 

grupo foi conduzido integralmente para aquela localidade onde fundaram dois aldeamentos: 

um do próprio Gato selvagem e outro para Arariboia, sob a administração do padre jesuíta 

                                                 
183 ENDERS, Armelle. A história do Rio de Janeiro. Tradução Joana Angélica d’Ávila Melo. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Gryphus, 2009, p. 27. 
184 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 45. 
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Brás Lourenço.185 Os temiminós ou índios do Gato teriam sido, segundo Serafim Leite, 

“protagonistas da primeira catequese no Rio de Janeiro”.186 

Com a dificuldade geográfica do distanciamento entre São Vicente e a Guanabara, em 

1555, os franceses invadiram a região sob o comando de Villegaignon e seu sobrinho Bois-le-

Comte com ajuda dos índios tamoios. 

Após o afastamento dos temiminós da região conflituosa, inclusive com a tensão 

provocada pela invasão francesa na Guanabara e sua aliança com os tamoios, transcorreram 

cinco anos de infrutífera negociação entre Portugal e França, sendo que em 1560 uma 

esquadra sob a liderança do governador-geral do Brasil, Mem de Sá, com ajuda de alguns 

jesuítas, com destaque para o padre Anchieta, Araribóia (Maracajaguaçu – grande gato 

selvagem)187 e os temiminós expulsaram os franceses e tamoios, apontando para o limiar de 

uma dinâmica social de relações entre elementos diferenciados, nesse caso entre “populações 

indígenas em suas relações de aliança e conflito com os europeus, a partir de seus próprios 

interesses e objetivos, que se alteravam no decorrer do processo histórico”.188  

Considerando que esse primeiro embate não foi efetivo e os franceses retornaram à 

Guanabara, a Coroa portuguesa decidiu então ocupar de modo definitivo a região fundando 

uma cidade e nesse propósito enviou Estácio de Sá que com ajuda de reforços da Bahia, 

Espírito Santo e São Vicente desembarcou na Guanabara em 1565 com uma frota composta 

dos 

 
jesuítas Anchieta e Gonçalo de Oliveira, portugueses, mestiços e índios temiminós, tupiniquins 
(do Espírito Santo e provavelmente também de São Vicente e Piratininga) e, sem dúvida, alguns 
tupinambás (da Bahia e do Rio de Janeiro), goitacazes do Espírito Santo e, possivelmente, muito 
outros não citados, que se misturavam nas aldeias jesuíticas.189  

 
 

Os franceses foram expulsos da Guanabara só permanecendo em Cabo Frio até 1615, 

quando foram definitivamente afastados da região pelo governador Constantino Menelau, 

                                                 
185 BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Conquistadores e povoadores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Brasiliana, 
1965, p. 55. 
186 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 63. 
187 ENDERS, Armelle. A história do Rio de Janeiro, p. 27. 
188 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 46. 
189 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 71. 
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com 400 índios de Sepetiba e portugueses voluntários190, o que levou também as invasões 

estrangeiras, naquele litoral, serem mais esporádicas.191 

Pelo seu desempenho, Araribóia recebeu de El Rei o Hábito de Cavalheiro da Ordem 

de Cristo e o posto de capitão da aldeia onde foi estabelecido com seu grupo, denominada 

Martinho, ainda em terras dos jesuítas, na sesmaria de Iguaçu, passada por escritura pública e 

carta de sesmaria de 1568.192 Cinco anos após foram transferidos para a banda d’Além, atual 

município de Niterói, com o nome de aldeamento de São Lourenço.193 Esse aldeamento foi 

implantado na sesmaria que havia sido doada a António de Mariz Coutinho em 8 de fevereiro 

de 1568, com 3 mil braças de largo e 6 mil braças para o sertão da banda d’além desta cidade 

desde as barreiras vermelhas. Coutinho, em 16 de março do mesmo ano, desistiu da sesmaria, 

que no mesmo dia o Governador geral transferiu para Martin Afonso (Arariboia).194 

Ficou claro que “a dependência dos portugueses em relação aos índios era 

praticamente total e a política de alianças condição sine qua non para o bom êxito de qualquer 

empreendimento colonial”195, precisamente no início do processo de ocupação e pelo quadro 

que se apresentou, onde a guerra se mostrou como “a principal dinâmica da sociedade tupi, 

levando em conta que as aldeias e os grupos de aldeias mantiveram relações baseadas em 

alianças ou numa tradição de hostilidades”196, entre si e com os europeus. 

Essa primeira “guerra de conquista”, em domínios portugueses do Novo Mundo, 

iniciada em 1560, demonstrou o significativo envolvimento da Ordem jesuíta nesse 

acontecimento, considerando a “ampla participação dos índios e jesuítas”197, esses últimos na 

condição de intermediários. 

Ter pelo menos parte dos índios ao seu lado foi um elemento indispensável ao projeto 

de colonização portuguesa. A experiência demonstrou que após os primeiros contatos, as 

relações entre os índios e os portugueses estavam encontrando alguns percalços, fosse por 

questões mais amplas como o próprio conflito intertribal, típico da dinâmica social tupi, ou 

                                                 
190 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 85. 
191 CARDOSO, Ciro Flamarion. Atlas histórico do Estado do Rio de Janeiro, 1984 apud SAMPAIO, Antonio 
Carlos Jucá de. Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio de Janeiro 
(c.1650-c.1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 58. 
192 BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Conquistadores e povoadores do Rio de Janeiro, p. 55. 
193 A denominação de aldeia de Martinho teria sido, provavelmente, pelo nome que o líder dos temiminós 
recebeu de batismo (Martin Afonso Arariboia). ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses 
indígenas, p. 91.  Em 1573 o aldeamento foi transladado para a banda d’Além, atual cidade de Niterói, sendo 
estabelecido no morro de São Lourenço, da praia Grande até Icaraí, com cerca de três mil índios, que em 1689 
são 330, chegando a 113 em 1759. CARDOSO, Ciro Flamarion. Atlas histórico do Rio de Janeiro, 1984 apud 
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 71; 83; 91. 
194 BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Conquistadores e povoadores do Rio de Janeiro, p. 314. 
195 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas,  p. 57. 
196 ENDERS, Armelle. A história do Rio de Janeiro, p. 17. 
197 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 69. 
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fosse por questões pontuais, como foi o caso ocorrido entre o comerciante Henrique Luís que 

traiu a confiança do chefe goitacá, que após convidá-lo ao seu navio, exigiu resgate e após 

receber o combinado o entregou a uma tribo rival para ser sacrificado. A partir daí os 

goitacazes, que haviam se tornado colaboradores dos portugueses, “destruíram os 

estabelecimentos da pequena capitania [de Pero de Góis] e derrotaram todas as expedições 

contra eles enviadas, de forma que a capitania, naquela gestão, não mais se recuperou, apesar 

dos esforços de Pero de Góis”.198 Além disso, as relações de amizade entre portugueses e 

tupiniquins em São Vicente devem ter acentuado as hostilidades entre tamoios e os europeus. 

Nota-se que não se tratou de apenas resolver os conflitos entre europeus e indígenas, 

pois esses também se enfrentaram em combates locais, como foi o caso entre temiminós e 

tamoios. Até aqui, as fontes não permitem inferir se o padre jesuíta Luís da Grã interferiu na 

proteção dos temiminós para possivelmente empregá-los como uma força potencial contra 

grupos rivais ou efetivamente pensou em minimizar um conflito tribal e após essa ação 

cristianizar os temiminós mas, por uma ou outra razão, essa iniciativa foi significativa na 

conquista da Guanabara. As disputas pelo território entre os grupos europeus “foram também 

percebidas pelos índios, que se posicionavam em relação a elas buscando alianças que 

satisfizessem seus interesses e, nesse processo, polarizaram suas próprias  hostilidades”.199 

Essa situação ficou mais abrangente quando após resolvido, ou pelo menos sob relativo 

controle, o domínio do Rio de Janeiro com relação aos franceses, a ameaça continuou por 

parte dos tamoios. Essa situação estimulou os padres Nóbrega e Anchieta, em abril de 1563, a 

uma empreitada em Iperoig, atual Ubatuba em São Paulo, com a intenção de tentar 

estabelecer uma aliança com os tamoios daquela região, o que muito destacou a atuação 

desses missionários porque em consequência “os tamoios de Iperoig mantinham as pazes e 

moravam muitos deles entre os portugueses, e com sua flecha os defendiam de alguns 

inimigos”.200 Essa perigosa embaixada no território inimigo, na qual José de Anchieta 

permaneceu como refém por quatro meses, conseguiu uma importante trégua que facultou aos 

portugueses recomporem suas forças.201 

O empenho desses primeiros missionários jesuítas, quanto ao processo de ocupação do 

espaço colonial, conduziu a consequências importantes levando-se em conta os seguintes 

episódios: logo após sua chegada, no final dos anos 1550, “entre o sul da Bahia e o Rio de 

Janeiro, os índios hostis davam combate incessante aos portugueses. Mem de Sá enfrentou-os 

                                                 
198 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 57-59. 
199 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 56. 
200 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 70. 
201 ENDERS, Armelle. A história do Rio de Janeiro, p. 31. 
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violentamente e com a ajuda dos jesuítas conseguiu dominar a situação no espaço de cerca de 

dez anos”202; instalação da aldeia de Nossa Senhora da Conceição no Espírito Santo, desde 

1555, mantendo a defesa da região contra a pirataria francesa e índios hostis e se constituindo 

uma força de guerra reserva; conversão de parte dos tamoios conseguindo quebrar a aliança 

entre os diferentes grupos tamoios; e, ampla participação no ataque à fortaleza francesa no 

Rio de Janeiro permitindo “a expulsão dos franceses da Guanabara e o extermínio dos 

tamoios em diferentes momentos a partir de 1560”.203 

Após dezesseis anos de sua chegada na América portuguesa e importantes 

participações junto às lideranças locais do Rio de Janeiro, a Companhia de Jesus recebeu de 

Estácio de Sá, por solicitação do padre jesuíta Gonçalo de Oliveira a sua primeira sesmaria na 

capitania, em 1º de julho de 1565 

 
 

como recompensa pelos serviços prestados na organização dos índios nos combates, no 
atendimento dos feridos, na prestação de socorro espiritual e na obtenção dos acordos militares 
com alguns líderes indígenas. Na sesmaria dos jesuítas, chamada de Iguassú, [que atualmente 
engloba os bairros de Andaraí, Engenho Velho, Engenho Novo, Catumbi, Inhaúma, São 
Cristóvão e Tijuca sendo] estabelecidos o Engenho Velho, o Engenho Novo e a fazenda de São 
Cristóvão.204 

 
 

Iniciaram no Rio de Janeiro, um dos papeis que lhes fora conferido na empresa 

colonial: integrar os índios, função tão importante, que lhes garantiu situações privilegiadas 

na capitania, incluindo uma significativa parcela de poder político e econômico adquirido e 

mantido até sua expulsão no século XVIII,205 reafirmando, ao lado de outros segmentos a 

qualidade de “conquistadores”. 

A administração espiritual e temporal dos padres jesuítas teve patente interesse na 

política de ocupação do Rio de Janeiro através da implantação dos quatro principais 

aldeamentos que foram: de São Lourenço (no atual município de Niterói), considerado o 

primeiro da capitania; de São Barnabé206 (no atual município de Cachoeiras de Macacu) com 

terras concedidas por despacho do governador Salvador Correia de Sá e Benevides, em 1578; 

                                                 
202 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 60 e 61. 
203 AMANTINO, Marcia. A fazenda jesuítica de São Cristovão: espaços de sociabilidades cativas e mestiças – 
Rio de Janeiro, século XVII. In: PAIVA, Eduardo França; AMANTINO, Márcia; IVO, Isnara Pereira. (orgs.). 
Escravidão, mestiçagens, ambientes, paisagens e espaços. São Paulo: Annablume, 2011, p. 140. 
204 AMANTINO, Marcia. A fazenda jesuítica de São Cristovão, p. 141. 
205 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 71-72. 
206 A exemplo da aldeia de São Lourenço, o aldeamento de São Barnabé, inicialmente, foi implantado pelos 
jesuítas em suas terras chamadas Cabuçu, sendo transferido para a região de Macacu, em local concedido por 
Salvador Correia de Sá em 1578. No ano de 1689 eram 843 índios, reduzindo para 280 almas no ano de 1759. 
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 83-85. 
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de São Pedro207, em Cabo Frio fundado em 1617, após ofensiva do governador do Rio de 

Janeiro, Constantino Menelau e iniciado com c.500 índios conduzidos pelos jesuítas do 

aldeamento do Espírito Santo; e, de São Francisco Xavier de Itinga208 (no atual município de 

Itaguaí) nas terras da fazenda de Santa Cruz. Nota-se um posicionamento estratégico 

perimetral, à média e longa distância, tendo em vista que 

 
 

os sítios em que ficaram as três aldeias, S. Lourenço, S. Francisco Xavier [e] S. Barnabé, 
caracterizam, sobretudo, o pensamento de defesa à roda do incomparável centro geográfico 
fluminense, que é a Guanabara, uma de cada lado da baía, e outra no fundo dela, formando o 
triângulo defensivo da cidade. S. Pedro de Cabo Frio era como que a guarda avançada, para a 
defesa do promontório, onde de vez em quando os inimigos se atreviam a rondar.209 

 
 

A importância dos aldeamentos no Rio de Janeiro e consequentemente dos jesuítas se 

ampliou quando esses elementos tiveram franca participação na defesa e ocupação de áreas 

mais distantes, “como foi o caso da guerra contra os holandeses e da ocupação da região sul 

sobretudo da Colônia do Sacramento”.210 

Transcorridos pouco mais de 70 anos após a conquista da Guanabara um outro 

acontecimento apontou para o prestígio que os jesuítas tinham junto ao governador do Rio de 

Janeiro. A bula Commissum nobis, do papa Urbano VIII de 1639, ratificando a mesma 

questão abordada pelo papa Paulo III em 1537, quanto à redução de índios à escravidão na 

república do Paraguai proibiu a escravização dos índios e também obrigou aos colonos a 

entregarem os índios já escravizados às aldeias jesuítas. Essa bula, ao que tudo indica,  foi 

conseguida com esforço do padre Antonio Ruiz de Montoyo em Roma para proteção de suas 

                                                 
207 Erguido próximo a lagoa de Araruama, em Cabo Frio, o aldeamento de São Pedro da Aldeia sempre contou 
com um grande efetivo de índios. Iniciou sua implantação em 1617 com 500 índios, trazidos pelos jesuítas do 
Espírito Santo, mas, quando deixou de ser administrado pela Companhia de Jesus em 1759, existiam 1.250 
índios. Foi único aldeamento da Ordem que não passou por conturbações após o episódio de 1640, quando os 
jesuítas foram afastados da administração dessas instalações, talvez pelo seu distanciamento da cidade, o que lhe 
teria facultado o crescimento da população. ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de 
Janeiro (1502-1700). v. 1. Rio de Janeiro: Andréa Jakobson Estúdio Editorial, 2010, p. 200-201. 
208 O aldeamento de São Francisco Xavier de Itinga, que depois ficou também conhecido como de Itaguai, foi 
estabelecido, em 1627, no interior das terras da fazenda de Santa Cruz e residiam, em 1631, c.400 índios e quatro 
jesuítas, sendo que os religiosos deixaram o aldeamento após os distúrbios de 1640. Em dois anos, mais da 
metade dos índios abandonou o aldeamento. Os jesuítas retornam à administração em 1649 por recomendação de 
Salvador Correa de Sá e ordem do rei. Teriam sido esses índios os responsáveis pelas primeiras plantações nestas 
terras. No sequestro de 1759 foram encontrados no local apenas dois religiosos: um padre e um irmão da Ordem, 
responsáveis por 250 índios. ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 86, 94; LEITE, 
Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. v. 6, p. 116; ABREU, Maurício de Almeida. Geografia 
histórica do Rio de Janeiro (1502-1700), v. 1, p. 200; AMANTINO, Marcia. Santa Cruz: de legado dos jesuítas 
a perola da Coroa. No Prelo. 
209 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 87. 
210 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 109. 
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aldeias contra os ataques dos paulistas no Paraguai e o padre Francisco Dias Taño conseguiu 

de Urbano VIII autoridade para excomunhão daqueles que descumprissem tal decisão. Em sua 

passagem pelo Rio de Janeiro, antes de continuar seu trajeto para o rio da Prata,  o padre 

Taño, antecipadamente, dá conhecimento do documento aos jesuítas do Rio de Janeiro que 

ainda não tinham dita autorização específica para a capitania.211 Com a intransigente posição 

dos inacianos em fazer cumprir a decisão, ocorreu que em 20 de maio de 1640, durante a 

missa no morro do Castelo, o documento foi lido para os fieis presentes. Os moradores se 

revoltam e “a multidão dirigiu-se para o colégio dos jesuítas, arrombando as portas, que 

estavam fechadas, e invadindo em tumulto o edifício aos brados de “mata, mata, bota fora, 

bota fora da terra, Padres da Companhia”.212 O governador, 

 
 
Salvador Correia de Sá [e Benevides] intervém a tempo para salvar os padres do linchamento. 
No dia seguinte, uma reunião entre as diferentes partes acalma momentaneamente os ânimos. 
Argúcias jurídicas permitem suspender o breve pontifício que continua a planar como uma 
ameaça sobre os proprietários de escravos índios. A raiva resmunga em torno do morro do 
Castelo. Um mês depois os jesuítas são obrigados a voltar atrás em suas decisões e a declarar 
lícita a escravidão de todos os índios que servem os colonos do Rio de Janeiro, tanto nas 
residências quanto nos campos. Além disso, comprometem-se a devolver aos respectivos 
senhores  os escravos que tentarem refugiar-se nas missões.213 

 
 

Apesar dos jesuítas do Rio de Janeiro voltarem atrás nesse episódio, a franca 

intervenção pessoal do governador Salvador Correia de Sá e Benevides, levando em conta a 

pressão exercida pela câmara e os moradores do Rio de Janeiro que tinham interesse na 

escravidão dos índios, percebeu-se a forte ligação dos padres com o governante local, 

levando-se em conta que após um mês, quando a notícia chegou em São Paulo os jesuítas 

tinham sido expulsos. Mesmo sob ameaça dos milicianos de Salvador de Sá desembarcados 

em Santos214, os padres da Companhia de Jesus só retornaram “em 1653 e não tendo mais voz 

no que se refere à defesa dos direitos dos índios [ao arrepio das ordens régias de 1643 e 1647]. 

Ao contrário, no Rio de Janeiro permaneceram como principais responsáveis pelos assuntos 

indígenas até sua expulsão”.215  

                                                 
211 CAETANO, Antonio Filipe Pereira. Entre drogas e cachaça: a política colonial e as tensões na América 
portuguesa (1640-1710). Maceió: EdUFAL, 2009, p. 109. 
212 BOXER, Charles R. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola (1602-1686). São Paulo: Editora Nacional, 
1973, p. 145. 
213 ENDERS, Armelle. A história do Rio de Janeiro, p. 47. 
214 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 205. 
215 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 116. 
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Especificamente no Rio de Janeiro, em meados do século XVII, a questão da 

escravidão de índios, ocorreu diferentemente de outras vilas e capitanias  levando em conta 

que “a dependência dos colonos fluminenses em relação aos ameríndios durou até a segunda 

metade do século XVI, quando os primeiros negros foram transportados da África”.216  

A forte dependência de mão de obra escrava africana e os desdobramentos negativos 

com a perda do tráfico Atlântico, não só para a capitania como também para a economia 

lusitana comprometeu o governador Salvador Correia de Sá e Benevides, iniciar, em 1643 

com o recrutamento nas capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo, seu grande projeto de 

reconquistar Angola. Sua investida em conseguir apoio de São Paulo tornou-se infrutífera 

considerando que as motivações no Rio de Janeiro com a demanda de mão de obra africana e 

o trato negreiro com o Prata não coincidiam com os interesses paulistas. Alencastro considera 

a expedição bugreira paulista liderada por Raposo Tavares com cerca de 200 bandeirantes e 

mais de mil guerreiros indígenas que perseguiram seu objetivo por três anos e a jornada do 

“expansionismo comercial fluminense” com a reconquista de Luanda, as duas mais longas 

expedições escravistas do Novo Mundo.217 

A importância da reconquista de Angola se demonstrou com a argumentação 

contrária, por parte da Coroa, ao frustrado projeto do almirante Brito Freyre na reconquista da 

fortaleza de São Jorge da Mina, fundada em 1482 pelos portugueses e tomada pelos 

holandeses desde 1637. Embora existisse um forte apelo histórico no pleito do almirante 

Freyre, considerando a afronta holandesa, ao comparar os interesses econômicos de Mina com 

Angola, esta dava conta da demanda brasileira no negócio negreiro e, eventualmente, dos 

interesses lusitanos na região do Prata ao passo de que um esforço na reconquista de Mina 

poderia ser suplantado, quanto ao pedágio cobrado pelos holandeses, apenas pelo escambo 

por tabaco, quando fossem necessários escravos do golfo da Guiné. Além disso, a batalha em 

Angola consumiu o “maior contingente militar desembarcado na África desde Alcácer-

Quibir”.218 Quanto ao efetivo existe controvérsia: a versão oficial fala em 400 marinheiros 

mais 800 soldados e ajudantes. O padre António Vieira acusou Salvador de Sá de 

desguarnecer o Rio de Janeiro por tirar dali mil homens que se juntaram a outros mil vindos 

de Lisboa e o expedicionário Luis Felix Cruz comentou que 750 soldados foram recrutados no 

Rio de Janeiro. De qualquer modo, foram empregadas 11 naus e quatro patachos e “a 

expedição foi financiada na altura de 70% dos gastos por fundos coletados junto aos negreiros 

                                                 
216 CAETANO, Antonio Filipe Pereira. Entre drogas e cachaça, p. 103. 
217 ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 266. 
218 ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 262. 
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e fazendeiros fluminenses”219 em algo próximo de 60 mil cruzados,220 visando o 

“restabelecimento do tráfico negreiro e de um fornecimento regular de mão de obra senão 

exclusivamente para as plantações locais, ao menos em grande parte para a revitalização do 

comércio com o Prata”.221 Como consequências mais significativas enumeram-se as 

seguintes: foram feitos mais de 7 mil escravos; o rei do Congo, d. Garcia II Afonso, cedeu 

parte de seu território limítrofe com Angola; o novo governador de Angola impôs trégua à 

rainha Jinga dos jagas de Matamba e implantou o contrato de exportação de escravos, cujo 

titular, entre 1649 e 1654 foi Tomas Filgueira Bultão homem de confiança de Salvador de Sá; 

os  capitães de Salvador de Sá avançaram para o sertão em um raio de 150 Km, ampliando as 

fronteiras orientais lusitanas na África Central; foi reiniciado o tráfico de escravos para o 

Brasil mas, também para o porto de Buenos Aires em troca da prata espanhola do Prata, 

recuperando o importante impulso econômico ao porto do Rio de Janeiro (carreira: Luanda – 

Rio de Janeiro – Buenos Aires, iniciada no final do século XVI222) e transformando Luanda 

no maior porto negreiro do Atlântico; possibilitou a conversão mais efetiva da rainha Jinga 

pelos capuchinhos em 1656, embora tenha sido batizada pelos jesuítas em 1621 com o nome 

de Ana de Souza, mas que desviou-se ao gentilismo, neutralizando, pelo menos 

temporariamente, essa ameaça na retaguarda; conquista do reino do Congo pelo governador 

André Vidal de Negreiros em 1665 embora, em 1651 o Conselho Ultramarino tenha 

regimentado que “El-rei de Congo não é vassalo desta Coroa, senão irmão em armas dos reis 

dela”; e por fim, elevou o prestígio político e econômico da capitania do Rio de Janeiro junto 

à Lisboa.223 

Angola e os territórios a ela incorporados, de modo direto ou indireto, foi 

“transformada na maior base territorial de que Portugal dispunha no Continente Negro [...] um 

dos pontos altos do restabelecimento do Império ultramarino português”.224 

Nesse acontecimento, a condição de conquistador, atribuída a governantes locais, se 

reforçou quando isso era feito “às custas  de suas vidas e fazendas e não tanto à do rei, 

                                                 
219 ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 234. 
220 BOXER, Charles R. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola (1602-1686), p. 267-271. 
221 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. A cidade do Rio de Janeiro e a articulação da região em torno do 
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222 A União Ibérica (1580-1640) representou, entre outras situações, o acesso ao interesse econômico do Rio de 
Janeiro à região do rio da Prata, ampliando o fornecimento de escravos para a América espanhola. SAMPAIO, 
Antonio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do império, p. 63. 
223 ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 271-296. 
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fenômeno que podia traduzir-se em mercês régias para estes leais súditos”225 cujo esforço 

material não foi pequeno. Há indicações que “nos currais dos Sá e dos jesuítas, abateu-se o 

gado para o mantimento dos expedicionários”.226 Outro destaque  foi a frustrada tentativa 

anterior pela reconquista de Angola, em maio de 1645, na “flotilha [com cinco navios] de 

Souto Maior, que levantou âncora da Guanabara, [na qual] viajava o padre Matheus Dias, 

tesoureiro do colégio do Rio de Janeiro, enquanto o irmão António Pires, da mesma Ordem 

jesuíta, [...] perito abalizado da África Central, atuava como piloto da nau do governador”.227 

A importância dessa discussão se amplia à medida que os jesuítas do colégio do Rio 

de Janeiro têm diligente participação tanto na malograda expedição de 1645 como no sucesso 

da mesma investida três anos após. 

Mais uma vez a Companhia de Jesus teve ativa atuação no resgate de 1648 onde o 

padre jesuíta Joam de Almeida, confessor particular de Salvador de Sá, enquanto celebrava a 

missa no colégio do Rio de Janeiro conclamou os expedicionários  a rumar para Luanda, 

numa espécie de profecia ou revelação de Deus. Da mesma forma o padre Simão de 

Vasconcelos, reitor do colégio do Rio de Janeiro, dando amplitude à revelação mística não 

hesitou em declarar que “a invasão de Angola não se decidira no Rio de Janeiro nem em 

Lisboa, mas no céu”.228 

A participação jesuíta nesta saga não foi apenas no plano profético. Os padres António 

do Couto, Gonçalo João e Felipe Franco estão entre os expedicionários de 1648. A escolha 

dos três inacianos não foi aleatória ou sem um propósito além da missionação. Filho de mãe 

negra, António do Couto teve seu nascimento em São Salvador do Congo sendo nomeado, 

após a vitória representante português nessa localidade; o padre Gonçalo João missionou 

“quase 40 anos na África Central, [sendo] considerado pelo Conselho Ultramarino como o 

maior especialista na região” e autor da célebre frase, “sem Angola não há Brasil” e o padre 

Felipe Franco, refugiado no Rio de Janeiro, havia sido reitor do colégio de Luanda, cargo que 

reassumiu após a reconquista.229 

No lugar comum dessa euforia o padre António Vieira fundamenta a reconquista 

afirmando que o “Brasil vive e se sustenta de Angola, podendo-se com muita razão dizer que 

o Brasil tem o corpo na América e a alma na África”.230 Continuando sua percepção, 

                                                 
225 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio de 
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assemelhou a expedição às cruzadas medievais, atribuindo a mesma um caráter sagrado e 

profético, unindo o mundo natural, com suas necessidades e interesses materiais à dimensão 

espiritual, ratificando o pensamento dos padres  jesuítas, Gonçalo João e Joam de Almeida. 

A câmara do Rio de Janeiro reivindicava com orgulho o mérito da reconquista 

alegando: “quem pode negar a esta cidade a glória da restauração de Angola”.231 O próprio 

Salvador de Sá, na sessão de 21 de agosto de 1672 do Conselho Ultramarino, cargo que 

ocupou desde 1652, lembrou que essa expedição contou com a má vontade dos ministros e 

conselheiros régios, além de também não fazer por menos ao escrever a d. João IV, se 

apresentando como conquistador nas duas margens do Atlântico, alegando que tinha: 

 
 
o maior empenho em servir a Vossa Majestade, e assim venho fazendo há trinta e dois anos que 
o faço, passando a linha [do Equador] dezoito vezes. E em se tratando de cortar o oceano e nisso 
sair-se com felicidade, a ninguém me curvo em Portugal; tenho sempre dado boas contas de mim 
[...] e quem, quando moço soube bem desempenhar-se à testa de fortalezas, de esquadras, de 
galeões e de navios de guerra é de supor que saberá como proceder agora.232 

 
 

Envolvendo os membros da Companhia de Jesus, nesse período, na qualidade de 

conquistadores, merece destaque a narrativa de Maurício de Abreu ao comentar sobre as 

ordens religiosas na capitania do Rio de Janeiro indicando que: 

 
 
Os beneditinos constituíram, sem dúvida alguma, a segunda “religião” mais poderosa do Rio 
colonial e, assim como os jesuítas, foram igualmente contemplados com diversas sesmarias. Ao 
contrário, entretanto, dos padres da Companhia, que eram conquistadores e receberam terras 
próximas à cidade, os monges de São Bento, chegados à Guanabara em 1586, tiveram que se 
contentar com doações mais afastadas, localizadas ao fundo da baía, terras que, ao que tudo 
indica, venderam logo depois.233 

 
 

Chama atenção, a comparação dos inacianos como a primeira “religião” mais 

poderosa na capitania do Rio de Janeiro e o privilégio de receber as  melhores terras 

(próximas da cidade) tendo para isso, a qualidade de conquistadores. Ao que tudo indica a 

Ordem não teve interesse em agregar, pelo menos oficialmente, essa significativa adjetivação 

considerando que a expressão conquistador teve uma conotação atribuída à pessoas físicas e 

não a entidades e muito menos a uma  ordem religiosa cujo propósito foi conquistar almas e 

não espaços geográficos à custa de almas. Na carta de sesmarias da cidade, que legalmente 
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promoveu as doações, havia um importante adendo de que as sesmarias, por alguma razão, 

fossem concedidas “a pessoas” e que estivessem no mesmo espaço de terras concedidas à 

câmara, essas deveriam ser convertidas à municipalidade tão logo aqueles “conquistadores” 

lograssem as primeiras novidades. Numa análise mais apurada percebe-se duas questões: uma 

distinção no critério de distribuição entre os “conquistadores” e o Estado, não sendo 

identificado nesse caso a possibilidade de uma ordem religiosa ser categorizada em uma ou 

outra situação. Um segundo aspecto foi de que no interminável e mais turbulento conflito de 

propriedades na capitania, que ocorreu entre a Companhia de Jesus e a câmara sobre os 

limites das “terras do Iguaçu”, devido a superposição parcial dessas terras, além dos padres 

jesuítas alegarem no processo o “direito de antiguidade”, pois tinham recebido a sesmaria 15 

dias antes da câmara234, não interessou a Ordem o título de “conquistadores” pois os 

assemelhava a pessoas físicas o que nessa condição, juridicamente, deveriam ceder o espaço 

litigado à municipalidade, conforme a carta patrimonial da cidade.235 

No que diz respeito aos jesuítas, e embora tenham chegado ao Nordeste e iniciado suas 

atividades também em São Vicente, Maranhão e Grão Pará, no Rio de Janeiro sua 

participação nos eventos descritos levaram os jesuítas a um reconhecimento diferenciado no 

trato com a política, que no contexto colonial tem seu significado ampliado para além “da 

política urbana ou da política administrativa para as questões que dizem respeito ao exercício 

da dominação”.236 

Não restam dúvidas que a importância dos acontecimentos iniciados em 1560 na 

Guanabara e em 1648, no principal porto do tráfico Atlântico no litoral Centro Oeste africano, 

não só para a capitania com também para os interesses  econômicos da Coroa, tendo a franca 

participação dos padres jesuítas, nas dimensões religiosa, material e pessoal, foram 

fundamentais em estreitar e fortalecer ainda mais os vínculos que uniram os jesuítas, que 

atuaram no Rio de Janeiro, aos primeiros governantes que integraram a oligarquia da família 

Sá. Apenas para ilustrar, a ligação dos jesuítas com a família dos Sá, teve início com Mem de 

Sá, pois, este sempre se apresentou muito próximo a Ordem considerando inclusive sua 

familiaridade com os Exercícios Espirituais  de Inácio de Loyola.237 Além desse propósito 

doutrinário, Mem de Sá, proprietário do engenho Sergipe ou Sergipe do Conde deixou o 

mesmo à sua filha Filipa de Sá, a condessa de Linhares, que transferiu a propriedade, por 

                                                 
234 A Câmara do Rio de Janeiro recebeu a sesmaria em 16 de julho de 1565 enquanto o colégio fluminense em 1º 
de julho de 1565. 
235 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 240. 
236 LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007,  p. 36. 
237 ENDERS, Armelle. A história do Rio de Janeiro, p. 30. 
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herança, à Companhia de Jesus, especificamente ao colégio de Santo Antão em Lisboa o que 

levou a uma acirrada e demorada disputa judicial deste com o colégio da Bahia. Outro 

exemplo foi do padre jesuíta Simão de Vasconcelos, na sua hagiografia Vida do padre Joam 

d’Almeida, de 1658, que dedicou a obra ao governador Salvador de Sá indicando que “como 

Deus Nosso Senhor tomou a grandes príncipes na Europa por meio para fundar, e aumentar a 

Companhia, assim dispôs na América, que os ilustríssimos Sás fossem os primeiros e maiores 

benfeitores dela”238 e, por fim, quando iniciaram as divergências entre o governador de 

Luanda Chichorro e os jesuítas, Salvador de Sá, membro do Conselho Ultramarino tomou a 

defesa dos membros da Companhia de Jesus.239  

Todos esses acontecimentos mostram os fortes laços que uniram os jesuítas e a 

oligarquia dos Sá na sociedade colonial  da capitania do Rio de Janeiro como resultante da 

força nas alianças entre facções de elites regionais com alguns interesses comuns ou pela 

troca de favores.  Essa “nobreza principal da terra”240 se sustentaria nas ações bem sucedidas 

nas guerras de conquista e também numa economia que não se furtou  apenas a atender a 

tradicional relação entre a oferta e a procura, mas também, pelas possibilidades de acúmulo de 

riquezas, à margem da produção e do comércio, ou seja, nas relações políticas que davam 

acesso privilegiado às oportunidades na capitania, ou seja, o que João Fragoso denomina de 

“economia do bem comum”.241  

Nesse viés, principalmente no Rio de Janeiro colonial, pertencer a uma família de 

conquistadores ou Ordem religiosa, no caso específico, a Companhia de Jesus, foi estar 

integrado numa importante parcela hierarquizada da sociedade, em especial uma dinastia de 

governantes, que aglutinou os mais variados segmentos sociais locais e regionais num mesmo 

propósito. Como era de se esperar, ocorriam os conflitos e rivalidades pela precária 

manutenção da hegemonia ou pela sua ruptura. Assim, nessas disputas foram incorporados os 

bandos242 rivais que, não raro, tinham os mesmos propósitos: ser proprietário de terras, 

escravos e dispor de privilégios junto ao governante, enfim ter poder, por meio da simbiose 

                                                 
238 ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 270. 
239 ALENCASTRO,  Luiz Felipe de. O trato dos viventes, p. 282. 
240 FRAGOSO, João; ALMEIDA, Carla; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Conquistadores e negociantes: 
história de elites no Antigo regime nos trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 44. 
241 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos, p. 16. 
242 João Fragoso resgatou o significado de “bando” do medievo luso indicando um grupo formado por facções 
nobres em seus embates pelo poder comum na teia [ou rede] de alianças que tais famílias criavam entre si e 
com outros grupos sociais tendo por objetivo a hegemonia política ou a sua manutenção. Estes pactos eram com 
senhores de engenho não nobres, oficiais do rei e comerciantes, assim como com amplas redes de alianças, que 
incorporavam elites de outras regiões coloniais, autoridades em Salvador e em Lisboa. Incluíam, ainda, 
reciprocidades com segmentos subalternos da sociedade: lavradores, escravos, índios flecheiros, etc. [A 
composição] dos bandos legitimava a própria hierarquia estamental. FRAGOSO, João. A nobreza vive em 
bandos, p. 20. 
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entre os fatores econômico e político. Pela natural ausência de um estatuto legal ou normativo 

régio para a existência dos bandos, “sua autoridade sobre a sociedade, tinha que ser 

continuamente produzida e recriada”243 o que potencializava as disputas. 

