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O século XVIII, cognominado “das Luzes”, é visto, por vezes, de forma 
mitificadamente luminosa, como o século da Grande Ruptura. É o século 
da Enciclopédia, da afirmação plena da Razão como senhora onipotente no 
âmbito cultural, científico e até político. Desenha-se então a ideia de pro-
gresso e proclama-se o otimismo no que respeita às possibilidades humanas 
de construir um mundo novo e uma sociedade aperfeiçoada. Detesta-se o 
antigo e canta-se o novo como mito mobilizador para a nova universali-
dade que se quer construir à luz de um saber edificado e escrutinado pelos 
critérios e métodos definidos pela única faculdade humana considerada 
credível para aferir a verdade: a faculdade de raciocínio crítico produtor de 
pensamento e inteligência credível sobre a realidade. 

Novas leis, novas filosofias, novas verdades científicas, novas formas 
de olhar a história, novos modos de entender o homem, nova teologia, nova 
forma de conceber e exercer o poder, nova arte, nova literatura, nova cul-
tura e, fundamentalmente, nova educação. Tudo é dado como novo e ilu-
minado, como se tudo tivesse aparecido exnihilo e a anterioridade imediata 
pouco valesse. Esta imagem da emergência da corrente cultural iluminista 
tendeu a cristalizar-se em manuais escolares e em visões mais ou menos 
simples que passam em muitos livros sobre o período da ilustração. Nesta 
nova conjuntura, os Jesuítas são tidos como anti-heróis ou protagonistas 
negativos do novo paradigma. Diabolizados enquanto conspiradores e fau-
tores do ostracismo e das anti-Luzes, os inacianos parecem ser os grandes 
perdedores deste século 

Assim, sedimentou-se a imagem de que a Grande Ruptura do século 
XVIII teria permitido a inauguração de uma época de ilustração racional 
nunca antes vista para a humanidade. Contudo, representa-se na propa-
ganda que a possibilidade dessa ruptura só poderia ter sido alcançada 
mediante a remoção definitiva do grande obstáculo que os Jesuítas e o seu 
ensino escolástico constituíam. Quer políticos, quer intelectuais investiram 
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muitos recursos numa propaganda e em medidas per-
secutórios para eliminar os jesuítas e depositar no “lixo 
tóxico” da história todo o seu legado.  

Esta foi a história que nos foi vendida por uma 
propaganda, cujos resquícios ainda permanecem até 
hoje e nos dificultam a construção de uma perspectiva 
daquele século e dos seus atores culturais e políticos 
de maneira menos simplista. Algumas constatações e 
questões orientadoras podem ajudar-nos a compreen-
der que a Grande Ruptura proclamada pela propaganda 
e acreditada pela legião de seus adeptos estava muito 
mais eivada de continuidade com relação ao passado 
do que se fez crer. 

Por um lado, boa parte da elite de intelectuais que 
fizeram o iluminismo europeu e que depois rejeitaram 
a Companhia de Jesus foram formados pelos Jesuítas 
em seus colégios e universidades, que depois os políti-
cos das Luzes mandaram fechar. 

 Por outro lado, a própria Companhia de Jesus, 
naquele século de grandes possibilidades para repensar 
os paradigmas devido às novas descobertas e teorias 
científicas, passava por um processo de atualização de 
métodos e teorias, sobretudo nos domínios da mate-
mática, física, geografia, cartografia, biologia, medicina 
ou linguística. É possível que a Ordem de Santo Inácio 
fosse a instituição internacional que detinha a informa-
ção mais atualizada em tempo recorde para a época das 
novidades científicas e filosóficas que se registavam a 
nível global, fazendo-as circular na sua rede intercon-
tinental e debatendo-as à luz do método escolástico 
da disputatio como hipótese de trabalho intelectual, 
embora nem sempre aderindo às novas teses.  

É este o desafio que se apresenta aqui a um con-
junto de estudiosos que se propuseram a contribuir para 
dois números temáticos de nossa Revista de Estudos 
de Cultura, analisando o século XVIII à luz desta rela-
ção complexa entre Jesuítas e Ilustração. No primeiro 
volume, a discussão se inicia com Jesuítas e Colonos 
na Amazônia Portuguesa: contendas e compromis-
sos (sécs. XVII e XVIII), artigo de Roberta Lobão 
Carvalho e Karl Heinz Arenz que, partindo do pressu-
posto de que as tensões entre os dois agentes-chave da 
colonização portuguesa não devem ser compreendidas 
como um dado absoluto, analisa nas entrelinhas das 
fontes as evidências de que missionários e moradores 

compartilharam determinados interesses, empregando, 
conforme a situação, uma argumentação parecida ou, 
até, buscando estabelecer compromissos aceitáveis para 
os dois lados. 

“Ni  V. E ignora que no he tenido ociosa la 
Pluma”:  a polêmica produção escrita de um jesuíta 
durante o Tratado de Limites, de Eduardo Neumann, 
analisa a trajetória de Bernardo Ybáñez Echavarri, reli-
gioso expulso da Companhia de Jesus em 1757, quando 
ocupava o cargo de capelão da primeira comissão 
demarcadora no rio da Prata. O tema merece atenção 
tanto por conta das circunstâncias da expulsão, assunto 
marcado por desconfianças e intrigas, mas princi-
palmente pela polêmica gerada a partir da produção 
escrita desse ex-jesuíta, um homem de letras que acio-
nava a pluma com facilidade contra aqueles que julgava 
seus inimigos. A inserção dos jesuítas João Daniel e 
David Fáy no clima de opinião da Ilustraçao ibérica 
e europeia, por sua vez, é um artigo escrito por Beatriz 
Helena Domingues e Breno Machado dos Santos que 
analisa o caso de dois jesuítas setecentistas que pos-
suem em comum, entre vários aspectos, o fato de terem 
deixado registrada sua participação no clima de pensa-
mento do século XVIII a partir de sua experiência na 
Amazônia portuguesa. Nessa mesma linha, Análise de 
documento histórico: a petição de balthasar pucheta, 
de Selson Garutti, apresenta uma pesquisa explorató-
ria que tem por objetivo uma análise textual de cunho 
histórico da Petição (documento) apresentada por Bal-
thasar Pucheta ao Governador do Paraguai, acusando 
os jesuítas e suplicando que os índios do Itatim voltem 
a prestar serviço pessoal. 

Trabalho e salvação, trabalho e liberdade: a 
Companhia de Jesus e as Luzes diante da escravidão, 
de Laurent de Saes, busca mostrar que, para além dos 
elementos de ruptura que separam o pensamento esco-
lástico jesuítico e a filosofia das Luzes, é possível iden-
tificar uma linha de continuidade referente à postura 
de inacianos e philosophes diante da questão da escravi-
dão. Segundo o autor, se há ruptura quanto à aceitação 
ou não de títulos que legitimariam a redução à condi-
ção de escravo, a continuidade emerge quando se trata 
de refletir sobre as condições da liberdade de índios e 
negros e o papel pedagógico que o trabalho deve exer-
cer na formação de determinadas populações, supos-



tamente despreparadas para o exercício dos direitos 
inerentes à liberdade civil. 

Em O Martírio dos Jesuítas: Malagrida e a “Idade 
de Razão”, Célia Cristina da Silva Tavares explora as 
contradições existentes entre o uso exemplar do castigo 
do jesuíta Gabriel Malagrida no contexto de afirma-
ção da “Idade da Razão” na época pombalina. A partir 
da trajetória da vida missionária no norte e nordeste 
do Brasil e na corte portuguesa do inaciano italiano, é 
feita a análise de um jesuíta muito fiel aos ditames tri-
dentinos num mundo em que o império da razão se 
avizinhava. Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, em 
Fundamentos ilustrados do governo pombalino para 
a Amazônia colonial, analisa como, na correspondên-
cia entre Sebastião José de Carvalho e Melo e o duque 
Manuel Teles da Silva, a convergência de pontos de 
vista sobre os problemas discutidos fez de Teles uma 
espécie de consultor ad hoc para as estratégias políticas 
do Marquês de Pombal e como estas ideias ilustradas 
serviram de fundamentando para um programa de 
governo na Amazônia portuguesa.

Este número se encerra com A companhia de 
jesus e artes de curar na américa platina setecentista: 
uma análise de manuscritos jesuíticos inéditos, de 
Eliane Cristina Deckmann Fleck. Neste artigo, a autora 

compartilha conosco os resultados de uma investiga-
ção ainda em curso sobre dois manuscritos jesuíticos 
que se mantêm inéditos, o Libro de Cirugía (1725) e 
o Paraguay Natural Ilustrado (1771-1776), escritos, 
respectivamente, pelo irmão jesuíta Pedro Monte-
negro e pelo padre jesuíta José Sánchez Labrador, 
privilegiando a análise das descrições que os auto-
res fazem de saberes e práticas curativas adotadas 
nas reduções da Companhia de Jesus da Província 
Jesuítica do Paraguai. Assim, constata a influência 
exercida pelas teorias médicas vigentes na Europa do 
Setecentos e o diálogo que estes missionários manti-
veram com autoridades da Medicina e da Farmácia, 
bem como as evidências da apropriação e circulação 
de saberes e procedimentos terapêuticos nas obras que 
estes dois jesuítas escreveram, a partir de suas expe-
riências nas terras de missão na América.

Tenham todos uma excelente leitura.
 

Os editores 
José Eduardo Franco 
Karl Heinz Arenz 
Luiz Eduardo Oliveira
Maria Regina Barcelos Bettiol 





The eighteenth century, known as the “century of the Enlightenment”, 
is seen, at times through a mythologically luminous perspective, as the cen-
tury of the Great Rupture. It is the century of the Encyclopedia, of the full 
affirmation of Reason as an omnipotent lady in the cultural, scientific and 
even political sphere. Then the idea of progress is drawn and optimism is 
proclaimed as to the human possibilities of building a new world and an 
improved society. The old is detested and the new is sung as a mobilizing 
myth for the new universality that one wants to construct in the light of a 
knowledge built and scrutinized by the criteria and methods defined by 
the only human faculty considered credible to gauge the truth: the faculty 
of critical reasoning, producer of thought and credible intelligence about 
reality.

New laws, new philosophies, new scientific truths, new ways of loo-
king at history, new ways of understanding man, new theology, new way of 
conceiving and exercising power, new art, new literature, new culture and, 
fundamentally, new education. Everything is given as new and enlightened, 
as if everything had appeared exnihilo and the immediate pastness was of 
little value. This image of the emergence of the illuminist cultural current 
tended to crystallize into school textbooks and more or less simple visions 
found on many books about the period of illustration. In this new context, 
the Jesuits are regarded as anti-heroes or negative protagonists of the new 
paradigm. Diabolized as conspirators and supporters of ostracism and anti-
-Enlightenment, the Ignatians seem to be the great losers of this century.

Thus, the image that the Great Rupture of the eighteenth century would 
have allowed the inauguration of a time of rational illustration never before 
seen for the humanity was settled down. However, it is represented in the 
propaganda that the possibility of this rupture could only have been achie-
ved by definitively removing the great obstacle that the Jesuits and their 
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scholastic teaching constituted. Both politicians and 
intellectuals invested many resources in propaganda 
and persecutory measures to eliminate the Jesuits and 
to deposit in the “toxic waste” of history all their legacy.

This was the story that was sold to us by an adver-
tisement, whose remnants still remain today and make 
it difficult for us to build a perspective of that century 
and its cultural and political actors in a less simplistic 
way. Some findings and guiding questions may help us 
to understand that the Great Rupture, proclaimed by 
the propaganda and accredited by the legion of its follo-
wers, was much more vivid of continuity with the past 
than had been believed.

On the one hand, a good part of the elite of intel-
lectuals, who made the European Enlightenment and 
who later rejected the Society of Jesus, were formed 
by the Jesuits in their colleges and universities, which 
then were ordered to be closed by the politicians of 
the Enlightenment. On the other hand, the Society 
of Jesus itself, in that century of great possibilities for 
rethinking the paradigms due to new discoveries and 
scientific theories, went through a process of updating 
methods and theories, especially in the fields of mathe-
matics, physics, geography, cartography, biology, medi-
cine or linguistics. It is possible that the Order of Saint 
Ignatius was the international institution that had the 
most up-to-date information in record time for the era 
of global scientific and philosophical novelties, circula-
ting them in its intercontinental network and debating 
them in the light of the scholastic method of disputa-
tio as a hypothesis of intellectual work, although not 
always adhering to the new theses.

This is the challenge presented here to a group 
of scholars who have proposed to contribute to two 
thematic issues of our Revista de Estudos de Cultura, 
analyzing the eighteenth century in the light of this 
complex relationship between Jesuits and Illustration. 
In the first volume, the discussion begins with Jesu-
its and Settlers in the Portuguese Amazon: disputes 
and compromises (17th and 18th century), article by 
Roberta Lobão Carvalho and Karl Heinz Arenz, who 
started from the belief that the tensions between the 
two key-agents to Portuguese colonization should not 
be understood as an absolute data. Their article ana-
lyzes between the lines of the sources the evidence that 

missionaries and residents shared certain interests, 
employing, according to the situation, a similar argu-
ment or, even, trying to establish compromises accept-
able to both sides.

“Ni  V. E ignora que no he tenido ociosa la 
Pluma”: the controversial written production of a 
Jesuit during the Tratado de Limites, by Eduardo Neu-
mann, analyzes the trajectory of Bernardo Ybáñez 
Echavarri, a religious expelled from the Society of Jesus 
in 1757, when he held the position of chaplain of the 
first demarcation commission on the Prata river. The 
subject deserves attention both because of the circum-
stances of the expulsion, a subject marked by suspicions 
and intrigues, but mainly by the controversy generated 
from the written production of this ex-Jesuit, a man of 
letters who easily triggered the pen against those who 
judged his enemies.

The Insertion of the Jesuits João Daniel and 
David Fáy into the opinion climate of the Iberian as 
well as European Enlightenment, in turn, is an arti-
cle written by Beatriz Helena Domingues and Breno 
Machado dos Santos that analyzes the case of two eigh-
teenth-century jesuits who have in common, among 
several aspects, the fact that they recorded their partic-
ipation in the eighteenth century by thinking climate 
from their experience in the Portuguese Amazon. In 
the same vein, Historical Document Analysis: the 
petition of Balthasar Pucheta, by Selson Garutti, pres-
ents an exploratory research that aims at a textual anal-
ysis of a historical nature of the Petition (document) 
presented by Balthasar Pucheta to the Governor of Par-
aguay, accusing the Jesuits and begging that the Indians 
of Itatim return to render personal service.