Não bastou, na vida política da capitania no seiscentos e no setecentos, a qualidade de 

antepassados como conquistadores quinhentistas, normalmente denominados capitães mas, 

“também da eficiência da facção a que pertencia [favorecendo o privilégio do] acesso ao 

crédito, às arrematações de impostos através da Fazenda Real e ao abastecimento da cidade 

por meio da câmara”.244 Assim, o  significado da expressão bando “legitimava a própria 

hierarquia estamental [sendo elemento] chave na continuidade da sociedade colonial do Rio 

[cuja] facção vencedora cabiam os benefícios da economia do bem comum”.245 

As querelas entre os bandos chegaram as vias de fato, em algumas situações, com a 

formação do seu braço armado, uma espécie de milícia246, constituída por índios flecheiros e 

escravos armados. Embora não se encontre ainda indicações diretas e isentas de participações 

de jesuítas em algum bando, o relato à Lisboa, em 1691, do ataque de  uma dessas milícias, 

formados por escravos que pertenciam ao bando de José Barcelos e Martins Correia 

Vasqueanes, à fazenda jesuíta de Campos dos Goitacazes, em 1690, apresentou esse indício 

pois o padre jesuíta informou a destruição de um dos currais da fazenda que ficava junto à 

lagoa Feia247, relatando que: 

 
 
armados com flechas, dardos e armas de fogo foram a um dos currais [...] investindo aos tiros 
[os] negros que [...] nele [viviam], matarão dois [...] deixando muitos feridos e todos molestados 
[...]. Ameaçando os que [voltassem] aquele sítio os haviam de matar e ainda não satisfeitos 
queimaram as casas e derrubaram o dito curral.248 

 
 

 

Ao que tudo indica, alguns jesuítas também fizeram uso de milícias na região Norte da 

capitania, especificamente o padre jesuíta José dos Reis, feitor da fazenda de Sant’Anna de 

                                                 
243 FRAGOSO, João; ALMEIDA, Carla; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Conquistadores e negociantes, p. 
71. 
244 FRAGOSO, João; ALMEIDA, Carla; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Conquistadores e negociantes, p. 
71. 
245 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos, p. 20-21. 
246 Segundo BLUTEAU, Rafael. Diccionario da Lingua Portugueza: arte militar. Gente de guerra. Qualquer 
das ordens militares [...] foldados de Ordenança, em que entrão fapateiros, alfayates, & outros officiaes 
mecanicos. 
247 CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de (org.). A forma e a imagem: arte e arquitetura jesuítica no Rio 
de Janeiro colonial. Rio de Janeiro: PUC RJ, 1991, p. 130. 
248 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos, p. 32. 
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Macaé, em 1757, de acordo com o relato  do padre da Hábito de São Pedro, Antonio Vaz 

Pereira. Segundo Vaz Pereira, o padre jesuíta e feitor da fazenda havia formado uma espécie 

de milícia pessoal com 50 homens, entre índios e negros, com o título  de “Henriques e 

Camarões”, tendo à frente, inclusive, uma caixa de guerra. Esse grupo, pela exposição feita ao 

rei, impunha exigências e praticava violência contra índios, escravos seus e de outros 

domínios e até mesmo homens livres, além de confiscar madeira alheia, sob falso pretexto, e 

atear fogo em residências.249 

Na capitania do Rio de Janeiro, desde sua fundação até c.1662, conferindo o nome e 

relações familiares dos governantes pode-se “apontar que das 29 gestões daquela região, 15 

tinham homens da família Sá no nome [entre esses, Estácio de Sá, Mem de Sá, Salvador 

Correia de Sá, Martim de Sá, Salvador Correia de Sá e Benevides, Duarte Correia 

Vasqueanes, Thomé Correia de Alvarenga e João Correia de Sá] ou contraíram núpcias com 

algum membro daquele grupo”.250 

Dentro da lógica do antigo regime e pelo sistema de mercês aos conquistadores e seus 

descendentes, foram distribuídas sesmarias; cargos de oficiais da câmara (entre 1565 e 1620, 

aproximadamente 50%); cadeiras de vereador da câmara (entre 1565 e 1620 

aproximadamente 39% dos 107 camaristas pertenciam a famílias de conquistadores); o 

monopólio sobre setores básicos da economia regional como do trapiche do açúcar, 

responsável pelo controle do peso e exportação desse produto e açougue público que 

administrava o abate da carne bovina consumida pela população; e ainda, a ocupação de 

postos da administração periférica da coroa.251 

Não há dúvida que uma Ordem religiosa não poderia se locupletar das benesses em 

ocupar cargos e postos na hierarquia político-administrativa da capitania ou francamente 

disputar um monopólio, todavia,  levando em consideração que a economia colonial no Rio de 

Janeiro não se estruturou apenas na condição da posse e propriedade de terras e cativos, mas, 

também em uma hierarquia social excludente, na qual, a economia estava subordinada à 

dimensão política, pertencer a um bando muito ampliava os interesses dos envolvidos, embora 

também definisse inimigos.252 Nessa particularidade, a Companhia de Jesus, especificamente 

na capitania do Rio de Janeiro, ao se empenhar em participar ativamente dessa “economia do 

                                                 
249 AMANTINO, Marcia. Macaé nos séculos XVII e XVIII: catolicismo e povoamento. In: AMANTINO, 
Marcia; RODRIGUES, Cláudia; ENGEMANN, Carlos; FREIRE, Jonis (orgs.). Povoamento, catolicismo e 
escravidão na antiga Macaé (séculos XVII ao XIX) Rio de Janeiro: Apicuri, 2011, p. 45-48. 
250 CAETANO, Antonio Filipe Pereira. Entre drogas e cachaça, p. 164. 
251 FRAGOSO, João; ALMEIDA, Carla; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Conquistadores e negociantes, p. 
51. 
252 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos, p. 16. 
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bem comum”, muito se locupletou em suas atividades de natureza secular sob a ótica das 

dimensões de conquistadores e de integrantes da oligarquia dos Sá. 

 
 
 
Conflitos e dinâmica da incorporação de bens e riquezas 

 
 

 

Entre algumas possíveis vias de acumulação na constituição da economia colonial, 

João Fragoso enumera a constituição de uma elite senhorial no Rio de Janeiro pela vinda de 

famílias de São Vicente na “qualidade” de conquistadores; o estabelecimento e ampliação do 

comércio negreiro, iniciado com o apresamento e venda de índios e a produção de alimentos e 

de cana.253 Pela discussão que se inicia agora nesta pesquisa, há fortes indícios que os jesuítas, 

excetuando-se os casamentos que vinculavam os interesses dessas famílias e a ocupação de 

cargos e funções no quadro das autoridades locais, perpassaram das três indicações iniciais, 

pelo menos duas: na qualidade de conquistadores, como apresentado no tópico anterior e na 

produção e comercialização de produtos. 

É nesse sentido que a presença dos jesuítas na América portuguesa, a partir do século 

XVI, no que diz respeito ao sustento financeiro de suas atividades, passou por transformações 

que ultrapassaram a dependência de “esmolas” de fieis, ao aforamento de terras e pastagens, 

trocas e alienação de terras, a dotação régia e as isenções tributárias. Da terra os jesuítas 

tiraram todo proveito possível acompanhando as tendências de cada época, através de 

benfeitorias transformadas em aluguel, pecuária, plantações de cana se desdobrando em 

açúcar e aguardente, verduras, frutas, hortaliças e ervas na produção de boticas e 

especiarias254, extração de conchas e ostras, madeira para utilização como lenha, construção 

de móveis, imóveis e embarcações de pequeno e médio porte, produção de telhas, tijolos e cal, 

além da pesca de peixes e baleias, empréstimos a juros e cobrança por serviços prestados.255 

Dentro dos limites desta pesquisa, alguns desses tópicos serão, a seguir, abordados. 

                                                 
253 FRAGOSO, João. A formação da economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial 
(séculos XVI e XVII). 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. 34-42. 
254 Cacau, cravo, canela, pimenta, salsaparrilha, corantes e até manteiga de tartaruga. KEITH, Henry H. e 
EDWARDS, S. F. (orgs.). Conflito e continuidade na sociedade brasileira: ensaios. Tradução José Laurênio de 
Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970, p. 37. 
255 AMANTINO, Marcia. Exposição do padre Antonio Vaz Pereira acerca da degradação dos índios do 
aldeamento de São Lourenço e de São Pedro: queixas contra os padres José dos Reis e Manoel de Andrade da 
Companhia de Jesus, 1757. R. IHGB, n. 437, out./dez. 2008, p. 336. 
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Comparando as extensões de terra distribuídas com os beneficiados, foi patente que o 

tamanho da área se relacionou à “qualidade” do sesmeiro, indicando que a distribuição de 

propriedades, como um mecanismo de formação da economia colonial, tem desde seus 

primórdios característica hierarquizada e excludente. Nos registros de sesmarias do Rio de 

Janeiro constam, por exemplo, as várias doações a Cristóvão Monteiro, vereador em 1568 e 

1572, entre elas, a imensa gleba de 69.696 hectares que deu origem à fazenda jesuítica de 

Santa Cruz. Outra situação semelhante foi a concessão feita em 1567 a  d. Miguel de Moura, 

secretário particular do rei d. Sebastião e que jamais pisou no Brasil, com a sesmaria que 

cobria todo o baixo curso do rio Macacu, uma das maiores doações do século XVI, com um 

total superior a 261 Km2, coincidência ou não, também doada à Companhia de Jesus em 

1571.256 

 
 
 
QUADRO 3 – Distribuição de sesmarias na capitania do Rio de Janeiro – 1564/1700 
 
 

Período Cartas de doaçoes Doador(es) 
Setembro de 1564 a janeiro 
de 1565 

6(1) Pedro Ferraz Barreto “locotenente” 
de Martim Afonso de Souza 

Julho de 1565 a dezembro de 
1566 

60 Estácio de Sá.(2) 

Setembro de 1567 a agosto 
de 1575 

  131(3) De Mem de Sá a Antônio Salema 

Primeira metade do século 
XVII 

269 -- 

Segunda metade do século 
XVII 

181 -- 

TOTAL 647 -- 
 
FONTE: Adaptado de ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 212-227. 
1 – Os sesmeiros foram Jorge Pires (set. 1564), Jorge Ferreira Bulhões (nov. 1564), Domingos Garocho (nov. 1564), Pedro 
Martins Namorado (jan. 1565), José Adorno e Manoel de Oliva (Oliveira) de Mendonça (jan. 1565); 
2 – Entre essas doações encontra-se a primeira sesmaria recebida pela Ordem jesuíta no Rio de Janeiro. Na colônia, a 
primeira sesmaria recebida foi a de “Água dos meninos”, onde se fundou o primeiro colégio em Salvador no ano de 1550; 
3 – Nessas doações encontram-se as duas sesmarias doadas para a construção do colégio. 

 
 

 

Fosse por doações de autoridades locais ou até mesmo de particulares, a Companhia 

de Jesus, desde o início de suas atividades em terras do Rio de Janeiro, se enquadrou naquele 

tipo de comunidade, levando em conta que a primeira doação recebida pelo colégio do Rio de 

                                                 
256 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 220-224. 
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Janeiro, diretamente de autoridades locais, constante da segunda etapa com 60 doações, foi a 

maior de todas, com aproximadamente, duas vezes o tamanho das outras duas recebidas em 

maior ordem de grandeza nesse lote.257 Esses relatos demonstram que: 

 
nas sociedades do antigo regime imperavam as diferenças: concebida a partir desse princípio, a 
arquitetura social previa para cada um o seu lugar, numa rede ordenada e hierarquizada de 
posições. [...] Todos possuíam seus direitos, privilégios, deveres e atribuições, distribuídos de 
modo diverso conforme o lugar ocupado na rede hierárquica.258 

 
 

Com relação ao estabelecimento, de forma mais estável, do apoio material e financeiro 

da Coroa portuguesa, até essa decisão foram muitos apelos. Uma carta sem autoria e data 

precisa, em tom de súplica, teria indicado as precárias condições dos primeiros inacianos ao 

relatar que: 

 
 
Andando a pie y descalsos por todas aquellas aldeãs, durmiendo por los caminos sin ningun 
genero de cama quando mucho avia algunas redes que ellos mesmos llevaram a cuestas. El 
vestido era muy pobre, lo comun era sotanas de cañamo tenido de prieto que hazian de las velas 
de las naos de la India que les enbiavan de limosna. Acrescentavanse estos trabajos co no tener 
entonces ninguna renta señalada Del Rey y La gente ser muy pobre y assi algunas vezes les era 
necessario a pescar e a cazar y estavan todos sin comer enquanto no venia alguna provision.259 

 
Sobre essa questão, cabe uma percepção mais detalhada levando em conta que o 

expediente da súplica aos governantes locais e a própria Coroa portuguesa, com o argumento 

de dificuldades de ordem material, com indícios de pobreza, foi muito utilizado pelos jesuítas 

que, por consequência, quase sempre eles próprios apontavam a solução: a doação de terras e 

privilégios como a isenção de tributos e ampliação de prazos, no cumprimento de exigências, 

bem diferenciados daqueles determinados de forma genérica. 

Assim, em 1550 o rei expediu ordem ao almoxarife dos armazéns para que  fizesse 

chegar às mãos do padre Manoel da Nóbrega, para sustento dos seis religiosos que integraram 

a primeira leva de jesuítas ao Brasil, (Cf. quadro 2) “dois mil e quatrocentos reis, por quintal e 

vinte e cinco arrateis e quarta de ferro, a dois mil reis quintal”, o que representou a parcela de 

400 reis para cada religioso ao mês.260 

                                                 
257 Em ordem de grandeza, no que diz respeito à segunda etapa de distribuição de sesmarias, Maurício de Abreu 
distribuiu as faixas da seguinte maneira: duas sesmarias de 20 a 50 mil hectares, duas sesmarias de 10 a 20 mil 
hectares, duas  de mil a 2,5 mil hectares, 10 de 250 a mil hectares e 43 sesmarias de um a 250 hectares. ABREU, 
Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 213. 
258 LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas, p. 84-85. 
259 NAVARRO, Azpilcueta et. al. Cartas avulsas. São Paulo: EdUSP, 1988, p. 49. 
260 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 152. 
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Ao que tudo indica, ou essa ajuda não foi atendida ou não foi suficiente porque o 

padre Manoel da Nóbrega insistiu, em carta escrita em Pernambuco no ano de 1551, que a 

situação dos jesuítas era muito precária pois “sem El-Rei ajudar a nenhuma cousa, somente as 

esmolas do Governador e de outros homens virtuosos” ainda era muito pouco.261 Nesse 

sentido, o monarca renovou seu apoio aos jesuítas, que já contavam com dez religiosos, de 

acordo com o quadro dois, ordenando que fossem pagos “cinquenta e sei mil reis em dinheiro, 

para a vestiaria de dez padres [...] seis alqueires de farinha pela medida da terra, e doze 

canadas de vinagre e seis canadas de azeite pela medida do Reino”.262 

Embora reconhecendo as dificuldades de ordem material que enfrentaram, os jesuítas 

iniciaram, já no final do ano de 1549, o acolhimento de irmãos no Brasil, função exercida pelo 

padre jesuíta Leonardo Nunes, na pessoa, por exemplo, do ferreiro português Matheus 

Nogueira. A admissão de religiosos no Brasil, vista como indispensável no apoio à catequese, 

foi determinada pelo padre Manoel da Nóbrega, iniciando também com os órfãos que vinham 

de Portugal que se tornavam noviços. Estima-se que de 1549 a 1568 tenham sido recrutados 

45 religiosos.263 

Apenas para ilustrar a precariedade da situação, o padre Manoel da Nóbrega, 

confrontado com a chegada do primeiro grupo de órfãos de Lisboa em 1550, apelou às 

autoridades para a remessa de algumas vacas para o fornecimento de leite para aquele grupo, 

recebendo em 1552, por determinação de d. João III, um carregamento de doze vacas trazidas 

de Cabo Verde.264  

Tomé de Souza, na qualidade de governador geral, até a intercessão da Coroa se 

mostrar mais efetiva, na medida do possível, cooperou com o apoio material necessário 

quando, por exemplo, ordenou que fosse dado, em 1552, aos dez padres e irmãos “um cruzado 

em ferro265 cada mês para a mantença de cada um, e cinco mil e seiscentos reis para vestir 

cada anno”.266 

Aos poucos, o apoio régio foi realizado de duas formas: por meio dos alvarás de 

mantimentos e da dotação financeira. Um exemplo de alvará de mantimento foi o 

determinado por d. João III ao governador da colônia e ao provedor da fazenda, em 12 de 

                                                 
261 NOBREGA, Manuel de. Cartas do Brasil (1549-1560), p. 117. 
262 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 152. 
263 NAVARRO, Azpilcueta et. al. Cartas avulsas, p. 70. 
264 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise: the society of Jesus in Portugal, its empire and beyond 1540-

1750. California: Stanford University Press, 1996, p. 407. 
265 A expressão em ferro referia-se ao fornecimento de ferramentas. NAVARRO, Azpilcueta et. al. Cartas 
avulsas, p. 56. 
266 NOBREGA, Manuel de. Cartas do Brasil (1549-1560), Carta X, p. 131. 
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fevereiro de 1557, para que entregasse, por mês, aos padres da Companhia de Jesus, à custa 

da fazenda nas capitanias: 

 
quatro panacus de mandioca, e um alqueire de arroz; e quando não houver arroz, se lhes dará um 
alqueire de milho da terra e um cruzado em dinheiro, de que lhes faço esmola para sua mantença 
e despesa; e isto por tempo de quatro anos, que começarão do dia que houverem as ditas cousas 
em diante; a qual esmola lhes faço com a declaração que no tempo dos ditos quatro anos não 
haverão de Minha Fazenda outra alguma cousa do que lhes ora dá para seu mantimento, e 
despesa; e sendo caso, que algum dos ditos Padres falecer se lhe dê pela maneira que neste 
Alvará se contém até o número dos ditos 28.267 

 
Esse alvará remete a algumas indicações. A referência a 28 religiosos e o prazo de 

quatro anos para a concessão mostrou que a Coroa estava atenta aos critérios e às condições 

da concessão de apoio de natureza material, bem como a possível extinção, ao fim do prazo 

desse tipo de ajuda e a chance da concessão ser reduzida proporcionalmente no caso de morte 

de um dos padres ou irmão. 

Mantendo a tradição de apoio do governo local, iniciado por Tomé de Souza, Mem de 

Sá determinou que além do benefício do alvará de 1557, fosse entregue aos padres do colégio 

do Rio de Janeiro mais cinco mil reis por ano e doze cruzados em ferro.268 

A percepção da necessidade e a preocupação em uma manutenção mais permanente e 

estável levou o padre Manoel da Nóbrega a aconselhar o superior da Ordem no 

convencimento junto ao rei de uma dotação régia com mais regularidade, definição e 

temporalidade indeterminada, apoiando sua justificativa nas demandas financeiras decorrentes 

da implantação de um estabelecimento jesuítico, nos seguintes termos:  

 
Na Baía, se El-Rei ordena de fazer colégio da Companhia, deve-lhe de dar cousa certa e dotar-
lhe para sempre, que seja mantença, para certos estudantes da Companhia, e não deve aceitar 
V.P. dada de terras com escravos, que fação mantimentos para o colégio, senão cousa certa, ou 
dos dízimos, ou tanto cada ano de seu tesouro, salvo se lá acharem maneira com que nós em 
nada nos ocupemos nisso, o qual eu não sei como possa ser”.269 

 
A estratégia do padre Manoel da Nóbrega parece ter dado certo. A instituição da 

redízima, ou 10% de todos os dízimos, ocorreu efetivamente com a provisão real de d. 

Sebastião em 1564, ao dotar até 60 religiosos, a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 

1565, “pera sempre pera sustentação do Collegio da Baya”, cuja construção já havia sido 

                                                 
267 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 155. 
268 NAVARRO, Azpilcueta et. al. Cartas avulsas, p. 54. 
269 LEITE, Serafim. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil. São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade 
de São Paulo, 1956. v. 2, p. 285. 
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iniciada.270 De qualquer forma, esse apoio financeiro dependia da produção local e “dos 

humores dos funcionários públicos e dos seus interesses na política”.271  

Com o passar de alguns anos, “os jesuítas conseguiram que o rei transformasse a 

dotação da redízima numa dotação de 20$000 anuais para cada religioso, o que totalizaria 

1:200$00 anuais para o colégio da Bahia e 1:000$000 anuais para o do Rio de Janeiro”.272 

Completando o ciclo de ajuda régia a Coroa edita a licença real de 28 de novembro de 

1558, autorizando os jesuítas a resgatar escravos no Brasil e os isenta do pagamento de 

tributos sobre produtos que circulavam nos portos da alfândega entre a América portuguesa, 

as ilhas Atlânticas e a metrópole, permitindo esse privilégio tanto nos produtos de sua 

conveniência que vinham como também naqueles que saíam do Brasil nos seguintes termos: 

 

Mando aos provedores e almoxarifes feitores e quaisquer outros  oficiais das alfândegas e casas 
de despacho assim destes reinos e ilhas como das capitanias e povoações das ditas partes do 
Brasil a que pertencer que sendo lhe apresentadas as certidões dos reitores ou prepósitos dos 
Colégios da Companhia em que declarem as cousas que mandão assim destes reinos e ilhas dos 
senhorios deles para as ditas partes do Brasil como do Brasil para estes reinos e Ilhas e de como 
são para; uso e provimento das casas da Companhia dos ditos padres do Brasil e religiosos delas 
em que certifiquem que as tais coisas são de sua grangeria criação renda ou esmola que lhe 
fizerem lhas despachem livremente pelas ditas certidões sem mais outros mandados nem 
diligências e os não constrangam nem obriguem a pagar direitos alguns e quaisquer que sejão 
assim dos que até agora se pagam como dos que ao diante se puzerem e pagarem porquanto por 
este meu alvará o hei por livres e desobrigados dos ditos direitos.273 

 
Em algumas situações, ocorreram ajudas eventuais da Coroa como aquela 

encomendada ao padre Fernão Cardim quando veio ao Brasil, em 1583, acompanhando o 

padre visitador Cristovão de Gouveia, na qualidade de secretário. Nesse evento Cardim trouxe 

a “esmola” de 500 cruzados, oferecida pelo rei Felipe II, aos padres que residiam nas aldeias 

dos índios e uma provisão de 2 mil cruzados em ornamentos para as igrejas da Província.274 

Em outras circunstâncias, essas “esmolas” tiveram como origem a iniciativa de fieis e 

devotos pela estima que tinham com a Companhia de Jesus favorecendo o seu crescimento. 

Os motivos foram variados, tais como, ajuda na construção de igrejas275 ou como interesse em 

pertencer à Ordem, fato que ocorreu com um certo Manoel que teria ofertado ao colégio do 

                                                 
270 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. v. 1, p. 539. 
271 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700), v. 1, p. 264. 
272 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700), v. 1, p. 265. 
273 Instituto dos Arquivos Nacionais. Torre do Tombo. Cartório Jesuítico, maço 39, doc. n. 82, 96. 
274 CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. 2. ed. Lisboa: CNCD, 2000, p. 212. 
275 A construção da nova igreja do colégio da Bahia recebeu o compromisso da significativa doação de Francisco 
Gil de Araújo no valor de 30 mil cruzados, sendo 3 mil cruzados por ano sob a forma de 40 caixas de açúcar 
branco negociados em Lisboa, quantia esta que poderia ser dobrada se suas fazendas fossem prósperas. 
ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 175. 
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Rio de Janeiro, 12 escravos negros, um partido276 de cana, duas casas, prata e dinheiro, 

perfazendo um total de 16 mil cruzados.277 Entre os motivos para a doação de fieis foi muito 

comum a vinculação da obrigação, por parte da Ordem, em “dizer” determinado número de 

missas em benefício da alma do doador (legado pio) ou, em alguns casos, de outra pessoa 

indicada como foi o caso de Marquesa278 Ferreira, viúva do ouvidor mor da câmara do Rio de 

Janeiro, Cristovão Monteiro, ao doar, ao colégio jesuíta do Rio de Janeiro, as primeiras terras 

que deram origem à fazenda de Santa Cruz, afirmando que “deixo de esmolas aos Padres da 

Compª de Jesus a metade das terras que tenho em Guaratiba acim e dameira que as entendo, 

para que  recomendem  aminha alma e a [de] meu Marido a Deos”.279 

O maior desafio na conquista do apoio régio, por parte dos padres da Companhia de 

Jesus, foram os constantes atrasos nesse repasse, sendo que em 1604, Felipe III autorizou os 

colégios da Bahia e do Rio de Janeiro a indicar de quais engenhos o repasse seria efetivado, 

permitindo inclusive ao colégio do Rio de Janeiro escolher tais instalações existentes em 

Pernambuco, considerando que ainda era baixo e inconstante a produção do açúcar nas  suas 

terras.280 

Ratificando esse argumento, os contratos de arrematação dos dízimos reais da 

capitania do Rio de Janeiro eram realizados na Bahia, desde 1606, cobrindo todo o Brasil, e 

apreçados em conjunto com as capitanias de SãoVicente e Espírito Santo. A regionalização 

das arrematações, dando autonomia para que cada capitania realizasse seu próprio pregão só 

foi autorizado por alvará, em 30 de agosto de 1628. Para o ano de 1608, com término em 

1609, esse contrato foi de 3 mil cruzados e de 6.250 cruzados anuais entre os anos de 1614 a 

1617, nesse período, arrematado por Francisco Lopes Franco.281 Esses valores mostram o 

quadro ainda precário da capitania do Rio de Janeiro no início do século XVII, percebido 

inclusive pelo padre Fernão Cardim, em sua visita ao Brasil, que apesar de seu otimismo 

quanto ao Brasil, percebeu que:  

 

                                                 
276 Um lavrador de cana podia ser independente, ou seja, ser proprietário da terra e dos escravos utilizados na 
colheita e de algum crédito, mas, nem tanto para levantar um engenho para beneficiar sua produção, pelo que 
entregava 50% do açúcar produzido com as suas canas no engenho do outro. Outra situação era ser “de partido” 
na qual o lavrador possuía algum crédito e escravos, mas, não era proprietário e, portanto, plantavam suas mudas 
de cana nos “partidos” (espaços de terra cedidos no engenho). Pelo uso da terra, também pagavam com 50% da 
produção. ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 106. 
277 ARSI, Brasilia, 75 r.v. 1696-1737. 
278 A expressão Marquesa não indicou um título honorífico, mas, nome próprio, feminino de Marques. 
BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Conquistadores e povoadores do Rio de Janeiro, p. 211. 
279 Carta de doação de sesmaria de Chistóvão Monteiro In Tombo Fiel da Medição e Demarcação da Fazenda de 
Santa Cruz. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. 
280 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 265. 
281 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 52 
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as comodidades das casas não são muitas por serem as mais delas de taipa, e palha, ainda que já 
se vão fazendo edifícios de pedra e cal, e telha; as comodidades para o vestido não são muitas, 
por a terra não dar outro pano mais que de algodão. E, nesta parte, padecem muito os da terra, 
principalmente do Rio de Janeiro até São Vicente, por falta de navios que tragam mercadorias e 
panos.282 

 
 

Outro recurso utilizado pelos padres foram os aforamentos. Em 1565 o colégio do Rio 

de Janeiro recebeu sua primeira sesmaria conhecida como “terras do Iguaçu”, em posição 

privilegiada do termo da cidade e seis anos após (1571), a título de “esmola”, recebeu de 

doação particular a sesmaria de Macacu de d. Miguel de Moura, por ele recebida em 1567, 

considerada a maior doação do século XVI.283 Essas duas doações serão objeto de discussão 

mais detalhada a seguir. Em outras palavras, o colégio do Rio de Janeiro, embora fosse 

proprietário de grandes extensões de terra não tinha os recursos necessários para delas extrair 

vantagens financeiras à nível de produção própria que permitisse sua manutenção e 

crescimento. 

Diante desse dilema, da falta de confiança e inconstância da redízima para sustentar 

suas atividades, várias solicitações foram encaminhadas à Europa até que o papa Gregório 

XIII, em 1576 autorizou os aforamentos. Os jesuítas do Rio de Janeiro não perderam tempo 

considerando que em 1577, na localidade onde atualmente fica o bairro da Tijuca, foi 

pactuado com Gaspar Sardinha a construção de um trapiche (moenda tocada à boi) de açúcar, 

sendo considerado o primeiro engenho construído na sesmaria do Iguaçu. Por esse contrato 

foi permitido o domínio útil, naquele espaço, por 18 anos, sendo que em dois anos deveria 

montar o trapiche, pagar 2,5% de todo açúcar produzido e o dízimo de outras atividades 

lucrativas caso viesse a efetivar na terra.284   

Na prática existiam três tipos de aforamentos: o primeiro seria por tempo determinado, 

o segundo seria enquanto o contratante tivesse vida e, portanto, o contrato encerrava com sua 

morte não passando aos seus sucessores e, por fim, o designado de in perpetuum. O padre 

geral Mercuriano (1573-1580) impediu o aforamento perpétuo o que gerou um impasse, 

levando em conta que nas duas primeiras opções permitidas, o investimento na construção de 

um engenho não compensaria. Nesse sentido, em 1600, o padre Inácio Tolosa solicitou à 

                                                 
282 CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil, p. 168. 
283 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 220 e 276. 
284 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 270. 
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Roma a revisão dessa decisão argumentando que “como la fabrica del ingenio es cosa grande 

y gasta mucho dinero em hacerlo no quieren tomalo de outra manera”.285 

Tudo indica que o interesse do governador geral d. Francisco de Souza em construir 

um engenho nas terras da Companhia em Passé sob a condição de que o aforamento fosse 

perpétuo, tenha influenciado a decisão em 1601 do padre geral Aquaviva (1581-1615) em dar 

liberdade total aos padres jesuítas da Província do Brasil a dispor das terras dos colégios da 

maneira como melhor entendessem.286 Mais uma vez, os padres jesuítas do colégio do Rio de 

Janeiro foram rápidos pois em 1602 realizaram contratos de aforamento perpétuo com 

Estevão Gomes, para utilizar terras nas proximidades de Inhaúma, e com Álvaro Fernandes 

Teixeira para explorar parte da região às margens do rio Maracanã. Fernandes Teixeira ficou 

com o encargo de, em cada 100 arrobas de açúcar, pagar quatro arrobas ao colégio. Por 

alguma razão este engenho foi retomado ao domínio útil dos jesuítas e passou a ser 

denominado de Engenho Velho.287  

Com o tempo, os aforamentos foram se tornando mais atípicos com cláusulas, às vezes, 

restritivas e pelo menos diferenciadas, como foi, por exemplo, o contrato realizado pelo 

colégio do Rio de Janeiro, em 1750, com José Ribeiro da Silva que concordou em pagar 

76$800 reis para usar parte das pastagens pertencentes ao engenho Velho, para alimentar seus 

32 bois, com a condição dele manter, durante toda noite, um escravo boiadeiro, para impedir a 

ação dos bovinos em danificar os canaviais próximos. Outro contrato, pactuado em 16$000 

reis foi feito com o capitão Severino Pães, cuja parte da terra dos jesuítas foi alocada para 

plantar mandioca e legumes. Comum em outros contratos desse tipo, era proibido sublocar, 

porém, não foi permitido a permanência de parentes na propriedade, cavalos pastar, cortar 

madeira ou fazer carvão.288 Percebe-se nesses exemplos o demasiado zelo que os jesuítas 

tiveram com suas propriedades. 

Assim, foi notável a extensão de terras que pertenceram ao colégio do Rio de Janeiro 

no final do século XVI. Na representação do mapa 1, a seguir, consta a sesmaria do Iguaçu na 

parte central do mapa, à esquerda da baía de Guanabara, doação recebida em 1º de julho de 

1565 do governador Estácio de Sá, por solicitação do padre jesuíta Gonçalo de Oliveira para 

estabelecer o sustento daqueles religiosos conforme já mencionado. Os limites da sesmaria 

foram definidos pelo próprio padre como aqueles que se estendiam “de uma água que poderá 

                                                 
285 Carta do padre Inácio de Tolosa ao prepósito geral. Bahia, 5 set. 1600. ARSI. 3, Brasilie Epistolae, 1550-
1660.  
286 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 269. 
287 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 272-273. 
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estar desta cidade légua e meia, a qual chamam Iguaçu, do nascimento dela até onde entra na 

Baía [...]  para a banda do noroeste, cortando ao direito até uma tapera que se chama Inhauma 

[...] outro tanto em quadra pela terra a dentro”, constituindo boa parte do litoral ocidental da 

baía de Guanabara289 com duas léguas de sertão290 em quadra.291 Em 28 de novembro de 1566 

a doação foi confirmada, a posse ocorreu em 15 de dezembro de 1567 na pessoa do padre Luiz 

da Grã e, encerrando todo processo jurídico, em 10 de junho de 1568 foi feito o registro no 

livro da Fazenda Real. À direita do mapa, próxima ao aldeamento de São Barnabé, é sinalizada 

a sesmaria de Macacu recebida por doação de d. Miguel de Moura em 1571.292  

 
 
MAPA 1 – Capitania do Rio de Janeiro – Sesmarias e aldeamentos jesuítas (1565-1590) 
 
 

 
Fonte: Adaptado de ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1. Rio de Janeiro:       
Andrea Jakobsson Estúdio Editorial Ltda & Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, 2010, p. 191, 213, 224 e 
ENGEMANN, Carlos. De laços e de nós. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008, p. 62.  

 
 

Percebe-se no mapa, afastando-se do termo293 da cidade, os limites aproximados da 

fazenda de Santa Cruz, com suas dez léguas quadradas, constituídas por doações e transações 

                                                 
289 Carta da terra de Iguaçu que foi dada ao Colégio do Rio de Janeiro. In: Livro de Tombo do Colégio de Jesus 
do Rio de Janeiro. Anais da Biblioteca Nacional, 82:59, 1962. 
290 Na concepção colonial, aplica-se a regiões onde a administração portuguesa ainda não se fazia presente. 
Este espaço modificava-se frequentemente ao longo do tempo. Era visto como o mundo da desordem e da 
barbárie habitado por índios selvagens, espaço, portanto, que devia ser preenchido pela ordem colonizadora. 
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas, p. 80. 
291 CAVALCANTE, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão francesa 
até a chegada da Corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 23. 
292 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 214, 276 e 279. 
293 Distrito ou espaço de terra aonde chega a jurisdição dos juízes ordinários ou de fora, ou outras justiças [ou] 
marcos e padrões de pedra que têm os títulos das vilas ou cidades e terminam ou põem termo à extensão da dita 
jurisdição. LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas, p. 30. 
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através de permutas e aquisições realizadas pela Companhia de Jesus  desde o ano de 1589 a 

1654. 

Outro ponto que chama atenção é a proximidade dos denominados caminhos reais com 

as propriedades dos jesuítas. Coincidência ou não, certamente a construção dessas vias em 

muito facilitou o escoamento dos produtos em direção ao centro da capitania, além de dispor 

algumas propriedades jesuítas em pontos de ligação do Rio de Janeiro com outras capitanias 

no período colonial. A importância desses caminhos para os interesses econômicos dos jesuítas 

foi tão grande que os padres tiveram a iniciativa em construir o “caminho dos jesuítas”, 

empregando mão de obra indígena e escrava, ligando a fazenda de Santa Cruz com a fazenda 

de São Cristovão “passando por terras de Inhaúma, Irajá e Iguaçu”.294 Esse caminho tornou-se 

notório quando da sua utilização “em 1710 [pelos] homens de Duclerc [que] foram guiados no 

caminho que ligava Guaratiba ao Rio de Janeiro por quatro escravos fugidos do engenho de 

Bento Amaral Coutinho, localizado na Ilha Grande”.295 Esse ataque, sofrido pelo Rio de 

Janeiro em setembro de 1710 e liderado por Jean-François Duclerc foi composto por uma 

esquadra de seis veleiros com aproximadamente 1.500 homens, organizados em Best por uma 

companhia corsária. O desembarque ocorreu em Guaratiba, sendo que em 18 de setembro 

alcançaram a fazenda jesuíta de Santa Cruz, onde acamparam cerca de 1.200 homens.296 

A partir daí, os jesuítas passaram a tirar maior proveito de suas sesmarias, via de regra, 

aforando ou alienando suas partes com menor potencialidade agrícola e, quando foi vantajoso, 

ampliando as terras originais através de novas aquisições como foi o caso da fazenda de Santa 

Cruz.  

Fica evidente que os primeiros anos do estabelecimento da Companhia de Jesus no 

Brasil foram árduos do ponto de vista material mas, os contornos foram muito bem 

conduzidos. No século XVII outro recurso empregado, na busca de recursos financeiros, foram 

as alienações de terras dos aldeamentos, cujo exemplo foi a sesmaria de Guapiaçu, recebida 

pelos temiminós em 1578, levando em conta que:  

 
 
 
em 1658 o padre Jacinto de Carvalho, reitor do colégio do Rio de Janeiro e administrador dos 
índios de São Barnabé, vendeu [em nome dos índios] a Roque Fernandes Barroca 500 braças 

                                                 
294 AMANTINO, Marcia. Santa Cruz: de legado dos jesuítas a perola da Coroa. No Prelo e FRIDMAN, Fânia. 
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daquelas terras [por 80$000]. Em 1659 eram vendidas ao capitão Gaspar Dias de Figueiredo 
outras 1.240 braças [...] com todo sertão até a Serra dos Órgãos. [...] Outras vendas ocorreram em 
1674 e 1682, o que leva a crer que, ao final do século XVII, toda a sesmaria de Guapiaçu já se 
tranferira para as mãos de particulares.297 

 
 

Da mesma forma, nas medições judiciais determinadas pelo governador do Rio de 

Janeiro, em 1630 e 1635, no aldeamento de São Lourenço, foi informado que “boa porção dos 

fundos da sesmaria original já havia sido vendida pelos jesuítas, alienações que beneficiaram 

indivíduos bastante ligados aos aldeamentos ou aos padres”.298 Outra prática foi o empréstimo 

a juros com dinheiro que pertencia aos aldeamentos, como aquele que o colégio fez ao capitão 

Gonçalo de Muros, em 1659, na quantia de 564$421, pertencente aos índios de São 

Barnabé.299 

Os jesuítas também alienavam suas propriedades, mas, via de regra, apenas quando 

apresentavam pouca renda, quando havia a possibilidade de ocorrer prejuízos com a sua 

manutenção, pela esterilidade do solo, para adquirir outra em melhores condições ou até 

mesmo para realizar benfeitorias, como a venda que o colégio fez de uma “propriedade de 

açúcar perto de seu famoso engenho Velho por 5:200$000 reis, a fim de construir uma 

suntuosa mansão na cidade [e] empregar a renda da mansão para embelezar a nova igreja que 

o colégio planejou construir”.300 

Com relação a ocupação de seus espaços, os inacianos deram início à construção do 

colégio por volta dos anos 70 do século XVI, embora, a rigor, o colégio do Rio de Janeiro 

tenha sido o terceiro a ser fundado por Manoel da Nóbrega, considerando que a primeira carta 

de sesmaria concedida a Companhia de Jesus para a construção do colégio foi de 16 de agosto 

de 1567 e a pedra fundamental lançada ainda nesse mesmo mês.301 A segunda carta de 

sesmaria, ainda com vistas à fundação do colégio, foi  de 12 de julho de 1568. Nos anos 

posteriores foram adquiridos ou permutados outros terrenos próximos como o que foi 

comprado de João de Oliveira para construir o terreiro da igreja.302 Dando prosseguimento ao 

projeto de expansão, no ano de 1697 o colégio adquiriu de Estevão Dias de Queiroz e sua 

mulher Inês Soares, por 120$000 reis uma residência térrea de pedra e cal na “ladeira que vai 

para a Misericórdia, partindo de uma banda com a enfermaria dos escravos e dos Reverendos 

                                                 
297 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 196-197. 
298 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 198. 
299 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 197. 
300 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 384. 
301 CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de (org.). A forma e a imagem, p. 53. 
302 Livro Tombo do Colégio de Jesus do Rio de Janeiro, 1968, p. 115.  
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Padres da Companhia e fica defronte dos cubículos dos ditos padres”.303 Em 1570 o padre 

Gonçalo de Oliveira informou que os religiosos ainda estavam “recolhidos em uma casinha  

de dois cubículos”304, sendo que em 1573 o rei determinou que “fossem dados aos padres, em 

todas as capitanias, toda a pedra, cal, madeira e mais achegas que forem necessárias para as 

obras dos Colégios da Companhia”.305 Cumprindo a ordem da Coroa e fazendo uso de boa 

parte da pedra necessária à sua construção, o governador Cristóvão de Barros autorizou, em 

12 de abril de 1574 a utilização da “rocha que está do porto desta cidade ao longo do caminho 

da praia para até uma pedra por ser necessária ao Colégio de Jesus”.306 

A igreja, que foi substituída por outra mais suntuosa, foi inaugurada em dezembro de 

1588, mas, a construção do conjunto da edificação se prolongou por dois séculos, conforme 

algumas indicações no quadro a seguir, de acordo com o crescimento das rendas do colégio 

que, por exemplo, foram de 4:400$000 reis em 1631 e 13:099$730 de maio de 1683 a maio de 

1684, com a venda de açúcar, couros, carne e gado, além de alugueis de casas e o recebimento 

de foros, causas e dívidas honradas para com o colégio.307 

 
QUADRO 4 – Algumas etapas da construção do colégio do Rio de Janeiro – 1567-1744 
Ano Especificação 
1567 Lançamento da pedra fundamental 
1583 Início da construção do prédio “novo” (principal?) 
1588 Inaugurada a igreja (depois foi substituída) 

1601/2 Construção dos vários “cubículos” para os padres 
1607 Terminado o pátio de dentro 
1621 Construção de outras “celas” 
1648 Terminado a sacristia, o refeitório e a casa de hóspedes 
1683 Melhorias na ladeira de acesso e plano inclinado ou “guindaste” 
1693 Início da construção da “parte nova” 
1701 Conclusão da “parte nova”, biblioteca e alfaias 
1707 Conclusão da quadra e da nova enfermaria 
1720 Finalização do adro 
1721 Restauração da biblioteca (sala e estante nova) 
1724 Iniciado o corte do morro para construir a nova igreja 
1744 Início da construção da nova igreja que não chegou a ser concluída 

FONTES: Adaptado de ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 313; 
316; 357-360 e CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de (org.). A forma e a imagem: arte e arquitetura jesuítica no Rio 
de Janeiro colonial. Rio de Janeiro: PUC RJ, 1991, p. 53-55. 

 

                                                 
303 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 230-234. 
304 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. v.1, p. 398. 
305 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 313. 
306 Carta de dada da pedra q. está ao longo do caminho da ribeira q. deu o Senhor Christóvão de Barros, 
Capitão e Governador  In: Livro de Tombo do Colégio de Jesus do Rio de Janeiro. Anais da Biblioteca 
Nacional, 82:161, 342, 1962. 
307 ARSI. Brasilia. 11 II, f. 426-51, f. 144 v. 
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O estabelecimento dos colégios foi de fundamental importância para a Ordem 

conforme o direito canônico e as “Constituições” entendiam ser entidades civilmente capazes 

de possuir bens temporais, dispor deles conforme os seus interesses, legitimar e garantir a 

liberdade e as prerrogativas comerciais necessárias no envolvimento da propriedade de bens 

de raiz308, com suas benfeitorias, e na produção e comercialização de produtos, incluindo a 

posse de escravos, definindo assim a melhor forma em administrar esses elementos, sob a 

responsabilidade do padre reitor, que prestava obediência apenas ao padre provincial. Nessa 

estrutura também funcionavam os padres procuradores, nomeados pelo reitor do colégio, que 

conheciam os trâmites administrativos e os aspectos jurídicos de defesa do patrimônio, 

tratavam dos interesses  do colégio junto à cúria papal ou junto a Corte além de exercer o 

controle da contabilidade verificando os créditos e os débitos.309 Esse modelo foi que permitiu 

aos jesuítas sua ampla participação nas práticas do cotidiano, nas mudanças e renovações que 

a economia colonial sofreu ao longo dos séculos XVII e XVIII, com seus desvios, contornos e 

circunstâncias que uma vez assimilados, favoreciam cada vez mais seus interesses 

econômicos. Nesse viés, o colégio, de acordo com a estrutura estabelecida pela Companhia de 

Jesus, tornou-se um núcleo com funções jurídico-administrativa e financeira, em outras 

palavras, era o centro de uma teia, formada por fazendas, engenhos e aldeamentos.  

A definição do colégio, como elemento central, ganha contornos ainda mais definidos 

precisamente em 1564, quando a solicitação do padre Manoel da Nóbrega, em dotar “o 

colégio, senão cousa certa, ou dos dízimos, ou tanto cada ano de seu tesouro”, facultou aos 

jesuítas a conquista da redízima, d. Sebastião também fixou, através de alvará, que caberia ao 

colégio o direito de recebê-la.310 Em outra comunicação, d. Sebastião determinou ainda ao 

governador Mem de Sá que ratificasse, em seu nome, todas as doações feitas ao colégio, nos 

seguintes termos: 

 
 
Mem de Sá, amigo. Eu El-rei vos envio muito saudar. Eu sou informado que em algumas 
Capitanias dessas partes são dadas aos Colégios dos Padres da Companhia de Jesus [...] algumas 
terras pera sustentação dos religiosos [...] que sejam fundados e dotados de maneira que possa 
haver nisso perpetuação, [...] vos encomendo que não consintais que as terras e roças e quaisquer  
outras propriedades, que por qualquer via até ora são dadas aos ditos Padres dos ditos colégios, 
que lhe sejam por nenhum modo tiradas (Treslado de uma carta que El-rei Nosso Senhor D. 

                                                 
308 Entre sua criação, em 1567, e 1616 o colégio do Rio de Janeiro adquiriu 13 lotes de terra e quando interessava 
também vendia como foi a transação feita com a Ordem Carmelita de um lote de 1.023 m por 3.300 m que tinha 
sido recentemente doado ao colégio. ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 380, 383. 
309 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 239-240, 358-359. 
310 HOLANDA, Sérgio Buarque. História geral da civilização. Lisboa: Imprensa Nacional, 1983, p. 141. 



 87 

Sebastião escreveu ao Governador Mem de Sá para que em seu nome confirme todas as datas e 
sesmarias que os padres da Companhia tem nestas partes da Brasil (Grifo meu).311  

 
 Com essas três citações, fica claro que tanto para a Ordem inaciana como também para 

a metrópole, o colégio concentrava a articulação jurídico-legal da posse e propriedade dos 

bens e riquezas dos jesuítas, funcionando como uma entidade civilmente capaz de controlar e 

administrar  os bens temporais, conforme já comentado. Por outro lado, não significa dizer 

que os padres feitores, responsáveis pelas propriedades produtivas, não tivessem autonomia. 

No melhor diapasão da “casuística jesuítica”, já debatida anteriormente, a autonomia, dos 

feitores de engenhos, fazendas e aldeamentos foi revestida pelo elemento tolerância, no que 

diz respeito a hierarquia imposta pelos padres provinciais como também pelos reitores dos 

colégios, agregada aos critérios relativos à responsabilidade dos padres administradores das 

unidades produtivas, sendo o resultado dessa dialética, uma síntese que permeava obediência 

e prudência, o que potencializava a iniciativa, talvez a principal marca do “nosso modo de 

proceder” ou uma significativa aproximação do conceito fundado por Max Weber conhecido 

como “ética da responsabilidade”, também já discutido anteriormente. 

 

MAPA 2 – Localização do colégio e limite leste da sesmaria do Iguaçu 

 
FONTES: Adaptado de COARACY, Vivaldo. O Rio de Janeiro no século XVII, p. VIII e 
XIX e de ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-
1700). v. 1, p. 339; v. 2, p. 235. 

 

                                                 
311 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Código 1-4-2, Sesmarias Jesuítas. 
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O acontecimento, relatado a pretérito, em que o padre jesuíta e feitor da fazenda de 

Sant’Anna de Macaé teria constituído uma milícia pessoal, torna-se ilustrativo para essa 

questão. 

Percebe-se no mapa anterior a localização do colégio jesuíta do Rio de Janeiro no 

morro do Castelo e os limites à leste da sesmaria do Iguaçu. Na disputa com a câmara os 

limites defendidos pelos padres jesuítas seria o rio Catumbi ou Iguaçu, inclusive com a 

instalação da cancela original (antiga). A região foi motivo de querela judicial que perdurou 

até a expulsão da Ordem. O espaço hachuriado, entre os rios Catumbi e Comprido, foi aos 

poucos sendo aforado ou alienado in totum pelo colégio a particulares a partir de 1620, 

transferindo inclusive a cancela antiga existente no “caminho de São Cristovão”, próxima ao 

rio Catumbi para a foz do rio Comprido, possivelmente para tentar minimizar os conflitos 

com a câmara afastando-se do centro da cidade.312 

Retornando a implantação do colégio e discutindo sobre o número de religiosos, 

percebeu-se que o efetivo de clérigos não ordenados cresceu, mas, o quantitativo de padres 

permaneceu quase estável, iniciando os séculos XVII e XVIII com 14 padres. O efetivo de 

irmãos não ordenados sofreu acréscimos importantes em 1641 (23) e 1694 (20) e, da mesma 

forma, decréscimos significativos nos anos de 1616 (-12) e 1658 (-22). 

 
TABELA 1 – Efetivo de religiosos no colégio do Rio de Janeiro – 1575-1701 

Ano Irmão Padre Ano Irmão Padre 
1575 20 6 1631 31 20 
1590 25 13 1641 54 25 
1600 29 14 1658 33 12 
1607 34 19 1683 38 14 
1616 26 10 1694 58 14 
1623 30 15 1701 63 14 

FONTE: ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 357-360. 

 
A administração dos aldeamentos, embora nessas instalações o emprego de religiosos 

mostrou-se tímido com o passar dos tempos, e o crescimento das unidades produtoras fez com 

que o número de membros ligados ao colégio passasse de 77, em 1701, para 127 quando do 

sequestro dos bens e prisão desses religiosos no colégio do Rio de Janeiro. Finalizando a 

discussão sobre o colégio jesuíta do Rio de Janeiro, fica o registro que suas instalações  

passaram por completo abandono, após a supressão da Ordem, até o século XIX, quando foi 

                                                 
312 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 338. 
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transformado num hospital militar da Corte e observatório astronômico, sendo destruído em 

1922 com a demolição do morro do Castelo.313 

Contextualizando sobre a sesmaria de Iguaçu, em suas terras foram estabelecidos os 

engenhos Velho e Novo e a fazenda de São Cristovão.314 O engenho Velho tem sua origem, 

possivelmente, como o primeiro engenho construído e que continuou ativo na sesmaria de 

Iguaçu, no aforamento perpétuo cedido a Alvaro Fernandes Teixeira, em 1602, depois passou 

a Duarte de Albuquerque Melo que o negociou com Baltazar Borges em 1610, permanecendo 

em suas mãos até 1624. Originalmente, este engenho foi derivado da fazenda São Francisco 

Xavier.315 Durante o século XVII, não sabendo ainda se precisar a data, o engenho é passado 

ao domínio útil do colégio do Rio de Janeiro como o nome de engenho dos jesuítas, 

renomeado de engenho Velho quando a Ordem, no início do século XVIII decidiu construir, 

ainda nas terras da sesmaria o engenho Novo. Antes do engenho Velho os jesuítas fizeram 

uma tentativa frustrada em 1577 com Gaspar Sardinha que instituiu, a rigor, o primeiro 

engenho nas terras de Iguaçu, acontecimento já mencionado. A experiência não funcionou 

sendo que no início do século XVII a instalação não existia mais.316 Assim sendo, o engenho 

Velho, próximo ao rio Maracanã,  deve ser o único engenho que pertencia a Ordem nesse 

período, segundo informado pelo padre reitor Simão de Vasconcelos em seu relatório de 

1646.317  

Encerrando o estabelecimento de instalações produtivas na sesmaria de Iguaçu e 

situada no bairro atual de mesma toponímia, foi implantada a fazenda de São Cristovão às 

margens da baía de Guanabara, em frente a ilha dos Melões numa região formada por um 

litoral recortado por praias e manguezais, com destaque para o mangue de São Diogo.  

Pela proximidade com o Rio de Janeiro a fazenda tornou-se um complexo agrícola e 

manufatureiro com produção de frutas e legumes, a extração de madeira das matas e calcáreos 

das praias e manguezais para a produção de cal318, telhas, tijolos e artigos de ferro.319 Com a 

imperiosa necessidade do transporte dessa produção foram, possivelmente, responsáveis pelos 

                                                 
313 CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de (org.). A forma e a imagem, p. 81. 
314 CAVALCANTE, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista, p. 25, 56-57. 
315 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 420. 
316 Livro de Tombo do Colégio de Jesus do Rio de JaneiroAnais da Biblioteca Nacional, 82. 127-129, 1962. 
317 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 175. 
318 As ostras são muitas, algumas delas são muito grandes [...] nestas  se acham algumas pérolas muito ricas 
[...] Os índios naturais antigamente vinham ao mar às ostras, e tomavam tantas que deixavam serra das cascas, 
e os miolos levavam de moquém para comerem entre ano [...] e os portugueses descobriram algumas, e cada dia 
se vão achando outras de novo, e destas cascas fazem cal, e de um só monte se fez parte do Colégio da Bahia, os 
paços do Governador, e muitos outros edifícios, e ainda não é esgotado: a cal é muito alva, boa para guarnecer, 
e caiar, se está à chuva faz preta, e para vedar água em tanques não é tão segura, mas para o mais tão boa 
como a pedra em Espanha. CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil, p. 155. 
319AMANTINO, Marcia. A fazenda jesuítica de São Cristovão, p. 144-148.  
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primeiros caminhos, primórdios da malha urbana, interligando a “cidade nova” com as áreas 

limítrofes.320  

Avançando para o sertão, no sentido oposto ao mar, encontrava-se a sesmaria de 

Macacu, sendo já comentado sua doação ao colégio jesuíta por d. Miguel de Moura em 18 de 

outubro de 1571. Os jesuítas tomaram posse em outubro de 1573 e a demarcação oficial 

prolongou-se até 1597, quando finalmente os tamoios foram eliminados.321 As terras cobriam 

todo o baixo curso do rio Macacu com 9,9 Km de testada, para a baía de Guanabara, e 26,4 

Km de sertão, ficando o rio na sua parte mediana. Logo nos primeiros anos, devido ao seu 

afastamento da cidade, ocorreram muitas invasões cujos autores foram transformados em 

foreiros por meio de ações judiciais. No final do século XVI e transcorrer do século XVII, os 

jesuítas promoveram as trocas, alienações e compras das terras adequadas, por exemplo em 

função das áreas mais sujeitas a inundações no baixo curso, permanecendo e ampliando as 

posses no médio curso do rio. Maurício de Abreu registrou 13 dessas transações, com valores 

que oscilaram de 40$000 a 400$000 reis e casos de permuta por 600 alqueires de farinha. O 

colégio havia recebido do capitão de São Vicente Jerônimo Leitão, em 12 de fevereiro de 

1576 nos campos de Bacaxá uma sesmaria na região recentemente conquistada dos tamoios. 

Em sua petição os jesuítas diziam que eles tinham necessidade de terras para mantimentos e 

criações. No sentido de unir essa sesmaria com as terras de Macacu, realizaram uma troca 

com Cristovão de Barros em 1580. Nesse espaço, mais favorável à plantação, construíram a 

fazenda que ficou conhecida como “do colégio” e depois “de Papucaia”.322 

Os jesuítas tentaram a pecuária e a policultura na fazenda de Papucaia, vingando mais 

o cultivo da mandioca tornando a propriedade a principal responsável pelo fornecimento do 

abastecimento dessa farinha ao colégio e parte das tropas que guarneciam a cidade.  

No limite oeste, fora do termo da cidade, ficava a fazenda de Santa Cruz. Como já 

descrito, as terras da fazenda de Santa Cruz têm origem na doação da viúva de Cristovão 

Monteiro, ouvidor mor do Rio de Janeiro, a Marquesa Ferreira que dividiu as terras de 

Goaratiba  e Guarapiranga, em 1589, em duas partes iguais, deixando como herança para sua 

filha Catarina uma parte e a outra parte foi doada a Companhia de Jesus. José Adorno ao casar 

com Catarina, em 1590, negocia, em permuta, a metade da sesmaria que pertencia à sua 

esposa, por 88 metros, correspondentes a alguns terrenos da Companhia de Jesus no caminho 

                                                 
320 CAVALCANTE, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista, p. 27-29. 
321 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 214, 276, 279. 
322 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 276-278. 
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São Vicente-Santos.323 A primeira medição, feita em 1596, previu uma testada de quatro 

léguas da pedra da Freguesia de Guaratiba à ilha de Itiuguçu em Itacuruça, formando um 

grande retângulo de quatro léguas de sertão.324 

Ocorreram ainda ampliações em 1616, incorporando mais uma extensão de 1,1 por 3,3 

Km, com outras terras de “Goaratiba”, adquiridas de Manoel Velloso de Espinho, e em 1654 

em mais seis léguas, adquiridas de Tomé Correia de Alvarenga e de um cunhado seu, 

totalizando 10 léguas em quadra325, que atualmente, compreende o bairro de Santa Cruz, no 

município do Rio de Janeiro, e partes dos municípios de Barra do Piraí, Itaguaí,  Mendes, 

Nova Iguaçu, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frotin, Piraí, Rio Claro, Vassouras e Volta 

Redonda.326 

Levando em conta a existência de lagoas, pântanos e rios, com destaque para os rios 

Itaguaí e Guandu, naturalmente distribuídos, os administradores jesuítas trataram de implantar 

uma rede hidráulica para controlar o destino dessas águas, com a construção de canais, diques 

e comportas. Fazendo um uso racional dessa disponibilidade, a fazenda contava com um 

engenho real, ou seja, utilizava a força hidráulica para movimentar a moenda.327 

Apesar da maior vocação para a criação de gado, a fazenda tornou-se também um 

local de formação de mão de obra especializada328 e em seus campos existiram plantações de 

arroz, milho, feijão, mandioca, algodão, cana, hortaliças, legumes e frutas. Ainda eram 

produzidos açúcar, artigos de couro, de ferro e até embarcações. A fazenda possuía a casa dos 

padres, hospedaria para visitas, cadeia, escola, hospital com enfermaria, biblioteca, 

carpintaria, casa de farinha, forno de cal, curtume, botica, peixaria, estaleiro capaz de 

construir canoas de grande porte, olaria, ferraria, tecelagem, engenhoca de aguardente, 

equipamento para descascar arroz, oficina de prata lavrada, açougue, três pescarias e um 

porto. Além dessa diversificada produção, a fazenda se prestava também em ser uma área de 

engorda de rebanhos que vinham de Minas Gerais e São Paulo para serem comercializados na 

cidade.329  

No século XVII, a propriedade contava com 22 currais espalhados pela região, com 

aproximadamente 11 mil cabeças de gado vacum, equinos, ovinos, caprinos, suínos, aves e 

                                                 
323 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 378-379. ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 
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328 CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de (org.). A forma e a imagem, p. 117. 
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outros animais330, constituindo um complexo que aliou a atividade pecuária em grande escala,  

uma expressiva produção agrícola e implementação de mão de obra especializada. 

Ainda  fora do termo da cidade, mas, no sentido oposto ficavam as fazendas de 

Campos dos Goitacazes, Santo Inácio dos Campos Novos e Sant’Anna de Macaé. A 

participação dos jesuítas nessa região tem por força, a infrutífera tentativa de colonização do 

donatário Pero de Gois e seu filho em 1548, por conta dos frequentes ataques dos índios  

goitacás; a necessidade de controle sobre o contrabando de pau Brasil e a notícia de um plano 

inglês em estabelecer uma feitoria na área, por volta de 1614. Considerando o sucesso dos 

aldeamentos em outros locais, foi ordenado ao governador geral Gaspar de Souza a 

implantação dessas instalações com um padre jesuíta em cada uma delas. Analisando a 

situação, o padre  jesuíta João Lobato, superior da aldeia de São Barnabé, decidiu por apenas 

um aldeamento em Jucuruna, atual São Pedro da Aldeia, com índios vindos da capitania do 

Espírito Santo, especificamente do aldeamento de Peritiba331 ou Reritiba.332 

Assim, em 1617 o rei Felipe II ordenou estabelecer o aldeamento que foi denominado 

de São Pedro do Cabo Frio com 500 índios do Espírito Santo. A iniciativa mostrou-se efetiva 

porque as “tentativas de desembarque de estrangeiros [que] ocorreram nos anos de 1617, 1618 

e 1630, [...] foram impedidas pelos indígenas já aldeados em São Pedro e pela fortaleza 

situada em Cabo Frio”.333 

Ainda em 1617, sete importantes moradores do Rio de Janeiro, conhecidos como os 

“sete capitães”334, solicitaram, a Martim Corrêa de Sá, sesmarias nessa mesma região e 

também mais ao Norte, referentes às terras que iam da barra do rio Macaé até a do Iguaçu, 

sendo o pedido deferido em 19 de agosto de 1627.335 

O padre reitor do colégio do Rio de Janeiro, Francisco Fernandes, em 1630, 

aproveitando o resultado satisfatório da repressão feita pelos índios de São Pedro do Cabo 

Frio às invasões estrangeiras, solicitou e o capitão mor Martim Correa de Sá deferiu o pedido 

de duas sesmarias para ampliar o aldeamento.336 Aproveitando a situação favorável, os 
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jesuítas estabeleceram a fazenda de Sant’Anna de Macaé e a ampliação do aldeamento não 

ocorreu. 