Work and Salvation, Work and Liberty: The 
Company of Jesus and the Lights in the Face of Slav-
ery, by Laurent de Saes, seeks to show that, in addi-
tion to the elements of rupture that separate scholastic 
Jesuitical thought and the philosophy of Lights, it is 
possible to identify a line of continuity regarding the 
position of ignatian and philosophes on the question of 
slavery. According to the author, if there is a rupture as 
to the acceptance or not of titles that would legitimize 
the reduction to the condition of slave, the continuity 
emerges when it is a question of reflecting on the con-
ditions of Indians and black people’s freedom and the 



pedagogical role that the work must exert in certain 
populations, supposedly unprepared for the exercise of 
the rights inherent to civil liberty.

In The Martyrdom of the Jesuits: Malagrida and 
the “Age of Reason”, Célia Cristina da Silva Tavares 
explores the contradictions between the exemplary use 
of the punishment of the Jesuit Gabriel Malagrida in 
the context of the affirmation of the “Age of Reason” 
in the Pombal period. From the trajectory of mission-
ary life in the north and northeast of Brazil and in the 
Portuguese court of the Ignatian Italian, the analysis is 
made of a Jesuit very faithful to the tridentine dictates 
in a world in which the empire of reason was approach-
ing. Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, in Enlight-
ened principles of the Pombaline government for the 
colonial Amazon, analyzes how, in the mail between 
Sebastião José de Carvalho and Melo and the duke 
Manuel Teles da Silva, the convergence of views on the 
problems discussed made Teles a kind of ad hoc con-
sultant for Marquês de Pombal’s political strategies and 
how these illustrated ideas served as a basis for a gov-
ernment program in the Portuguese Amazon.

This journal is closed with The company of Jesus 
and healing arts in Latin Platinum America: an anal-
ysis of Jesuitical unpublished manuscripts, by Eliane 
Cristina Deckmann Fleck. In this article, the author 

shares with us the results of an ongoing investigation 
into two Jesuitical manuscripts that remain unpub-
lished, the Libro de Cirugía (1725) and the Paraguay 
Natural Ilustrado (1771-1776), written, respectively, 
by the Jesuit brother Pedro Montenegro and the Jesuit 
priest José Sánchez Labrador. The writer privileges the 
analysis of the descriptions that the mentioned authors 
make of knowledge and healing practices adopted in 
the reductions of the Company of Jesus of the Jesuit-
ical Province of Paraguay. Thus, she notes the influ-
ence exerted by the medical theories in Europe of the 
seven hundred and the dialogue that these missionar-
ies maintained with authorities of Medicine and Phar-
macy, as well as the evidences of the appropriation and 
circulation of knowledge and therapeutic procedures in 
the works that these two Jesuits wrote, from their expe-
riences on mission lands in America.

May everyone have an excellent reading.

 Editors
José Eduardo Franco 
Karl Heinz Arenz 
Luiz Eduardo Oliveira
Maria Regina Barcelos Bettiol 





El siglo XVIII, apodado “de las Luces”, se ve, por veces, de forma miti-
ficadamente luminosa, como el siglo de la Gran Ruptura. Es el siglo de la 
Enciclopedia, de la afirmación plena de la Razón como dama omnipotente 
en el ambiente cultural, científico e incluso político. Se dibuja la ideia de 
progresso y se proclama el optimismo en lo que se refiere a las posibilidades 
humanas de construir un mundo nuevo y una sociedad perfeccionada. Se 
detesta lo antiguo y se alaba lo nuevo como mito impulsor para la nueva 
universalidad que se quiere construir a la luz de un saber edificado e escru-
tado por los criterios y métodos definidos por la única facultad humana 
considerada acreditada para evaluar la verdad: la facultad de razonamiento 
crítico productor de pensamiento e inteligencia acreditada sobre la realidad. 

Nuevas leyes, nuevas filosofías, nuevas verdades científicas, nuevas 
formas de ver la historia, nuevos modos de entender el hombre, nueva teo-
logía, nueva forma de concebir y ejercer el poder, nuevo arte, nueva lite-
ratura, nueva cultura y, fundamentalmente, nueva educación. Todo se da 
como nuevo y alumbrado, como si todo hubiera aparecido exnihilo y la 
anterioridad inmediata valiera poco. Esta imagen de la emergencia de la 
corriente cultural ilustrada tendió a cristalizarse en los manuales escolares 
y en visiones más o menos sencillas que están en muchos libros sobre el 
periodo de la Ilustración. En esta nueva coyuntura, los Jesuitas son vistos 
como antihéroes o protagonistas negativos del nuevo paradigma. Demoni-
zados como conspiradores y favorecedores del ostracismo y de las anti-Lu-
ces, los ignacianos parecen ser los grandes perdedores de este siglo. 

Así, se sedimentó la imagen de que la Gran Ruptura del siglo XVIII 
habría permitido la apertura de una época de ilustración racional nunca 
antes vista para la humanidad. Sin embargo, se representa en la propaganda 
que la posibilidad de esa ruptura sólo podría haber sido lograda a través de 
la eliminación permanente del gran obstáculo que los Jesuitas y su enseãnza 

EDITORIAL



escolástica constituían. Ya políticos, ya intelectuales 
invertieron muchos recursos en una propaganda y en 
medidas persecutorias para eliminar a los jesuitas y 
depositar en la “basura tóxica” de la historia todo su 
legado.  

Esta fue la historia que nos han vendido por una 
propaganda, cuyos resíduos aún permanecen hasta hoy 
y nos dificultan la construcción de una perspectiva de 
aquel siglo y de sus actores culturales y políticos de 
modo menos simplista. Algunas constataciones y cues-
tiones orientadoras nos pueden ayudar a comprender 
que la Gran Ruptura proclamada por la propaganda y 
acreditada por la legión de sus adeptos estaba mucho 
más plagada de continuidad en relación al pasado que 
lo creíamos.  

Por un lado, buena parte de la élite de intelectuales 
que construyeron la ilustración europea y que depués 
rechazaron la Compañía de Jesús había sido confor-
mada por los Jesuitas en sus colegios y universidades, 
que se mandaron cerrar posteriormente por los polí-
ticos de las Luces. Por otro lado, la propia Compañía 
de Jesús, en aquel siglo de grandes posibilidades para 
repensar los paradigmas por cuenta de los nuevos hal-
lazgos y teorías científicas, pasaba por un proceso de 
actualización de métodos y teorías, principalmente 
en los dominios de las matemáticas, física, geografía, 
cartografía, biología, medicina o lingüística. Es posible 
que la Orden de San Ignacio hubiera sido la institución 
internacional que detenía la información más actuali-
zada en tiempo récord para la época de las novedades 
científicas y filosóficas que se registraban a nivel global, 
circulándolas en su red intercontinental y debatiéndo-
las a la luz del método escolástico de la disputatio como 
hipótesis de trabajo intelectual, aunque no siempre 
estuviera adherido a las nuevas tesis.  

Es este el reto que se presenta aquí a un conjunto 
de estudiosos que se propusieron contribuir para dos 
números temáticos de nuestra Revista de Estudos 
de Cultura, analizando el siglo XVIII a la luz de esta 
relación compleja entre Jesuitas y la Ilustración. En 
el primer volumen, la discusión se inicia con Jesui-
tas y Colonos en la Amazonia Portuguesa: contien-
das y compromisos (siglos XVII y XVIII), artículo 
de Roberta Lobão Carvalho y Karl Heinz Arenz que, 
a partir del supuesto de que las tensiones entre los 

dos agentes-clave de la colonización portuguesa no 
se deben comprender como un dato absoluto, analiza 
en las entrelíneas de las fuentes las evidencias de que 
misioneros y residentes compartieron ciertos intereses, 
usando según la situación, una argumentación parecida 
o incluso tratando de estabelecer compromissos acep-
tables para ambas partes.  

 “Ni  V. E ignora que no he tenido ociosa la 
Pluma”:  la polémica producción escrita de un jesuita 
durante el Tratado de Límites, de Eduardo Neumann, 
analiza la trayectoria de Bernardo Ybáñez Echavarri, 
religioso que fue expulso de la Compañía de Jesús en 
1757, cuando ocupaba el puesto de capellán de la pri-
mera comisión demarcadora en el río de la Plata. El tema 
merece atención tanto por cuenta de las circunstancias 
de la expulsión, asunto marcado por las desconfianzas 
y las intrigas, como principalmente por la polémica 
generada a partir de la producción escrita de ese ex-je-
suita, un hombre de letras que manejaba la pluma con 
facilidad en contra de aquellos que tomaba como sus 
enemigos. La inserción de los jesuitas João Daniel y 
David Fáy en el clima de opinión de la Ilustración 
ibérica y europea, por su vez, es un artículo escrito por 
Beatriz Helena Domingues y Breno Machado dos San-
tos que analiza el caso de dos jesuitas del siglo XVIII 
que poseen en común, entre varios aspectos, el hecho 
de que registraron su participación en el clima de pen-
samiento a partir de sus experiencias en la Amazonia 
portuguesa. Alineado a ese contexto, Análisis de docu-
mento histórico: la petición de balthasar pucheta, de 
Selson Garutti, presenta una investigación exploratoria 
que tiene por objetivo un análisis textual de naturaleza 
histórica de la Petición (documento) que Balthasar 
Pucheta le presentó al Gobernador del Paraguay, acu-
sándoles a los jesuitas y suplicando que los indios del 
Itatim volvieran a prestar servicio personal. 

Trabajo y salvación, trabajo y libertad: la Com-
pañía de Jesús y las Luces delante de la esclavitud, de 
Laurent de Saes, pretende mostrar que, allende elemen-
tos de ruptura que separan el pensamiento escolástico 
jesuítico y la filosofía de las Luces, es posible identifi-
car una línea de continuidad referente a la postura de 
ignacianos y philosophes delante de la cuestión de la 
esclavitud. De acuerdo con el autor, si hay ruptura en lo 
que concierne a la aceptación o no de títulos que legi-
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timarían la reducción a la condición de esclavo, a con-
tinuidad emerge cuando se trata de reflexionar sobre 
las condiciones de la libertad de indios y negros y el rol 
pedagógico que el trabajo debe ejercer en la formación 
de determinadas poblaciones, supuestamente despre-
paradas para el ejercicio de los derechos inherentes a 
la libertad civil. 

En El Martirio de los Jesuitas: Malagrida y 
la “Edad de Razón”, Célia Cristina da Silva Tava-
res explota las contradicciones existentes entre el uso 
ejemplar del castigo del jesuita Gabriel Malagrida en el 
contexto de afirmación de la “Edad de la Razón” en la 
época pombalina. A partir de la trayectoria de la vida 
misionera en el norte y nordeste de Brasil y en la corte 
portuguesa del ignaciano italiano, se produce el análisis 
de un jesuita muy fiel a los dictamenes tridentinos en 
un mundo en el que el imperio de la razón se avecinaba. 
Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, en Fundamentos 
ilustrados del gobierno pombalino para la Amazonia 
colonial, analiza como, en la correspondencia entre 
Sebastião José de Carvalho e Melo y el duque Manuel 
Teles da Silva, la convergencia de puntos de vista sobre 
los problemas discutidos hizo de Teles una especie de 
consultor ad hoc para las estrategias políticas del Mar-
qués de Pombal y el modo como estas ideas ilustradas 
sirvieron de fundamentando para un programa de 
gobierno en la Amazonia portuguesa.

Este número finaliza con La compañía de jesús y 
artes de curar en la américa platina del siglo XVIII: 

un análisis de manuscritos jesuíticos inédito, de 
Eliane Cristina Deckmann Fleck. En este artículo, la 
autora nos comparte los resultados de una investiga-
ción que está todavía en curso sobre dos manuscritos 
jesuíticos que se mantienen inéditos, el Libro de Ciru-
gía (1725) y el Paraguay Natural Ilustrado (1771-1776), 
escritos, respectivamente, por el hermano jesuita Pedro 
Montenegro y por el padre jesuita José Sánchez Labra-
dor, privilegiando el análisis de las descripciones que 
los autores hacen de los saberes y prácticas curativas 
adoptadas en las reducciones de la Compañía de Jesús 
de la Provincia Jesuítica del Paraguay. De ese modo, 
constata la influencia ejercida por las teorías médicas 
vigentes en la Europa del siglo dieciocho y el diálogo 
que estos misioneros mantuvieron con las autoridades 
de Medicina  y de Farmacia, así como las evidencias de 
apropiación y circulación de saberes y conductas tera-
péuticos en las obras que estos dos jesuitas han escrito, 
a partir de sus experiencias en las tierras de misión en 
la América.

A todos una excelente lectura.
 