Em continuidade a esses fatos, em função de rivalidades entre os “sete capitães” e 

outros problemas, o governador do Rio de Janeiro, Salvador Correa de Sá e Benevides, em 

março de 1648, determinou àqueles sesmeiros a dividir suas terras em 12 quinhões, ficando 

quatro e meio, dessas partes, para os capitães e seus herdeiros; três para o próprio governador; 

três para o colégio jesuíta do Rio de Janeiro; um para o capitão Pedro de Souza Pereira e meio 

para os frades de São Bento.337  

A fazenda de Sant’Anna de Macaé situava-se na foz do rio de mesmo nome, também 

chamado de Miquié. No início de suas atividades serviu apenas como local para engorda e 

descanso do gado procedente  da fazenda de Campos dos Goitacazes com destino ao Rio de 

Janeiro.338 No início do século XVIII foi iniciada a construção de dois engenhos, um próximo 

à Lagoa de Imboacica e outro junto à foz do rio Macaé onde se produziu açúcar, farinha de 

mandioca e madeira para construção naval e edificações. 

A fazenda de Campos dos Goitacazes tornou-se uma grande propriedade de gado, mas, 

entre os anos de 1740 e 1750 sua produção de açúcar assumiu uma produção frenética, saindo 

de 6 mil Kg para algo próximo de 50 mil Kg, superando sozinha toda a produção combinada 

das outras propriedades do colégio do Rio de Janeiro.339 A propriedade efetiva ocorreu em 

1648, com a escritura de composição feita pelo governador como comentado anteriormente, 

na qual a antiga capitania de São Tomé, entre os rios Macaé e Itabapoana, conhecida 

posteriormente como capitania da Paraíba do Sul, foi dividida, cabendo ao colégio do Rio de 

Janeiro, três quinhões. Ainda em 1689 a demarcação não havia sido feita, mas em 1690 os 

jesuítas já possuíam currais de gado, sendo iniciada a construção da residência dos padres.340 

Estabelecida na banda d’Além, atual município de Niterói, a fazenda Saco de São 

Francisco Xavier tem sua origem na  doação dos descendentes do capitão Mateus Antunes, 

após 1659. Foi a única fazenda jesuíta que não possuía vida autônoma. Serviu como 

dependência e para  fornecer madeira, como combustível, à cozinha do colégio do Rio de 

Janeiro.341  
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A fazenda de Campos Novos foi construída no interior da sesmaria de São Pedro de 

Cabo Frio, doada aos índios em 1617.342 A implementação da fazenda ocorreu no final do 

século XVII, com a construção da igreja consagrada a Santo Inácio, e atendeu a peculiaridade 

de quase todas as unidades produtoras jesuítas, ou seja,  criação de gado e produção de 

alimentos e madeira, além da construção de obras de drenagem e contenção de fluxos de água 

para escoar a produção.343 

As últimas três fazendas comentadas têm sua importância não apenas sob o ponto de 

vista dos benefícios econômicos para o colégio do Rio de Janeiro, como também, no processo 

de ocupação do litoral Norte da capitania. 

 
 
A questão da escravidão negra e a vocação pela terra  

 
 

Com o desenrolar do tempo foi consolidada a plantation na capitania do Rio de 

Janeiro juntamente com a lavoura e a pecuária, inicialmente voltadas para o mercado interno. 

Tais atividades acabaram por demandar em muito a necessidade de mão de obra o que 

implementou o tráfico atlântico.  Aquelas atividades, uma vez desenvolvidas, integraram a 

economia colonial, considerando que parcela dos bens produzidos eram remetidos à África de 

onde se obtinha a mão de obra344, ou seja, as plantações, ao mesmo tempo que garantiam o 

abastecimento de produtos também dependiam do abastecimento de escravos africanos. Tal 

dinâmica permitiu certa autonomia ao Rio de Janeiro no que diz respeito à sua economia, 

demonstrada de forma significativa com a reconquista de Angola em 1648, praticamente com 

seus próprios recursos da ordem aproximada de 60 mil cruzados.345 

Em outras palavras, todo o cabedal para o desenvolvimento e usufruto das plantações, 

pecuária e outras articulações voltadas às conveniências e necessidades econômicas, dependeu 

de um fator primordial: a disponibilidade da mão de obra escrava. Essa questão, entre tantas 

que foram travadas pelos jesuítas em sua saga pelo Brasil, foi mais uma que desgastou a 

Ordem. 
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A escravidão de negros sempre esteve presente nas atividades dos padres da 

Companhia de Jesus, desde a sua fundação até sua supressão no século XVIII, fosse nas 

discussões internas sobre a conveniência ou não da ordem se envolver com a propriedade de 

escravos ou nas missionações implementadas para sua conversão. Esse envolvimento da 

ordem jesuíta com a escravidão não ocorreu com uma transversalidade serena ou  sem 

descompassos que mereçam ser desconsiderados, sendo que os primeiros contatos com a 

escravidão, levou a ordem religiosa  a um posicionamento, pelo menos contraditório. 

Entre os primeiros 60 anos de sua criação, ou seja, no período compreendido entre os 

anos de 1540 a 1600, que correspondeu ao mandato dos cinco primeiros gerais, a postura da 

direção da ordem, em relação aos padres se tornarem proprietários de escravos, era bem 

definido. 

Iniciando com o próprio Loyola (1540-1558), seguindo-se por Laynez (1558-1565), 

Borja (1565-1572), Mercuriano (1573-1580) e Aquaviva (1581-1615), como representantes 

do posto mais importante da ordem, todos esses gerais foram contrários à propriedade de 

escravos por parte dos padres que integraram a ordem. Certa feita, em 1569, o geral Francisco 

de Borja, recomendou ao padre provincial de Portugal que “não convém que a Companhia se 

sirva de escravos. AV.R. encomendo que procure como se desfazer com suavidade dos que 

têm em Portugal”.346 Percebe-se que desde o início de suas atividades a ordem se servia de 

escravos na Europa e a polêmica já existia. 

A questão continuou gerando tensões internas considerando que o relato a seguir, 

apontou uma divergência entre o posicionamento do geral, da época, e o que de fato ocorreu 

tanto na Europa, não só no intramuros da Companhia de Jesus, mas na sociedade como um 

todo e nos afastados recantos da África Ocidental, especificamente em Angola e no Brasil, 

pois o padre Jerônimo Cardoso, em 1586, na qualidade de procurador das missões, 

fundamentou ao geral, Claudio Aquaviva que: 

 
 
em Angola [...] todos dizem que temos trato e exercitamos mercancia sub praetextu conversionis 
[a pretexto de conversão], e diria que se não podemos sustentar muitos [padres] sem ter estes 
[escravos] que sustentemos menos sem tê-los, porque assim o faziam os antigos.347  

 
 

Da mesma forma, na Bahia, local onde a ordem ampliou suas atividades, nos idos de 

1583, foi marcante o episódio ocorrido com o padre jesuíta Gonçalo Leite, mestre do Colégio 
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e Superior das residências de Porto Seguro e Ilheus. Este padre mostrou-se antiescravista, bem 

como outro jesuíta, o padre Miguel Garcia que também repudiou a escravidão, fosse ela de 

índios ou africanos. Garcia escreveu à Roma no sentido de que “a multidão de escravos que 

tem a Companhia nesta Província, particularmente neste colégio [da Bahia] é coisa que de 

maneira nenhuma posso tragar”.348 

A confissão, de acordo com a ortodoxia cristã, é o sacramento fundamental para que 

ocorra o perdão espiritual.  A recusa em ministrar esse sacramento aos proprietários de 

escravos que não fossem “aptos a provar a legalidade da posse de seus escravos”349 foi o 

artifício usado por aqueles religiosos para resistir e impor suas posições contrárias à 

escravidão o que, certamente, gerou inúmeros descontentamentos internos na Ordem e 

conflitos com os senhores de escravos.  

Essa situação levou o padre Christovão de Gouvêa, aproveitando sua condição de 

visitador as “partes do Brasil”350 a tentar convencer os reacionários, mas não conseguiu. 

Conclusão, o padre  Garcia foi compulsoriamente regressado à Espanha e o padre Leite foi 

banido para Lisboa, onde continuou a protestar. 

Esse conflito ideológico não ocorreu apenas nas colônias lusitanas. Alguns jesuítas, na 

América espanhola, especificamente no México, por exemplo, o padre jesuíta Antonio Torres 

escreveu, de Oaxaca, ao padre geral Aquaviva, em janeiro de 1582, sobre sua consciência e o 

fato do colégio utilizar mão de obra escrava entendendo que: 

 
 
convendria mucho deshazernos de esclavos y esclavas; porque no nazcan esclavillos de quien no 
querríamos. Y no sé cómo están saneadas consciencias de algunos superiores, poniendo sus 
súbditos en tan fuertes occasiones como yo las he visto. Demás desto, no sé quán decente cosa es 
la piedad que La Compañía professa, traher los esclavos cargados de hyerro, como los 
seglares.351 
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Apesar dessas contendas, nos primeiros decênios do desenvolvimento das atividades 

dos jesuítas na América ibérica, envolvendo pensamentos distintos entre alguns dos primeiros 

inacianos que nesse território desempenharam suas atividades, outras questões mais 

abrangentes no império ibérico em transformação acabaram por resgatar a escravidão ao seu 

destino, considerando que numa abordagem mais ampla, percebeu-se que no ambiente 

europeu a escravidão já se mostrava importante porque: 

 
 
desde o século XVI, por exemplo, Lima e México, assim como Salvador, haviam se tornado 
cidades em boa medida africanizadas [...]. Aliás, é necessário lembrar que a experiência 
americana tinha importantes precedentes na Europa, pois assim havia ocorrido, mais ou menos 
intensamente, em cidades como Lisboa, Sevilha, Málaga, Valência e Veneza, e, em menor 
escala, em Nantes e  em Bordeaux”.352 

 
 

Com essa percepção e num misto de expansão de domínio, ampliação do comércio e 

uma maior representatividade no contexto mundial, por exemplo, no século XVI o mercado 

negreiro  assumiu um papel sintomático e frenético, pois: 

 
 
por volta de 1575, haviam ingressado no Brasil 10 mil africanos, enquanto a América espanhola, 
onde as entradas dos africanos eram regulares desde 1525, recebera cerca de 37.500.  Por seu 
lado, as ilhas atlânticas (Canárias, Cabo Verde, Madeira, São Tomé), conectados aos negreiros  
desde o fim do século XV, haviam captado 124 mil escravos.353  

 
 

Frente a necessidade e ao conflito de interesses, a competição comercial e a expansão 

territorial das várias nações em formação que integravam a Europa, a questão da escravidão 

de negros, ainda no século XVI, acabou por ser novamente incorporada à dinâmica social e o 

assunto deixou de ser discutido internamente na ordem, o que teria levado, inclusive a 

Companhia de Jesus a ampliar a utilização desse tipo de mão de obra onde desempenhou suas 

atividades sem ocorrência de outras desavenças internas importantes no que diz respeito a 

essa questão. 

A temática escravidão, sob a tônica de uma discussão com pensamentos contrários ou 

a favor, só ocorreu de forma mais aguçada no final do século XVIII, embora a Companhia de 

Jesus tenha desde o início de sua fundação se colocado contrária à escravidão de aborígenes e 
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ter realizado várias interpelações na relação senhor escravo, nos pensamentos de alguns 

padres jesuítas que se propuseram nesse sentido. 

Muito contribuiu para esse posicionamento, ao defenderem de forma resoluta a 

liberdade dos índios, o pensamento do dominicano espanhol Las Casas, no século XVI e do 

padre jesuíta António Vieira, no século XVII, que propuseram a substituição do índio pela 

mão de obra escrava africana com sua servidão imposta na colônia.354 

Todavia, ilustrando essa questão, nas plantações e engenhos do Nordeste predominou a 

mão de obra indígena, levando em conta sua regulamentação por lei em 1570, sendo 

praticamente inexistente, nesse período, o cativo africano. Em 1572, num dos maiores 

engenhos baianos (Sergipe do Conde), mais de 90% dos escravos eram índios.355 

A Companhia de Jesus, ao se predispor a participar do projeto de colonização ibérico 

acabou por lançar uso da força de trabalho do escravo negro de modo importante em todas as 

suas propriedades nas quais dependiam de algum tipo de força de trabalho. Isso foi, inclusive, 

o que permitiu a ordem estruturar todo o seu patrimônio e depois ampliar suas riquezas para 

outros tipos de atividades. 

Na Província brasileira, a Ordem já empregava escravos negros em suas instalações de 

modo domiciliar, pelo menos desde os idos de 1550 considerando a solicitação do padre 

Manoel da Nóbrega ao padre Simão de Vasconcelos da “esmola de três escravos da ilha de 

São Tomé para ajudar nas atividades da casa e cultivo das roças [e] para a manutenção dos 

meninos [órfãos de Portugal] do colégio”356 e a discórdia, transformada em represália aos 

padres Gonçalo Leite e Miguel Garcia, ocorrida em 1583, anteriormente relatadas. 

A escravidão podia ser vista sob dois aspectos: a domiciliar ou residual, onde o 

escravo era um bem de consumo; e a mercantil, onde o escravo era um bem de capital.357 A 

perspectiva mercantil se alinhou onde havia uma oferta limitada de mão de obra camponesa 

ou local, uma fonte abundante de mão de obra escrava e um produto a ser elaborado e 

comercializado, levando ao surgimento de uma sociedade economicamente escravista.358 

Por volta de 1600, os índios constituíram uma parcela considerável da mão de obra 

escrava, mas, desde a unificação de Portugal com a Espanha a Coroa Ibérica sempre se 
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mostrou desfavorável à escravidão de indígenas o que por via de consequência também 

induziu a escravidão africana. 

Entre outros motivos, a substituição da mão de obra aborígene pelo escravo africano, 

iniciada no período entre 1570-1620, teria sido ocasionada pela “exiguidade demográfica dos 

nativos, pelas dificuldades de seu apresamento [e, pela própria] engrenagem do sistema 

mercantilista de colonização”.359 As razões relativas  à inadaptação do índio à lavoura 

rotinizada e a oposição jesuíta têm se subordinado às primeiras indicadas, embora  contribuam 

para essa discussão. Outros pesquisadores, como Herbert Klein e Francisco Luna alcançam 

outras razões, como a melhor adaptação dos africanos em exercerem funções mais 

especializadas nos engenhos, considerando que muitos procediam de regiões com técnicas de 

agricultura já desenvolvidas, inclusive com emprego da metalurgia do ferro, e a sua maior 

resistência a doenças, devido ao contato anterior, ainda na África, com europeus no qual a 

maioria das moléstias “que eram epidêmicas para os índios, eram endêmicas para os 

africanos”.360 

Sobre a discussão do emprego de mão de obra indígena, os jesuítas exploraram “não 

resta dúvida, o trabalho dos índios – aldeados e índios escravos – e dos escravos negros”361, 

em suas instalações produtivas e a localização dos aldeamentos e dessas unidades indicam, 

provavelmente, que o interesse foi além da catequese, da segurança, do controle espacial 

colonial e da expansão de suas fronteiras. A título de ilustração, o aldeamento de São 

Francisco Xavier de Itinga ficava no interior das terras da fazenda de Santa Cruz, da mesma 

forma que o aldeamento de São Barnabé em relação a fazenda de Macacu. Quanto aos 

aldeamentos de São Lourenço e de São Pedro de Cabo Frio, ocorreu uma aproximação 

estratégica com a fazenda do Saco de São Francisco Xavier e da armação das baleias em São 

Domingos ou ponta d’Areia, e, das fazendas de Sant’Anna de Macaé e de Campos dos 

Goitacazes, respectivamente. 

De qualquer forma, é indiscutível que a mão de obra escrava africana foi 

imprescindível para todas as etapas de produção do açúcar, desde de que foi incorporada 

nessa atividade e as suas características estiveram presentes na produção em larga escala não 

sendo portanto um padrão especificamente recorrente nas unidades produtoras jesuítas. O 

trabalho escravo era executado em torno de 18 horas por dia e no decorrer de até nove meses 
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por ano.362 Iniciava com o preparo da terra, o plantio, a manutenção da plantação, o corte da 

cana e o transporte até o engenho em carros de boi ou com a utilização de embarcações. Após 

a moenda o caldo era processado nas caldeiras (casa de purgar), que dependiam de muita 

lenha, e daí colocados em formas. Depois de quebrados até ficar em pó, o açúcar era 

condicionado em caixas de madeira para a comercialização. As árvores, existentes nas matas, 

forneciam o combustível, ou seja, a lenha e matéria prima para a construção das caixas para 

condicionar e transportar o açúcar. 

O emprego de escravos na produção de açúcar, segundo Maurício de Abreu, indica 

que o Rio de Janeiro iniciou essa vinculação na década de 1570, embora a produção mais 

sistemática tenha início com o estabelecimento formal das capitanias hereditárias, quando, em 

1532 a frota portuguesa “trouxe especialistas em açúcar dos engenhos da Madeira e todos os 

novos governadores [...] trouxeram mudas de cana da Madeira e de São Tomé”, destacando-se 

nesse cultivo Pernambuco e Bahia.363 Em 1584 o padre jesuíta Fernão Cardim relata que a 

cana estava se plantando e reproduzindo muito, além de comentar sobre a existência de três 

engenhos identificados como aquele que pertenceu a Salvador Correia de Sá, situado na “ilha 

do Gato”, atual ilha do Governador, o implantado no fundo da baía de Guanabara de 

propriedade de Cristóvão Barros, junto ao rio Iriri nas “terras de Magepe”e, finalmente, o 

construído na sesmaria de Iguaçu, terras dos jesuítas, por Gaspar Sardinha próximo ao rio 

Maracanã.364 Comparando a existência de 66 engenhos em Pernambuco e 46 na Bahia a 

produção de açúcar na capitania do Rio de Janeiro em fins do século XVI foi insignificante. 

Entre outros, três acontecimentos, no final do século XVI e início do século XVII, 

implementaram a atividade açucareira na capitania. Na gestão de d. João III (1521-1527) 

iniciou, mas, especificamente depois de 1530, ocorreu uma forte perseguição aos cristãos 

novos com a instalação em Portugal do Santo Ofício da Inquisição, com ampla autoridade, 

inclusive sobre tribunais civis e eclesiásticos.365 Essa intolerância de caráter religioso, a longo 

prazo, tornou-se desvantajosa para a economia portuguesa, pois acabou causando a emigração 

comercial e financeira dos cristãos novos, contribuindo para a prosperidade de Amsterdan e 

Londres. Nessa mesma ótica, tal situação levou, em 1591, a visitação do Santo Ofício às 

“capitanias de cima”, atual Nordeste, estimulando a vinda de cristãos novos com muitas 

posses para o Rio de Janeiro que acabaram por investir seus recursos econômicos na 
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construção de engenhos.366 Contrariando a lógica religiosa, percebendo a importância da 

aplicação de recursos financeiros na capitania do Rio de Janeiro e sensíveis aquela 

oportunidade, os jesuítas tornaram-se protetores dos cristãos novos recém chegados aos 

espaços do Rio de Janeiro.367 

Essa foi mais uma questão contraditória que os jesuítas se envolveram, considerando 

que desde o período de sua fundação existiam fortes obstáculos ao ingresso de cristãos novos 

nas ordens religiosas. Apesar disso, a barreira do sangue, às vezes, foi contornada, tendo 

como exemplo o padre jesuíta José de Anchieta, comprovadamente possuidor de “sangue 

infecto” que, paradoxalmente, recebeu duas cartas (1577 e 1579) do padre geral Eduardo 

Mercuriano (1573-1580) determinando não admitir na Ordem tais indivíduos, visando não 

causar escândalos.368 

O padre António Vieira, com a restauração lusitana de 1640 e atento aos interesses da 

Coroa que acabara de instituir o Conselho Ultramarino (1642) buscando reativar o sistema 

mercantilista na colônia, sugeriu a criação e passou a ter muita influência na Companhia Geral 

de Comércio (1649), onde, por sua intervenção, reuniu também “capitais dispersos de judeus 

e cristão novos”369, contornando esse possível obstáculo, incluindo entre os 52 artigos que 

organizou a companhia, a possibilidade de receber investimentos de “pessoas de qualquer 

qualidade” com um mínimo de 20 cruzados, por 20 anos.370 

Aproveitando sua influência política, também aconselhou ao rei d. João IV a suprimir 

a pena de confisco de bens para alguns “crimes” praticados pelos cristãos novos, o que muito 

contrariou os inquisidores da época.371 

Esse tema também serviu para aumentar a tensão entre os jesuítas do Rio de Janeiro e 

a câmara que pediu, em 1658, ao monarca providências, pois, os “marranos” não eram 

enfrentados pelos religiosos locais e o Rio de Janeiro vinha se tornado a “cidade dos 

hebreus”372, crítica aliás idêntica que o padre jesuíta espanhol Ruiz Montoya fez ao passar 

quatro meses hospedado no colégio do Rio de Janeiro, ao se dirigir a Madri para solicitar 

                                                 
366 Mas, a Inquisição não fez por menos no Rio de Janeiro. Entre 1708 e 1712, apesar dos cristãos novos terem 
exercido um papel significativo na economia da capitania, esses proprietários, pelas denúncias que enfrentaram, 
perderam três engenhos confiscados em Jacarepaguá, dois na ilha do Governador, dois em Irajá, três em 
Sapopemba, dois em São João de Meriti, um em Campinho, três em Guaxindiba, um em Piraquara, um na 
Pavuna e dois em Jacutinga, totalizando 20 engenhos sequestrados pelo fisco real. ABREU, Maurício de 
Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 123-124. 
367 FRIDMAN, Fânia. Donos do Rio em nome do rei, p. 22. 
368 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 408. 
369 CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de (org.). A forma e a imagem, p. 94. 
370 CAETANO, Antonio Filipe Pereira. Entre drogas e cachaça, p. 223. 
371 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 402-403. 
372 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 410. 
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permissão em prover com armas de fogo as missões do Guaira contra as invasões paulistas, 

onde surpreso constatou que os habitantes da cidade, em grande parte, eram judeus, 

externando sua esperança que Deus os puniria com fez em Pernambuco com os holandeses.373 

Mesmo assim, entre 1591 e 1763, Boxer estimou que cerca de 400 pretensos judeus 

foram enviados no Brasil para julgamento em Portugal, sendo que desse grupo, 17 foram 

condenados à morte pelo garrote e Isaac de Castro o único que foi queimado vivo.374 

Numa amostragem feita por Maurício de Abreu entre 132 cristãos novos moradores no 

Rio de Janeiro e denunciados pelo Santo Ofício, entre 1676 e 1711, foram encontrados 51 

mercadores e negociantes, 36 senhores de engenho, 14 advogados, seis médicos, seis 

contratadores, três ourives além de outros ofícios, demonstrando a integração desse grupo no 

cotidiano colonial no Rio de Janeiro.375 

Esses relatos não deixam dúvidas de que padres de uma Ordem religiosa não 

assumiriam uma postura tão radical como essa em relação aos cristãos novos se não fosse  por 

meio de uma reinterpretação, com forte influência pragmática, do pensamento cristão 

tradicional, consubstanciando uma “ortodoxia emergente”, mais uma vez com influência 

tomista, que permitiria ao homem uma liberdade e autonomia, levando-o ao seu destino 

espiritual em direção a Deus, com possibilidade de escolha, pelas suas próprias razões (livre-

arbítrio). Além disso, a contrariedade de um padre jesuíta espanhol, que estava de passagem 

pelo colégio do Rio de Janeiro, sobre a tolerância com a questão dos cristãos novos pelos 

jesuítas do Rio de Janeiro, conduz a percepção de que os padres praticavam a dialética, a 

obediência e a iniciativa com prudência, aglutinando a ortodoxia cristã à realidade colonial, 

no melhor exercício da tradução cultural orientada por uma ortodoxia emergente que 

facultava a aplicação de laxismo, produto de uma exegética do referencial doutrinário do 

apóstolo Paulo: “Fazer-se de tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação de 

todos” (I Cor 9:22). Também nesse episódio, pode-se perceber elementos da “ética da 

responsabilidade”. 

O segundo fato se relaciona com a alta do preço do açúcar entre os anos de 1570 a 

1620. A escalada de preço do produto tornou-se um atrativo de investimento apesar de um 

montante algo próximo de 20 mil cruzados para estabelecer um engenho, excluindo o valor 

relativo à compra de escravos.376 O terceiro elemento foi o surgimento, em 1613, de uma nova 

tecnologia, com a moenda de três cilindros verticais, introduzida no Brasil na administração 

                                                 
373 BOXER, Charles R. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola 1602-1686, p. 126. 
374 BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825), p. 260. 
375 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 438-443. 
376 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 78. 
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do governador geral Diogo de Menezes. Era mais barata e mais fácil de construir porque os 

tambores eram menores além de serem mais leves o que necessitava de menos força de tração. 

Como moía a cana em dois sentidos ao mesmo tempo, produzia mais.377 Comprovando que 

estavam sempre atentos as oportunidades, o padre jesuíta Fernão Cardim, em agosto de 1615, 

como reitor do colégio do Rio de Janeiro, aforava parte das terras de Iguaçu a Manoel Dias 

“para nelas fazer uma, duas ou mais moendas de fazer açúcar de três paus”.378 

Além disso, a capitania do Rio de Janeiro iniciou, mesmo que de forma discreta, as 

relações comerciais com Buenos Aires com as descobertas dos primeiros filões em Potosi, em 

1545. Pela sua disposição geográfica mais favorável do que as “capitanias de cima”, o Rio de 

Janeiro deu continuidade à provisão de mercadorias e escravos africanos em troca da prata 

produzida na região. Também prosperou o contrabando, em especial o de escravos, 

considerando que a cobrança da taxa por escravo, em relação ao seu destino era de 3$000 reis 

para o Brasil contra 7$000 para o porto de Buenos Aires. Pela proximidade, o porto do Rio de 

Janeiro se prestou em dissimular o verdadeiro destino dos escravos, com o beneplácito e 

consequente “lucro” dos governantes com esse “negócio”. Em outras palavras, o Rio de 

Janeiro passou a ser um dos vértices de um triângulo econômico formado com Angola e 

Buenos Aires.379 Como se vê, nem tanto para atender à demanda de escravos dos engenhos 

locais. 

Em  1610, a capitania já contava com 14 engenhos levando a necessidade da 

construção de um trapiche de pesagem e embarque de açúcar na capitania em 1616, 

semelhante aqueles construídos em Pernambuco e na Bahia, instalado junto ao outeiro de São 

Sebastião, perto da ermida de São José. A câmara aforou a Aleixo Manoel o monopólio da 

pesagem do açúcar pelo prazo de 20 anos, recebendo a câmara 2$000 reis ao ano.380 Em 1685, 

Salvador Correia de Sá e Benevides conseguiu da câmara o monopólio do arrendamento por 

20$000 reais anuais e algum tempo depois transformou o monopólio em contrato perpétuo, 

em proveito dele e de seus descendentes, fato que ocorreu até o ano de 1851, apesar de árduos 

esforços da câmara.381 Indício interessante para o possível aumento do volume de açúcar 

produzido na capitania foi que em apenas 19 anos o arrendamento aumentou dez vezes. 
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Numa percepção mais ampla, no tocante ao comércio Atlântico, o conflito com as 

antigas civilizações da China e Japão, sofrido por Portugal, e a minimização do comércio de 

especiarias em outros pontos da Ásia, foram compensados pelo comércio açucareiro devido as 

 
 
mudanças dietéticas verificadas nos povos da Europa ocidental durante os séculos XVI e XVII. 
O consumo do açúcar e, consequentemente, a sua produção, aumentaram rápida e enormemente 
de volume, mormente entre as classes ricas e remediadas. Deixou de ser luxo, comparável em 
escassês ao cravo da Índia e à canela, para tornar-se, a princípio, uma droga possuidora de 
propriedades medicinais e, finalmente, um condimento indispensável.382 

 
 

Porém, com a criação da West-Indische Compagnie (WIC), ou Companhia das Índias 

Ocidentais pelos holandeses em 1621 com a finalidade de estabelecer comércio e guerra 

contra os navios e regiões ibéricas, a Bahia foi ocupada em 1624, Pernambuco tomada em 

1630, assim como boa parte do Nordeste, e logo depois, em 1637 a Costa da Mina e Luanda 

em 1641, ocupando as conexões escravistas portuguesas no Atlântico Sul. Mostrando toda sua 

determinação, dependência e vocação ao tráfico negreiro a capitania do Rio de Janeiro reagiu 

com a reconquista de Luanda, mais detalhada anteriormente, desencadeando um forte motivo 

para a implantação de 53 novos engenhos na capitania na década de 40. 

Retomada as atividades do tráfico, para se ter uma idéia da amplitude dos negócios no 

porto do Rio de Janeiro, em 1688, foram gastos mais de 42 mil cruzados na instalação de dois 

guindastes, uma nova plataforma de embarque e desembarque sobre o mar e a ampliação dos 

armazéns que passaram ter condições de condicionar de 6 a 7 mil caixas de açúcar.383 Após a 

morte de Salvador Benevides o monopólio da pesagem foi questionado pela câmara com 

abaixo assinado de 335 homens de negócio, capitães de navios, senhores de engenho, 

lavradores de cana e por dez padres, nenhum jesuíta, que solicitavam autorização para o 

capitão Manoel Mendes de Almeida e seu irmão Francisco de Almeida Jordão instalar uma 

outra balança. Nessa querela, os padres jesuítas não participaram, apesar de sua forte 

influência política, provavelmente pelas suas ligações com a dinastia dos Sá conforme 

comentado no tópico anterior e também pelo fato de que  essa questão em nada alterava seus 

interesses, uma vez que não tinham a obrigação de recolher tributos à Coroa pela sua 

produção. Além dessa questão, as inúmeras queixas apresentadas pela câmara, tais como, a 

elevada carga de impostos, taxas, donativos e contribuições; a limitação da liberdade 

comercial; os abusos de jurisdição por parte dos contratadores e funcionários régios; sua 
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ausência em decisões que lhe afetava e a toda capitania e os desvantajosos preços nas relações 

comerciais, demonstram os conflitos de interesses entre a Coroa e os produtores de açúcar do 

Rio de Janeiro. 

 
 
GRÁFICO 1 – Incremento de engenhos na capitania do Rio de Janeiro 1590/1700 
 
 

 
FONTE: Adaptado de ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de 
Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 94. 

 
 

O gráfico anterior refere-se ao número de engenhos que foram implantados em cada 

década iniciando em 1580 e terminando em 1700, indicando a variação dessas instalações em 

12 decênios. A tendência do crescimento na construção dos estabelecimentos produtores de 

açúcar é sempre positivo no período estudado, com uma média de 8,3 engenhos por decênio, 

até 1640 com um forte pico de 53 estabelecimentos iniciando seu funcionamento entre os 

anos de 1641 a 1650. A partir de 1651 o incremento volta aos patamares anteriores do período 

de 1581 a 1640 com uma variação média, porém menor, de 6 engenhos por decênio. A queda, 

a partir dos anos 60 com seu crescimento menor até o início do século XVIII não indica uma 

decadência generalizada da agricultura canavieira na segunda metade do século XVII, 

levando em conta que os engenhos, já em funcionamento, continuavam produzindo açúcar. 

O período registrado como o de maior crescimento da implantação de engenhos na 

capitania do Rio de Janeiro coincide com o início, em 1630, de três instalações administradas 

pelo colégio do Rio de Janeiro: Sant’Anna de Macaé, Campos dos Goitacazes e Campos 

Novos, desde a última aquisição, em 1589 da fazenda de Santa Cruz. 

O envolvimento da Ordem, diretamente com a produção de açúcar no Brasil colonial, 

teria início nos primeiros anos do século XVII, embora o padre Manoel da Nóbrega tenha 
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enviado certa quantidade de açúcar para o reino, possivelmente de caixas recebidas como 

doações ou sob a forma de dotação régia, desde 1564384, a fim de produzir renda para 

satisfazer as exigências das atividades missionárias385, levando em conta que o padre geral 

Diego Laynez (1558-1565) havia restrito a expedição de limitadas quantidades de açúcar para 

a Europa. A respeito do plantio de cana, a proibição foi mantida pelo padre geral Francisco de 

Borja (1565-1572), considerando que tal atividade poderia se tornar uma fonte de escândalos. 

No entanto, o padre geral Claudio Aquaviva (1581-1615), por volta de 1590, atendendo aos 

apelos dos padres jesuítas, justificados pelo volume de dívidas dos colégios, da rivalidade 

com os beneditinos os quais já estariam avançando nesse sentido e de que o tráfego de seda no 

Oriente tinha sido permitido, autorizou o colégio da Bahia a plantar cana, atividade que 

iniciou em agosto de 1601.386 

 
 
GRÁFICO 2 – Produção açucareira no Brasil (arrobas x mil) – 1570/1760 
 

 
 

FONTE: Adaptado de LINHARES, Maria Yedda (org.). História geral do Brasil. 9. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 1990, p. 81. 

 
No Rio de Janeiro, talvez o início do envolvimento do colégio com a atividade 

açucareira tenha sido após o pedido de autorização do padre jesuíta Pero Rodrigues, em 1602, 

justificando a construção de engenhos na sesmaria de Iguaçu, considerando o potencial 

comercial do fornecimento de escravos africanos iniciados com Angola e a região do rio da 

                                                 
384 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 263. 
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Prata e a constatação de que o colégio “já possuía “pretos da Guiné” que viviam com os 

índios nas terras jesuíticas de Iguaçu e ali trabalhavam em roças e serviam nas obras e em 

outras cousas”.387 

Com todas as dificuldades de se iniciar um empreendimento como um engenho de 

açúcar, em 1641 encontram-se os primeiros registros do colégio do Rio de Janeiro, com o 

recebimento de 4 mil, ao que tudo indica cruzados, pelas negociações com o açúcar e também 

as primeiras indicações de receitas provenientes do gado e de alugueis, totalizando 13.625 

cruzados.388 De acordo com esses registros, para esse período o investimento com o gado 

permitiu um retorno superior à produção açucareira. 

 
TABELA 2 – Rendas recebidas pelo colégio do Rio de Janeiro (cruzados) – 1641/1701 
 
Ano Açúcar Gado Dt.rég. Aluguel Cereais Farinha Botica Não indicado     Total 

1631 -- -- 2.500 -- -- -- -- 8.500 11.000 
1641 4.000 5.000 2.500 625 -- -- -- 1.500 13.625 
1658 7.000 4.000 2.500 1.500 -- -- -- -- 15.000 
1679 7.500 4.000 2.500 2.000 -- -- -- -- 16.000 
1683 -- -- 2.500 -- -- -- -- 21.500 24.000 
1684 14.616 8.471

(1) 2.500 3.150 -- -- -- 6.511(2) 35.248 
1694 10.000 9.900 2.500 3.100 2.000 -- -- -- 27.500 
1701 10.000 9.900 2.500 3.100 -- 2.000 2.000 -- 29.500 
FONTE: Adaptada de ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 357-360. 
(1) – Resultado da venda de reses, couro e carne. (2) – Rendimentos provenientes do recebimento de foros, causas 
judiciais, dívidas e “mistos”. 

 

No ano de 1684 o rendimento total do colégio do Rio de Janeiro foi de 13:099$730 

reis. Excepcionalmente, e por alguma razão que a pesquisa de Maurício de Abreu não 

esclareceu, para esse ano as indicações de unidade monetária foram expressas em reis389, 

enquanto para os outros anos aparecem unidades monetárias diferenciadas. O desdobramento 

desse rendimento foi: açúcar – 5:846$760, mistos – 457$620, couros – 1:109$420, alugueis – 

1:259$850, carne vendida no armazém – 380$840, carne vendida em São Cristovão – 

401$420, reses de Santa Cruz – 614$880,  reses de Campos – 881$920, foros – 35$000, 

causas e dívidas pagas ao colégio – 2:112$020.390 
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A partir da segunda metade do século XVII, a produção açucareira assumiu a liderança 

dos rendimentos do colégio, sendo registradas duas exceções para os anos de 1739 e 1743.  

Como subproduto da cana, a cachaça, exportada da Bahia, de Pernambuco e do Rio de 

Janeiro, conhecida como “jeribita” nos sertões centro africanos e por “marafo”, 

particularmente no Rio de Janeiro, foi um dos produtos mais utilizados no escambo por 

escravos na África e também como uma das saídas para a crise dos preços do açúcar no 

período 1660/90, chegando a representar 2% de retorno sobre os investimentos nos 

engenhos.391 A cachaça e o melado, isentos de dízimo não tinham seu lucro divididos com os 

lavradores de cana ou partidistas, tornando-se rendimentos apenas dos senhores do engenho. 

Apesar da ordem régia de 1649 proibindo a venda de “bebidas reinois” incluindo o 

vinho de mel, a aguardente e a cachaça em todas as regiões do Brasil, exceto Pernambuco, o 

governador do Rio de Janeiro Luis de Almeida (1652-55) decidiu sustar a  proibição 

argumentando que os engenhos seriam extintos e “a aguardente de cana constitui a única saída 

para a crise da economia fluminense”.392 Ainda no século XVII a cana da região “não 

produzia um açúcar de boa qualidade, transformando a aguardente em produto 

compensador”.393 Sobre esse propósito e mais uma vez atentos às oportunidades, os jesuítas 

do colégio do Rio de Janeiro, pelos registros dos autos de sequestro, também produziram a 

“jeribita” nas fazendas de Sant’Anna de Macaé (“casa de fazer aguardente”)394, de  Santa 

Cruz (“engenhoca de aguardente”) e nos engenhos Velho e Novo. 

Quando o vinho lusitano perdeu espaço para os destilados do Brasil a pressão da 

Coroa levou o governador geral, Francisco Barreto, em 23 de junho de 1659 a publicar o 

bando que proibiu a produção, a venda e a posse da cachaça com pena de  200$000 reis e o 

degredo por dois anos em Angola e para aquele sem posses, o açoite em público e o degredo 

por seis anos. Diferente de  seu antecessor, Salvador Correia de Sá e Benevides, na qualidade 

de governador, liberou a produção desde que fossem pagos 8$000 reis de taxa, causando 

repúdio da câmara e revolta da população, categoricamente, os senhores das bandas de São 

Gonçalo do Amarante, que saquearam a cidade do Rio de Janeiro. De volta de São Paulo, o 

governador reconquistou a capitania e enforcou o líder do movimento Jerônimo Barbalho 

Bezerra. Preservando sua posição e fazendo uso de uma estratégia de negociação, o monarca 

substituiu o governador por Pedro de Mello e perdoou os amotinados, extinguindo a 
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hegemonia e o poder da família Sá na região, embora tenha nomeado Salvador Correia de Sá 

e Benevides a ocupar um cargo no Conselho Ultramarino até 1680.395 

Depois dessa revolta, em 1695 a produção e exportação da “jeribita” foi permitida 

mediante a taxa de 1$600 por pipa na saída do Brasil e na entrada em Angola, chegando em 

1699, a ordem de 307.800 litros embarcados para Luanda (57,4% da Bahia, 31,1,% de 

Pernambuco e 11,4% do Rio de Janeiro), embora na “Costa da Mina, os mercados ligados à 

Bahia importavam, a partir último quartel do Seiscentos, especialmente o tabaco. Mas a 

cachaça representa o segundo item nos escambos da região, constituindo uma mercadoria de 

prestígio que favorecia os traficantes vindos do Brasil”.396 A bebida tornou-se tão comercial e 

conhecida que às vezes os senhores de engenho diziam que “o açúcar permitia-lhes cobrir as 

despesas e a cachaça proporcionava-lhes o lucro”397, levando em conta que a aguardente 

deixou de ser apenas um gênero de consumo interno para ser um importante item na troca por 

escravos na praça africana. 

Todavia, a produção açucareira também apresentava seus reveses para os jesuítas. 

Paulo de Assunção enumerou, entre alguns: a conjuntura da política internacional, como por 

exemplo, a invasão holandesa na Bahia, em 1624/25, que promoveu ao colégio jesuíta local, 

perdas importantes como a grande quantidade de açúcar que aguardava embarque, a perda das 

safras de 1623/4 e 1624/5 e de muitos escravos que foram mortos ou fugiram para as matas; 

as variações climáticas com chuvas abundantes ou longos períodos sem elas; a qualidade do 

solo; as pragas que comprometiam a quantidade e a qualidade do açúcar produzido, como 

aquela relatada pelo padre Luis da Rocha, em 1742 em forma de um “besouro como lagarta 

que consumiu e abrasou os canaviais em formação”; as epidemias que dizimavam os 

escravos, como por exemplo o registro do padre Manoel de Oliveira, em 1634, ao indicar 

“doenças de sarampo, câmaras [diarréias, ...] e outras doenças agudas” que diminuíam o 

número de escravos no trabalho e também forçavam os padres a dividir seu tempo no 

tratamento dos doentes; rebeldias, levantes, agressões e fuga de escravos; e, flutuações do 

preço no mercado.398 
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Além desses, outros óbices ocorreram, tais como: 

 
manejo e uso inadequado da tecnologia agrícola; ataques de epizotias com proliferação de 
pragas; falta de prática na recomposição de solos; normas mercantilistas pela Coroa com o 
tabelamento de preços e escolha de mercados preferenciais; alterações climáticas: secas 
duradouras no Nordeste e chuvas pesadas no Sudeste (fenômeno El Niño).399 

 
Estudando a natureza dos engenhos de açúcar da Bahia Schwartz detalhou a 

distribuição dos investimentos envolvidos na estruturação de um estabelecimento desse tipo. 

A questão foi muito além apenas da posse de terras e escravos. O preparo do canavial, a 

manutenção, o corte e o transporte da cana exigia a aquisição e renovação de ferramental e de 

equipamentos dos mais variados, incluindo a compra ou manufatura de carros de boi ou 

embarcações utilizados nos transportes, com valores que variavam de 6 a 10 mil reis, e dos 

“cobres”, ou ternos de caldeiras e recipientes, cujo valor oscilou, no século XVIII, entre 1 a 2 

contos de reis, além dos constantes reparos (placas de cobre) que dependiam de importação da 

Europa. Os animais iam desde cavalos de sela, vacas leiteiras a bois de tração usados nas 

moendas e os “carreiros”, empregados puxando os carros ou carroças, sendo que aqueles já 

treinados nesta função, normalmente, eram 30% mais caros. A posse desses animais, que às 

vezes chegava a 10% do capital investido, limitava outras necessidades: o manejo dos 

mesmos e a pastagem. A estrutura principal de um engenho era composta pela casa grande, 

senzala(s), armazéns, a casa do engenho com a moenda, a casa de purgar e o galpão de 

secagem. Era de interesse que nas terras do engenho existisse uma mata para alimentar a 

caldeira com seu combustível: a lenha. A disposição de madeira deveria ser suficiente para a 

construção e reparo das edificações, dos carros de transporte, das embarcações e das caixas 

para condicionar o açúcar.400 Percebendo esse complexo, não é difícil entender a significativa 

necessidade de mão de obra especializada e diversificada para manter um engenho em 

funcionamento. 

 
 
Diversificação da base econômica: outras fontes de renda 

 
 

A diversificação, percebida como uma espécie de estratégia econômica, não foi uma 

escolha que permeou exclusivamente a deliberação dos jesuítas que estavam à frente da 

administração do colégio ou das outras instalações que integraram sua estrutura. Essa 
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ocorrência, teria sido em função de fatores endógenos, mas, muitas vezes também fugiam ao 

controle e não se submetiam às decisões desses inacianos, ou seja, era própria das 

transformações e da dinâmica social da capitania ou de fatores naturais. Ou seja, a 

diversificação, às vezes, atendeu a um planejamento com metas e objetivos, que de uma ou 

outra forma foram alcançados ou não, ou se condicionaram de forma subalterna a fatores 

contingenciais. De qualquer maneira, os padres jesuítas, sempre que possível, fizeram o 

melhor uso das circunstâncias, e quando foi adequado e possível, realizaram as intervenções 

compreendidas como necessárias, como aliás ocorreu, nas complexas obras de engenharia, 

com tecnologia holandesa, realizadas para mudar o curso dos canais subjacentes dos rios 

Guandu e Itaguaí “para drenar [suas] enchentes anuais [...] e transformar as planícies 

pantanosas [existentes da fazenda de Santa Cruz] em campos para pastagens [e plantio]. O 

terreno foi todo cortado em canais e valas niveladas gradualmente que escoavam o excesso de 

água para o mar”.401 Foram construídas várias comportas e quilômetros de canais que 

controlavam as águas facilitando a agricultura e a pecuária. Na melhor percepção tomista, a 

religiosidade e o espaço, foram vistos em uma hierarquia diferenciada e privilegiada, 

desviando-se da visão tradicional do cristianismo. Criador, homem e natureza, se sujeitam 

nessa ordem. Em palavras mais objetivas: a natureza se subordina ao homem que presta 

contas ao Criador. Tornou-se simbólica a inscrição, até hoje existente, na “ponte dos jesuítas” 

sobre o rio Guandu, ao textuar: “IHS. Flecte genu tanto sub nomine flecte viador Hic etiam 

reflua flectitur amnes aqua”.402 Por outro lado, por exemplo, a produção de cal e outros 

artefatos necessários à construção de imóveis, tônica da fazenda de São Cristovão, de todas as 

unidades produtivas, a mais próxima do termo da cidade, condicionou-se à existência de 

manguezais situados no litoral da propriedade, com farta disponibilidade de ostras e mariscos. 

Da mesma forma, a produção de farinha de mandioca, na fazenda Papucaia, foi uma decisão 

que se sujeitou às condições topográficas e do solo, mais adequados aquele cultivo, bem 

como, a produção de açúcar na fazenda de Campos dos Goitacazes, pelas propícias condições 

climáticas e da terra para a plantação da cana. 

Dessa forma, quase concomitante e atentos às oportunidades que o espaço colonial 

apresentou, os administradores do colégio do Rio de Janeiro e os feitores das unidades 

produtivas, investiram na implantação e desenvolvimento de atividades diferenciadas, visando 

expandir sua receita. Assim, além do açúcar, outro ramo que se destacou na economia do 
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colégio do Rio de Janeiro e que os jesuítas muito se envolveram foi a pecuária que, pelo 

menos nas circunstâncias iniciais com pouco menos capital a investir e escassez de mão de 

obra, se apresentou mais adequada que a açucareira, considerando a aplicação de um 

investimento e força de trabalho menor e menos especializado. Essa atividade também foi 

estimulada pela demanda em função do crescimento urbano relacionado a descoberta do ouro 

e como uma alternativa viável às incontinências do açúcar. 

Como relatado anteriormente, ao que parece, um dos primeiros contatos dos jesuítas 

do Brasil com a criação de gado foi após o recebimento de 12 cabeças em 1552, por 

solicitação do padre Manoel da Nóbrega. No ano seguinte, Nóbrega conseguiu mais dez 

cabeças que foram alocadas para São Vicente, que por volta de 1561 já eram 100.403 

A cautela dos padre gerais Francisco de Borja (1565-1572), Mercuriano (1573-1580) e 

Aquaviva (1581-1615) , preocupados com a possibilidade dessa prática ser confundida como 

atividade comercial, manteve a criação de gado em números limitados que atendessem às 

próprias necessidades ou consumo interno do colégio e como força de tração e transporte nas 

plantações e engenhos, pelo menos, até meados do século XVII. 

As primeiras referências de rendas auferidas, no colégio do Rio de Janeiro, com a 

venda de gado, de acordo com as fontes pesquisadas, ocorreu em 1641, com registro de 5 mil 

(sem indicação de unidade monetária) representando quase 37% de toda renda anual, sendo 

inclusive superior ao rendimento do açúcar com 4 mil, equivalente a mais de 29%404, 

indicando que até próximo da primeira metade do século XVII, o que prevaleceu foi a 

pecuária e, possivelmente, seus derivados com a venda do gado em pé, a carne e a courama. 

Entre 1641 e 1701, o gado e seus derivados, representaram, entre 23,9% e 41,5% de 

todo o rendimento do colégio do Rio de Janeiro e na virada do século XVIII a pecuária já era 

bastante desenvolvida, contando o colégio com 17.050 bois, 1.800 cavalos e ovelhas.405 

A propósito, o gado desempenhou papel de relevância para o melhor desempenho do 

engenho sob vários aspectos. A força desses animais servia ao transporte em geral, carregando 

cana, lenha, caixas de açúcar, cachaça e outros produtos, além de contribuir como força para 

impulsionar as moendas, nos engenhos que não dispunham da força da água. Fornecia a 

alimentação que “nos dias não proibidos da carne do açougue e da que se vende nas 

freguesias e vilas, e que comumente os negros, que são em número muito grande nas cidades, 
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vivem de fressuras, bofes e tripas, sangue e mais fato das reses, e que no sertão mais alto a 

carne e o leite é o ordinário mantimento de todos”.406 

Como foi comentado anteriormente, apesar das controvérsias em relação ao efetivo de 

marinheiros e combatentes que embarcaram rumo à reconquista de Luanda em 1648, muitas 

cabeças de gado que pertenciam aos currais do colégio do Rio de Janeiro foram sacrificadas 

para alimentar todo esse contingente, fosse ele mil ou 1.200 pessoas, numa viagem do Rio a 

Luanda que durava em média seis semanas, pode-se ter uma idéia do número de animais 

mortos nessa expedição luso-fluminense. 

Da mesma forma como ocorreu com outros produtos, existiu o monopólio da pesagem, 

corte e venda da carne ao público. No caso do Rio de Janeiro, teria iniciado na várzea do 

Carmo, atual rua da Quitanda entre as ruas da Assembleia e São José, passando para o 

trapiche da cidade em 1639 com o monopólio estabelecido a Salvador Benevides. Em 1656 

Salvador Benevides conseguiu que um terço da carne cortada no açougue da cidade fosse 

dele, ampliando para seis açougues de venda de carne em 1660 e manipulando seu preço de 

acordo com suas conveniências. As ordens religiosas estavam autorizadas a abater o gado que 

precisassem para a alimentação dos religiosos e de seus escravos, além de vender ao público o 

excedente.407 

Pelas indicações de seus livros de contas, o colégio do Rio de Janeiro, no ano de 1684, 

tinha um açougue na cidade, mas, também vendia carne na fazenda de São Cristóvão, sendo 

que o boi em pé era mais vendido nas fazendas de Santa Cruz e de Campos dos Goitacazes.408 

Ainda nesse ano, a venda da carne contribuiu com 85$000 reis anuais para a renda da câmara, 

constituindo 18% de sua receita sendo que o monopólio do corte e comercialização já era 

previsto na correição desde 1624 que determinou a pena de 6$000 reis para quem vendesse a 

carne fora dos açougues permitidos.  

Além de atender as necessidades da população quanto a alimentação, o gado também 

forneceu o couro que foi muito usado para fabricar utensílios domésticos e pessoais usados no 

cotidiano e a sua aplicação para condicionar o tabaco. A esse respeito o padre Antonil 

indagou “quantas reses são necessárias para encourar vinte e sete mil e quinhentos rolos [de 

tabaco] por ano”409, além da produção de 110 mil meios de sola (couro preparado para 

produzir calçados e outros artigos). Em palavras mais objetivas, a courama que embala o 
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tabaco assume um papel não menos relevante, visto que o fumo embarcado para além do 

Atlântico tem nele, 15% do seu preço final.410 

Avançando um pouco mais, além da produção de açúcar e negócios com a pecuária, os 

jesuítas se envolveram com a botica cujas primeiras notícias remetem a presença de médicos 

na América portuguesa por conta do dr. Francisco Marquez Coelho que atuou na galé 

Magdalena e fixou residência, por solicitação do governador Bernardo Miranda Henriques em 

1635, no Rio de Janeiro. Desse fato já tinham transcorrido quase um século que as traduções 

em latim das obras clássicas de medicina grega, de autoria de Hipócrates e Galeno, 

circulavam pela Europa renascentista. Nos idos de 1670 o médico cristão novo Simão 

Pinheiro Morão, formado nas universidades de Salamanca e Coimbra, fugindo dos rigores 

religiosos da Inquisição, se estabeleceu no Recife tornando-se um crítico daqueles que 

chamava de “empíricos do Brasil” que tinham lido traduções de livros de medicina e 

valorizavam as práticas do gentio da terra e dos negros feiticeiros411, perfil que se enquadrou 

aos inacianos. 

Alguns jesuítas tinham conhecimento, mesmo que rudimentar, da medicina e outros, 

como o padre Pedro de Montenegro, eram formados antes de ingressar na Ordem, levando em 

conta que “nos dois primeiros séculos, a medicina coube aos padres da Companhia de Jesus, 

que, além de utilizarem seus conhecimentos trazidos da Europa, ambientaram-se na cultura 

indígena. Eram médicos da população, de armadas portuguesas e do governador”412 

demonstrando que esse envolvimento dos jesuítas foi mais uma de suas atuações bem 

sucedidas, como indicam a existência de boticas no colégio, para fins de venda ao público e as 

outras ordens religiosas, e em seus engenhos e fazendas, para uso doméstico, cujos registros 

de rendimentos constam até a época de sua supressão. 

Esses elementos alinharam um quadro com três vertentes: a teoria providencialista sob 

a qual os pecados do homem eram a causa de seus males; a ciência médica com seus 

princípios e métodos; e, o empirismo. De acordo com o que foi comentado anteriormente, os 

jesuítas afastaram-se da teoria agostiniana da predestinação se aproximando da visão tomista 

do livre arbítrio dando azo ao seu modo de proceder e a uma ortodoxia emergente que se 

afastou dos padrões culturais e religiosos tradicionais europeus. Nesse contexto, os jesuítas 

acabaram por amalgamar a ciência ao empirismo proveniente de aguçadas observações das 

práticas indígenas brasileiras e daquelas trazidas pelas várias etnias africanas. 
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A obra do padre jesuíta Fernão Cardim, ao que tudo indica, escrita no final do século 

XVI, estimulou a Companhia de Jesus a mais essa circularidade413, acreditando na efetividade 

de uma forma de “medicina nativa”.414 Além de descrever, com detalhes, a beleza, as 

características, suas utilidades e perigos que representavam os 108 animais de várias espécies, 

tais como, mamíferos, répteis, aves, peixes, moluscos e crustáceos, Fernão Cardim deu a 

mesma atenção à utilidade, quer para alimentação, quer para a farmacopeia,  da flora 

disponível encontrada na natureza, ao descrever 

 

 

 
plantas, animais e indígenas constituindo um guia de objetos e sentidos sobre a América. Seus 
Tratados assumem lugar importante no conjunto das fontes acerca da experiência quinhentista, 
compondo com um conjunto mais amplo de textos e que garantiam, exatamente por suas 
descrições, as condições para a colonização. As listagens de nomes e características constituem 
uma taxonomia qualificadora para o contato, são guias para viver na colônia.415 

 
 

 

Nesse sentido, apontou ervas, raízes e cascas de vegetais para diferentes enfermidades, 

entre elas, seis indicações para tratamento de feridas, cinco para febre e “boubas” (lesões 

cutâneas), quatro para cura de chagas, três para fígado e “câmaras de sangue” (diarreia), além 

de outras indicações para lombriga, cólica, sarna, dor de dentes, catarro, estômago, “fluxo de 

sangue” (hemorragias) e até para peçonha de ofídios e flechas “ervadas”.  

Mantendo a sua vocação em traduzir a cultura do meio social, onde missionaram, aos 

seus valores religiosos, combinaram a prática da farmacopeia com a religião ao prescreverem 

o tempo que determinada casca, raiz ou folha deveria ficar de molho em água fervente ou 

morna, com o tempo necessário para se rezar tantas ave marias.416 

Apesar do breve do papa Urbano VIII de 1637, em proibir os padres se envolverem na 

comercialização de medicamentos, e de outros decretos papais no sentido de serem impedidos 

de praticarem o boticário, às vezes, argumentos mais pontuais e pragmáticos, conseguiam 
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“brechas” nessa realidade. Foi aliás o que ocorreu com a autorização do padre geral ao padre 

José de Anchieta para realizar sangrias, assunto que já foi detalhado. 

De uma ou outra forma, os jesuítas promoveram a venda de produtos da farmacopeia 

em sua botica, existente no colégio, e os valores não foram tão pequenos, considerando que 

em 1701, a farmacopéia rendeu 800 escudos romanos (880$000 reis), representando 7% de 

toda renda.417 Embora o rendimento com a botica não tivesse chegado a valores  muito altos 

foi uma atividade que ampliou os lucros do colégio, por volta da segunda metade do século 

XVII, em virtude do aumento populacional nas capitanias. Os medicamentos da farmacopéia 

jesuíta atendiam os religiosos da Companhia de Jesus, mas, também eram comercializados à 

população em geral, a religiosos de outras ordens e a outras boticas, como comentado por um 

passageiro anônimo da fragata francesa L’Aigle que passou pelo Rio de Janeiro em 1703, ao 

indicar “a botica mantida pelos  jesuítas, que abastecia todas as outras da cidade e que 

considerou bem decorada, asseada e provida de todos os tipos de drogas”.418 Provavelmente, o 

passageiro referiu-se a botica existente junto a portaria que intermediava a área de acesso e as 

parte internas do colégio com a entrada da escola dos alunos externos, uma espécie de 

parlatório.419 

Na Bahia, em 1694 a botica rendeu 400 escudos romanos (algo próximo de 440$000 

reis), sendo que por volta de 1722, a botica do colégio da Bahia triplicou essa renda.420 

Outro negócio que também se distancia do ramo açucareiro e pecuarista foi a pesca da 

baleia. Pode ser que o início da Ordem nessa atividade, na capitania do Rio de Janeiro, tenha 

sido pela morte de Vicente de Aristondo em 1655. Aristondo, que foi enterrado na igreja do 

colégio jesuíta e deixou a encomenda de que fossem rezadas inúmeras missas pela sua alma, 

foi contratador desse ramo durante muitos anos e deixou a fortuna, entre 50 e 96 mil cruzados, 

para a Companhia de Jesus.421 Os padres do colégio jesuíta iniciaram a cobrança dos 

devedores do doador, levando a mais uma demanda judicial, vencida pelos jesuítas em 1668. 

Dentre os devedores, onze se apresentaram voluntariamente para assumir suas dívidas perante 

os jesuítas, como por exemplo, o capitão Manoel Barbosa Simões que declarou, através de 

                                                 
417 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 360. 
418 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 316. 
419 CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de (org.). A forma e a imagem, p. 53. 
420 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 346. 
421 No período colonial tornaram-se frequentes testadores, provavelmente com a consciência culpada, legar no 
seu leito de morte, grandes somas de bens e valores a entidades religiosas. O medo da morte e do destino a ser 
enfrentado pelas suas almas, entendimento muito estimulado pelos seus confessores, acabavam por estimular tais 
circunstâncias levando a crença de que com tais doações e o compromisso da entidade religiosa beneficiada rezar 
determinado número de missas pela sua alma, seria abreviada sua estadia no purgatório. BOXER, Charles R. O 
império colonial português (1415-1825), p. 278. 
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escritura de dívida e obrigação, em 28 de agosto de 1655, o compromisso em pagar o valor de 

2 mil cruzados. O disputado testamento de Aristondo previu na armação das baleias, três 

caldeiras de cozer azeite, um caldeirão de breu, dois caldeirões de cozinha, 602 tachos, três 

cabestrantes com suas mesas e barras e duas amarras de linho para virar as baleias. António 

mulato, arpoador, com sua mulher Grácia e o calafate Bartolomeu e sua mulher Maria 

estavam entre os 26 escravos que atuavam na armação.422 

Para se ter uma ideia do volume de dinheiro que o negócio “tocava”, na praça do Rio 

de Janeiro, o contrato das baleias foi arrematado em meados de 1670 pela quantia de 430$000 

por uma sociedade formada por senhores de engenho. Essa atividade tinha muito valor para a 

cidade porque o óleo da baleia era usado para iluminar as residências, o engenho, quando 

funcionava à noite, e demais instalações; como insumo para saboarias e curtumes; para a 

construção civil e militar e ainda, para calafetagem de embarcações. Maurício de Abreu 

aponta a “ilha das baleias” na banda d’Além, junto ao aldeamento de São Lourenço, no atual 

município de Niterói, mais tarde, conhecido como ponta da armação, armação de São 

Domingos ou ponta d’Areia, como o local onde teria funcionado o estabelecimento que 

retalhava as baleias e produzia o “azeite de peixe”.423 

Ao lado da pecuária e como uma das primeiras atividades que permitiram rendimentos 

ao colégio jesuíta, o aluguel de imóveis já era uma prática comum as ordens religiosas na 

Europa bem antes da vinda dos jesuítas para o Brasil. Por volta dos anos de 1570, o colégio 

do Rio de Janeiro começou a adquirir, receber em doação ou a trocar imóveis urbanos, o que 

levou a auferir rendimentos através de alocações temporárias.424 Em 1598 e 1604 há 

indicações de 500 cruzados provenientes de alugueis e vendas de “vitualhas” 425 de suas 

terras.426 Como já foi comentado, em meados do século XVIII, essa fonte chegou a superar a 

produção de açúcar427, temática que será tratada no próximo capítulo. 

Buscando estabelecer uma análise comparativa entre as principais atividades 

desenvolvidas no final do século XVII, pode-se perceber, nos valores relativos apresentados 

na tabela a seguir que não houve uma hegemonia na importância, ao longo do tempo, de um 

determinado tipo de atividade em detrimento de outra. 

 

 
                                                 
422 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 378. 
423 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 376-377. 
424 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 398. 
425 Derivafe do latim que fe acha por viveres. BLUTEAU, Rafael. Diccionario da Lingua Portugueza. 
426 ARSI. Brasilia. 51, f. 35; 51, f. 63. 
427 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 395, 398, 400. 
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TABELA 3 – Percentual da produção do colégio do Rio de Janeiro – 1641/1701 
 
 
Atividade\Ano 1641 1658 1679 1684 1694 1701 
Açúcar 29,3 46,7 46,9 44,6 37,7 35,1 
Gado 36,6 26,7 25,0 25,9(1) 34,0 31,5 
Dotaç. Régia 18,3 16,6 15,6 7,6 9,4 8,8 
Aluguel 4,5 10,0 12,5 9,61 11,3 10,5 
 
 
FONTE: ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 357-360. 
(1) - Foi somado a venda de reses da fazenda de Santa Cruz (614$880) e de Campos dos Goitacazes (881$920), de carne do 
armazém ( 380$840) e da fazenda de São Cristovão (401$420) e de couro (1:109$420). 

 
 

 

O rendimento recebido do aluguel de imóveis na área urbana, manteve sempre uma 

tendência em se elevar. A produção açucareira, apesar de despontar na segunda metade do 

século XVII, declina, em valores relativos na comparação com outras fontes, no final do 

século XVII e a dotação régia, embora tenha mantido um valor absoluto constante, no período 

observado, seu valor relativo diminuiu quase três vezes de 1641 (18,3%) a 1701 (8,8%). 

Em 1658, a produção de açúcar nos engenhos jesuítas na capitania do Rio de Janeiro, 

chegou perto de dobrar, passando a 7 mil cruzados portugueses, representando quase 47% de 

toda renda, contra 4 mil cruzados da venda de gado (quase 27%) permanecendo, quase 

ininterruptamente, na liderança até a supressão da Ordem em 1759. Ainda no ano de 1684, 

esse quadro pouco se alterou com a comercialização do açúcar representando 5:846$760 

(44,6%) e a pecuária com 25,9% (3:388$480), mas, esta se mostrou diversificada gerando 

lucros, no que foi indicado pelos registros nos livros de contas do colégio jesuíta, em três 

desdobramentos: na venda de reses para o mercado com o montante de 1:496$800, com a 

fazenda de Campos dos Goitacazes negociando 881$920 desse total e a fazenda de Santa Cruz 

o restante; no corte e na venda de carne com total de 782$260, com registro de venda no 

armazém (380$840) e na fazenda de São Cristovão (401$420); e, na venda de couro com 

lucro de 1:109$420. 