 
Los editores 
José Eduardo Franco 
Karl Heinz Arenz 
Luiz Eduardo Oliveira
Maria Regina Barcelos Bettiol 
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JESUÍTAS E COLONOS NA AMAZÔNIA 
PORTUGUESA: CONTENDAS E 
COMPROMISSOS (SÉCS. XVII E XVIII)

Roberta Lobão Carvalho
Karl Heinz Arenz

RESUMO
Este artigo busca estabelecer as coordenadas históricas para se pensar a relação 
entre a política econômica, cultural e linguística da governação pombalina, na 
segunda metade do século XVIII, e o lento processo de unificação geográfica, inde-
pendência política e formação discursiva da identidade cultural e depois nacional 
da América portuguesa, no decorrer dos século seguinte. Para tanto, apoiados no 
suporte teórico da história cultural e dos estudos culturais, valemo-nos da histo-
riografia relacionada ao período, bem como de fontes legislativas, literárias e epis-
tolares, além de uma bibliografia atualizada sobre o tema. Nosso intento é mostrar 
que, para o bem e para o mal, as medidas legislativas e intervenções políticas do 
Marquês de Pombal, durante o período em que era o ministro todo-poderoso de D. 
José I, deram conformação ao Brasil, tal como o conhecemos hoje.
Palavra-chave: culturas em negativo; estudos culturais; história cultural; identi-
dade nacional; Marquês de Pombal.
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JESUITS AND SETTLERS IN THE PORTUGUESE AMAZON: DISPUTES AND COMPROMISES
(17TH AND 18TH CENTURY)

ABSTRACT: 
The historiography referring to the colonial Amazon region tends to emphasize the conflictual character of relations between settlers 
and religious, especially the Jesuits. This article assumes that tensions between the two key actors of Portuguese colonization should not 
be understood as an absolute fact. In this sense, an analysis between the lines of the sources will reveal that missionaries and residents 
shared certain interests, employing, according to the situation, a similar argument, or even seeking to establish acceptable compromises 
for both sides. The complex interaction between settlers, Jesuit and authorities will be showed in two crucial moments: during the pre-
carious consolidation of the Maranhão Mission in the second half of the seventeenth century and during the antijesuit campaign of the 
1720s, triggered by Paulo da Silva Nunes.
Key words: colonial Amazon, Jesuits, settlers, complex interactions

JESUITAS Y COLONOS EN LA AMAZONIA PORTUGUESA: CONTIENDAS Y COMPROMISOS 
(SIGLOS XVII Y XVIII)

RESUMEN:
La historiografía referente a la Amazonia colonial tiende a valorar el carácter conflictivo de las relaciones entre colonos y religiosos, 
especialmente los jesuitas. El presente artículo parte del supuesto de que las tensiones entre los dos agentes clave de la colonización por-
tuguesa no deben ser comprendidas como un dato absoluto. En ese sentido, un análisis en las entrelíneas de las fuentes evidenciará que 
misioneros y residentes compartieron determinados intereses, empleando, según la situación, una argumentación parecida o incluso 
tratando de establecer compromisos aceptables para ambas partes. La compleja interacción entre colonos, jesuitas y autoridades será 
demostrada en dos momentos importantes: durante la precaria consolidación de la Misión del Maranhão en la segunda mitad del siglo 
XVII y por ocasión de la campaña antijesuítica de los años 1720, deflagrada por Paulo da Silva Nunes.
Palabras clave: Amazonia colonial, jesuitas, residentes, interacciones complejas
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Conforme uma metáfora empregada pelo historia-
dor britânico Kenneth Maxwell, a faísca que, no terceiro 
quartel do século XVIII, teria incendiado o “mundo 
católico”, levando-o a perseguir e, logo em seguida, proi-
bir a Companhia de Jesus em seus territórios, alumiara-
-se precisamente na Amazônia portuguesa1. Ainda que 
o fogaréu deflagrasse no exato momento das reformas 
pombalinas, sua origem remonta às constantes querelas 
que, desde meados do seiscentos, opuseram inacianos e 
moradores do Estado do Maranhão e Grão-Pará acerca 
do trato da mão de obra indígena.

Contudo, o caráter conflituoso das relações entre 
os dois agentes-chave da colonização lusa não deve ser 
compreendido como um dado absoluto. Nas entre-
linhas das fontes evidencia-se que missionários e 
moradores compartilharam determinados interesses, 
empregando, conforme a situação, uma argumentação 
parecida ou, até, buscando estabelecer compromissos 
aceitáveis para os dois lados. Além disso, convém assi-
nalar que religiosos e colonos não constituíram grupos 
coesos, mas antes conjuntos heterogêneos, em razão da 
diversidade das proveniências regionais – ou nacionais 
–, classificações sociais e trajetórias intelectuais de seus 
respectivos integrantes. Nesta perspectiva, o presente 
texto trata das complexas relações entre os filhos espiri-
tuais de Santo Inácio e os moradores da Amazônia lusa, 
durante o chamado “século jesuítico”2, em vista da via-
bilidade desta colônia, que dependia inteiramente da 
incorporação regulamentada do maior contingente de 
trabalhadores disponíveis, isto é, os índios.

 Mas, antes de iniciarmos a análise, importa apon-
tar a historiografia tradicional, escrita na segunda 
metade do século XIX e na primeira do XX, acerca da 
interpretação da presença jesuítica na região. Partindo 
do pressuposto de uma oposição radical entre os reli-
giosos e colonos, a mesma se divide em uma corrente 
apologética que realça a contribuição “civilizatória” dos 
jesuítas3, e em outra, de teor antijesuítico, que denun-
cia com veemência o abuso de poder e a acumulação 
de bens por parte da Companhia de Jesus4. Em dire-
ção oposta, as pesquisas publicadas nas décadas mais 
recentes tendem a rejeitar o binarismo categórico sub-
jacente a essas tendências tradicionais, privilegiando, 
por sua vez, a pista das complexas interações e nego-
ciações entre os diferentes agentes coloniais. A esse res-

peito, José Alves de Sousa Jr. elucida que

No Grão-Pará do Setecentos, índios, jesuítas 
colonos e autoridades coloniais vivenciaram 
experiências que se entrecruzaram, ligadas ao 
processo de conquista e ocupação do Norte 
do Brasil Português, e que foram informando 
suas intervenções na realidade por eles 
construída e, permanentemente, (re)pensada 
no decurso desse processo histórico em que 
essa realidade estava inserida, o que exige do 
historiador que se debruça sobre ela o cuidado 
de relativizar as verdades desses múltiplos 
personagens, para evitar partidarismos5.

Fazendo valer estas afirmações para a segunda 
metade do seiscentos, visamos aqui pôr em evidência 
as polêmicas que mais envolveram missionários e colo-
nos em um imbróglio de contendas, mas também de 
convergências. Sobretudo, dois assuntos, o da defini-
ção da “liberdade dos índios” e – estreitamente ligado 
a esse – o da remediação da “ruína do estado”, engen-
draram inúmeros debates filosófico-teológicos, decre-
tos político-jurídicos e iniciativas socioeconômicas; 
basicamente, durante os longos reinados de D. Pedro II 
(1667-1706) e D. João V (1706-1750)6.

No que segue, trataremos, em primeiro lugar, 
das posturas e ações dos Padres Antônio Vieira e João 
Felipe Bettendorff enquanto superiores de destaque 
da Missão do Maranhão no século XVII7. Apesar de 
ambos defenderem o papel proeminente da Companhia 
no prevalecimento do “bem comum” na Amazônia, eles 
tiveram modos diferentes de lidar com colonos e autori-
dades, sobretudo em razão de suas trajetórias distintas. 
Assim, o primeiro nasceu e formou-se no mundo multi-
cultural ibérico-atlântico; já o segundo moveu-se, na sua 
juventude, pela larga faixa de terras da Europa ocidental 
onde diversas tradições linguístico-culturais (francesa, 
alemã, flamenga e italiana) se entrecruzam e onde catoli-
cismo e protestantismo competiram pelos fiéis.

Em seguida, enfocaremos a argumentação do 
autoproclamado “procurador dos povos do Maranhão”, 
de Paulo da Silva Nunes, no segundo quartel do século 
XVIII. Mesmo denunciando com veemência as supos-
tas transgressões dos religiosos de Santo Inácio, usando 
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argumentos acerca do “bem comum” – já de teor pro-
tonacional –, custou-lhe convencer os moradores e as 
autoridades metropolitanas. No entanto, a ascensão do 
futuro Marquês de Pombal na cena política, duas déca-
das depois, em meados do setecentos, deu nova rele-
vância a suas ideias antijesuíticas.

OS DEBATES ACERCA DA “LIBERDADE DOS 
ÍNDIOS” (SÉCULO XVII)

O jesuíta alemão Heinrich Böhmer escreveu que a 
chegada do P.e Antônio Vieira ao Maranhão, em janeiro 
de 1653, teria desencadeado “uma guerra dos Trinta 
Anos com os colonos”8. Como ele, muitos outros his-
toriadores recorreram, até as últimas décadas do século 
passado, ao binarismo missionários versus moradores 
como modelo explicativo para compreender e analisar 
o devir da Amazônia portuguesa. Por certo, uma das 
maiores desavenças que abalou a sociedade colonial do 
Estado do Maranhão e Grão-Pará, no primeiro século 
de sua fundação, foram as negociações controversas 
acerca das condições do cativeiro lícito dos índios obti-
dos mediante expedições de “resgate” ou presos em 
“guerras justas”.

Em princípio, a questão da escravidão indígena já 
havia sido resolvida por meio de árduos e longos deba-
tes, levados a cabo, durante os primeiros decênios do 
século XVI, sobretudo no Reino de Castela; tanto no 
seu centro intelectual, a Universidade de Salamanca, 
quanto na própria corte real de Carlos I em Vallado-
lid9. O resultado dessas controvérsias quinhentistas foi 
a sentença de que a escravidão dos nativos americanos 
só seria legítima em determinados casos definidos em 
lei10. As discussões, baseadas na reinterpretação dos 
princípios aristotélicos e tomistas, influenciaram pro-
fundamente os primeiros intelectuais da ainda jovem 
Companhia de Jesus nos países ibéricos. Os padres se 
apropriaram do pensamento neoescolástico para dar 
um sólido suporte teórico à atuação universal de sua 
ordem, formulando, conforme diz José Alves de Sousa 
Jr., uma genuína “filosofia política jesuítica”11. 

Destarte, instigados pelos conceitos da corrente 
humanista, os inacianos que estavam atuando em meio 
aos povos nativos das Américas buscaram constante-
mente ressignificar a mensagem e as práticas cristãs no 

intento de (re)integrar os “selvagens” à humanidade. 
De modo geral, a Companhia de Jesus procurou, no 
processo de sua rápida difusão ultramarina, entre os 
séculos XVI e XVIII, coletar e sistematizar informações 
de cunho etnográfico para poder classificar os povos 
até então desconhecidos ou, conforme formula Adone 
Agnolin, “impensados”12. No caso dos indígenas das 
Américas, os inacianos não dispuseram de imediato, 
dentro do repertório de saberes clássicos e humanistas 
veiculados em seus colégios, de categorias já conheci-
das para enquadrá-los. O que lhes servia ainda de parâ-
metro eram as grandes culturas orientais – chinesa, 
indiana e japonesa – que, na época, foram equiparadas 
à antiguidade greco-romana pré-cristã devido ao seu 
elevado grau de “sabedoria” e “moralidade”13.

Neste contexto, o tratado De procuranda Indorum 
salute, do jesuíta espanhol José de Acosta (1539-1600), 
apresenta uma reflexão teológico-etnológica bem espe-
cífica para classificar os índios14. O autor, missionário 
e superior no Peru e visitador no México entre 1571 e 
1587, subdivide os povos da Ásia e das Américas em 
três classes. Nesta sistematização etnológica, as popu-
lações indígenas das terras baixas constituem, após as 
culturas orientais e os “impérios” ameríndios dos pla-
naltos do México e Peru, a casta inferior. O P.e Acosta 
não atribui nenhuma estrutura racional aos nativos 
das zonas tropicais, fornecendo como provas a nudez, 
o nomadismo, uma sexualidade regida pelo instinto, a 
inconstância no comportamento e a ausência de linha-
gens tradicionais.

Contudo, apesar desta hierarquização piramidal, 
o autor insiste que nenhum povo seria desprovido da 
graça divina e teria plena capacidade para acolher o 
Evangelho. Convém frisar que na concepção teológica 
jesuítica mais representativa da época, a “teologia da 
graça” do P.e Luís de Molina15, a condição étnica não 
constituiu um impedimento intransponível para a 
obtenção da salvação dos povos pagãos encontrados 
nas terras recém-descobertas pelos europeus.

Formados para detectar congruências ou seme-
lhanças nas culturas desses “outros”, os inacianos dos 
séculos XVI e XVII redigiram suas cartas e crôni-
cas, fazendo de sua visão teológica a “gramática do 
mundo”16. De fato, com base na premissa neoesco-
lástica – que atribui uma noção mínima do divino a 
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todos os povos – e na concepção humanista acerca do 
“homem natural”, os religiosos pressupuseram uma 
recuperabilidade potencial dos indígenas, considera-
dos como desviados da “verdadeira” condição humana 
por suas práticas idolátricas e condutas inconstantes. 
A ação evangelizadora foi, por conseguinte, tida como 
imprescindível para resgatar o “selvagem” de uma vida 
desordenada e, assim, reintegrá-lo à humanidade.

Na implementação do projeto missionário jesuí-
tico na Amazônia, ao longo da segunda metade do 
século XVII, os Padres Antônio Vieira e João Felipe 
Bettendorff se destacam claramente. Cada um dos 
dois ocupou, entre 1653 e 1693, o cargo de superior 
por, respectivamente, três triênios; todavia, no exercí-
cio do mesmo, o sacerdote português e seu confrade 
luxemburguês procederam de modo diferente, tanto 
em razão da mutação da conjuntura sociopolítica no 
Reino e na colônia quanto devido à diversidade de 
sua procedência cultural e formação intelectual, como 
veremos a seguir.

Antônio Vieira aportou em São Luís do Maranhão 
em janeiro de 1653 com a dupla titulação de superior 
e visitador. Constatando as graves infrações dos colo-
nos contra a legislação em vigor, o padre logo chegou à 
conclusão de que a Companhia de Jesus deveria obter 
o monopólio sobre toda a população indígena, tanto 
os índios vivendo nos aldeamentos ou trabalhando nas 
casas dos colonos quanto os que se encontravam no 
“sertão” – designação corriqueira para a vastidão das 
florestas.

Para este fim, Vieira voltou logo à corte onde 
propôs as seguintes medidas: exclusão dos militares 
de assuntos indigenistas, presença obrigatória de um 
religioso em todas as expedições rumando para o inte-
rior, introdução do cargo do “procurador dos índios”, 
supervisão do inventário anual da mão de obra indí-
gena, regulamentação das condições e dos prazos de 
trabalho e concentração dos índios em aldeamentos 
sob a administração exclusiva dos padres17. Após um 
ano de negociação, suas sugestões foram aceitas e pro-
mulgadas, em 9 de abril de 1655, sob forma de alvará 
régio, concedendo aos inacianos, de forma implícita, o 
monopólio sobre todos os indígenas18.

Quanto à origem de suas ideias, o P.e Antônio 
Vieira foi imbuído das reflexões e conclusões juris-

prudenciais de origem hispânica, já desde sua forma-
ção no Colégio de Salvador, realizada nos tempos da 
União Ibérica (1580-1640)19. Além disso, as diretrizes 
deixadas por Manuel da Nóbrega, o primeiro superior 
jesuíta no Brasil, que previram o estabelecimento de 
aldeamentos como “forjas da fé”, influíram claramente 
em seu modo de pensar e agir no Maranhão20. A argu-
mentação vieiriana a respeito dos índios partiu, assim, 
do conceito da “liberdade tutelada” – Dauril Alden fala 
em protective liberty21 –, que havia sido formulado pela 
chamada Escola de Salamanca, no fim do século XVI, 
com base nos princípios neotomistas da universalidade 
dos direitos naturais dos povos e da incondicionalidade 
da ação e eficácia da graça divina22. 