Ao que se mostra, a fazenda do norte da capitania, denominada Campos dos 

Goitacazes, concentrou-se mais na pecuária contra uma diversidade maior da fazenda de 

Santa Cruz que inclusive se dedicou à construção de embarcações, ao passo que a fazenda de 

São Cristovão, talvez pela sua maior aproximação com a cidade, praticasse a negociação com 
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a carne cortada, incluindo nessa disponibilidade os bois existentes, provavelmente desde 

1620, nos currais dos engenhos Velho e Novo.428 

A partir do final do século XVII, o resultado com o comércio do boi e seus derivados 

quase se igualou à produção açucareira, com uma mínima diferença, em valores absolutos, da 

ordem de 100 cruzados (40$000 reis) anuais. Essas constatações evidenciam que a 

administração das unidades produtoras jesuítas do Rio de Janeiro acompanhou a lógica 

econômica colonial da diversificação, contribuindo assim, para reforçar os argumentos 

contrários, no qual um só produto, no caso o açúcar,  seria capaz de organizar e dominar toda 

a  atividade econômica da colônia. 

Finalmente, os indícios apontam que a primeira centúria da existência dos inacianos na 

capitania, após vencidos os primeiros entraves em seu estabelecimento, levou o colégio do 

Rio de Janeiro a uma hegemonia em incorporar e consolidar seus bens de raiz e diversificar a 

origem das rendas em função da disponibilidade daqueles e do ordenamento da economia 

colonial. Suas atividades, nesse sentido, no século XVI ocorreram de forma circunstancial até 

conseguirem uma certa estabilidade contábil onde os recursos cobriam as despesas anuais do 

colégio, ou pelo menos permitiam resgatar um eventual rendimento líquido negativo. A partir 

do século XVII seu desempenho financeiro tornou-se mais sistemático permitindo um 

crescimento estável de sua base patrimonial, pelo menos até a primeira metade do século, se 

consubstanciando na autonomia econômica no início do século XVIII, na capitania do Rio de 

Janeiro. 

Não restam dúvidas de que a força dos jesuítas no Rio de Janeiro teve como base os 

aspectos missionário, com a conversão e administração dos índios, o político, em função da 

ativa participação nas conquistas, e o econômico com a incorporação e diversificação de 

riquezas. Nos primeiros anos de suas atividades o sucesso no plano missionário com os 

indígenas lhes facultou ampliar seu poder político que por sua vez alavancou o seu 

desenvolvimento econômico. Em meados do século XVII o controle e administração dos 

índios perdeu sua importância, a nível contextual, com a acirrada reação da população no 

evento de 1640 e com a gradativa incorporação do escravo africano, além disso, após a 

chamada revolta da cachaça, iniciada em 1659, os interesses dos inacianos cariocas foram 

fortemente afetados, à medida que foi afastado, do cenário local, seu aliado político mais 

importante: a hegemonia da governança dos Sá. A partir daí, o aspecto econômico se 

                                                 
428 AMANTINO, Marcia. Santa Cruz: de legado dos jesuítas a perola da Coroa. No Prelo. 
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transformou num elemento central de sua manutenção cujo empreendimento, no século 

XVIII, será o foco delimitador da discussão do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

O colégio jesuíta na capitania do Rio de Janeiro: século XVIII 

 

Neste capítulo serão analisados os traços mais significativos e marcantes da economia 

colonial do Rio de Janeiro, seu desenvolvimento e sua dinâmica, enfim, algumas de suas 

principais transformações, que certamente, influenciaram e foram influenciadas pelas relações 

econômicas estabelecidas com o colégio jesuíta da capitania, suas fazendas e engenhos, na 

primeira metade do século XVIII. Da mesma forma, perpassando pelo crescimento de mão de 

obra escrava presente nas unidades produtoras do colégio do Rio de Janeiro, buscou-se 

estabelecer uma análise comparativa entre a atividade açucareira colonial e a produção de 

açúcar429 do colégio jesuíta e a sua diversificação em outras atividades, tais como, a produção 

de alimentos em geral, incluindo a comercialização da carne e a renda proveniente de 

alugueis. Com base nessas questões, será discutido também o desempenho financeiro daquele 

colégio, como resultante das transformações anteriormente descritas, comparando-o com os 

estabelecimentos similares de outras capitanias, buscando compreender como o projeto 

catequético e educacional foi sustentado na primeira metade do século XVIII. 

 

Alguns aspectos econômicos da capitania do Rio de Janeiro 

 

A análise do desempenho financeiro, dos investimentos em bens de raiz e semoventes 

e ainda o direcionamento adotado pelos dirigentes do colégio jesuíta do Rio de Janeiro e pelos 

feitores, responsáveis por cada instalação,  na administração de suas atividades seculares não 

poderia ser feita sem a compreensão da perspectiva econômica daquela praça, no período 

estudado, levando em conta, por exemplo, a importância em se buscar o que representou um 

rendimento líquido de 719$400 reis em 1707 e de quase 28 contos de reis em 1757; a 

discussão porque se implementou mais mão de obra nesta ou naquela unidade produtiva ou 

porque uma fazenda acabou por se direcionar mais a determinada atividade. 

Assim, um dos indicadores, embora com alguma precariedade, foram os valores dos 

contratos de arrematação que podem oferecer algum subsídio para análises mais conjunturais. 
                                                 
429 Dentre as várias castas de açúcar, havia o branco, mais caro e preferido, e o mascavado, mais escuro porque 
era extraído do fundo das formas. Do branco, se extraía o fino, o redondo, o baixo e o batido, sendo todos 
chamados de macho. ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 137. 
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A relação direta desses valores com a produção, exige alguns cuidados porque, como aponta 

Stuart Schwartz, esses contratos são indicadores influenciados pela suposta quantidade a ser 

produzida; pelo valor de mercado, que era muito instável; têm como base, estimativas 

prováveis da produção feitas pelos arrematadores e disputadas em pregões; e, a possibilidade 

da safra sofrer  quebras, aumentos ou diminuições. Nessa mesma direção, Antonio Carlos 

Jucá de Sampaio percebeu ainda a possibilidade de fraudes pela prática do contrabando e a 

chance de registros diversos da realidade em função do recebimento de propinas por parte dos 

funcionários encarregados do controle. A propósito, a expressão propina, no período colonial, 

era entendida como  

 

huã merenda, que fe dava em algumas juntas. Hoje fe dá a propina em dinheiro, ou em tantas 
varas de pano, & outras coufas ufuaes [...] fe dão aos mediadores de huma compra ou venda. Em 
Portugal fe dão propinas aos afficiaes da Cafa Real, aos Tribunaes, ao Reytor, Cancellario, 
Lentes, Licenciados e Bedeis.430 

 

Em alguns casos, as propinas chegaram a ter valores definidos em relação a 

determinados funcionários, como aponta Boxer, nas propinas dos contratos das entradas de 

mercadorias e escravos negros para as Minas Gerais: 

 

ao Senhor General 1.200 oitavas de ouro [1:800$000]; ao Doutor Provedor 800 oitavas de ouro; 
ao Dr. Procurador da Coroa e Fazenda 200 oitavas de ouro; ao Escrivão da Fazenda 200 oitavas 
de ouro; ao Tesoureiro 200 oitavas de ouro; ao seu Ajudante 100 oitavas de ouro; ao Porteiro e 
ao Guarda Livros 50 oitavas de ouro; ao Meirinho 50 oitavas de ouro; ao seu Escrivão 50 oitavas 
de ouro.431 

 

Um outro problema, não percebido por esses dois autores, foi de que as ordens 

religiosas, uma vez isentas de tributação, não tinham sua produção agregada na previsão dos 

possíveis arrematadores, o que dificulta ainda mais uma aproximação mais efetiva da 

produção de açúcar e de outros gêneros utilizando apenas as informações contidas nesse tipo 

de contrato. Mas, atentando para essas questões, análises de longo prazo podem ser realizadas 

como indícios razoáveis do progresso da atividade açucareira, por exemplo, levando em conta 

que o açúcar representava 90% do valor presumido a ser arrecadado.432 

                                                 
430 BLUTEAU, Rafael. Diccionario da Lingua Portugueza. 
431 A oitava de ouro equivalia a aproximadamente 1$500 reis. BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 
295;306.  
432 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 111. 
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Em 1700 existiam na capitania dez contratos de arrematação433 que foram 

ampliados para 14 no período entre 1732 e 1734. Entre esses, o contrato do dízimo da 

Alfândega era considerado o mais importante porque compunha, pelo menos no ano de 

1732, 53% de toda a receita da capitania. Essa situação sofreu alteração a partir dos anos 

40, levando em conta que a arrematação do contrato que permitiu a cobrança de taxas 

sobre os produtos que saíam do Rio de Janeiro e atendiam à demanda nas regiões 

mineradoras, superou em cerca de mais de 100 contos de reis os contratos de arrematação 

de dízimos alfandegários. 

A tabela a seguir  representa os valores dos contratos de arrematação das dízimas da 

Alfândega da praça do Rio de Janeiro e das cobranças de taxas sobre os produtos e direito 

de escravos que saíam do Rio de Janeiro e entravam nas regiões mineradoras, sendo que, 

entre o valor dos contratos de arrematação e o valor efetivamente praticado, ou seja, o 

lucro do contratador, ocorriam oscilações entre 65% e 200% por triênio434, além de levar 

em conta que  esses valores corresponderam a uma previsão de 10% do que se praticava 

nas relações econômicas da capitania. 

 

TABELA 4. Contratos de arrematação das dízimas da Alfândega do Rio de Janeiro e 
taxas sobre os produtos e direito de escravos que entravam nas Minas Gerais 
1700/1751 
Ano Diz. Alfandegária Taxa: produtos Taxa: escravos 

1700 14:968$273 ---- ---- 

1710 28:663$732(1) ---- ---- 

1711 39:717$343(1) ---- ---- 

1712 53:200$000 ---- ---- 

1721 66:600$000 ---- ---- 

1724 97:200$000 ---- ---- 

1725 ---- ---- 14:700$000 

1727 ---- 153:600$000 ---- 

1729 122:100$000  10:500$000 

1730 ---- 177:408$000 ---- 

1732 107:600$000 ---- 14:400$000 

                                                 
433 Em 1700, os contratos eram dos dízimos reais, da pesca da baleia, do subsídio grande dos vinhos, da 
aguardente da terra, da aguardente da terra embarcada, do azeite do reino, dos couros, da dízima da 
Alfândega, do tabaco e da dízima do couro. SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 
257-258; 270. 
434 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 259. 
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1736 160:000$000 ---- ---- 

1739 194:850$000 ---- ---- 

1740 ---- ---- 17:950$000 

1742 208:400$000 307:392$000 ---- 

1744 208:400$000 ---- ---- 

1745 209:600$000 338:016$000 18:000$000 

1746 209:600$000 ---- ---- 

1748 202:400$000 337:920$000 16:000$000 

1751 202:400$000 ---- ---- 

FONTE: Adaptado de SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império: hierarquias sociais e 
conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c.1650-c.1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 86; 
149-150. 
(1) – Cálculo feito utilizando as médias mensais encontradas nos livros de despacho da Alfândega. 

 

Outra vertente, não menos importante, foi o mercado de crédito que também 

ofereceu alguns indícios do comportamento econômico da capitania. As escrituras públicas 

dos cartórios do 1º e 2º ofícios de notas do Rio de Janeiro, no período de 1741 a 1750, 

enumeraram o Juízo de Órfãos (2:619$125), a Santa Casa de Misericórdia (15:147$542), 

os homens de negócio (89:045$682), os senhores de engenho (7:136$000) e outros 

investidores não identificados (96:270$199) como credores para empréstimos concedidos 

nesse período. Toda essa fonte de renda totalizou 210:218$548.435 Curioso é que no início 

do século XVIII os homens de negócios (elite mercantil) e os senhores de engenhos (elite 

agrária) emprestavam praticamente, por ano, o mesmo volume de dinheiro, algo pouco 

acima de um conto de reis. Porém, entre os anos de 1741 e 1750 os homens de negócios 

emprestavam valores 12,5 maiores do que os proprietários de engenhos. Sintetizando o 

mercado de créditos, no que diz respeito ao oferecimento de empréstimos, a elite 

açucareira colonial se envolveu num endividamento crônico, sobretudo, em função de sua 

baixa lucratividade e tudo indica que perdeu boa parte desse espaço para os homens de 

negócios.436 Um sintoma para o endividamento dos senhores de engenho foi a insistência 

do Conselho Ultramarino, a partir de 1730, para que a “graça” concedida a esses 

proprietários, desde 1663, renovada de tempos em tempos, na qual suas dívidas fossem 

executadas sobre seus rendimentos (incluindo uma parte da cana moída) e não sobre suas 

propriedades (engenhos, equipamento técnico e escravos), fosse concedida para sempre. 

                                                 
435 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império, p. 191. 
436 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império, p. 199. 
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Esse privilégio acabou sendo estendido aos lavradores que plantavam cana para ser moída 

em engenho alheio.437 

Fazendo uma projeção, na busca de uma precária reprodução econômica, no que se 

refere ao volume de dinheiro que circulou na praça do Rio de Jeneiro para o ano de 1748, 

somando apenas os três contratos indicados na tabela e aplicando sobre eles um lucro 

líquido médio de 132%, chega-se a um valor estimado de 1.287 contos de reis. Agregando 

o volume de dinheiro que teria circulado na capitania, sob a forma de empréstimos, esse 

total se aproximaria de 1.487 contos de reis, além é claro, dos desvios, contrabandos e 

levando em conta que esses valores correspondiam a 10% da previsão da circulação de 

bens e mercadorias. 

Para ilustrar ainda mais sobre o montante de valores que circulava na capitania, nos 

idos de 1748, António José da Silva, Francisco Pires Garcia e Gregório Pereira Farinha, 

três homens de negócios, moradores no Rio de Janeiro, pedem moratória de suas dívidas 

passivas, nas praças do Rio de Janeiro e Lisboa, da ordem de 157:613$614 reis por conta 

de suas dívidas ativas, com devedores no Rio de Janeiro e outras capitanias da Província, 

além de Angola e Colônia do Sacramento que chegavam a 203:157$700.438 Outro exemplo 

foi de José de Souza Barros, proprietário de terras no Guaguaçu, em Iriri e Inhomirim, 

onde mantinha mais de 100 escravos trabalhando em currais de gado, roças de mandioca, 

olarias e serrarias, que, entre 1701 e 1719, efetivou empréstimos a 15 pessoas totalizando 

23:815$000.439 

Além dos contratos de arrematação e do mercado de crédito, talvez um dos 

movimentos mais significativos da economia colonial fluminense tenha sido a ampliação 

do eixo agrário para o mercado ou investimento em bens urbanos. Isso não significa uma 

substituição do interesse da produção açucareira pela aquisição de imóveis urbanos, mas 

foi notório que 

 

parte da elite agrária que conseguira manter sua capacidade de investimento durante as décadas 
de 1660 e 1670, malgrado a crise açucareira, optou por imóveis urbanos, seja como reserva de 
valor ou como fonte alternativa de renda, num momento em que a atividade açucareira 
significava, muito provavelmente, prejuízo ou a realização de lucros muito reduzidos.440 

 

                                                 
437 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 142. 
438 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 246. 
439 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 126-127. 
440 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 214. 
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 Exemplificando numericamente, um sobrado que em média custava 297$500 em 1700, 

encerra o período estudado com uma forte tendência de valorização em 2:148$719, mesmo 

levando em conta que as casas e terrenos tenham mantido uma valorização bem mais 

modesta.441 Essa considerável valorização, apontou para um controle cada vez maior do solo 

urbano e uma concentração da propriedade fundiária urbana, reforçando o caráter excludente 

da estrutura social colonial, em instituições como a Câmara, a Ordem Terceira de São 

Francisco, a Santa Casa da Misericórdia, a Ordem de São Bento e a Companhia de Jesus. 

Dessa forma, em 1750, os beneditinos, por exemplo, possuíam 85 propriedades urbanas (37 

terrenos e 48 casas alugadas)  no Rio de Janeiro442, enquanto o colégio jesuíta na capitania 

dispunha do aluguel de 71 imóveis urbanos, tema que será discutido a seguir. 

 A distinção entre uma elite agrária e uma elite mercantil, com traços bem mais 

definidos no século XVIII, como já indicado anteriormente na participação dos diversos tipos 

de credores, não se tratou de uma ruptura e sim do desenvolvimento e crescimento de uma 

esfera própria na economia colonial, voltada, por exemplo, ao comércio varejista e ao 

abastecimento de gêneros à capitania e demais concentrações humanas como das Minas 

Gerais. Pela constatação de Sheila Faria, a atividade mercantil tornou-se uma fundamental via 

de ascensão social443 e Antonio Carlos Jucá de Sampaio entende que o comércio tornou-se 

uma via ampla de acumulação de bens, evidenciando um papel de caráter estratégico.444 

Uma outra questão que também indicou alterações na lógica econômica colonial do 

Rio de Janeiro, demonstrando sua dinâmica e autonomia, foi a relação entre a produção 

açucareira e a produção de alimentos. Na percepção de Antonio Carlos Jucá de Sampaio “na 

década de 1740 os engenhos são ultrapassados, em participação no valor total, pelas 

propriedades produtoras de alimentos, situação inimaginável para os padrões seiscentistas”, e 

esse autor complementa que “é a produção de alimentos que comanda o sistema agrário da 

capitania”.445 Continuando sua análise, comparou os dados do padre Antonil com os previstos 

por Sebastião da Rocha Pita446, com um distanciamento de 20 anos e início no século XVIII, 

onde o número de engenhos no Rio de Janeiro reduziu de 136447 para 101 com uma queda de 

25,7%, ao passo que a agricultura foi “capaz de abastecer uma cidade em ritmo acelerado de 

                                                 
441 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 208-209. 
442 FRIDMAN, Fânia. Donos do Rio em nome do rei, p. 63-65. 
443 FARIA, Sheila S. de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1998. 
444 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 238-239. 
445 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 117.  
446 PITA, Sebastião da Rocha. História da América portuguesa. Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia; EdUSP, 
1976. 
447 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 140. 
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crescimento, as regiões mineradoras e ainda as embarcações que demandavam 

incessantemente o porto carioca”448, ultrapassando a noção de uma agricultura de 

subsistência. Um sintoma foi o crescimento, comparando os anos de 1727 e 1745, dos 

valores praticados nos contratos de arrematação da cobrança da taxa sobre produtos que 

saíram da praça do Rio de Janeiro em direção as regiões mineradoras, pelos Caminho Novo e 

Caminho Velho, da ordem de 120%, conforme pode ser visto na tabela apresentada 

anteriormente, e o interesse dos arrematadores que superou o contrato dos dízimos 

alfandegários. Tal constatação reforça a ideia de que a produção açucareira no Rio de Janeiro, 

disputou espaço no interesse econômico da produção de gêneros e de outros produtos nesse 

período, considerando que a circulação do açúcar representou, no que diz respeito ao contrato 

dos dízimos alfandegários, aproximadamente 90% conforme já comentado. 

Enfim, o recuo na produção de açúcar e a projeção alcançada pela produção de 

gêneros, nesse período na capitania, podem ser percebidos na comparação do interesse dos 

contratadores pela dízima alfandegária, constituída em 90% pelo comércio do açúcar, que nos 

anos 30 oscilou por 122 contos de reis em contraste com o dízimo sobre produtos taxados, 

apenas para as Minas Gerais, da ordem de 177 contos de reis. Tal comparação foi acentuada 

na década de 40 do século XVIII, na qual o dízimo alfandegário foi de pouco mais de 202 

contos de reis contra o montante de 337 contos de reis para a taxação sobre produtos. Esses 

números também permitem fazer uma primeira aproximação com alguns valores que 

poderiam, mesmo precariamente, estabelecer alguns indícios econômicos e verificar algumas 

transformações na praça do Rio de Janeiro na primeira metade do século XVIII. 

 

A atividade açucareira na capitania do Rio de Janeiro e a produção do colégio jesuíta 

 

Ao se tentar conhecer a produção açucareira na capitania do Rio de Janeiro, alguns 

problemas se apresentaram. Stuart Schwartz, além de indicar a carência de informações, 

lembra que a safra era computada em caixas de madeira que não eram padronizadas em 

termos de capacidade, oscilando entre 20 (294 Kg) , 24 (352 Kg) e 35 (514 Kg) arrobas449 e 

Paulo de Assunção, por exemplo, menciona que às vezes foram utilizadas caixas de madeira 

com 12 arrobas.450 Buscando uma padronização,  em 1670 ocorreu uma tentativa em fixar o 

                                                 
448 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 119. 
449 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos, p. 113. 
450 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos, p. 303. 
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peso da caixa de açúcar em 30 arrobas (441 Kg).451 Provavelmente, essa iniciativa não 

prevaleceu pois em 1698 um Edital fixou o peso máximo da caixa de açúcar, incluindo a 

madeira da caixa, em 40 arrobas.452 

De forma fragmentada, há indicações da produção açucareira na capitania, em 1688, 

com 187.500 arrobas de açúcar e 306.600 arrobas em 1710453 e uma perspectiva de produção 

no Brasil, ainda em 1710, de 1,6 milhões de arrobas com empenho de 650 engenhos e 2,5 

milhões de arrobas em 1760.454  

Na expectativa de uma comparação entre a produção açucareira da capitania do Rio de 

Janeiro, a tabela seguinte representa uma média de produção, de acordo com as anotações de 

Antonil, presumíveis para o ano de 1700. Confirmadas as informações de Antonil, por volta 

de 1700 a capitania do Rio de Janeiro seria responsável por pouco mais de 22% de toda a 

produção da Colônia. 

 

TABELA 5. Produção açucareira na colônia (arrobas x 1.000) - 1700 
Tipo \ Capitania Bahia Pernambuco Rio de Janeiro Total 
Branco macho 280,0 245,0 196,0 721,0 
Mascavado macho 105,0 91,0 87,5 283,5 
Branco batido 63,0 49,0 42,0 154,0 
Mascavado batido 42,0 38,5 28,0 108,5 
Consumo interno 17,5 7,0 4,2 28,7 
Total 507,5 430,5 357,7 1.295,7 
FONTE: Adaptado de ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Lisboa: CNCD, 2001, 
p. 142. Para efeito de cálculo, foi considerado o peso de 35 arrobas por caixa de açúcar conforme indicado pelo autor. 

 

Com relação as bruscas variações do preço do açúcar, na maior parte do século XVII, 

este foi fixado pelo governador. Em alguns anos, por exemplo, 1653 e 1655, os interesses dos 

produtores, que defendiam a cotação em 1$280 reis por arroba,  foi de encontro com os dos 

mercadores da Companhia Geral do Comércio que monopolizou a compra do açúcar, ao 

firmarem posição em 700 reis por arroba, levando o governador a fixar o seu valor em 1$200 

reis. Buscando resolver o impasse, D. Pedro II, em 1687, fixou o preço mínimo por arroba do 

açúcar branco, que no Rio de Janeiro não deveria ser comercializada por menos de 800 reis455, 

além de proibir a fixação daquele valor por autoridades locais, ordenando que 

 

                                                 
451 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 61. 
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454 FERLINI, V. L. Amaral. Terra, trabalho e poder. São Paulo: Brasiliense, 1988 apud LINHARES, Maria 
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aquele artigo fosse vendido livremente. Dez anos depois, tal política sofreu revisão, e a Coroa 
ordenou que os preços anuais do açúcar fossem fixados por acordo entre dois representantes dos 
senhores de engenho e dois dos comerciantes locais, sob a fiscalização da Câmara Municipal.456  

 

Demonstrando uma situação típica do período colonial onde ocorriam uma sucessão 

de bandos, leis, alvarás, provisões e editais, sobre uma mesma questão, um Decreto régio de 

1713 ratificou a determinação de 1697, na qual, os preços do açúcar fossem fixados na 

ocasião da safra anual por uma comissão composta de dois senhores de engenho e dois 

negociantes, mas, colocou a coordenação dessa atividade sob a presidência de um juiz de 

fora.457 

 

TABELA 6. Preço do açúcar (reis por arroba) – 1687/1720 
Ano Branco Mascavado 
1687 $950 -- 
1697 1$350 800 
1698 1$050 500 
1699 1$500 700 
1702 2$000 1$000 
1710 2$066 1$377 
1717 1$800 980 
1720 1$800 -- 

FONTE: Adaptado de ABREU, Maurício de Almeida. Geografia 
histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 57 e SAMPAIO, 
Antonio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império, p. 113. 

 

Estando corretas as anotações do padre jesuíta Antonil, em 20 anos, a contar do final 

do século XVII e início do século XVIII, o preço do açúcar branco macho, oscilou entre oito e 

24 tostões e depois “tornou a dezasseis (sic)”.458 Nesse caso, teriam ocorrido uma brusca 

subida no preço em 200% e em seguida uma queda de 50%. Esses dados se aproximam dos 

registros de preço em $950 em 1687, por arroba de açúcar branco, subindo a 2$066 em 1710 e 

recuando a 1$800 em 1717459, demonstrando a grande oscilação do preço do produto em todo 

século XVIII, com declínio acentuado na década de 1750, levando em conta que os 

holandeses, após a sua expulsão, promoveram uma acelerada produção nas Antilhas, 

descartando o Brasil do quase monopólio para 10% da produção mundial.460 

                                                 
456 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 142. 
457 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 262. 
458 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 139. 
459 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 113. 
460 FRAGOSO, João ; FLORENTINO, Manolo; FARIA, Sheila de Castro. A economia colonial brasileira 
(séculos XVI-XIX), p. 53. 
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Enumerando os custos com a produção do açúcar e detalhando todos os tipos de 

despesas (caixa, pregos, carreto, trapiche, alfândega, frete do navio, descarga em Lisboa, 

armazém e outras), por volta de 1700, o valor de uma caixa de açúcar branco macho com 35 

arrobas, sofreu uma variação para as praças da Bahia (84$560), de Pernambuco (78$420) e 

Rio de Janeiro (72$340).461 A defasagem entre os preços praticados, especificamente na praça 

do Rio de Janeiro, levou em consideração a qualidade inferior da cana cultivada. 

Abordando a produção açucareira do colégio jesuíta do Rio de Janeiro na primeira 

metade do século XVIII, os engenhos Velho e Novo, entre 1706 e 1730 produziram juntos 

160 caixas de açúcar por ano, sendo que a produção em 1740 caiu para 100 caixas por ano.462 

Mesmo assim, em 1757 os engenhos Velho e Novo tiveram sua produção em 20,3 e 30,4 

toneladas de açúcar. Entretanto, enquanto os dois engenhos das terras de Iguaçu acanhavam 

sua produção e a fazenda de Santa Cruz diversificava suas atividades, na década de 40 para 

50, a fazenda de Campos dos Goitacazes, ampliou substancialmente sua produção de açúcar, 

passando de 6 mil Kg em 1740 para mais de 50 toneladas em 1750, sendo que em 1757 

produziu 56,3 toneladas de açúcar, superando, numa comparação isolada, todas as unidades 

da Companhia de Jesus na América portuguesa, incluindo os destacados engenhos da Pitanga 

(50,7 t) e de Cotegipe (30,4 t) na Bahia e de Araçatiba (40,6 t) no Espírito Santo.  

 
 

GRÁFICO 3. Produção de açúcar em algumas instalações jesuítas (toneladas) - 1757 

 
Fonte: Adaptado de ALDEN, Dauril. The making of an enterprise: the society of Jesus in Portugal, its 
empire and beyond 1540-1750. California: Stanford University Press, 1996, p. 426. 
LEGENDA: 1 – Nossa Senhora da Luz (Recife) 2 – Monjope (Olinda) 
  3 – Pitanga (Bahia)   4 – Cotegipe (Bahia) 
  5 – Araçatiba (Espírito Santo) 6 – Sergipe do Conde (Santo Antão)(*) 
  7 – Engenho Velho (Rio de Janeiro) 8 – Engenho Novo (Rio de Janeiro) 
  9 – Fazenda de Campos dos Goitacazes (Rio de Janeiro) 
(*) Média da produção anual, entre os anos de 1745-1755. 
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O gráfico anterior mostra o desempenho das principais instalações jesuítas, no ano de 

1757, que se dedicaram à produção açucareira. Somando toda a produção indicada no gráfico, 

chegamos a um total de 293,24 toneladas de açúcar anual.  Estão fora do gráfico os resultados 

da atividade açucareira anual dos engenhos da Pitanga (Santo Antão - 16,385 ton), de Santana 

de Ilheus (Santo Antão - 4,466 ton), de Ibirajuba (Pará – 5,075 ton) e São Bonifácio 

(Maranhão – 1,617 ton), porque as referências dos anos indicadas nessa produção variam 

entre 1746 e 1760, sendo tomados valores médios anuais. 

A fazenda de Santa Cruz, que também muito contribuiu na produção açucareira, pela 

sua admirável extensão, qualidades naturais, com destaque para os rios Itaguai e Guandu, e 

investimentos em um complexo hidráulico com construção de canais, diques e comportas, foi 

a unidade produtora que mais diversificou as suas atividades, em açucareira, pecuária, variada 

produção de alimentos e formação de mão de obra especializada e, portanto, não se dedicou 

especificamente a determinada atividade.  

Levando em conta essas informações, na década de 1750 os jesuítas, em todo Brasil, 

produziram mais de 320 toneladas de açúcar, em média anual, com destaque para os engenhos 

jesuítas do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.463 Mesmo com essa aparente pujança na 

produção açucareira, Dauril Alden indica a possibilidade das unidades produtoras de açúcar 

jesuítas no Brasil colonial terem contribuído com “pouco menos de 3% das exportações do 

Brasil”464, informação que precisa de uma avaliação mais apurada. 

 

Diversificação das atividades lucrativas do colégio jesuíta do Rio de Janeiro 

 

A questão de atrelar o desempenho da economia colonial do Rio de Janeiro e por via 

de consequência os resultados financeiros do colégio jesuíta, exclusivamente à produção de 

açúcar e seus derivados precisa ser mais discutida. Nesse sentido, antes de deliberar sobre a 

questão da diversificação, torna-se necessário enumerar a tipificação das fazendas e engenhos 

jesuítas adstritos ao colégio da capitania. 

Segundo os relatórios dos padres reitores Emanuel de Siqueira e Joannes Honorato, 

com relação à escravaria, em 1743 a fazenda de São Cristovão tinha um total de 250 escravos 

e em 1754 contava com menos 15 cativos daquele total, respectivamente. Na execução do 

sequestro em novembro de 1759, através do inventário feito pelo desembargador de agravos 
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da Relação do Rio de Janeiro Manoel de Afonseca Brandão a fazenda possuía em sua 

estrutura uma casa de vivenda, uma capela, um armazém, um curtume, uma olaria, um forno 

de cozer louças e outro de cozer cal, uma casa de farinha, 76 senzalas de telha, uma de palha e 

24 separadas destinadas aos lazarentos (leprosos), casas para jogos, um total de 329 escravos 

e ainda, 50 bois de carros, 74 bois de matança, oito bois e oito vacas, cinco vitelas, dois 

bezerros, 15 ovelhas, um carneiro, cinco borregos e três cavalos. Suas atividades eram 

centradas na produção de alimentos, frutas, legumes, cal, tijolo, telhas, artigos de ferro e a 

extração de madeira, artigo muito importante para a construção das caixas de açúcar, de 

móveis, de imóveis, de embarcações e como fonte de combustível das fornalhas.465 

A fazenda de Papucaia, localizada nas terras de São Barnabé, mostrou-se pouco 

propícia ao gado ou à policultura. Voltada mais à produção de farinha de mandioca, em 1754, 

era considerada pela importância dessa produção, devido as características do clima e solo da 

região, empregando 223 escravos, ampliada essa população para 314 em 1759466, mantendo 

em suas terras 215 bois e 20 cavalos.467 

No extremo Sul da capitania ficava a fazenda de Santa Cruz. No sequestro, realizado 

em 1759, foram contabilizados 1.016 escravos, um complexo de 22 currais onde eram criadas  

8.000 cabeças de gado vacum, 200 carneiros, 1.200 cavalos e vários burros de serviços. 

Contava com um engenho real (movimentado por força hidráulica) com canaviais próprios, 

várias oficinas (ferraria, tecelagem, olaria, carpintaria, curtume e prata lavrada), fábrica de 

farinha e cal, maquinaria para descascar o arroz, uma engenhoca de aguardente, um estaleiro e 

porto para embarcações, três viveiros de peixe e açougue. Considerando toda essa estrutura, 

produziu artigos de couro e ferro, açúcar, arroz, mandioca, feijão, algodão, milho, hortaliças, 

legumes, frutas,  além da pecuária e formação de mão de obra especializada. Contava ainda 

com um hospital, uma enfermaria e uma botica.468 

Foi constatado, no período do sequestro, que as terras da fazenda  de Sant’Anna de 

Macaé compunham 15 mil braças e outra porção de terra na barra do rio Macaé. Suas 

instalações continham uma ferraria, uma carpintaria, casas de vivenda, uma casa de purgar o 

açúcar, uma casa de fazer aguardente e uma botica, além de bois, cavalos, carneiros e outros 

animais. A fazenda, a plantação de cana, 70 alqueires de mandioca e 217 escravos foram 

arrematados por 31:302$023 reis em 1776. A rigor, o engenho foi construído dois anos antes 
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da expulsão da Ordem, próximo à lagoa de Imboacica.469 De acordo com Serafim Leite a 

produção da fazenda, em 1737, era pouca, consistindo em madeira, peixe seco, alguma 

farinha e pouco gado.470 

As fontes indicam que o colégio jesuíta do Rio de Janeiro não deu muita importância a 

fazenda de Campos Novos, considerando que entre as décadas de 40 e 50, do século XVIII, 

sua população escrava foi discretamente aumentada em apenas 27 escravos, levando em conta 

que os padrões da escravaria nas fazendas e engenhos jesuítas ampliaram de 69 escravos 

(Engenho Velho) a 266 (Fazenda de Santa Cruz), entre os anos de 1743 e 1759, num total de 

622 escravos. A dedicação da fazenda concentrou-se na criação de gado, produção de 

alimentos e extração de madeira.471 

A única instalação do colégio que não tinha vida autônoma, sob a ponto de vista 

econômico, foi a fazenda de São Francisco Xavier, mais utilizada para hospedaria de 

religiosos, extração de madeira e trânsito de rebanho. Os engenhos Velho e Novo, até mesmo 

pelas suas indicações, tinham sua vocação voltada à produção açucareira, contando em 1759 

com 285 e 319 escravos, respectivamente. Com relação a fazenda de Campos dos Goitacazes 

e de Sant’Anna de Macaé, os detalhes a respeito de suas instalações, em 1759, ainda são 

desconhecidos. 

 

MAPA 3 – Localização e principais atividades das unidades produtoras jesuítas do 
colégio do Rio de Janeiro 

   
FONTE: Adaptado de LEITE, Serrafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro; Lisboa: Livraria Portugália, 1945. 
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Os engenhos Velho e Novo, além das típicas instalações características de qualquer 

engenho, possuíam “casa de aguardente”, 138 e 122 bois, respectivamente, sendo que o 

engenho Velho dispunha, no sequestro, de uma “casa de farinha”. 

A estrutura de algumas unidades produtoras jesuítas do Rio de Janeiro mostra uma 

acentuada vocação para a produção de alimentos estabelecida em função da disponibilidade 

de mão de obra cativa, de espaços abertos, remanejados ou não pelas suas condições 

geográficas naturais, da capacidade logística e tecnológica necessária e suficiente e uma 

gestão hábil, efetiva e determinada. Dentro desses critérios, por exemplo, a fazenda de São 

Cristovão, a mais próxima da cidade e estabelecida numa área bem irrigada, dedicou-se a 

produção de artigos voltados à construção de imóveis, ao cultivo de canteiros voltados à 

plantação e comercialização de frutas, verduras e hortaliças. Atentos ao crescimento urbano e 

as demandas dos produtos necessários ao mesmo, a olaria e o forno de cozer cal, tendo como 

matéria prima os crustáceos de seus manguezais, a fazenda de São Cristovão produziu telhas, 

tijolos e cal, chegando inclusive, o colégio do Rio de Janeiro, ao privilégio do recebimento do 

imposto sobre pregos.472 

Da mesma forma, a fazenda de Papucaia, situada às margens do rio de mesma 

toponímia e a distância média em relação às fazendas do Norte da capitania, considerando a 

propícia e natural tendência de suas terras, voltou-se à produção de farinha de mandioca, 

principal produto entre os quatro gêneros de alimentos mais consumidos no Rio de Janeiro no 

século XVIII (farinha 57%, milho 17%, arroz 14% e feijão 12%) sendo o “mantimento 

comum que sustenta as gentes no Brasil [...] brancos, índios e escravos da Guiné”.473 

A diversificação já era presente no início do século XVIII, pois, o colégio, em 1701, 

dispunha em sua receita financeira, de pelo menos seis categorias de renda diferentes: venda 

de gado 3:960$000 reis; venda de açúcar 4:400$00 reis; venda de farinha 880$000 reis; venda 

na botica do colégio 880$000 reis; alugueis 1:320$000 reis; dotação régia  1:100$000 reis, 

perfazendo um total de 12:540$000 reis.474 

Via de regra, no período colonial, a criação de gado ocorreu nos chamados sertões. 

Sendo corretas as informações de Antonil colhidas “por informação de vários que correram 

este sertão”475, a maior concentração de gado ocorreu nos currais dos sertões da Bahia e de 

Pernambuco às margens do rio São Francisco, indicadas pelo padre jesuíta em algo próximo 
                                                 
472 FRIDMAN, Fânia. Donos do Rio em nome do rei, p. 31. 
473 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. A morfologia da escassez: crises de subsistência e política econômica 
no Brasil colônia (Salvador e Rio de Janeiro, 1680-1790). Tese. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1990, 
p. 83; 103. 
474 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 360. 
475 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 199. 



 135 

de meio milhão e 800 mil cabeças, respectivamente. No caso do Rio de Janeiro esse número é 

bem modesto, sendo registrado 60 mil cabeças de gado. Antonil relata que os únicos currais 

que a capitania dispunha, no início do século XVIII estavam “nos campos de Santa Cruz, 

distantes catorze léguas da cidade, nos Campos Novos do rio de São João, distantes trinta e 

nos Goitacazes, distantes oitenta léguas”.476 As fazendas jesuítas do Rio de Janeiro 

contrariando a tendência da criação de gado em sertões, procurou ocupar áreas litorâneas e 

mudando suas características de subsidiária da economia açucareira, no século XVIII, a 

criação de gado perseguiu sua própria trajetória, baseada no fornecimento de carne, de 

courama e na reposição de reses do próprio plantel. 

 

TABELA 7. Cabeças de gado pertencentes ao colégio do Rio de Janeiro - 1701/1757 

Ano Bovino Equino Ovino Total 
1701 20.000 1.800 1.000 22.800 
1707 17.780 2.864 ---- 20.644 
1725 25.133 ---- 5.600 30.733 
1732 15.000 5.500 ---- 20.500 
1736 15.500 5.000 ---- 20.500 
1738 23.836 4.443 199 28.478 
1743 35.378 5.158 532 41.068 
1757 29.141 5.780 92 35.013 

FONTE: Catalogus Archivum Romano Socitates Iesu (ARSI). Brasiliae. 6-I (1701-1757) e 6-II. 

 

Tendo como certas as previsões de Antonil, para o início do século XVIII, o colégio 

jesuíta do Rio de Janeiro foi proprietário de mais de 33% de todo gado da capitania e, de 

acordo com os autos de sequestro disponíveis, a distribuição da criação do gado vacum estava 

composta da seguinte forma:  

 

TABELA 8. Plantel de gado vacum do colégio do Rio de Janeiro no sequestro 
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 
Fazenda de Santa Cruz 8.000 Fazenda de São Cristovão 147 
Fazenda de Papucaia 215 Fazenda de Campos Novos 1.367 
Fazenda de S. de Macaé ? Fazenda de C. dos Goitacazes ? 
Fazenda de S.F. Xavier ---- Engenho Velho 138 
Engenho Novo 122 TOTAL 9.989 

 

Quanto a fazenda de Campos dos Goitacazes, Alberto Lamego faz referência a 

existência de 9.000 cabeças de gado vacum e 1.000 cavalar, quando, em nome da coroa 

portuguesa, em 1759, o desembargador João Cardoso de Azevedo teria expropriado a 

                                                 
476 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 200. 
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fazenda477 e Keith e Edwards registram que “ao tempo do confisco havia, por exemplo, 

16.580 cabeças de gado na fazenda do colégio ao norte do Rio de Janeiro”.478 Esses dados são 

intrigantes pois, até agora o único inventário encontrado relativo a fazenda é de 1794, ou seja 

35 anos após o sequestro, quando a mesma foi arrematada pelo alferes Joaquim Vicente dos 

Reis.479 As fontes, utilizadas nesta pesquisa, indicam a presença de 29.141 bois em 1757 em 

todas as instalações do colégio. Integrando esse número aos dados de dois anos após, existe 

uma diferença de 19.152 bois que as fontes trabalhadas não permitiram definir. 

De uma ou outra forma, o destaque da pecuária foi nítido nas unidades produtoras 

mais afastadas do termo da cidade, como foi o caso da fazenda de Campos dos Goitacazes. 

Essa atividade não dependia de nenhuma infraestrutura mais complexa, sendo necessário 

apenas um pasto nativo, além disso, algumas razões de ordem prática se apresentaram como 

justificativa para tal escolha:  a ameaça de índios hostis, a existência de pastos naturais em 

abundância e a possibilidade de uma saída compulsória, considerando os permanentes 

conflitos pela posse da terra, especificamente na região Norte, entre os herdeiros do ex-

governador Salvador Correia de Sá e Benevides, os descendentes dos sete capitães e as ordens 

religiosas, especificamente jesuítas e beneditinos. O padre jesuíta Serafim Leite, 

provavelmente por todos esses conflitos, chamou a região de Campos dos Goitacazes de 

“paraíso do gado e inferno dos homens”.480 Assim, a criação de gado se apresentou como uma 

opção mais viável, devido a sua característica de mobilidade, situação, que na região Norte, se 

estendeu até o século XVIII quando se iniciou a ampliação da pecuária para a cana de 

açúcar.481 

Com relação ao investimento em bens urbanos, essa prática já era uma tendência das 

ordens religiosas na Europa como uma forma mais segura e permanente de renda.482 

Comparando os percentuais dos numerários que Dauril Alden chamou de “rendimento 

urbano”, ou seja, aqueles provenientes de alugueis de imóveis em área urbana e os indicados 

como “fontes de renda do açúcar” para o colégio jesuíta do Rio de Janeiro, na tabela a seguir, 

algumas indicações se apresentam. Nota-se que nas duas décadas iniciais do século XVIII o 

rendimento referente à venda de açúcar teve uma tendência em aumentar e foi maior do que o 

colégio do Rio de Janeiro recebeu sobre a forma de alugueis urbanos, embora, na década de 

                                                 
477 LAMEGO, Alberto. Terra goitacá à luz de documentos inéditos apud CARVALHO, Anna Maria Fausto 
Monteiro de. A forma e a imagem, p. 131. 
478 KEITH, Henry H. e EDWARDS, S. F. Conflito e continuidade na sociedade brasileira: ensaios, p. 36. 
479 AMANTINO, Marcia. Os jesuítas e seus bens na capitania do Rio de Janeiro, século XVIII, p. 11.  
480 LEITE, Serafim, História da Companhia de Jesus no Brasil. v. 4, p. 163-164. 
481 FARIA. Sheila de Castro. A colônia em movimento, p. 30-31. 
482 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 395. 
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30, o percentual da renda urbana mais que triplicou. Essa situação se modificou no transcorrer 

dos anos de 1739 e 1743  quando o rendimento urbano foi superior ao produzido nas fazendas 

e engenhos. Continuando essa tendência, a prática financeira do aluguel se pronunciou cada 

vez mais, embora o comprometimento com a produção de açúcar também  tenha continuado. 

Convém lembrar que o rendimento relativo aos arrendamentos para pastagem e 

cultivo, embora com valores menores do que os contratos de alugueis urbanos, continuaram, a 

ponto da década de 1750, indicar a existência de 270 desse tipo de contrato ligados ao colégio 

jesuíta do Rio de Janeiro, com base no “Livro do arrendamento e assentamentos de foros e 

fazendas que foram dos jesuítas de 1751-1758”, tendo como exemplos os contratos feitos pelo 

colégio com José Ribeiro da Silva para pastagem de seus 32 bois por 76$800 reis e com o 

capitão Severino Pães para plantar mandioca e legumes por 16$000 reis.483 A exploração das 

terras de Iguaçu nessa atividade lucrativa envolveu “terrenos do Andaraí Grande, Andaraí 

Pequeno, São Cristovão, Inhaúma, Pedregulho, Caju, parte da Tijuca e São Gonçalo”.484  

 

 
TABELA 9. Principais fontes de renda do Colégio do Rio  de  Janeiro – 1701/1757 
Ano Açúcar 

(%) 
Urbana 
(%) 

Diversos 
(%) 

Ano Açúcar 
(%) 

Urbana 
(%) 

Diversos 
(%) 

1701 35,1 10,5 54,4 1739 18,2 24,2 57,6 
1722 44,8 34,9 20,3 1743 6,2 29,6 64,2 
1736 40,6 36,2 23,2 1757 33,9 20,4 45,7 
FONTE: ALDEN, Dauril. The making of an enterprise: the Society of Jesus in Portugal, its empire and beyond 1540-
1750. California: Stanford University Press, 1996, p. 400. 

 

Detalhando as propriedades na cidade após a intervenção pombalina, os 71 imóveis 

urbanos que pertenceram ao colégio do Rio de Janeiro apresentaram características 

variadas com predominância para construções térreas em número de 37 sendo 12 na 

Travessa da Quitanda e 11 na Rua Direita. A segunda preferência recaiu sobre imóveis de 

dois pavimentos (sobrado) em número de 27, dos quais 15 estavam na Rua Direita. 

Especificamente no ano de 1760, foi apresentado o montante de 6:551$040 reis como total 

de rendimentos provenientes desses alugueis.485 

Na percepção de Dauril Alden, em 1739 as fontes econômicas da renda urbana com 

alugueis provenientes das propriedades jesuítas na cidade, atingiram 24,2% da renda total do 

colégio comparada com 18,2% dos rendimentos provenientes da produção  de açúcar em 

                                                 
483 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 404-405. 
484 AMANTINO, Marcia. A fazenda jesuítica de São Cristovão, p. 146. 
485 CAVALCANTE, Nireu. O Rio de Janeiro Setecentista apud AMANTINO, Márcia. A expulsão dos jesuítas da 
capitania do Rio de Janeiro e o confisco de seus bens. R. IHGB, Rio de Janeiro, n. 443. abr./jun. 2009, p. 181. 
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todas as propriedades dedicadas a essa tarefa. Segundo esse pesquisador, no ano de 1743 a 

disparidade foi ainda maior, sendo garantido pelos alugueis o valor relativo a quase 30% 

comparado a 6,2% com a  atividade açucareira, talvez a mais baixa contribuição do açúcar em 

toda existência do colégio no período colonial.486 Todavia, de acordo com as fontes 

trabalhadas, essa relação diferenciada teria ocorrido no ano de 1742 e numa desproporção 

menos acentuada, conforme será visto a seguir. 

Utilizando esse mesmo raciocínio mas, agora levando em conta os rendimentos 

chamados diversos, excludentes do açúcar e dos alugueis, nota-se que as atividades como a 

venda da carne e derivados, de gêneros e outros produtos e serviços, também teve uma 

significativa participação a partir do final dos anos 30 ultrapassando 57%, quando a produção 

de açúcar contribuiu com pouco mais de 18%, os alugueis com 24,2%. Essa análise permite 

afirmar que a produção açucareira, o rendimento de alugueis e a produção de gêneros, 

notadamente a carne e seus derivados, dividiram o interesse e tornaram-se justapostos na 

administração secular dos jesuítas na capitania do Rio de Janeiro. 

Talvez em função disso, entre outras contendas que os jesuítas enfrentaram, as maiores 

delas tenham sido com a Câmara do Rio de Janeiro. Além das disputas por espaços de terras, 

em 1730 a Câmara questionou sobre a venda de carnes em um açougue aberto pelo colégio 

sem autorização. O reitor informou que o colégio tinha autorização, possivelmente extraviada 

no incêndio provocado nos cartórios pelos franceses e que o funcionamento deste açougue 

tinha sido provisório, mas, que iriam cortar e vender seu gado no açougue público como 

outros fazendeiros.487 Ao que parece, o corte do boi e a venda da carne tornou-se uma 

atividade que despertou atenção não só dos jesuítas e camaristas, porque, entre 1739 e 1741 

ocorreu uma disputa entre a Câmara e o provedor da Fazenda Real em torno da posição do 

curral que recolhia o gado destinado ao açougue.488 

A pecuária tornou-se uma opção mais adequada às unidades produtoras afastadas do 

termo da cidade pelas razões já apresentadas anteriormente e também porque essa atividade, 

quando realizada mais distante, não teria como obstáculo o transporte. No caso da fazenda de 

Campos dos Goitacazes, situada na região mais distante no Norte da capitania, com forte 

dedicação à produção de açúcar e pecuária, a questão foi equacionada com a existência de 

instalações, à meio caminho, para o descanso e engorda do gado utilizando as instalações das 

fazendas de Sant’Anna de Macaé e de Campos Novos. 

                                                 
486 ALDEN, Dauril. The making of an enterprise, p. 400. 
487 AMANTINO, Marcia. Santa Cruz: de legado dos jesuítas a perola da Coroa. No Prelo. 
488 LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas, p. 38. 
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A presença da mão de obra escrava nas unidades produtoras jesuítas do Rio de Janeiro 

 

Quanto ao aditamento de escravos no colégio do Rio de Janeiro, ao longo da primeira 

metade do século XVIII, foi surpreendente a ampliação dessa categoria de mão de obra, em 

especial quanto aos trinta anos iniciais neste século. No decorrer de 18 anos, o implemento foi 

de 100 escravos, ao iniciar a centúria e, nos próximos sete e quatro anos, tal ampliação foi de 

200 e 300 escravos, respectivamente. Nos dois anos sequenciais (1736-1738) o crescimento 

foi admiravelmente da ordem de 1.086 indivíduos. 

A crescente incorporação de escravos, ao se constatar uma evolução em mais de 279%  

entre os primeiros 57 anos do século XVIII, indicou a percepção aguçada e o interesse dos 

administradores jesuítas em acompanhar as transformações ocorridas na dinâmica econômica 

da capitania na busca pela diversidade do patrimônio em bens semoventes e sua ampliação, 

levando a práticas que demonstraram que eles se adaptaram à economia colonial, na 

permanente busca em obter um melhor rendimento, através de uma gestão firme, determinada 

e sensível as nuances da capitania. 

Com relação a esse aspecto, nas propriedades jesuítas do colégio do Rio de Janeiro, 

durante a elaboração dos autos de sequestro e inventários iniciados no ano de  1759, relativos 

às fazendas e engenhos de Santa Cruz, São Cristóvão, Engenho Novo, Engenho Velho, 

Campos Novos e Papucaia foram totalizados 2.505 escravos, não levando em conta essa 

população nas fazendas de Campo dos Goitacazes e de Sant’Anna de Macaé, cujos 

inventários, relativos ao período do sequestro ainda são desconhecidos. Como pode ser 

observado na tabela 11, embora o ano de 1754 tenha indicado um decréscimo em algumas 

unidades, a tendência foi sempre de evolução quanto ao efetivo total de escravos. Foi essa a 

percepção de Marcia Amantino ao comparar a população escrava da fazenda de Campos 

Novos, em 1759 com 190 indivíduos, mas ampliada para 321 cativos, de acordo com o 

inventário feito em 1771, ou seja, 12 anos após o sequestro. Sua análise, dentro desse 

raciocínio de crescimento da escravaria, considerou que em 1754, as fazendas de Sant’Anna 

de Macaé e de Campos dos Goitacazes, tinham, respectivamente, 60 e 820 escravos, mas, “em 

1776 a fazenda de Macaé, 217 escravos e no ato de arrematação da fazenda de Campos dos 

Goitacazes, em 1794, o alferes Joaquim Vicente dos Reis, declarou estar adquirindo a fazenda 

com 1.435 escravos”.489 

 

                                                 
489 AMANTINO, Marcia. Macaé nos séculos XVII e XVIII, p. 54-55 e AMANTINO, Marcia. Os jesuítas e seus 
bens na capitania do Rio de Janeiro, século XVIII. 
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TABELA 10. Variação da população escrava pós-sequestro (algumas unidades) 
Unidade produtora 1754 1759 1771 1776 1794 
Fazenda de Campos Novos 190 190 321 -- -- 
Fazenda de Sant’Anna de Macaé 60 ? ? 217 -- 
Fazenda de Campos dos Goitacazes 820 ? ? ? 1.435 
FONTE: AMANTINO, Marcia. Os jesuítas e seus bens na capitania do Rio de Janeiro, século XVIII. In Seminário A 
Companhia de Jesus na América: pesquisas e contrastes. PUC RJ, 4 nov. 2011. 

 

Há indícios de que a estratégia, entre os anos de 1743 e 1754, foi de investir mais nas 

unidades produtoras da região Norte em detrimento daquelas situadas nas terras de Iguaçu, 

Macacu e extremo Sul, que sofreram decréscimos, em onze anos, provavelmente por morte 

natural ou por não ocorrerem novas aquisições ou, no caso de acontecerem, terem sido em 

escala muito pequena, inclusive na imponente fazenda de Santa Cruz. Assim, entre esses anos 

a fazenda de Sant’Anna de Macaé quase dobrou o número de escravos, a de Campos Novos 

aumentou seus recursos humanos em mão de obra escrava em 16% e a de Campos dos 

Goitacazes ampliou sua escravaria, expressivamente, em 320 indivíduos. 

 

TABELA 11. População escrava do colégio do Rio de Janeiro – 1743/1754 e 1759 
Incor-   Escravos  Variação 

pora- Unidade produtora    1754/59 

ção  1743 1754 1759  

 Engenho Velho 216 200 284 84 
1565 Engenho Novo 200 148 319 171 
 Fazenda de São Cristovão 250 235 329 94 
1571 Fazenda de Papucaia 225 223 314 91 
1589 Fazenda de Santa Cruz 750 740 1.016 276 
1630 Fazenda de Sant’Anna de Macaé 33 60 ? ? 
1630 Fazenda de Campos dos Goitacazes 500 820 ? ? 
1630 Fazenda de Campos Novos 163 190 190 0 
1659(?) Fazenda de São Francisco Xavier -- -- 53 53 
 T O T A L 2.337 2.616 2.505 -- 
FONTES: AMANTINO, Marcia. Macaé nos séculos XVII e XVIII: catolicismo e povoamento. In AMANTINO, 
Marcia; RODRIGUES, Claudia; ENGEMANN, Carlos; FREIRE, Jonis (orgs.). Povoamento, catocilismo e 
escravidão na antiga Macaé (séculos XVII ao XIX). Rio de Janeiro: Apicuri, 2011, p. 54-55; AMANTINO, Marcia. A 
fazenda jesuítica de São Cristovão: espaços de sociabilidades cativas e mestiças In PAIVA, Eduardo França; 
AMANTINO, Marcia; IVO, Isnara Pereira (orgs.). Escravidão, mestiçagens, paisagens e espaços. São Paulo: 
Annablume, 2011, p. 150-151;  e AMANTINO, Marcia. Os jesuítas e seus bens na capitania do Rio de Janeiro, 
século XVIII. In Seminário A Companhia de Jesus na América: pesquisas e contrastes. PUC RJ, 4 nov. 2011. 

 

Com essa percepção, as unidades produtoras do colégio do Rio de Janeiro teriam 

contrariado a lógica econômica da capitania pois, continuou investindo na produção 

açucareira, sem afastar-se da pecuária, onde é claro, tal atividade vislumbrou sua 

potencialidade, ou seja, na sua unidade produtora do extremo Norte da capitania o que 

provavelmente no ano de 1757, fez o açúcar voltar a render mais (33,9%) para o colégio 

jesuíta do que o rendimento auferido com alugueis (20,4%). Infelizmente, ainda não dispomos 
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da população escrava na fazenda de Campos dos Goitacazes em 1759, mas, pela lógica e 

resultados apontados na produção açucareira deve ter ultrapassado a soma dos 1.000 

indivíduos, percepção que ocorreu na fazenda de Santa Cruz, extrema ao Sul da capitania que 

passou de 740 escravos (1754) para 1.016 em 1759. 

Na busca de uma comparação e observando os dados disponíveis sobre o número de 

escravos empregados em instalações produtivas, na capitania do Rio de Janeiro, de um total 

de 136 engenhos existentes no início do século XVIII490, a amostragem de 53 desses, feita por 

Maurício de Abreu, indica que funcionavam, no Rio de Janeiro, 18 deles com um grupo de 

um a dez escravos, 12 tinham entre 11 e 20 escravos, 11 realizavam suas atividades utilizando 

a força de trabalho de 21 a 30 escravos, sete tinham entre 31 e 40 escravos, dois entre 41 e 50 

escravos, dois entre 51 e 100 e apenas o engenho de Nossa Senhora da Cabeça, que pertenceu 

ao governador Salvador Correia de Sá e Benevides, situado na baixada de Jacarepaguá, 

chegou a possuir 172 escravos “de Guiné” e sete gentios da terra.491 

Outra representação foi dos 22 engenhos que pertenceram às famílias de cristãos 

novos, perseguidos pela Inquisição e que foram confiscados pela Coroa, nos primeiros 25 

anos do século XVIII no Rio de Janeiro. A maioria tinha menos de 50 escravos com exceção 

dos engenhos da tabela a seguir. 

 

TABELA 12. Engenhos de cristãos novos confiscados no Rio de Janeiro – 1700/1725 
Engenho Proprietário Localização Nº de escravos 

Vera Cruz João Dique de Souza Guaxindiba 90 
São Paio Isabel Gomes da Silva  

viúva de Manoel de 
Paredes da Costa 

 
Sapopemba 

 
84 

N.S. de Guadalupe Isabel de Barros da Silva  
viúva de Bento de Lucena 
Montarroio 

Ilha do Governador 
(Guaguaçu) 

 
62 

N.S. de 
Montesserrate 

Ana do Vale 
viúva de Duarte 
Rodrigues de Andrade 

Guaxindiba 
(Columbandê) 

 
123 

FONTE: ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 103; 124. 

 

Recortando a pesquisa de Schwartz sobre a distribuição do capital nos engenhos 

baianos, entre 1716 e 1769, encontrou-se o investimento na escravaria que variou de 5,1 a 

14,3 contos de reis. Fazendo uma média de 90$000 reis por escravo, estimou-se em 56 e 159 

                                                 
490 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 82. 
491 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 2, p. 103; 114-115. 
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o número médio de escravos nos engenhos por ele estudados.492 Da mesma forma, buscando 

estabelecer uma média na amostragem dos 52 engenhos feita por Maurício de Abreu, aos 

quais foram estabelecidas faixas do efetivo de escravos e tomando por base o limite superior, 

acrescentando o quantitativo de escravos dos quatro engenhos que pertenceram a cristão 

novos, confiscados pela Coroa, e do engenho que pertenceu ao governador Salvador Correia 

de Sá e Benevides, chegamos a uma média de 33 escravos. Essa média é apenas uma tentativa 

de aproximação considerando a falta de informações mais precisas e completas. De qualquer 

forma, com base no que foi descrito, não é difícil concluir que das nove instalações que 

pertenceram ao colégio jesuíta do Rio de Janeiro, apenas a fazenda de São Francisco Xavier, 

teria um efetivo de escravos próximo à média das unidades produtoras de açúcar na capitania, 

sendo que nas demais, a escravaria foi bem considerável, sem deixar de perceber que as 

fazendas jesuítas diversificaram significativamente suas atividades produtivas e, 

diferentemente da maioria dos engenhos da capitania fora do contexto jesuíta que optavam 

mais por escravos do sexo masculino, os jesuítas procuraram um equilíbrio sexual em sua 

escravaria. 

Conforme pode ser observado na tabela em discussão, para o ano de 1754, foi notável 

a atenção que o colégio deu à presença de mão de obra nas unidades produtoras 

geograficamente implantadas nos extremos Sul, na fazenda de Santa Cruz, e ao Norte na 

fazenda de Campos dos Goitacazes, com 28,3% e 31,3% do total da mão de obra escrava, 

respectivamente, totalizando quase 60% de todas as unidades jesuítas no Rio de Janeiro. 

Contextualizando essa observação pode-se inferir que a existência de mão de obra escrava 

nessas duas unidades produtoras acompanhou a demanda da produção de alimentos na qual a 

capitania se envolveu, conforme anteriormente comentado. Os riscos existentes na centúria 

anterior com invasões estrangeiras e ataques de índios hostis foram minimizados e essas 

instalações, além de possuírem limites mais amplos, inclusive necessários a preparação de 

pastos, tornaram-se mais convenientes em atender a diversidade da produção mais eminente 

que foi a pecuária, tanto do boi em pé como do corte da carne e o aproveitamento da courama, 

sem abandonar, a  atividade açucareira, aliás muito ampliada na fazenda de Campos dos 

Goitacazes. 

 

 

 

                                                 
492 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos, p. 187-188. 
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Análise dos demais colégios na América portuguesa 

 

Nesse tópico, será discutida a dimensão das diferenças e similitudes entre os colégios 

das capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco e Bahia. 

Observando as tabelas 16 e 17, a seguir, nota-se que a partir de 1738, aparecem 

devidamente diferenciados, índios e negros em todas as relações. Entre os anos de 1701 e 

1736, a indicação da mão de obra apenas se refere a “servos”. A princípio se ignorou as 

razões da omissão de indígenas nos anos anteriores a 1738, como também nenhuma 

explicação foi encontrada para a distinção entre a presença de indígenas e escravos negros nos 

três últimos anos registrados (1738, 1743 e 1757).  Buscando uma resposta, a indicação de 

servos foi comparada a presença de 2.800 índios nos quatro aldeamentos fluminenses 

administrados pelos jesuítas (São Lourenço, São Barnabé, São Pedro e São Francisco Xavier 

de Itinga), no ano de 1701493, com o Catálogo ARSI que apontou 950 servos. A partir desse 

desencontro de números (2.800 e 950) percebe-se que a quantidade de servos no Catálogo 

ARSI, para os anos de 1707, 1725, 1732 e 1736 apenas aumentou de 900 para 1.500. A partir 

de 1738, as fontes registraram um contínuo aumento, agora de negros em 1738 (2.586), 1743 

(2.337) e 1757 (2.651).  

Essa mesma lógica foi encontrada nos outros colégios, ou seja, primeiro comparando 

a indicação de servos do Catálogo ARSI com o correspondente registro de Maurício de Abreu 

para indígenas no ano de 1701 e depois, a última indicação de servos (1736) comparando com 

o registro de negros para os anos seguintes (1738 a 1757) no intuito de verificar a possível 

coerência e continuidade desses números. 

 

TABELA 13. Indicação de servos e índios aldeados nos colégios jesuítas – 1701 
Colégio Nº de servos (1) Nº de índios (2) 
São Paulo 60 > 1.000 
Espírito Santo 200 1.100 
Pernambuco 920 6.700 
Bahia 758 4.850 

FONTES: (1) Catalogus Archivum Romano Societates Iesu (ARSI). Brasiliae. 6-I e 6 II 
(1701-1757) e (2) Abreu (v. 1, 2010: 195). 

 

 

Novamente ocorreu uma forte divergência entre os números apresentados, para o 

ano de 1701, possivelmente indicando que se tratou de referências ligadas a categorias 

diferentes. Continuando, a tabela a seguir apresenta a última indicação de servos no Catálogo 

                                                 
493 ABREU, Maurício de Almeida. Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 195. 
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ARSI, correspondente ao ano de 1736 e da primeira a última indicação de negros (1738-1757) 

no sentido de verificar uma possível continuidade. 

 
TABELA 14. Indicação de servos e negros nos colégios jesuítas – 1736/1757 

Colégio servos 1736  negros 1738  negros 1743  negros 1757  
São Paulo 357 370 264 406 
E. Santo 535 583 633 826 
Pernambuco 104 455 192 523 
Bahia 1.057 1.466 1.437 1.527 

FONTE: Catalogus Archivum Romano Societates Iesu (ARSI). Brasiliae. 6-I e 6 II (1701-1757). 
 

 

Percebe-se que a primeira coluna (servos 1736) apresenta uma continuidade de 

crescimento, com intervalos próximos, para os anos seguintes, agora com indicação de negros 

(1738, 1743 e 1757). Infere-se então que onde são indicados servos, entre os anos de 1701 e 

1736, tratou-se na realidade de escravos negros. O pensamento do padre jesuíta Jorge Benci, 

escrita na Bahia em 1700, reforça a similitude entre as expressões servo e escravo, quando 

inicia e encerra sua obra referindo-se aos escravos como servos.  