Uma referência mais imediata para Vieira foi a 
principal obra do jurista espanhol Juan de Solórzano 
y Pereyra (1575-1655)23, intitulada De Indiarum iure 
(1629-1639) ou, em versão castelhana, Politica Indiana 
(1647)24. Trata-se de um comentário pragmático acerca 
da legislação indigenista espanhola. Consciente da dizi-
mação dramática da população nativa na América do 
Sul, seu autor, um ex-funcionário da Coroa espanhola 
no Peru, contrastou a prática colonial usual, marcada 
pela exploração aberta, com o relevo que ele dá, de um 
lado, ao princípio da soberania natural dos índios, e, de 
outro, à obrigação do soberano cristão de proteger os 
indígenas e seus bens. De fato, as propostas que Vieira 
apresentou ao rei português, durante sua estadia na 
metrópole em 1654 e 1655, contiveram duas das princi-
pais ideias de Solórzano: o regulamento minucioso das 
condições de trabalho e a primazia absoluta da Coroa 
em assuntos indigenistas. Destarte, o padre buscou 
restringir a competência das instâncias intermediá-
rias, sobretudo a das autoridades coloniais, e instaurar 
o monopólio direto da Companhia de Jesus sobre os 
índios amazônicos25.

A estima de Vieira pela extensa obra de Solór-
zano foi tanta que, ainda em 1680, prometeu enviar 
um exemplar da Politica Indiana a seus confrades da 
Missão do Maranhão para fins de consulta em caso 
de litígio26. Além disso, a descrição detalhada do ato 
de vassalagem dos Nheengaíbas, ocorrido c. 1658 no 
delta do Amazonas, demonstra o apreço que o padre 
português atribuiu à primazia da “soberania natural” 
dos povos indígenas sobre sua mera subjugação27.
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No entanto, a intransigência de Vieira ou, segundo 
Maria Beatriz Nizza da Silva, sua “incapacidade de 
compromisso político”28, no trato com os moradores, 
produziu uma escalada irreversível de tensões que 
atingiram seu paroxismo com a primeira expulsão dos 
jesuítas em setembro de 1661. Antes de ser deportado, 
Vieira escreveu uma carta de protesto ao rei, denun-
ciando como motivo pela revolta aberta dos colonos “a 
cobiça, principalmente dos mais poderosos”29. De fato, 
já meses antes, as câmaras de São Luís e Belém haviam 
se concertado acerca da revogação da administração 
temporal dos jesuítas sobre os índios. Nesse intuito, os 
vereadores tinham nomeados “procuradores do povo” 
para que tratassem dos interesses dos moradores na 
corte. Sobretudo o representante de São Luís, Jorge 
Sampaio, se destacou por sua virulência. Em resposta 
às queixas dos colonos contra ele e seus confrades, o P.e 
Vieira redigiu uma série de memorandos para defender 
sua política monopolista30.

Sua defesa dirige-se, sobretudo, contra a acusa-
ção de ele ter visado à extinção da servidão dos índios. 
Insistindo em seu objetivo de vê-la, antes mais nada, 
regulamentada de forma inequívoca, Vieira declara na 
metrópole, em fevereiro de 1662, que

Não é minha intenção que não haja escravos; 
antes procurei nesta corte, como é notório 
e se pode ver da minha proposta, que se 
fizesse, como se fez, uma junta dos maiores 
letrados sobre este ponto, e se declarassem 
como se declararam por lei (que lá está 
registrada) [lei de 09/04/1655] as causas do 
cativeiro lícito. Mas porque nós queremos só 
os lícitos, e defendemos os ilícitos, por isso 
nos não querem naquela terra, e nos lançam 
fora dela31.

Embora a Coroa não tardasse a reagir, ela não 
conseguiu impor uma solução, pois as ordens régias 
revelam certa ambiguidade. Assim, proclamou-se um 
perdão geral para os sediciosos, exceto os principais 
líderes, mas, ao mesmo tempo, permitiu-se a volta dos 
religiosos – menos a do P.e Vieira. Entretanto, o que, na 
ocasião, causou maior impacto foi a abolição da “admi-
nistração temporal” da Companhia de Jesus sobre os 

índios32. Esta decisão interrompeu a política de expan-
são iniciada por Vieira, caracterizada pela fundação de 
mais de cinquenta aldeamentos, além do aumento con-
siderável do pessoal missionário efetivo33.

Sendo assim, as duas décadas seguintes viram uma 
lenta (re)consolidação da Missão do Maranhão no con-
texto de uma crise econômica generalizada. O P.e João 
Felipe Bettendorff, que ocupou, entre 1662 e 1680, car-
gos-chave como reitor de colégio e superior da Missão, 
teve um papel central neste período. O jesuíta luxem-
burguês possuiu uma formação intelectual que diferia, 
em razão de sua origem centro-europeia, daquela do 
P.e Vieira. Além das etapas costumeiras da formação 
inaciana interna – humanidades, noviciado, filosofia, 
regência, teologia –, Bettendorff obtivera também um 
diploma em direito na universidade jesuíta de Cuneo 
no norte da península itálica. Quanto aos estudos teo-
lógicos, ele os fizera na famosa universidade de Douai 
no sul dos então Países-Baixos Espanhóis.

Bettendorff passou duas temporadas naquela 
cidade: em 1649 e 1650, para completar seus estudos 
filosóficos, e, de 1656 a 1659, para cursar a teologia34. 
Durante estes anos, o jovem luxemburguês morou no 
Colégio de Anchin, um antigo convento beneditino 
confiado aos inacianos que ali ensinaram as humanida-
des com forte conotação científica, além de nele abri-
garem seus estudantes de teologia. A universidade de 
Douai, fundada em 1561-1562, por um decreto do rei 
Felipe II da Espanha, tornou-se um baluarte da con-
trarreforma católica e, mais tarde, da luta contra o pen-
samento jansenista35, no noroeste europeu, atraindo 
numerosos leigos e religiosos para o estudo das artes 
liberais, medicina, direito canônico, direito romano e 
teologia36.

Convém realçar que, durante todos os anos de sua 
formação, Bettendorff viveu em regiões diretamente 
atingidas por guerras e epidemias37. Com efeito, o século 
XVII, com seus múltiplos conflitos – entre os quais a 
Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) –, foi um dos mais 
violentos na história da Europa38. Desse modo, Betten-
dorff chegou à Amazônia, em janeiro de 1661, dotado 
de um pragmatismo que fora modelado não só por uma 
combativa formação jurídico-teológica, mas também 
por experiências de vida extremas. Neste sentido, são 
sintomáticos tanto seu proceder circunspecto no caso 
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dos numerosos litígios acerca de terrenos deixados em 
herança aos padres por benfeitores leigos, ou referentes 
a cativeiros dúbios infligidos a índios prisioneiros de 
guerra, quanto seu estranhamento em relação à devo-
ção fortemente emotiva de seus confrades portugue-
ses39. Além disso, não conformado com a derrogação 
da administração temporal sobre os índios, o P.e. Bet-
tendorff buscou atrelar sistematicamente moradores e 
militares notáveis, como os capitães-mores Hilário de 
Souza Azevedo e Paulo Martins Garro, à Companhia de 
Jesus, concedendo-lhes “cartas de irmandade”40.

Ainda assim, o clima social entre os dois agentes-
-chave da colonização lusa continuava tenso. Uma série 
de medidas metropolitanas, introduzidas entre 1676 e 
1682 para remediar a situação econômica, revelou ser 
pouco condizente com a realidade da colônia. Especial-
mente moradores abastados da principal cidade, São 
Luís, que possuíam fazendas de porte maior e contro-
lavam o modesto comércio local, se sentiram descon-
siderados pela Coroa. Referindo-se a esta conjuntura, 
Laura de Mello e Souza fala em “dois projetos inflexí-
veis” – o dos colonos e o da metrópole apoiada pelos 
jesuítas – cujo afrontamento deflagrou, em 1684, um 
novo levante41.

Por isso, os inacianos tornaram-se, como já em 
1661, alvo direto desta segunda insurreição. Para os 
colonos pesou, sobretudo, o fato de o P.e Vieira ter arti-
culado, em 1680, mediante sua influência na corte, uma 
regulamentação que, de um lado, flexibilizou o acesso 
à mão de obra indígena por meio da livre escolha dos 
empregadores, mas que, de outro lado, restabeleceu o 
controle temporal dos inacianos sobre os índios42. O 
levante cumulou, sob a liderança dos irmãos Manuel e 
Tomás Beckman e, de novo, Jorge Sampaio, na deporta-
ção dos jesuítas. Também expulso, o P.e Bettendorff foi 
enviado, após breve passagem por Recife e Salvador – 
onde, inclusive, conferenciou com o P.e Vieira –, como 
procurador ad hoc à metrópole para defender a causa 
da Missão43.

Em Lisboa foi instituída uma junta especial, com-
posta de conselheiros e altos funcionários, para tratar 
do conflito entre missionários e moradores do Mara-
nhão44. Bettendorff logrou, numa audiência com o rei 
– ao qual entregou um extenso memorando de rei-
vindicações –, a indicação do secretário régio Roque 

Monteiro Paim como seu intermediário na junta. Num 
primeiro momento, a nomeação do militar experiente 
Gomes Freire de Andrade para o cargo de governador 
do Maranhão, como também a prisão e o desterro dos 
procuradores dos moradores, Tomás Beckman e Eugê-
nio Ribeiro, pareciam favorecer os inacianos. Parado-
xalmente, a chegada inesperada do superior da Missão, 
o P.e Jódoco Perret, gerou um embaraço maior.45 De 
caráter impulsivo, este jesuíta suíço mostrou-se favo-
rável à supressão imediata da Missão. O impasse só se 
resolveu quando Bettendorff conseguiu, com o consen-
timento do superior geral, afastá-lo da cidade e, desta 
feita, das negociações. Ao mesmo tempo, várias peti-
ções da câmara de Belém e o envio de um novo procu-
rador do povo, o antigo capitão-mor do Pará Manoel 
Guedes Aranha, mudaram o rumo das negociações46.

A repartição tripartite anual da mão de obra des-
pontou como assunto mais polêmico, haja vista que 
o número de braços indígenas disponíveis em certos 
aldeamentos era pequeno demais para uma divisão 
eficaz e os meses de ausência permitida não corres-
pondiam ao ritmo sazonal das safras. Mas, enfim, os 
jesuítas cederam, aceitando uma repartição bipartite – 
entre os moradores e as missões – e uma revisão dos 
prazos para os trabalhos fora das aldeias. Outra polê-
mica foi a questão da administração temporal, resti-
tuída à Companhia pela lei de 1680. O procurador dos 
moradores insistiu na sua nova abolição, alegando que 
os jesuítas deveriam dedicar-se exclusivamente à evan-
gelização. Bettendorff comentou esse assunto crucial 
em uma missiva ao superior geral assim: “Todos [os 
padres] são unânimes: sem a administração temporal 
dos índios, a Missão não pode subsistir47.” Por fim, após 
intensos debates, a junta recomendou ao rei o restabe-
lecimento da “dupla administração”48.

Com base nesses dois compromissos foi promul-
gado, em dezembro de 1686, o Regimento das Mis-
sões49. Apesar da aparente vantagem para a Companhia 
de Jesus, esta lei constituiu um modus vivendi que con-
templou os principais interesses das partes envolvidas. 
Os religiosos recuperaram, assim, a “dupla administra-
ção” e regressaram fortalecidos ao Maranhão enquanto 
gerenciadores de missões doravante autônomas. Os 
moradores conseguiram um acesso mais amplo à mão 
de obra, pois a bipartição e os prazos prolongados de 
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serviço lhes forneceram mais trabalhadores por mais 
tempo. Já para as autoridades, a conciliação entre 
religiosos e colonos foi um requisito para um desen-
volvimento promissor da economia regional. Quanto 
aos índios aldeados – sem participação nenhuma nas 
negociações –, eles obtiveram uma relativa proteção 
em razão da interdição de entrada de “brancos” e mes-
tiços nos aldeamentos e das disposições especiais em 
prol de mulheres e grupos recém-descidos, isentos de 
serviços externos. A longo prazo, o regime de auto-
nomia, vigente entre 1686 e 1757, fez das missões um 
espaço propício para a formação de uma nova cultura 
de matriz indígena.

De fato, o Regimento das Missões tornou-se, para 
além de sua supressão em 175750, uma espécie de lei 
orgânica da sociedade colonial, norteando o processo 
de sua consolidação até meados do século XVIII. Em 
comparação com os alvarás vieirianos de 1655 e 1680, 
que buscavam salvaguardar os conceitos da “liberdade 
dos índios” e “soberania natural” – ambos muito caros a 
Vieira –, o texto de 1686 visou, antes de tudo, a um forta-
lecimento da instituição dos aldeamentos em si, absten-
do-se de arguir sobre o status pessoal ou grupal de seus 
habitantes indígenas. O compromisso contido no Regi-
mento e apoiado por Bettendorff, enquanto partícipe 
indireto das negociações, contribuiu significativamente 
para esta mudança de foco – de personalista para institu-
cionalista –, conferindo à última colaboração jesuítica na 
legislação indigenista um caráter relativamente durável.

Devido à sua inflexão histórica, alguns historia-
dores aplicaram-se a comparar os legados de Vieira e 
Bettendorff e, mais ainda, seus modos distintos de agir. 
Fernando Amado Aymoré e José Vaz de Carvalho ten-
dem a apontar para uma suposta traição dos ideais de 
Vieira, especialmente por Bettendorff, após a expulsão 
do primeiro em 1661. Aymoré até designa o luxembur-
guês de “anti-Vieira”51. Carlos de Araújo Moreira Neto, 
Eduardo Hoornaert e Hugo Fragoso dividem a história 
da Companhia de Jesus na Amazônia categoricamente 
em duas fases: uma “profética”, cujo articulador seria 
Vieira, e, a partir de 1661 ou 1686, outra, de caráter 
“empresarial”, que teria Bettendorff como mentor prin-
cipal52. Divergindo destas interpretações antagônicas, 
Maria Liberman qualifica o padre luxemburguês como 
“fiel continuador de Vieira”53.

Nos posicionamos aqui na linha desta última 
autora, mas com a ressalva de que o adjetivo “fiel” seja 
relativizado. De fato, sem condições de levar adiante 
a política de Vieira, o grupo reduzido de jesuítas, que 
se reagrupavam após o levante de 1661, buscou con-
solidar as bases da Missão do Maranhão mediante 
um proceder menos intransigente. Pois, além da 
perda repentina dos padres mais experientes, inclu-
sive Vieira, os inacianos viram, a partir de 1663, sua 
influência na metrópole diminuída e seu monopólio 
sobre os índios revogado54. Apesar deste revés, o ideal 
de Vieira da “dupla administração” em vista do “bem 
comum” da colônia continuou válido para seus suces-
sores imediatos, dentre os quais se destacou, conforme 
vimos, o P.e Bettendorff.

AS CAMPANHAS CONTRA A “RUÍNA DO 
ESTADO” (SÉCULO XVIII)

Se as tensões acerca da “liberdade dos índios” da 
Amazônia haviam culminado em duas expulsões, só na 
segunda metade do século XVII, não é de se admirar que 
aquela infligida aos membros da Companhia de Jesus, 
em 1759, em todas as terras da coroa portuguesa – a 
começar pelo Estado do Grão-Pará e Maranhão –, teve 
como origem a mesma polêmica. Decerto, esse desterro 
definitivo dos inacianos foi o ápice de um processo que 
já vinha sendo gestado antes da campanha antijesuítica 
empreendida pelo secretário de D. José I, Sebastião José 
de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal. De 
fato, os acontecimentos da primeira metade do século 
XVIII na Amazônia estão alicerçados sob os problemas 
que haviam sido debatidos pelos Padres Vieira e Bet-
tendorff, em vista da viabilidade de seu projeto missio-
nário, mediante a regulamentação jurídica dos modos 
de aquisição e repartição dos índios e, sobretudo, do 
uso da mão de obra indígena nas lavouras, engenhos e 
fazendas dos colonos.

  Os jesuítas defendiam, com veemência e con-
forme a lógica da “liberdade tutelada”, o afastamento 
dos nativos da convivência com os brancos, pois o mau 
exemplo e os maus-tratos dos moradores poriam em 
risco todo o trabalho feito pelos padres nas aldeias55. 
A respeito desse assunto, José Alves de Sousa Júnior 
afirma que a questão da legitimidade ou não dos cati-
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veiros indígenas era o mote central no conflito entre 
jesuítas e colonos,

pois [os padres] a viam como condição sine qua 
non para o êxito de seu projeto salvacionista, 
na medida em que “livres”, eles [os índios] 
poderiam ser mantidos nos aldeamentos 
missionários, isolados dos moradores e a salvo 
da contaminação por seus hábitos e costumes 
promíscuos e pervertidos56. 

O compromisso formulado no Regimento das 
Missões não distendeu a tensão entre religiosos e colo-
nos. Ao contrário, este já havia sido solapado por um 
alvará régio de 1688 que facilitava novamente a prática 
dos resgates57. Mas, é só na década de 1720 que começa 
uma virulenta campanha aberta contra o modus vivendi 
codificado em 1686. Ela foi encabeçada por Paulo da 
Silva Nunes que, a exemplo dos movimentos de 1661 
e 1684, visava lançar fora do Maranhão e Grão-Pará os 
padres da Companhia de Jesus.

Silva Nunes chegou ao Maranhão no ano de 1707, 
em companhia do governador Cristóvão da Costa 
Freire, do qual, de acordo com João Lúcio de Azevedo, 
fora secretário e barbeiro, achando nele sempre “ouvi-
dos” para as queixas que fazia contra os jesuítas58. O 
sucessor desse governador foi Bernardo Pereira de Ber-
redo e Castro, outro inimigo declarado da Companhia, 
que se tornou, por sua vez, aliado de Silva Nunes, ser-
vindo de patrono quando este foi à metrópole.

Por mais que a campanha empreendida contra 
os padres jesuítas já tivesse tomado certo corpo, Silva 
Nunes agiu timidamente durante o longo governo de 
seus aliados (1707-1722). Porém, no período de tran-
sição entre as administrações de Bernardo Pereira de 
Berredo e João da Maia da Gama, em 1722, a conjun-
tura modificou-se, pois o novo governador era um 
importante amigo da Companhia de Jesus. Na época, 
foi realizada uma devassa comandada pelo desembar-
gador Francisco da Gama Pinto acerca de abusos come-
tidos contra os índios. Esse fato exaltou os ânimos dos 
moradores que, supostamente inflados por Silva Nunes 
mediante panfletos anônimos contra os incacianos, 
viram os missionários na origem do referido inquérito. 
Os pasquins insistiram que o momento seria oportuno 

para pôr os padres para fora do Estado sob alegação 
de eles usarem a mão de obra indígena como escravos 
e terem contato com estrangeiros – holandeses, fran-
ceses, ingleses –, algo proibido por lei. A sedição fez 
com que Silva Nunes fosse preso e inculpado por ser o 
cabeça do motim. Mas ele conseguiu fugir para a corte, 
onde deflagrou uma campanha ainda mais intensa con-
tra os jesuítas. Lá, Silva Nunes defendia abertamente a 
desobediência civil59 com a finalidade de pressionar as 
autoridades a mudarem a legislação indigenista60.

As queixas apresentadas por Silva Nunes situam-
-se dentro de uma dada economia moral61 a respeito do 
cativeiro lícito dos indígenas e da insuficiência das leis 
régias. Para ele, o fato de os portugueses serem poucos 
para lavrarem a terra justificava a utilização do índio 
como mão de obra compulsória. Desta feita, as leis em 
vigor que favoreciam os jesuítas e interditavam o tra-
balho forçado indígena não corresponderiam às neces-
sidades da Amazônia. Na percepção de Silva Nunes, a 
Coroa deveria atender esta peculiaridade, pois, assim 
o argumento, a diversidade de povos, províncias e 
homens exigiria leis diferenciadas. Por isso, o procura-
dor autoproclamado insistiu que

É necessário entender-se, que no Estado 
do Maranhão não se pode conservar sem 
o serviço dos índios dos seus sertões [...] os 
RR. missionários são os primeiros, que não 
podendo passar sem serviço daqueles índios 
deles se servem em cativeiro62.

Assim, Silva Nunes visava, em última instância, 
mudar a ordem vigente e adaptar a legislação. Ele acre-
ditava que, ao realizar a campanha antijesuítica, reivin-
dicando a revisão das leis e a expulsão dos padres, não 
cometia um ato de transgressão, mas, ao contrário, agia 
com boa razão, tendo como base argumentos filosófi-
cos, jurisprudenciais e teológicos que justificariam uma 
postura de desobediência63.

Também os moradores manifestaram sua convic-
ção de que era um direito seu utilizarem-se dos traba-
lhadores índios para o “bem comum” e o “aumento do 
estado”, fórmula constantemente repetida na documen-
tação. Portanto, solicitavam que se fizessem descimen-
tos de índios, alegando que o ex-governador Cristóvão 
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da Costa Freire (1707-1718) havia apoiado tal prática, 
ao ponto de promovê-la “bastante em carta que enviou 
o Conselho Ultramarino, em 9 de março de 1718”64.

Um documento intitulado “Capítulos sobre o mal 
[sic] procedimento do governador e Capitão-General 
do Estado do Maranhão” foi levado à corte por Silva 
Nunes para apresentar reclamações contra a postura 
pró-jesuítica do então governador João da Maia da 
Gama (1722-1728). Na missiva consta, de um lado, a 
afirmação de que os moradores não queriam escravizar 
os índios, mas empregá-los e pagar-lhes salários, mas, 
de outro lado, o documento nega aos indígenas a con-
dição humana, pois “não ... eram verdadeiros homens, 
mas brutos silvestres incapazes de se lhes participar a fé 
catholica” e, ainda mais,

‘Barbaros, esquálidos e abjectissimos, ás 
feras em tudo semelhante, excepto na 
effígie humana’, ... D’ahi, com justa logica, 
pergunta [Silva Nunes], anullando assim 
a argumentação dos jesuítas, favoraveis á 
escravidão africana ‘se os ethiopes [africanos] 
podem ser captivados, porque não o podem 
sêl-o os indios do Maranhão’65. 

Para Silva Nunes e seu séquito, os motins e pas-
quins não foram meramente motivadas por questões 
econômicas, mas eram legitimadas pela noção do “bem 
comum”. De acordo com Nicola Mateucci, diferente do 
bem individual e do bem público, “o bem comum é dos 
indivíduos por serem membros de um Estado [...] um 
valor que os indivíduos só podem perseguir em con-
junto, na concórdia”66. Portanto, para que a sociedade 
do Estado do Maranhão e Grão-Pará estivesse orde-
nada e orientada, do ponto de vista temporal e natural, 
para seu fim último – a felicidade e a concórdia – seria 
necessário desfazer-se daquilo que impedia seu bom 
funcionamento, mesmo que de tratasse de uma ordem 
religiosa, de leis régias ou mesmo do governador.

João da Maia da Gama empreendeu a defesa dos 
jesuítas contra as denúncias de Paulo da Silva Nunes, 
afirmando que não eram mais que “nascidos do ódio 
e paixão do dito Paulo da Silva, e de seu patrono [Ber-
redo], e de alguns moradores seus páreas [sic], do que 
dos homens bons da república67”. Por isso, punha em 

dúvida o título de procurador do denunciante, apon-
tando que o próprio Paulo da Silva Nunes escrevera car-
tas, em 1725 e 1726, queixando-se das Câmaras do Pará 
e de São Luís do Maranhão de “o não acharem capaz 
de procurador das ditas Câmaras e povos, e de se lhe 
não mandarem procuração”. O ex-governador lembra 
ainda que Silva Nunes depositara seus requerimentos 
em nome do povo, mas sem, ao menos, entregar uma 
cópia às Câmaras concernidas68. 

O Visitador Geral da Companhia de Jesus na 
época, o P.e Jacinto de Carvalho, procedeu da mesma 
forma. Desabonou o procurador autoproclamado, afir-
mando que Silva Nunes não foi secretário de Cristóvão 
da Costa Freire, pois teria sido apenas seu barbeiro, não 
constando nem sequer na lista de cidadãos. Por von-
tade própria, ele teria pedido às câmaras de São Luís 
e Belém que o nomeassem procurador. Outrossim, o 
jesuíta escreve que, após sua soltura e fuga para o reino, 
Paulo da Silva Nunes teria solicitado que os camaristas 
“lhe mandassem procuração, afirmando que não viera a 
esta corte, senão por zelo e bem de todos, e que já tinha 
principiado requerimento de grande utilidade para os 
pobres do Maranhão69”. O P.e Visitador informou ao 
rei que os camaristas, de ambas as cidades amazônicas, 
repugnaram a carta de Silva Nunes por três razões:

A primeira, por lhe conhecerem o gênio, 
ser desinquieto, e como no Pará, sem nunca 
entrar na Câmara, e sendo somente um 
homem particular do povo, não cessava 
em desinquietar os oficiais que serviam na 
câmara, com requerimentos de pouca ou 
nenhuma utilidade, e que mais serviam 
de perturbação, que de proveito algum, 
entendiam que o mesmo faria nesta corte. A 
segunda, porque com eles não mandou dizer 
com individuação os requerimentos que fazia, 
temia-se que fossem tais, que ao depois se lhe 
houvesse de imputar culpa, se lhe mandassem 
procuração. A terceira, porque tinham por 
menos crédito seu, ser nesta corte Paulo da 
Silva Nunes seu procurador, e esta razão, é 
que maior peso lhe fazia porque tinha sido 
barbeiro de Cristóvão da Costa Freire, e por 
desinquieto, mal visto dele, e posto que se 
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casasse com uma filha de cidadão pobre, ele 
nunca tinha entrado no número de cidadão, 
nem servido na câmara, e quando nesta corte 
se não podia sustentar, e tratar nobremente, 
julgavam por grande desdouro seu, ter tal 
homem por procurador nesta corte70.

O documento explicita ainda que Silva Nunes teria 
andado por cinco anos na corte com seu requerimento, 
até que o governador Alexandre de Sousa Freire (1728-
1732), por intermédio de Bernardo Pereira de Berredo, 
lhe forneceu a dita procuração. 

Outro defensor da Companhia foi o desembar-
gador Francisco Duarte dos Santos. Ele deu parecer 
favorável aos padres em 1734, elencando, ponto por 
ponto, as reivindicações de Silva Nunes, negando-as. O 
funcionário afirma que o denunciante agiu “com pouca 
sinceridade na maior parte das acusações que fez con-
tra os mesmos missionários em nome dos suplicantes” 
e conclui serem elas abusos contra a verdade para jus-
tificar o empenho de tirar dos missionários o governo 
temporal das aldeias71. 

A maioria dos argumentos da defesa se endossa 
na origem social duvidosa de Silva Nunes, assim como 
em seu aparente exagero ao apresentar a situação da 
colônia e a atuação dos jesuítas nela. João da Maia da 
Gama contesta a dita “ruína dos povos do Maranhão”, 
constantemente repetida por Silva Nunes em seus 
requerimentos. O ex-governador alega que nos seis 
anos (1722-1728), durante os quais ocupava o cargo, 
sempre despediu barcos dos moradores com vinte, 
vinte e cinco e até trinta mil arrobas de cacau e oito mil 
arrobas de açúcar, ironizando que “esta é a perdição do 
Estado que afirma Paulo da Silva Nunes”. Referente a 
outra reclamação que versava sobre a suposta riqueza 
dos padres jesuítas72, João da Gama alega que os padres 
produziam mais cacau por disporem de mais índios 
que, além do mais, trabalharam com “tanto asseio e os 
parâmetros [conhecimentos] necessários, o que se não 
acha em outras [missões]”. Além disso, realça serem os 
padres de grande pobreza individual, ao ponto de, ao 
saírem de uma missão para outra, “não trazem mais 
que sua roupeta, um breviário e alguns livros próprios”, 
deixando “canoas, ferramentas e mais trastes” para seus 
sucessores73.

Apesar de a historiografia pintar um quadro nega-
tivo da atuação de Paulo da Silva Nunes, é importante 
vê-lo enquanto agente sociopolítico que traduziu os 
anseios de muitos colonos amazônicos em termos do 
sentimento protonacional incipiente74. Por isso, mesmo 
sendo os jesuítas seus adversários imediatos, ele con-
tribuiu, a exemplo dos Padres Antônio Vieira e João 
Felipe Bettendorff antes dele, a articular o que seria o 
“bem comum” para a sociedade regional em vias de 
consolidação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, as virulentas campanhas de Silva 
Nunes não surtiram o efeito esperado, embora deixas-
sem o clima social no Estado do Grão-Pará e Maranhão 
ainda mais tenso. Quanto aos documentos produzidos, 
eles ficaram engavetados por mais de dezessete anos 
nos arquivos do Conselho Ultramarino. Segundo João 
Lúcio de Azevedo, em 1755, um escriba do Marquês de 
Pombal, Paulo de Carvalho, os trouxe à luz como arma 
contra a Companhia de Jesus. É possível que este tenha 
sido amigo de Berredo e tenha conhecido pessoalmente 
o procurador Paulo da Silva Nunes, pois, segundo 
João Lúcio de Azevedo, a maior parte dos papéis teria 
sido entregue ao escriba pelo próprio autor, a troco de 
socorros pecuniários recebidos no cárcere75.