 
Antigamente os Cristãos da primitiva Igreja, logo que recebiam o baptismo, davam liberdade a 
seus servos parecendo-lhes que com a liberdade da lei de Cristo não estava bem o cativeiro. [...] 
Não quero persuadir com isto aos senhores a que façam o mesmo aos seus escravos. Senhores, 
eu não pretendo que deis liberdade aos vossos servos; que quando o fizésseis, faríeis o que 
fizeram os verdadeiros Cristãos.494 
 

Nesse caso, o número de escravos negros, nos colégios jesuítas pesquisados, para o 

período de 1701 a 1757, seria o correspondente ao distribuído na tabela a seguir. 

 
TABELA 15. Escravos negros nos colégios jesuítas por capitania – 1701/1757 

  Ano S.Paulo E. Santo Pernambuco Bahia R. de Janeiro 
1701 60 200 920 758 950 
1707 52 200 200 700 900 
1722 180 ---- ---- 876 ---- 
1725 252 419 ---- 1.149 1.000 
1732 ---- ---- ---- ---- 1.200 
1736 357 535 104 1.057 1.500 
1738 370 583 455 1.466 2.586 
1743 264 633 192 1.437 2.337 
1757 406 826 523 1.527 2.651 

FONTE: Catalogus Archivum Romano Socitates Iesu (ARSI). Brasiliae. 6-I e 6 II (1701-1757). 

 
Observando os dados da tabela anterior, nota-se que o crescimento foi constante no 

quantitativo de mão de obra, em todas as capitanias. Em valores relativos, a capitania de São 

                                                 
494 BENCI, Jorge. Economia cristã dos senhores no governo das escravos. São Paulo: Grijalbo, 1977, 223-224. 
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Paulo foi a que mais evoluiu em 31,5 vezes, mas em termos absolutos a que encerrou o 

período com o menor número de indivíduos, ou seja, 1.891. O colégio jesuíta da capitania de 

Pernambuco foi aquele que chamou atenção pelo acentuado crescimento de índios, passando 

de 4.101, em 1738 para 12.723 em 1757. A despeito dessa variação, a capitania do Rio de 

Janeiro, apesar de aumentar a população de sua mão de obra, relativamente, na ordem de 4,7 

vezes, em valores absolutos, esse crescimento foi notável, pois já no início do século XVIII a 

quantidade desse tipo de mão de obra em suas propriedades, superou todas as capitanias, 

iniciando o século com 950 indivíduos e chegando a um total de 2.651 escravos em 1757, 

deixando o colégio da Bahia, considerado, até então, o mais proeminente em comparação com 

o colégio do Rio de Janeiro, com uma diferença em mais de 1.120 escravos. O colégio do 

Espírito Santo manteve a tendência de crescimento de sua população escrava, mas, em valores 

absolutos modestos em comparação aos demais, enquanto os estabelecimentos de São Paulo e 

Pernambuco tiveram decréscimos acentuados nos anos 40. 

Com relação ao grau de diversificação de suas atividades entre as rendas rurais, 

urbanas e obtidas na comercialização de produtos, dentre os colégios pesquisados, conforme 

pode ser observado nas tabelas 18 e 19 a seguir, aquele que menos diversificou suas 

atividades foi o colégio da capitania do Espírito Santo, considerando que a sua receita total foi 

sempre muito próxima dos rendimentos provenientes de suas unidades produtoras (renda 

industrial), que em média foi de aproximadamente 83% em toda primeira metade do século 

XVIII, conforme pode ser visto na tabela 18. O colégio jesuíta de São Paulo iniciou o século 

XVIII com uma baixa renda industrial (23,6%), dependendo financeiramente mais das rendas 

diversas (63,8%). Nos idos de 1732 a situação se inverteu da ordem  de 81% para 19%, 

encerrando o período estudado com uma pequena variação de 78,6% e 18,4%. Da mesma 

forma, os rendimentos do colégio de Pernambuco se inverteu no ano de 1732, com 54,5% 

provenientes de rendas diversas e 35,6% de produção nos engenhos e fazendas. No final dos 

anos 30, finalmente a renda industrial assumiu a liderança dos rendimentos em valores 

relativos médios acima de 83%. O colégio jesuíta da Bahia, de todos os estudados foi o mais 

regular na relação entre os rendimentos de suas unidades produtoras e as outras fontes de 

renda, sofrendo uma variação com tendência maior a renda industrial (média 70%) no final 

dos anos 30 e durante os anos 40. 

O colégio jesuíta da capitania do Rio de Janeiro foi, em comparação com todos os 

demais apresentados, aquele que mais sofreu variações, quanto as categorias de rendimentos 

que compunham o seu desempenho financeiro, na primeira metade do século XVIII.  
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O gráfico a seguir, compara, em valores relativos, o rendimento produzido nos  

engenhos e fazendas que integravam o colégio da capitania do Rio de Janeiro, com a mesma 

informação correspondente ao colégio jesuíta do Espírito Santo, considerado o mais regular 

no que diz respeito a esse tipo de distribuição. 

 

GRÁFICO 4. Percentual de variação da renda industrial: R. Janeiro/E. Santo – 

1701/1757 

 
FONTE: Catalogus de Archivum Romano Societates Iesu (ARSI). Brás: 6-I e 6 II (1701-1757). 

 

Foi notável que a renda industrial no colégio do Rio de Janeiro iniciou alta (80,7%) e 

encerrou o período também em alta (82,7%), tendo as rendas diversas na casa das dezenas, 

mas sofreu quedas importantes em 1732 (20,9%) e 1742 (25,5%), quando as rendas diversas 

chegaram a 67% e 74,5%. 

Buscando uma análise comparativa sobre a receita total (renda industrial e receitas 

diversas), nos colégios jesuítas estudados, observa-se que em todos ocorreu uma permanente  

oscilação como um “efeito sanfona”, demonstrando a instabilidade econômica típica do 

período colonial, em todas as capitanias. 

Para facilitar a análise, nos dois gráficos a seguir foi mantida a curva referente ao 

colégio do Rio de Janeiro, comparando-o com os dois colégios mais próximos (Espírito Santo 

e São Paulo) e posteriormente com outros dois colégios das capitanias de Pernambuco e da 

Bahia. 
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GRÁFICO 5. Receita total dos colégios jesuítas (escudos romanos) – 1701/1757 

 
FONTE: Catalogus de Archivum Romano Societates Iesu (ARSI). Brás: 6-I e 6 II (1701-1757). 

 

Nota-se que algumas variações negativas tenderam a ser regionalizadas em capitanias 

mais próximas como a do Rio de Janeiro e Espírito Santo (1725 e 1732) e de Pernambuco e 

Bahia (1721). Mais uma vez a capitania do Rio de Janeiro foi aquela que mais variações 

sofreu em todo o período, embora, o colégio da Bahia também tenha passado por variações 

importantes. 

 

GRÁFICO 6. Receita total dos colégios jesuítas (escudos romanos) – 1701/1757 

 
FONTE: Catalogus de Archivum Romano Societates Iesu (ARSI). Brás: 6-I e 6 II (1701-1757). 

 

Curioso foi que as oscilações da receita total dos colégios do Rio de Janeiro e da 

Bahia, ocorreram em períodos próximos. Observa-se que os picos referentes aos maiores 

valores, relativos ao rendimento total, foram nos anos de 1721/2, 1735 e 1738, enquanto os 

menores, coincidem nos anos de 1725 e 1736. 
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Quanto ao apoio régio, os colégios da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo se 

destacam com uma maior regularidade desse tipo de ajuda em 1.200, 1.000 e 400 escudos 

romanos, respectivamente, enquanto os colégios de Pernambuco (800/1.300) e São Paulo 

(13/280) sofreram variações importantes. Relacionando a produção dos engenhos e fazendas 

com a ajuda da Coroa portuguesa, o evento mais crítico ocorreu no colégio de Pernambuco 

em 1736 quando a dotação régia superou a produção do colégio em 200 escudos romanos. No 

período estudado, o menor grau de dependência da ajuda financeira da metrópole foi na 

capitania do Rio de Janeiro em 1743 representando apenas 2,5% de toda produção nos 

engenhos e fazendas, embora o colégio tenha dependido, em 1732, em quase 60% desse tipo 

de ajuda. Percentuais maiores e menores, nessa comparação, representam, respectivamente, 

um grau de dependência financeira maior ou menor da metrópole. 

Com relação aos bens semoventes, especificamente o gado vacum, mais uma vez o 

colégio do Espírito Santo apresentou um plantel com poucas variações. Os colégios da região 

Nordeste tiveram ampliações no final dos anos 30 até o final do período, sendo Pernambuco 

em média de 34% e a capitania da Bahia em 6,5 vezes o seu rebanho de bois. Apesar de não 

possuir um sertão tão bem dimensionado quanto as capitanias do Nordeste, onde se 

concentraram as maiores boiadas da colônia, o colégio do Rio de Janeiro, iniciou o século 

XVIII com 20.000 bois. Estando certos os números de Antonil, conforme já comentado, esse 

rebanho representaria 33,3% de toda capitania, enquanto os colégios do Nordeste, 6.000 

(colégio da Bahia) e 2.200 bois (colégio de Pernambuco), embora essas capitanias tivessem 

um total de 500 mil e 800 mil bois, ou seja, aqueles colégios seriam proprietários de 1,2% e 

0,3% de toda a boiada. De qualquer forma, o colégio da Bahia encerrou o período pesquisado 

com mais de 44 mil bois e o colégio do Rio de Janeiro ampliou seus currais, chegando a 

pouco mais de 29 mil bois. 

Não restam dúvidas de que, no século XVIII, o colégio do Rio de Janeiro só encontrou 

um concorrente, entre os demais colégios analisados, no que diz respeito ao desempenho 

financeiro e disponibilidade de bens e riquezas que foi o colégio da Bahia. Contudo, uma 

outra questão merece ser apontada.  Enquanto o colégio da Bahia dispunha de um líquido 

financeiro médio, entre os anos de 1756 e 1757 de 25:174$000, o colégio do Rio de Janeiro 

encerrou o ano de 1757 com um líquido corrente de 27:795$900. Observando dessa forma, 

não ocorreriam discrepâncias significativas entre os valores que aqueles colégios encerraram 

as suas atividades financeiras, mas, uma das fontes trabalhadas, registrou uma significativa 

dívida de 15:661$$889 do colégio da Bahia com a Procuradoria jesuítica da Província em 
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fevereiro de 1759495, sendo um indício de que aquele colégio tinha  comprometido mais da 

metade de seu líquido financeiro anual. 

A tabela a seguir apresentada, tendo com destaque  a ampliação da mão de obra 

escrava, a presença de indígenas nos aldeamentos, a aquisição de gado vacum e o rendimento 

líquido anual do colégio, induziram a percepção de três momentos distintos, nesses quase 60 

anos (1701-1757). O período de 1701 a 1732 foi marcado por uma acentuada queda na 

criação do gado (20 para 15 mil) e o quantitativo de escravos aumentou, mas, 

comparadamente com os anos seguintes, foi uma ampliação modesta (950-1.200) para um 

período de mais de 30 anos. O rendimento líquido anual chegou ao pior desempenho do 

colégio num decrescendo de 165$000 reis negativos (1722) a 12 contos de reis negativos em 

1732. Esse ano inclusive, representou o maior grau de dependência do apoio régio, com valor 

correspondente a 59,8% comparado a toda produção do colégio do Rio de Janeiro. 

 
 
TABELA 22. Desempenho financeiro do colégio do Rio de Janeiro – 1701/1757 

Ano Gado 
vacum  

Mão de 
obra 

Índios Rend. 
líquido 
(reis) 

1701 20.000 950(2) 2.800(1) -- 
1707 17.780 900(2) - 719$400 
1721 - - - 916$300 
1722 - - - -165$000 
1724 - - - 1:170$400 
1725 25.133 1.000(2) - -3:661$900 
1732 15.000 1.200(2) - -12:001$000 
1735 - - - -5:714$500 
1736 15.500 1.500(2) - 16:636$400 
1738 23.836 2.666 1.713 13:183$500 
1742 - - - 8:064$100 
1743 35.378 2.337 1.889 23:699$500 
1757 29.141 2.651 1.810 27:795$900 

FONTES: Catalogus Archivum Romano Societates Iesu (ARSI). Brasiliae. 
6-I e 6 II (1701-1757) e (1) ABREU, Maurício de Almeida. Geografia 
histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). v. 1, p. 195. O escudo romano foi 
calculado a 1$100 reis; (2) servos. 

 
Essa primeira fase coincidiu  com as consequências econômicas das recentes 

descobertas das jazidas em Caeté, no ano de 1693, em Itaberaba, no ano seguinte e em Ouro 

Preto, por volta de 1700 e o surto demográfico pelas regiões auríferas que foi intenso levando 

em conta que os depósitos superficiais de ouro não exigiu pessoal especializado, técnica 

                                                 
495 Conta que deram os padres procuradores das províncias da Companhia de Jesus no Ultramar. Maço 77, n. 
266. Arquivo do Tribunal de Contas. Lisboa. Portugal, fevereiro de 1759. 
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muito refinada e nem um vultoso investimento. Na atividade açucareira, com uma estrutura 

social excludente, era muito difícil um homem que não tivesse muitas posses realizar-se 

economicamente, ao passo que na mineração essa possibilidade ocorria, apontando um 

elevado número de mineradores que não dependeu, de muitos recursos para tentar a sorte. Tal 

situação acabou por elevar a emergente Minas Gerais a capitania em 1720. Os anos seguintes 

às descobertas nas Minas Gerais levou a expansão da urbe carioca e aumentou a possibilidade 

de crises de abastecimento, além do êxodo de artesões e artífices qualificados. Para se ter uma 

ideia, em 1705 o Caminho Novo foi construído com a finalidade de encaminhar o ouro para o 

porto carioca e transportar escravos africanos, alimentos e equipamentos em direção as 

regiões auríferas. Falando sobre a “idade de ouro do Brasil” Boxer enumerou algumas das 

transformações 

 

na administração, condição e ocupações do povo da América portuguesa. As fronteiras da 
colônia foram recuadas centenas de milhas em direção do oeste, e grandes tratos de terra no 
interior do continente ficaram abertos para a colonização. As descobertas das minas de ouros e 
diamantes originaram grandes deslocamentos da população das plantações costeiras para o 
sertão, e as realizações agrícolas foram relativamente negligenciadas em benefício da mineração. 
[...] Essas mudanças refletiram-se na crescente transposição de importância política e econômica 
de Pernambuco e Bahia para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa transposição estava 
pràticamente (sic) realizada em 1750.496 

 

Esses temas já foram tratados quando analisada a economia da capitania, porém, foram 

destacados novamente, no sentido de demonstrar a ligação entre os gastos e receitas do 

colégio jesuíta do Rio de Janeiro com as transformações ocorridas na capitania. 

A chegada do ouro no Rio de Janeiro para ser remetido à Portugal, quantificado pelo 

padre jesuíta João Antonil, por volta de 1700 em mais de 614 contos de reis, fora o 

contrabando e as “propinas” 497, gerou também a cobiça na Europa com a malograda invasão 

à cidade em 1710 comandada por Duclerc e um ano após por Duguay-Trouin, sendo, no 

segundo acontecimento, apontado a possibilidade de prejuízos à economia carioca entre 1.600 

a 12 mil contos de reis.498 Por sua vez, Boxer registra um resgate de 610.000 ducados em 

ouro, 100 caixas de açúcar e 200 cabeças de gado.499 Nesse episódio, o colégio do Rio de 

Janeiro constou na “Relação das pessoas, e das quantias com que contribuirão para o resgate 

                                                 
496 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 277. 
497 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, p. 204. 
498 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 87. 
499 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 102. 
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desta cidade, rendida pelos francezes em  11 de setembro de 1711” no quarto lugar entre os 

que mais participaram para o fundo do resgate.500 

As crises de abastecimento no Rio de Janeiro, ocorridas nas décadas de 1660 e 1680, 

mostravam-se cíclicas e, às vezes com gravidade,  estimulando a provisão régia de 1642, que 

obrigava plantadores de cana a também plantar mandioca sem especificar quantidades, ser 

renovada com a regulamentação, através de provisão do Conselho Ultramarino, de 15 de 

fevereiro de 1688, conhecida por “lei da mandioca”, em plantar 500 covas de mandioca por 

escravo, independente do tipo de cultura que fossem empregados.501 Em 1720 ocorreu uma 

nova crise de abastecimento chegando a se desdobrar num quadro de fome na capitania502, 

obrigando a Coroa e os governantes locais e reeditarem a lei “da mandioca”, através de 

provisões, bandos e alvarás503 demonstrando que aquela determinação pudesse não estar 

sendo acatada. Inclusive, esse quadro de depressão, “ainda na década de 1720 [influenciou] 

um autêntico mercado de dívidas ativas” gerando um maior endividamento da sociedade 

fluminense com base essencialmente agrária.504 

A pesquisa de Francisco Carlos Silva desvincula as crises de abastecimento, 

necessariamente, das descobertas auríferos nas Minas Gerais. Esse autor entende que essa 

questão esteve inserida na própria estrutura da produção de alimentos, considerando, o 

manejo e uso inadequado da tecnologia agrícola, a eliminação da biodiversidade que facilitou 

os ataques de pragas e a falta de prática na recomposição do solo, além da produção de 

alimentos ficar muito ao cargo de “pequenos produtores” que normalmente trabalhavam em 

terras arrendadas com no máximo de três a cinco escravos, fragilizando esse segmento.505 Por 

uma ou outra razão, as crises de abastecimento ocorreram e certamente contribuíram para um 

desempenho ruim nas finanças do colégio do Rio de Janeiro. 

Com essa discussão, há indicações de que no período colonial, especificamente nas 

primeiras décadas do século XVIII no Rio de Janeiro, a propriedade sobre bens de raiz e de 

bens semoventes, ou seja, de bens permanentes, não se mostrou suficiente para a manutenção 

financeira da obra missionária quando esta dependeu de riquezas correntes. Por exemplo, no 

ano de 1732, embora o colégio contasse com 15.000 cabeças de gado e 1.200 servos em suas 

unidades produtoras, enfrentou um líquido negativo, em suas receitas e despesas, significativo 

de 12 contos de reis. De qualquer forma, uma gestão administrativa efetiva aliada a um 
                                                 
500 KEITH, Henry H e EDWARDS, S. F. (org.). Conflito e continuidade na sociedade brasileira, p. 71. 
501 LINHARES, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil, p. 73; 83. 
502 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 82. 
503 LINHARES, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil, p. 83. 
504 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 89-90. 
505 LINHARES, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil, p. 72-73. 
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inegável e sólido patrimônio permitiram ao colégio vencer as dificuldades e complexidades de 

ordem econômica impostas à capitania. Outra questão pertinente seria quanto ao colégio 

jesuíta abandonar o comércio e depender unicamente do auxílio régio como sugeriu o 

desembargador  Francisco Duarte dos Santos no seu relatório sobre as missões jesuíticas em 

1734.506 Observando a tabela 18, entre os anos de 1701 e 1757, a média das despesas foi de 

18:348$550 reis, com destaque para o ano de 1721 que foi mais de 31,7 contos de reis. 

Levando em conta que a dotação régia média para o mesmo período foi de 1:108$800 reis, 

esse montante representou pouco mais de 6% das despesas do colégio. 

Paradoxalmente, o mesmo ouro que teria causado tais consequências, teria permitido, 

ao longo dos anos seguintes, a revitalização financeira da praça carioca, resgatando o 

abastecimento de mercadorias e escravos, tanto para o mercado interno mineiro bem como 

para a região do Prata, além de ampliar o eixo da reprodução econômica colonial do agrário 

(rural) para o mercantil (urbano). Sobre essa questão Boxer indica que António de 

“Albuquerque [governador substituto de Castro de Moraes] passou mais de um ano 

fiscalizando a reabilitação do Rio, que, graças às minas de ouro de Minas Gerais, ràpidamente 

(sic) se restabelecia do desastre sofrido em 1711”.507 A propósito, esse mesmo autor, enumera 

que além das atividades econômicas relacionadas às extrações de ouro e diamante, a atuação 

firme e determinada dos governadores foram os dois fatores fundamentais para o 

restabelecimento econômico do Rio de Janeiro. 

Antonio Carlos Jucá argumenta que o início desse efetivo restabelecimento econômico 

tenha ocorrido em 1734 e tudo indica que depois da invasão do Rio de Janeiro em 1711, o 

desenvolvimento do poder econômico e administrativo da capitania se revigorou a partir da 

segunda década do século XVIII, alinhando a extração aurífera e a atuação de governadores 

mais atuantes, inaugurando uma nova política local mais austera em relação às pretéritas, sob 

uma liderança forte e pragmática. 

 

QUADRO 5. Governadores do Rio de Janeiro – 1709/1763 
Período Nome 
1709-1710 António de Albuquerque Coelho de Carvalho 
1710-1711 Francisco de Castro de Morais 
1711-1713 António de Albuquerque Coelho de Carvalho 
1713-1716 Francisco Xavier de Távora 
1716-1717 Manuel de Almeida Castello Branco 
1717-1719 António de Brito Freire de Menezes 

                                                 
506 KEITH, Henry H e EDWARDS, S. F. (org.). Conflito e continuidade na sociedade brasileira, p. 83. 
507 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 106. 
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1719-1725 Ayres de Saldanha de Albuquerque 
1725-1732 Luís Vahia Monteiro 
1732-1733 Manuel de Freitas Fonseca 
1733-1763 Gomes Freire de Andrade 

FONTE: BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 313-314. 

 

Depois da conturbada gestão de Francisco de Castro Morais foi possível verificar que 

depois de Gomes Freire, cuja administração alcançou algo próximo de 30 anos, Luís Vahia 

Monteiro foi o governador que mais tempo esteve à frente da capitania mesmo enfrentando a 

oposição dos poderes locais, representados pelo “clero,  militares, Câmara Municipal, juízes 

da Coroa e os mercadores [locais e] de Minas Gerais”508, não tolerando o contrabando do ouro 

e estabelecendo um rigoroso controle sobre as embarcações que aportavam no Rio de Janeiro, 

em Parati, Angra dos Reis e demais áreas costeiras. Seu mandato encerrou em 1732, ao ser 

declarado louco509, após restabelecer a imposição dos impostos coloniais e também acabar 

com o monopólio dos contratos de arrematação. Talvez esses fatos expliquem a ampliação em 

40% do número de artigos que passaram a ser tributados em 1732 em comparação ao ano de 

1700. 

Neste contexto, o colégio jesuíta no Rio de Janeiro iniciou sua segunda fase, 

caracterizada pela reação e estabilização em suas atividades seculares que perdurou entre os 

anos de 1732 a 1736. Esses marcos temporais são aproximados considerando que as fontes 

trabalhadas são lacunares e não permitiram um acompanhamento em todos os anos do período 

estudado. A mão de obra aumentou chegando a 1.500 indivíduos embora a criação de bois 

manteve-se estável e o rendimento líquido retornou a valores positivos com um líquido anual 

em mais de 16,6 contos de reis. Acompanhando esse ritmo, o contrato de arrematação da 

dízima da Alfândega em 1736 recupera seu fôlego alcançando 160 contos de reis. Por esse 

período, o contrato de arrematação da dízima da Alfândega se resgatou em 1734 com 160 

contos de reis, valor que se estabilizou até 1736.510 

O período, que estamos identificando como a terceira fase, foi de pleno crescimento 

em todos os sentidos. A partir de 1738 o contrato de arrematação da dízima da Alfândega, em 

1734, alcançou o patamar de 208 contos de reis e contracenando com essa perspectiva, neste 

mês ano, o número de escravos que pertenciam ao colégio do Rio de Janeiro, ultrapassou a 

casa dos dois milhares, chegando a 2.651 indivíduos em 1757, demonstrando que o colégio 

                                                 
508 PIJNING, Ernst. Dores de crescimento do Rio de Janeiro: o estabelecimento da ordem na capital pelo 
governador Luis Vahia Monteiro In SCHWARTZ, S.; MYRUP, Erik Lars (orgs.). O Brasil no Império marítimo 
português. Bauru: EdUSC, 2009, p. 181. 
509 BOXER, Charles R. A idade de ouro do Brasil, p. 314. 
510 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 257-258; 270. 
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voltou a investir de forma contundente, inclusive com a importante indicação de 29.141 bois 

em seus pastos, perpassando pelo ano de 1743 com mais de 35,3 mil cabeças em suas 

propriedades, com destaque para as fazendas de Santa Cruz e de Campos dos Goitacazes. 

A renda líquida do colégio jesuíta do Rio de Janeiro, em 1757, de 27:795$900, a 

princípio, não indicaria ser um valor absurdo para uma instituição com 127 padres511, 1.810 

índios, 2.651 escravos, quase 30 mil bois, 5.780 cavalos e com responsabilidade em 

administrar nove engenhos e fazendas. 

Com as significativas transformações ocorridas na primeira metade do século XVIII 

na capitania do Rio de Janeiro, percebe-se que a Companhia de Jesus, representada no Rio de 

Janeiro pelo seu colégio e a administração de quatro aldeamentos e nove instalações 

produtivas, integrou-se à sociedade colonial em sua dinâmica social, política e econômica, 

absorvendo e se recuperando dos seus efeitos negativos. Portanto, a percepção de que o século 

XVIII foi totalmente  de pujança para o colégio do Rio de Janeiro deve ser encarada com 

cuidado, muito embora, os vinte anos finais da presença jesuíta no espaço geográfico colonial 

fluminense tenha sido de grande desenvolvimento. 

O “capital social básico”512, constituído pelos elementos terra e disponibilidade de 

mão de obra servil, dá lugar a novas perspectivas e arranjos diferenciados na economia 

colonial que foram se moldando também às circunstâncias temporais. Com esse foco, a 

disponibilidade de terras, o permanente crescimento em mão de obra escrava, a diversificação 

de atividades, atentas às demandas demográfica e econômica da capitania e a percepção 

aguçada em tirar o melhor proveito de cada unidade produtiva em função de sua melhor 

condição natural, foram os marcantes elementos que caracterizaram o desempenho secular do 

colégio do Rio de Janeiro no século XVIII, com base consubstanciada num projeto de 

apropriação de bens de raiz, diversificado posteriormente, que não teria sido levado adiante 

sem a conquista das almas e corpos de escravos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
511 AMANTINO, Marcia. A expulsão dos jesuítas da capitania do Rio de Janeiro e o confisco de seus bens, 
p.183. 
512 SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. Na encruzilhada do Império, p. 62. 
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CONCLUSÃO 
 

 
Sem dúvida, a fundação da Companhia de Jesus ocorrida em pleno Humanismo 

Renascentista, alastrado por toda Europa, além da formação intelectual de Inácio de Loyola, 

as considerações resultantes na ortodoxia católica do Concílio de Trento e a pragmática 

realidade da colonização em que os inacianos se envolveram, foram as matizes principais na 

formação de identidade da Ordem. Esses elementos, provavelmente, foram indicadores 

significativos para que os jesuítas integrassem um grupo religioso moderno e comprometido 

com sua finalidade por meio de uma circularidade e uma percepção do mundo, amparada em 

uma hermenêutica renovada da ortodoxia, dogmas e tradições cristãs. 

Em função dessas características, os jesuítas ao chegarem na capitania do Rio de 

Janeiro conseguiram estabelecer um grau de confiança e, por consequência, a liderança de boa 

parte dos indígenas, especificamente os temiminós e parcela dos tamoios. Essa situação 

rendeu dois importantes desdobramentos: ativa participação nas conquistas da Guanabara, por 

meio do envolvimento de milhares de índios nos combates realizados, na estratégia de defesa 

territorial e também como força de reserva, o que teria levado a uma forte ligação e influência 

com os governantes locais, notadamente, a hegemonia política da família Sá que permaneceu 

no poder por quase uma centúria no Rio de Janeiro. Outra questão, que muito atendeu aos 

interesses seculares dos jesuítas, foi a organização dos aldeamentos e suas ampliações com 

novos contingentes de índios agregados, que pelas razões apresentadas, ligadas ao projeto de 

ocupação e defesa da capitania, foi o principal argumento na solicitação de vastas extensões 

sob a forma de sesmarias e aldeamentos. A incorporação de terras não foi uma oportuna 

característica utilizada apenas pelos jesuítas do colégio do Rio de Janeiro, pois essa tendência 

estava integrada no projeto maior da missionação em quase todas as regiões onde atuaram, 

porém, a organização e o desenvolvimento de suas atividades iniciaram sob os aspectos 

missionários – com a conversão e administração dos índios, político – com a participação nas 

conquistas, e econômico – com a incorporação e diversificação de riquezas e bens. Em outras 

palavras, o sucesso no plano da cristianização de indígenas lhes facultou ampliar seu poder 

político, que por sua vez, alavancou o viés econômico. 

Talvez a crise de 1640 sobre a questão da mão de obra indígena e sua consequência  

mais grave que foi a expulsão de seus padres em outras capitanias e sua dependência, no Rio 

de Janeiro, do beneplácito e intervenção do governador tenha sido uma primeira forte 

sinalização. Tarefa árdua e desgastante foi competir com governadores, já não tão simpáticos 
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a Ordem, com as constantes investidas da Câmara, dos colonos e das outras ordens religiosas. 

O cenário da economia colonial do Rio de Janeiro, afastando-se dos primórdios do século 

XVI, se estruturou não apenas na posse e propriedade de terras e cativos, mas, também estava 

subordinada à crescente autonomia política periférica da metrópole. A ruptura da oligarquia 

dos Sá em 1662, com a posse do governador Pedro de Melo (1662-1666), e uma escalada de 

opositores em postos importantes, como João Fernandes, governador da Paraíba (1655-1657) 

e de Angola (1658-1661) foi outra questão importante para amortecer a plasticidade 

econômica que os jesuítas tinham na capitania e dificultar seus interesses. Assim, sem o 

franco apoio político e econômico dos governantes, em meados do século XVII, restou aos 

jesuítas do colégio do Rio de Janeiro, investir de forma ainda mais obstinada na produção de 

riquezas e bens. 

Não restam dúvidas de que na primeira metade do século XVIII ocorreram 

transformações econômicas significativas na praça do Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, os 

reflexos foram causados pelas consequências das descobertas auríferas nas Minas Gerais, 

pelas crises de abastecimento, que se tornaram cíclicas desde o final do século XVII e pelo 

recuo do açúcar pela concorrência antilhana. O eixo da economia colonial se deslocou de uma 

elite agrária, consubstanciada na produção açucareira, dividindo espaço com a emergente elite 

mercantil. Nesse sentido, o açúcar disputou interesse com a produção de gêneros e fontes 

alternativas de renda como a pecuária e os rendimentos provenientes de alugueis urbanos. 

O colégio jesuíta do Rio de Janeiro, acompanhou essa reprodução econômica da 

capitania, ampliando seu plantel de gado vacum  e continuou investindo na aquisição de bens 

urbanos com vistas à obtenção dos rendimentos relativos a alugueis, sem abandonar a 

atividade açucareira, em especial na fazenda de Campos dos Goitacazes, no Norte da 

capitania, que tornou-se, nas décadas finais do período estudado,  a mais produtiva de todas as 

suas unidades da América portuguesa. 

Depois dos anos 30 do século XVII, a estrutura descrita de algumas das unidades 

produtoras que pertenceram ao colégio da capitania permite inferir que a incorporação de 

novas propriedades deu lugar ao crescimento da mão de obra cativa e atividades diferentes 

como foi o caso da pecuária e a renda proveniente de alugueis, ou seja, a diversificação de 

atividades foi a estratégia utilizada para a produção de riquezas e ampliação dos bens. Não 

depender de uma única fonte de renda, que poderia sofrer recuos e causar desgastes ou 

desempenhos financeiros medíocres ou negativos, como aliás ocorreu em alguns anos nas 

décadas de 1720 e 1730, ao que se indica foi a principal meta da administração secular dos 
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jesuítas no Rio de Janeiro e de acordo com as análises desenvolvidas foi uma decisão de 

sucesso. 

De tudo até aqui apresentado, percebe-se que a gestão dos bens e riquezas efetuada 

pelo colégio jesuíta do Rio de Janeiro não foi centrada pela homogeneidade nem pela 

estabilidade, principalmente, no século XVIII. Os gestores tiveram habilidade e pragmatismo 

e se mostraram atentos às oportunidades e foram eficazes nos impasses  que a sociedade 

colonial apresentou, até mesmo porque já não contavam com o apoio político pretérito por 

parte dos governantes atuais. Os dirigentes jesuítas do colégio do Rio de Janeiro, optaram por 

seguir os movimentos da dinâmica econômica colonial a partir de um planejamento racional e 

sistemático, aplicando e adequando sua produção e recursos disponíveis, num constante 

reinvestimento, na busca de novas e atualizadas formas de rendimentos que garantissem maior 

lucro e retorno do capital investido. 
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