A reunião de documentos gerou uma coleção 
conhecida como As Terribilidades Jesuíticas no Governo 
de D’El Rei Dom João Quinto76, que teve uma influência 
significativa na campanha pombalina contra os filhos 
espirituais de Santo Inácio. Com efeito, muitas ideias 
defendidas por Pombal em textos oficiais, sobretudo no 
Diretório dos Índios, promulgado em 1757, já se encon-
travam nos requerimentos de Paulo da Silva Nunes, 
como a proibição do uso da língua geral, a proposta de 
um povoamento mais efetivo com o envio de casais das 
ilhas atlânticas para o Maranhão e Pará e, sobretudo, 
a “liberdade” dos índios para trabalharem com quem 
bem entendessem em troca de salários77.

Em suma, ante o cenário conflituoso que se estende 
do desterro de Antônio Vieira, em 1661, até a expul-
são definitiva dos inacianos, em 1759, podemos inferir 
que posturas e argumentos, hauridos em uma corrente 
filosófico-humanista cujo enfoque deslocou-se de uma 
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concepção universal-personalista (a “liberdade dos 
Índios”) para uma percepção (proto)nacional-insti-
tucionalista (o “bem do Estado”) – impactaram dire-
tamente no processo de consolidação da sociedade 
colonial na Amazônia. Os escritos deixados por Vieira, 
Bettendorff e Silva Nunes sobre o status legal dos índios 
e, diretamente ligado a ele, o bem do Estado eviden-
ciam o quanto seus argumentos se engrenam enquanto 
adaptações a conjecturas e conjunturas em constante 
mutação. De fato, a compreensão da Amazônia colo-
nial requer uma leitura atenta nas entrelinhas dos 
documentos, o que vai além do mero binarismo entre 
missionários e colonos. 
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RESUMO

O texto analisa a trajetória de Bernardo Ybáñez Echavarri, religioso expulso da 
Companhia de Jesus em 1757, quando ocupava o cargo de capelão da primeira 
comissão demarcadora no rio da Prata. O tema merece atenção tanto por conta 
das circunstancias da expulsão, assunto marcada por desconfianças e intrigas, mas 
principalmente pela polêmica gerada a partir da produção escrita desse ex-jesuíta. 
Ele sabia muito bem os feitos que a circulação de papéis poderia provocar. Escre-
veu de maneira intensa e frequente além de assumir pessoalmente a condução de 
sua defesa, pois desejava obter alguma retratação, diante da expulsão que julgava 
injusta e arbitrária. Um homem de letras que acionava a pluma com facilidade con-
tra aqueles que julgava seus inimigos. 
Palavras-chave: jesuítas; ilustração; Tratado de Limites

“NI  V. E IGNORA QUE NO HE TENIDO 
OCIOSA LA PLUMA”:1 A POLÊMICA 
PRODUÇÃO ESCRITA DE UM JESUÍTA 
DURANTE O TRATADO DE LIMITES 2

Eduardo Neumann



“NI  V. E IGNORA QUE NO HE TENIDO OCIOSA LA PLUMA”:   THE CONTROVERSIAL WRITTEN PRODUCTION OF 
A JESUIT DURING THE TREATY OF LIMITS

ABSTRACT
The article aims to analyse Bernador Ybáñez Echavarri’s trajectory, a clergyman expelled from the Society of Jesus in 1757, when he 
held the position of chaplain of the first demarcation commission on the River Plate. This topic deserves attention both because of the 
circumstances of the expulsion, a subject marked by suspicions and intrigues, but mainly by the controversy generated from the written 
production of this ex-Jesuit. He knew very well the effects that the circulation of paper could cause. He wrote intensely and frequently in 
addition to personally assuming the conduct of his defense, since he wished to obtain some recantation, before the expulsion which he 
judged unjust and arbitrary. A man of letters who fired the pen with ease against those who he judged his enemies.
Keywords: Jesuits; Enlightenment; Treaty of Limits

“NI  V. E IGNORA QUE NO HE TENIDO OCIOSA LA PLUMA”: LA POLÉMICA PRODUCCIÓN ESCRITA DE UN 
JESUITA DURANTE EL TRATADO DE LÍMITES. 
 
RESUMEN
El texto analiza la trayectoria de Bernardo Ybáñez Echavarri, religioso expulsado de la Compañía de Jesús en 1757, cuando ocupaba el 
puesto de capellán de la primera comisión demarcadora en el río de la Plata. El tema merece atención tanto por cuenta de las circuns-
tancias de la expulsión, asunto marcado por las desconfianzas y las intrigas, como principalmente por la polémica generada a partir de 
la producción escrita de ese ex-jesuita. Él sabía muy bien los hechos que la circulación de papeles podría provocar. Escribió de forma 
intensa y frecuente y además asumió personalmente la conducción de su defensa, pues deseaba obtener alguna retractación, delante 
de la expulsión que juzgaba injusta y arbitraria. Un hombre de letras que manejaba la pluma con facilidade en contra de aquellos que 
tomaba como sus enemigos. 
Palabras clave: jesuitas; ilustración; Tratado de Límites
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O Tratado de Limites assinado em 1750, entre 
as monarquias Ibéricas, causou forte repercussão na 
América meridional e implicou na presença in situ de 
inúmeras autoridades, militares e eclesiásticas, além de 
técnicos nessa região3. O acordo estabelecia a permuta 
de territórios e estipulava que Portugal cederia à Espa-
nha a Colônia do Sacramento em troca de sete reduções 
instaladas na margem oriental do rio Uruguai. Os fun-
cionários encarregados de fixar os novos limites tam-
bém foram os responsáveis por uma intensa produção 
e circulação de documentos. A chegada desses oficiais, 
no território implicado na permuta, gerou um período 
de dinamização dos contatos epistolares, promovendo 
uma “escriturização”4 das relações sociais.

Esta negociação procurava, por meio de um 
acerto diplomático, colocar ponto final nos litígios de 
fronteira na América do Sul, tanto na sua porção sul 
como ao norte. No rio da Prata a execução dos tra-
balhos de demarcação, culminou na eclosão de uma 
rebelião colonial, conhecida na historiografia como 
Guerra Guaranítica (1754/1756). As manifestações de 
oposição dos indígenas às ordens de transmigração 
deflagrou inúmeras polêmicas e desencadeia severas 
críticas à atuação dos missionários. E, para culminar, 
um jesuíta foi expulso da ordem. Os motivos da expul-
são de Bernardo Ybañez, marcada por desconfianças e 
intrigas mútuas, ainda hoje são nebulosos. Portanto, o 
tema merece atenção tanto por conta da grande reper-
cussão desses episódios na sociedade ibero-americana 
como pela produção escrita desse ex-jesuíta. Especial-
mente o seu ímpeto escriturário após ser afastado da 
ordem. 

Diante desses acontecimentos a Companhia de 
Jesus enfrentava tanto um front interno como outro 
externo, envolvendo as acusações de Ybañez quanto 
ao posicionamento dos jesuitas diante das ordens rece-
bidas de Madri. Depois de alguns meses atuando na 
América, ele demonstrava sinais de incompatibilidade 
com seus colegas radicados na região e as opiniões emi-
tidas por ele selaram o seu destino. Suas interpretações 
controvertidas, aliadas às alterações promovidas no 
Diário de Tadeo Henis - ao realizar sua transcrição - 
conferiram a ele a condição de um renegado5. Enfim, 
o meu interesse não é exatamente pelas obras elabora-
das por Ybañez, que já tiveram sua fortuna crítica, mas 

principalmente por sua relação com a cultura escrita, 
acessível através de sua correspondência.

A TRAJETÓRIA DE UM VASCO 

Natural de Vitória, cidade localizada no País Vasco 
(Espanha), Bernardo Ibáñez de Echavarri nasceu no 
dia 15 de outubro de 1716. No ano de 1733 ingressou na 
Companhia de Jesus e, após prestar os primeiros votos, 
estudou filosofía em Palencia e teología em Salamanca. 
Aproximadamente uma década depois, foi afastado da 
ordem, antes de fazer os últimos votos (1745). Con-
tudo, em 1753 o seu pedido de readmissão na Com-
panhia de Jesus foi atendido. Ele fora designado para 
atuar no Paraguai e, no dia primeiro de agosto de 1755, 
chegava um jesuíta vasco ao rio da Prata.

Em terras americanas, contou com a companhia 
de seus primos, Pascual Ibañez de Echavarri, que 
desempenhava um cargo no Cabildo da cidade no ano 
de 1758, e Juan de Echevarría, comandante de uma das 
comissões demarcadoras. Com este interlocutor, por 
vezes, sinalizava sua região de origem na Península Ibé-
rica ao encerrar as correspondências com a expressão 
“agur”, no caso adeus em euskera. 

O fato é que, logo após desembarcar em Buenos 
Aires, Ybañez foi prontamente informado por seu 
primo comissário a respeito da opinião que circulava 
na Europa, no caso os comentários difundidos a res-
peito dos acontecimentos em curso na Província do 
Paraguai. Os jesuítas que atuavam na região estavam 
sendo acusados de crime de infidelidade e de desobe-
diência ao Rei.

Nessa época, o ambiente intelectual não era dos 
mais convidativos em Buenos Aires. A cidade ainda 
não contava com uma Universidade, imprensa ou 
mesmo uma grande livraria. Tratava-se de uma cidade 
de comerciantes e criadores de gado. Em todo caso, o 
desembarque de Ybañez foi precedido de vários comen-
tários elogiosos que a sua obra, Vida de San Prudencio, 
havia granjeado.6  

Em Buenos Aires, angariou notoriedade por seus 
sermões. Em uma cidade carente de outros meios de 
divulgação de informações, seja de uma imprensa ou 
de jornais, o sermão correspondia ao principal meio 
de difusão de ideias e pensamentos. Trata-se de uma 
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via para instruir e alertar a população, mas também 
desempenhava o papel de um espetáculo ao público 
ávido de entretenimento.7

Sua capacidade oratória foi logo reconhecida por 
todos, sendo comprovada diante da sua eloquência nos 
sermões, qualidade que atraiu um expressivo público 
e mereceu comentários dos seus superiores, mesmo 
daqueles que pertenciam às demais ordens instaladas 
na cidade. Considerado como um religioso inteligente 
e culto, era visto como alguém que contribuiu para a 
utilidade dos sermões. Porém as suas predicações, por 
seu conteúdo, também alimentaram as desconfianças 
de uma excessiva autonomia quanto às opiniões emiti-
das. Sua postura perante as ordens recebidas da monar-
quia destoava do espírito de grupo imperante entre os 
jesuítas radicados na América.

     
A SEGUNDA EXPULSÃO

O sermão proferido na Páscoa de 1757, quando 
estava ocupado em desempenhar as funções que o púl-
pito demandava - apesar de ter recebido grandes elo-
gios -, também acabou despertando atenção a respeito 
das ideias manifestas por Ybañez. Após a homilia da 
Páscoa ele foi descansar na Casa de Campo, conhe-
cida como Chacarita, residência da Companhia de 
Jesus a umas duas léguas de distância de Buenos Aires. 
Enquanto descansava da “sagrada faena de tantos ser-
mones”, ele escreveu ao seu primo Juan de Echavarria, 
comentando a respeito da repercussão da sua estadia 
na Chacarita. Assim, no dia 22 de abril de 1757, ele jus-
tifica que: “(…) como no soy Doblon de a ocho no es 
fácil que todos me miren con buenos ojos. Si es por que 
me quieren bien: Dios se lo pague”.8  

O fato é que durante esse retiro manteve conver-
sas com outros jesuítas, expondo a sua opinião sobre 
os acontecimentos em curso. Manifestou seu entendi-
mento a respeito da conjuntura pela qual passava a Pro-
víncia, caracterizada por ele como o “Systhema de mis 
dictamenes”9. Suas ideias primeiro foram apresentadas 
no Colégio de Córdoba, em setembro de 1756, dei-
xando a audiência, segundo Ybañez, incomodada. O tal 
“Systhema” era a sua avaliação a respeito das desordens 
geradas pelos trabalhos de demarcação e as críticas e 
calúnias dirigidas aos responsáveis por definir a nova 

linha de limites. Fica evidente que ele era favorável à 
permuta de territórios, pois o próprio reconhecia ser o 
“único de este parecer en la Provincia”10. Opinião que 
em nada coincidia com a dos demais padres missionei-
ros que desempenhavam seus trabalhos apostólicos no 
Paraguai. Em parte, sua posição decorria do fato de que 
ele havia chegado à região em meio aos trabalhos de 
demarcação e, por outra, pelo fato de que não era um 
jesuíta criollo, e sim um peninsular que fora readmitido 
na ordem e designado para atuar em um território con-
flagrado pelo Tratado de Limites.  

O curto período em que praticou a sua oratória 
na Catedral de Buenos Aires foi tempo suficiente para 
inflar o seu prestigio pessoal, que, aliado a um tempe-
ramento indócil e intrigante, acabou aumentando seu 
distanciamento em relação ao grupo de jesuítas já ins-
talados na região. Agregue-se a essa situação o fato de 
ele julgar-se mais apto, inteligente e melhor preparado 
que os demais. Ao que tudo indica, não se sentia atraído 
pelas viagens e as longas jornadas perambulando pelo 
território missioneiro, deslocamentos que o cargo de 
capelão para o qual fora designado demandaria. Exata-
mente por sua vaidade intelectual e seu temperamento 
extravagante, aliado às suas opiniões e atitudes, tais 
características contribuíram para a sua segunda expul-
são da Companhia de Jesus. 11  

Os seus infortúnios começam quando, no dia 3 
de maio, chega até as suas mãos a carta assinada pelo 
padre Provincial, Jose de Barreda. Nessa correspon-
dência, datada em Córdoba no dia 18 de abril, Barreda 
informava a Ybañez que depois de muito refletir, con-
cluiu “(...) que ni a VR ni a esta Provincia le combiene 
el que VR este en essa Ciudad, y en esse Colegio, y por 
tanto para prevenir idas y venidas de Cartas (...)”12, e 
solicitava a presença dele no Colégio de Córdoba. Com 
a finalidade de garantir a execução da ordem, Barreda 
invocou ainda o Precepto de Obediencia, recurso que a 
Companhia dispunha para evitar intersesiones de exter-
nos em assuntos desta natureza. Ainda mais que o Pro-
vincial tinha conhecimento das amizades cultivadas 
pelo futuro capelão desde o seu desembarque em Bue-
nos Aires. E agregava que a sua ordem deveria ser aten-
dida “sin excusa ni propuesta”, pois havia receio que ele 
recorresse a expedientes protelatórios e não compare-
cesse a Córdoba.
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Ao receber a notificação formal de compareci-
mento à Córdoba, como era esperado, Ybañez se negou 
a cumprir a ordem do seu Superior e permaneceu em 
Buenos Aires. Sua reação, ao contestar a ordem, foi atri-
buí-la à intriga dos seus inimigos, que estavam espa-
lhando denúncias contra ele, levando-o a suspeitar que 
há uma trama para expulsá-lo13. Não aceitava que, para 
agradar os seus desafetos, para dissolver os rumores 
que circulavam a seu respeito, tivesse que se mudar 
para outro colégio14. Segundo Jose Mariluz Urquijo, 
um especialista na história colonial da região, o jesuíta 
vasco, além de ser um sujeito ególatra, também era um 
tanto tortuoso.

Diante da negativa de Ybañez em comparecer a 
Córdoba, no dia 11 de maio de 1757, ele foi comuni-
cado oficialmente a respeito da sua expulsão da Com-
panhia de Jesus. Ao receber a notificação, alegou que 
estava sendo afastado sem direito a uma justa defesa, 
como relata pontualmente, expondo seu entendimento 
do ocorrido. Nesse mesmo dia, foi despojado de sua 
sotaina não sem antes convencer os portadores da 
ordem a assinarem uma ata registrando a sua expul-
são,15 avaliada por ele como violenta. Este foi um epi-
sódio marcante, talvez o mais dramático na trajetória 
desse jesuíta, a se julgar pela maneira como ele descreve 
o ocorrido. Sua indignação decorria do fato de que, 
como sustenta em suas cartas, não havia fundamento 
legal para sua expulsão. Julgava que fora vítima de um 
arbítrio.

Ao analisar as cartas recebidas por Ybañez, é pos-
sível entender o seu empenho em mover pessoalmente 
sua defesa, pois a ordem de expulsão fora assinada pelo 
Provincial Barreda no dia 17 de abril16, portanto um 
dia antes de ele redigir a notificação requisitando seu 
comparecimento ao Colégio de Córdoba. Tal fato levou 
Ybañez a concluir que a expulsão já estava decidida e 
sua sorte sacramentada quando recebeu a ordem do 
Provincial. Reiterava a todos, por escrito, que foi alvo 
de uma grande injustiça, pois não teve sequer o direito 
a um julgamento. 

A ESCRITOFILIA DE YBAÑEZ

Por meio da correspondência de Ybañez com 
alguns jesuítas peninsulares, com os quais ainda man-

tinha contato durante sua estadia na América, e através 
de informações que constam na sua defesa, é possível 
acompanhar os fatos que precederam a sua expulsão, 
exatamente quando ele julgava que estava para receber 
uma retribuição pelos serviços prestados. 

A defesa foi elaborada por ele próprio, pois o seu 
pedido não foi submetido a um tribunal eclesiástico. A 
Companhia de Jesus alegava que, uma vez demitido da 
ordem, o eclesiástico não gozava mais das prerrogativas 
que dispunha outrora. Assim, o material de defesa está 
constituido pelo conjunto de documentos que ele já 
havia reunido, bem como cartas pessoais e outras cor-
respondências a que teve acesso. Como peça de defesa, 
apresentava documentos, segundo ele, originais. Esses 
documentos ele recebeu  do padre Gervasoni e tratou 
logo de transcrevê-los. Igualmente escreveu a muitas 
autoridades e pessoas que julgava influentes, solici-
tando para intercederem a seu favor17. Como estava 
empenhado em promover a sua defesa, em articular 
possíveis apoios, escreveu intensamente, demons-
trando pleno domínio da tradição da ars dictaminis.18

Sua capacidade gráfica também se faz notar nas 
folhas iniciais de alguns escritos, quando procurava 
imitar a página inicial de uma obra impressa. Consu-
mia bastante tinta, a se julgar pela correspondência 
que manteve com o padre missioneiro Jose de Cardiel, 
de quem recebeu orientações de como produzir tinta 
a partir dos recursos disponíveis na região19. Afinal, o 
que o levou a redigir uns 3 ou 4 livros? Em que condi-
ções escreveu esses manuscritos?

Portanto, meu interesse é indagar sobre o Ybañez 
escritor, sua trajetória analisada a partir dos pressupos-
tos da história social da cultura escrita. Nos últimos 
anos, as investigações históricas orientadas a partir 
dessa perspectiva têm privilegiado a análise das fun-
ções, usos e práticas relacionadas com o escrito20. Os 
procedimentos metodológicos em questão têm forne-
cido algumas pistas e subsídios importantes para inves-
tigar os materiais escritos e desvendar os significados 
subjacentes à expressão gráfica. A prioridade é conhe-
cer as distintas intenções que nortearam o ato de escre-
ver e as suas relações com o poder.. Assim, a escrita é 
concebida como um conjunto de práticas que permite 
comprender distintas transformações operadas em 
uma determinada sociedade, e que podem expressar os 
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valores e condutas de uma época.  
A importância das informações que circulavam 

por escrito, nesse contexto de disputas e polêmicas, é 
referida por Ybañez. Inclusive menciona que seus ini-
migos ficavam preocupados quando ele se retirava para 
sua cabana e começava a escrever. Certamente tinha um 
grande desejo de vingança, principalmente direcionado 
aos jesuítas paraguaios, aos quais acusava de fanáticos. 
Segundo Guillermo Kratz, o “(…) odio y deseo de ven-
ganza movieron la pluma de aquel infeliz apasionado”.21 

Contudo, escrever de modo frequente e cons-
tante também podem comportar outras motivações. 
Segundo James Amelang, a escrita pessoal está marcada 
pelas experiências excepcionais, aos fatos marcantes na 
trajetória dos indivíduos, tais como cativeiro, ameaças 
ou perseguições22. Nesse aspecto, o empenho e afinco 
com que ele trabalhou nos seus textos, dos quais rema-
nescem várias provas desse esforço escriturário, é que 
permitem indagar este personagem para além do binô-
mio já conhecido, no caso o ódio e o posterior desejo 
de vingança. 

Creio que há pelo menos duas motivações explíci-
tas para compreender a escritofilia - o apego à escrita-  
de Ybañez nos anos que esteve sob a proteção real, 
pois, mesmo após ser expulso da Companhia de Jesus, 
enquanto preparava sua defesa e tentava reverter a ordem 
de expulsão -, ele permaneceu na região junto às comis-
sões demarcadoras. Tempo que aproveitou para escrever 
muito, com grande voracidade e provocativa ironia. Era 
ciente dos efeitos que seus textos poderiam causar, pois 
comenta que “[…] sin saber apunto fijo lo que es, tanto la 
irrita contra mi, es averle comunicado los espias, de que 
nos cerca, que desde que entre por Nov. de  1757 en San 
Nicolas, no he dejado de escribir, y que ni son cartas, ni 
sermones los que escribo, y que antes a nadie digo lo que 
es sin duda debe de remorderle la consciencia quando 
tantos temen mi pluma contra si”.23 

E o segundo motivo decorre do respaldo e da pro-
teção da Coroa espanhola, que permitiu que ele fosse 
mantido no cargo de capelão, quando as comissões 
demarcadoras estavam retomando seus trabalhos em 
1757, depois de encerrados os conflitos com os indí-
genas das reduções. Depois de desligado da ordem 
jesuítica ele criticou abertamente a conduta de seus 
ex-colegas, independente de atuarem na região ou não. 

Destilava toda a sua furia escrevendo cartas acusato-
rias aos seus desafetos, mas também procurou angariar 
aliados para a sua defesa através de inúmeras corres-
pondências24. Igualmente as cartas serviam para ame-
nizar a sensação de solidão e aliviar a angústia que sua 
condição implicava. Uma parte dessa correspondência 
e dos textos elaborados por Ybañez estão reunidas em 
uma caixa no Arquivo Histórico Nacional, em Madri.25         

O OFÍCIO DE CRONISTA DA ORDEM

A correspondência mantida com o padre Miguel 
Pardo, maestro de Letras Humanas que veio da Espa-
nha com Ybañez, é reveladora da expectativa dele em 
relação a seu futuro e de uma possível ascensão dentro 
da ordem. No dia 16 de janeiro de 1757, o padre Miguel 
escreveu uma carta, datada em Córdoba, no intuito 
de retomar o contato com Ybañez, pois não recebia 
notícias do colega desde a sua partida desta cidade. 
Nessa correspondência mencionava que havia acon-
tecido algo notável que dizia respeito tanto a Ybañez 
quanto à História da Provincia (Jesuítica). Relatava 
que o Padre José Guevara deixaria de desempenhar a 
função de Historiador da ordem, pois ele havia decli-
nado desse oficio, e solicitava que fosse designado 
para exercer qualquer outra ocupação na região. Ade-
mais, não gostava muito de Buenos Aires e tampouco 
demonstrava interesse pela função de cronista, motivo 
pelo qual o nome de Ybañez havia sido cogitado para 
assumir o posto de escritor geral da Ordem. Contudo, 
o seu nome foi preterido. Supostamente Guevara 
tomou outra decisão, ou foi persuadido a permanecer 
no cargo e seguiu exercendo a função de cronista26. 
Porém, segundo a avaliação do P. Miguel Pardo, tal 
desistência está relacionada a outra questão: “Yo temo 
según alguna otra vez no hayan dejado de elegir a 
V.R no admitiría o si admitia de que usaría de alguna 
satyra respecto de las cosas de Provincia. Yo no se si 
esto que digo tiene buen fundamento, no si es por esto 
la suspensión de la determinación”. 27 

A avaliação do padre Miguel tem seu fundamento. 
Este cargo era muito valorizado, pois as narrativas 
de cunho histórico geralmente eram produzidas por 
membros da própria Província Jesuítica do Paraguai, 
e requeria um exame minucioso antes de serem 
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publicadas. A Companhia de Jesus sempre foi muito 
cuidadosa quanto ao que se divulgava, e as crônicas 
ocupavam um lugar de destaque nessa tarefa. Demons-
travam os jesuítas preocupação em transformar a expe-
riência missioneira em relato histórico. Tais textos 
deviam apresentar de forma exemplar e edificante a 
história dessas reduções.28 

A resposta de Ybañez não tardou muito e no dia 3 
de fevereiro ele escreveu desde Buenos Aires, agrade-
cendo ao colega pela consideração e comentando que

 
estimo a V.R la noticia que meda y el exhorto, 
que me haze, pero esta Provincia no esta oy 
para historiar sus cosas, mucho menos las 
agenas aunque sean las anteriores al Negocio 
del Tratado, que concivo va a ser su ruina por la 
resistencia que le ha hecho. Ay orden superior 
para que a mi no se me pueda dar en ella 
destino alguno, pues tengo ya el de Capellan 
de la 1ª Partida, y aunque este parezca tan 
inferior al que por ay se pensaba darme, pues 
no todos pueden ser Historiadores, y para 
capellanes sobran Frayles de Missa y Olla, 
yo le aprecio mucho mas, pues me saca de 
la común masa de  corrupción por lo menos 
por el tiempo que yo necesito para negociar 
en Roma se me permita salir de esta infeliz y 
obcecada Provincia [Grifo meu]. 29

Este aspecto pouco conhecido a respeito da atri-
bulada trajetória de Ybañez em terras americanas pode 
ter influenciado sua maneira de agir, quando procu-
rou interferir no rumo dos acontecimentos após a sua 
expulsão, pois, apesar do tom nitidamente desdenhoso, 
ele ficou lisonjeado com a lembrança de seu nome para 
a função de cronista e avaliava que a suspensão do seu 
nome tinha sido obra do padre Provincial, que inter-
cedeu e manteve Guevara na função de cronista da 
ordem.

No final dessa carta, ainda comentava que estava 
muito ocupado, visto que nesse momento se encon-
trava “(...) metido en tal faena de Sermones, que creo 
predicara en estos tres meses mas que juntos todos los 
Padres de esta Ciudad”30. Como sempre, Ybañez não 
perdia a oportunidade de criticar seus colegas “nati-

vos” de batina preta, e reforçava o desejo deixar o mais 
rápido possível a Província do Paraguai, tendo inclusive 
solicitado a sua transferência para a Província do Peru31. 
Segundo suas próprias palavras, “Yo, que soy tan desi-
gual a sus luces, he sido bien desgraciado en meterme 
en su circo, y me contaria feliz si alguna piadosa mano 
me sacasse de el, y me colocasse en algún rincón de 
nuestra Peninsula, de adonde me saco la ignorancia de 
las cosas, que pasabe en este Pais”. 32  

Pelo exposto, fica evidente que se sentia um estra-
nho no ninho, pois tinha uma percepção distinta dos 
demais missionários em atuação, aos quais referia fre-
quentemente como seus inimigos. Ademais, julgava 
que, devido às manifestações de desacordo dos jesuítas 
frente à execução do Tratado de Limites, esta conduta 
resultaria na ruína, desgraçando toda a ordem. Julga-
va-se um fiel defensor da monarquia e não um traídor, 
motivo mais que suficiente para seu desconforto em 
relação aos demais. 

O MEMORIAL DE 1759 

Em 1759, com a mudança monárquica decor-
rente da morte de Fernando VI e a ascensão de Carlos 
III ao trono de Espanha, Ybañez elaborou um Memo-
rial para ser apresentado ao novo Rei através do seu 
protetor na América, o Ministro Ricardo Wall. Nesse 
Memorial - um conjunto laudatório de cartas -, infor-
mava a respeito de suas últimas realizações no período 
que esteve instalado no acampamento em São Nicolau. 
Entre outras coisas, procurava garantir a proteção do 
novo monarca, alegando que “[...] no teniendo yo arte, 
ni parte en que el Real Tratado se aya disuelto, si S.M 
abandona com el mi Causa, y Manutencion, vengo a 
quedar no siendo inferior mi mérito, de peor calidad 
que todos los que han empleado en esta Comision 
[...]”, esclarecendo que não haviam perdido o emprego, 
sendo ele o único que ficou privado do seu trabalho, 
além de perder a sua honra, motivo pelo qual rogava ao 
Rei que, para seu sustento, “[...] a lo menos me continue 
el mismo Sueldo, o me señale um equivalente em algun 
beneficio Eclesiástico que me ponga en estado de aca-
bar mis dias en el sosiego […]”.33

Tal documentação é mais informativa, e talvez 
menos enfurecida, pois seu escopo é tornar “[…] visi-
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ble al Mundo que lo que se ve a la luz del medio dia 
la justificada Conducta de S.M y su Real Ministerio 
en orden a los jesuitas en este Assumpto de la Linea 
[…]”34. Motivo pelo qual vale destacar que este Memo-
rial difere das demais cartas de caráter pessoal. Ele con-
tém algumas pistas que podem contribuir para melhor 
comprender os motivos que levaram Ybañez a tomar a 
pluma com tamanha avidez. 

Um aspecto que merece atenção, mencionado 
pelo próprio Ybañez, é o fato de ele nunca ter feito a  
“Profession Solemne”,  no caso completando todos os 
quatro votos que a Companhia de Jesus exige dos seus 
membros. Na prática, a Profesion Solemne constitui-se 
no último passo dos votos professos 35. Na igreja, o clero 
faz três votos para ser um professo: obediência, casti-
dade e pobreza, mas algumas ordens podiam incluir 
um quarto voto, específico. No caso da Companhia, 
esse era um voto de obediência ao Papa. Assim, um 
jesuíta só faz a Profesion Solemne quando termina todos 
os votos. Muito provavelmente, parte do seu ressenti-
mento decorria do fato de não terem lhe concedido a 
ascensão a Professo de quatro votos.36 

Ainda ao elaborar o Memorial, ele esclarece por 
qual via obteve acesso às cartas de vários jesuítas, mate-
rial que utilizou nos seus escritos. Informa ao seu pro-
tetor que o padre Carlos Gervasoni, Procurador Geral 
da Província do Paraguai na Europa, por um descuido, 
lhe entregou as cartas que havia recebido dessa Provín-
cia. E que por uma mera casualidade esta correspon-
dência veio junto com a sua bagagem, em um baú no 
ano de 1755, quando embarcou para a América. Cartas 
estas que Ybañez tratou de transcrever, constituindo 
um acervo particular a partir da cópia meticulosa.  

Quando ele transladou estas cartas, tratou de escre-
ver em papel in quarto, em duas colunas, e com uma letra 
pequena. São cópias de cartas de distinta natureza, desde 
“Carta Familiar de un Jesuíta del Paraguay a otro Jesuíta 
de España”; a “Cedula del Rey N. S.r, Noticias de nros 
Jesuítas del Paraguay en estas cryticas Circunstancias”; 
“Copia de la carta, que el 19 de Enero de 1753 escribe el 
P. Joseph de Barreda de la Comp.a de JHs Prov.l del Para-
guay a los PP. Curas de las Misiones de los Pueblos del 
Parana, Uruguay &tc”. As cópias foram realizadas pelo 
próprio Ybañez, como se pode inferir pela caligrafia, 
pois todas as transcrições apresentavam a mesma letra.37 

       Esta constatação dispara uma pergunta: por que 
ele transcreveu tantas cartas? Qual a finalidade destas 
cópias? O certo é que este material chegou às suas mãos 
quando ainda estava na Espanha, portanto antes de sua 
expulsão. Como hipótese, podemos aventar que talvez 
estivesse elaborando, ou compilando provas e dados 
para elaborar algum texto. Porém, sabemos que estudar 
também era sinônimo de trasladar pessoalmente, uma 
prática que se exercitava desde estudante e conhecida 
como a pedagogia do traslado38.  Estaria Ybañez apenas 
estudando a correspondência interna da Companhia 
de Jesus no Paraguai, ao realizar as cópias, ou reunindo 
provas e informações? Qual seria a finalidade? Estaria 
ele formando sua própria coleção, seu arquivo particu-
lar, para utilizar em algum escrito? 

Pelo exposto fica a impressão de que ele atuou 
como um cronista, como aqueles que costumavam 
elaborar suas próprias coleções, reproduzindo alguns 
documentos originais. Em todo caso, este procedi-
mento demonstra que ele tinha interesse em dispor 
de um acervo pessoal para consulta. Os cuidados nas 
transcrições são reveladores do seu conhecimento das 
normas e práticas que regem os protocolos da cultura 
escrita. 

Sua escritofilia é acentuada durante a permanên-
cia no acampamento de São Nicolau, quando esteve sob 
a proteção real, e aproveitou para escrever em grande 
profusão. Em maio de 1758, já estava empenhado na 
elaboração de algumas obras, as quais menciona no 
Memorial redigido em 1759. Nessa correspondência, 
Ybañez arrola os 4 textos em que estava trabalhando. 
Três deles com títulos e uma outra, segundo ele, de 
“mas largo haliento”, sem um título especifico.

O primeiro texto que menciona é a tradução do 
Diário em latim escrito por Tadeo Xavier Henis, docu-
mento localizado na redução de São Lorenzo, pelo 
governador Jose Joaquim Viana, em 20 de maio39. 
Esclarece que organizou a transcrição em três colunas, 
uma dedicada ao texto latino do diário, a segunda à sua 
tradução literal do idioma espanhol e, por fim, uma ter-
ceira coluna dedicada a notas e apêndices. Esta última 
coluna estava dedicada a fornecer informações adicio-
nais, com a finalidade de esclarecer alguns temas prin-
cipais, que não cabiam em notas à margem do texto. 
Segundo sua opinião, sem estas notas o texto original 
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era ininteligível. Esta obra recebeu o título de Diário 
o Ephemerides de La Guerra Guaranítica, e o texto de 
Henis foi alvo de alterações comprometedoras, visando 
implicar os jesuítas na oposição indígena ao Tratado de 
Limites.40

A segunda obra que menciona foi apresentada 
a Eduardo Wall, sobrinho de seu protetor Ricardo. 
Segundo Ybañez, trata-se de um Poema Épico que ele 
atribuiu o título de El Reyno Jesuítico. Deste poema não 
temos notícias, mas sabemos que dele foi aproveitado 
o título geral conferido à obra que se tornou alvo de 
muitas contestações. E a terceira obra citada recebeu o 
título de Historia de la Demarcación de Limites de las dos 
Coronas de Espanha y Portugal por lo tocante al Sur de 
esta America Meridional, um compêndio narrando os 
episódios verificados com a assinatura do Tratado até 
os últimos acontecimentos. E por fim, depois de des-
crever as obras acima, faz referência a outro texto, que 
tratava das Desordenes, y Abusos de los Jesuítas de las 12 
Prov.as de la Monarchia Española para su Reforma. 

Diante das informações que figuram nesse Memo-
rial, onde fica evidente o investimento de Ybañez em 
elaborar uma versão dos acontecimentos que estava 
presenciando, cabe uma pergunta: por acaso Ybañez 
não acabou desempenhando, à suma maneira, as fun-
ções de um cronista extra-oficial da ordem? Afinal, 
seus textos são registros a partir do prisma de um desa-
feto, um ex-jesuíta, envolvido nos polêmicos episódios 
registrados na Província do Paraguai. Vale recordar que 
ele nunca atuou em uma redução, esteve na região por 
três anos sem desempenhar as tarefas de um missioná-
rio entre os indígenas. Em todo caso, permaneceu no 
território implicado na permuta e teve acesso a infor-
mações diretas, das intrigas e maledicências entre os 
comissários demarcadores. 

O que surpreende são os procedimentos adotados 
na elaboração dessas obras, pois são típicos do labor 
de um historiógrafo. Possivelmente ao cogitarem o seu 
nome, para exercer este ofício, despertou seu interesse 
pela atividade de cronista. Ao que tudo indica, como foi 
preterido da função de cronista e afastado da ordem, ele 
decidiu dedicar seu tempo ocioso à redação de algumas 
obras. Sabemos que trabalhou a partir de uma fonte 
manuscrita, elaborada por um testemunho presencial, 
no caso Tadeo Henis, que esteve diretamente envolvido 

no epicentro dos conflitos. Igualmente, não se pode 
negligenciar que ele utilizou uma quantidade expres-
siva de documentos, cópias obtidas em circunstâncias 
inesperadas, como o conjunto de cartas que recebeu 
das mãos do padre Carlos Gervasoni e que cita com 
frequência em seus escritos. Apesar da falta de isenção 
de Ybañez na transcrição de documentos, as cópias 
realizadas da correspondência dos religiosos da Com-
panhia de Jesus não são alvo de críticas por falsidade. 
O problema eram as interpretações tendenciosa diante 
das inferências sempre hostis e adversas aos jesuítas.41 

No seu conjunto, o empenho escriturário de 
Ybañez visava produzir, a partir de dados confiá-
veis, um repertório de informações que fosse útil à 
Monarquia. Na carta de apresentação ao Memorial, ele 
expressa que gostaria de algum dia ter “[…] el honor 
de presentar al Rey por manos de V.E” as suas obras42. 
É evidente a intenção adulatória, pois procurava agra-
dar o monarca, fornecendo argumentos contrários à 
Companhia de Jesus nos episódios da demarcação. 
Porém, agora a mágoa de Ybañez não está mais diri-
gida exclusivamente aos jesuítas em atuação no Para-
guai, mas atinge a todos os membros da Companhia, 
independente do continente ou província. O ataque é 
geral ao modus operandi, a todos seguidores de Ignácio 
de Loyola.  

Em seu empreendimento de denúncia, sentiu-se 
reconfortado quando soube da publicação da Relação 
Abreviada, no ano de 1757, em Lisboa43. Mesmo que se 
trate de uma obra anônima, esse texto foi atribuído ao 
Marquês do Pombal, desafeto confesso dos jesuítas. No 
final da Relação, estão anexadas três traduções à língua 
portuguesa de documentos escritos pelos guaranis44. 
Estes papéis foram apreendidos em território missio-
neiro e depois de traduzidos receberam títulos fictícios 
para colocar sob suspeita o trabalho dos jesuítas. Atra-
vés desse expediente, visava-se semear a dúvida e com-
prometer a atuação desses religiosos na América. Nesse 
opúsculo estava sendo denunciada a suposta existência 
de uma “república” estabelecida pelos missionários da 
Companhia de Jesus no Paraguai, acusando-os também 
de incitar e promover a oposição indígena à execução 
dos trabalhos de demarcação. Frente às acusações 
contidas no “librito português” - como era conhecida 
depreciativamente pelos jesuítas a Relação Abreviada-, 
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esta obra foi contestada à exaustão por alguns expertos 
da ordem.45 

O fato é que a publicação dessa obra funcio-
nou como um lenitivo para Ybañez, pois a circulação 
impressa contribuiu sobremaneira para fragilizar a 
situação política da Companhia de Jesus, alvo de inú-
meras críticas em uma época de despotismo escla-
recido, cujo resultado foi a expulsão dos jesuítas da 
América portuguesa, exatamente no ano de 1759. As 
informações veiculadas nessas páginas cumpriram o 
papel de uma peça a mais no processo de desgaste da 
Companhia de Jesus, e perda crescente de influência 
junto às monarquias Ibéricas46. A difusão que teve tal 
obra, aliada às críticas à administração das reduções 
no Paraguai - onde os jesuítas estavam sendo acusados 
de controlarem um Estado-, culminou com a posterior 
expulsão desses religiosos da América hispânica, em 
1767. 

 
DE VOLTA À PENÍNSULA IBÉRICA

Com a morte do seu primo, Juan de Echevarria, 
em Buenos Aires, no dia 5 de abril de 1761, e o regresso 
à Espanha do Marques de Valdelirios, Ibañez decide 
voltar para a Península Ibérica. Receava ficar sem pro-
teção e a mercê de Pedro de Cevallos, autoridade maior 
na região, com quem tinha muitas desavenças.

No seu retorno à Espanha, tratou de acionar seus 
contatos para obter algum benefício, ou qualquer reco-
nhecimento por parte da Monarquia. As obras que 
escreveu contra os jesuítas, enquanto estava no acam-
pamento, foram concluídas em Buenos Aires e sua 
versão final ficou pronta entre março e abril de 1762, 
ano de seu falecimento. Em vida, não chegou a ter 
nenhuma de suas obras publicadas, ou como se refe-
ria, à “luz pública”. E esta era uma das suas pretensões, 
como deixa transparecer, que as suas obras tivessem 
uma maior difusão, no caso, através da imprensa.

Os jesuítas foram expulsos da Espanha quando 
Carlos III, por influência dos seus ministros, executou 
uma ação espetacular e decisiva em relação à monar-
quia hispânica com a Igreja: decretou a Sanção Prag-
mática, em 27 de fevereiro de 176747. As medidas a 
serem adotadas, para proceder à retirada dos jesuítas 
dos domínios hispânicos, estavam previstas nas Ins-

truções Gerais, expedidas em Madri em 1.ø de março 
desse ano, ocasião na qual o conde de Aranda orientava 
os responsáveis pela execução da real pragmática para 
minimizar as possibilidades de atritos e divergências.48

A expulsão inaugurou uma época de crescente 
interesse por textos cujo conteúdo fossem informações 
que reforçassem a propaganda contrária aos jesuítas. 
Nesse contexto, foi publicado em 1768, em Madri, um 
impresso que, além de conter a Relação Abreviada, 
devidamente traduzida ao idioma espanhol, ainda 
incluía o polêmico Diário de Tadeo Henis com as alte-
rações efetuadas por Ybañez ao traduzi-lo para o espa-
nhol. Essa obra recebeu o título de: Causa Jesuítica de 
Portugal, o documentos autênticos, bulas, leyes, reales, 
despachos de la secretaria de estado, y otras piezas origi-
nales, que precedieron a la reforma y motivaron despeus 
la Expulsión de los Jesuítas de los Dominios de Portugal. 
En que se halla la Républica del Paraguay, y Marañón, 
Que contiene la relación de Guerra que sustentaron los 
jesuítas, contra las tropas españolas, y Portuguesas, en el 
Uruguay, y Parana, sendo publicada pela Imprenta Real 
de la Gazeta. Mesmo sem fazer referência ao seu autor, 
hoje sabemos que se trata de um texto cujo autor era 
Bernardo Ybañez. Passados dois anos, em Madrid, foi 
editada a Colección General de Documentos, organizada 
em 4 volumes, sendo o último dedicado ao Reyno Jesuí-
tico, agora com a autoria atribuída a Ybañez, e acrescida 
do Diário de Henis49. Esta publicação provavelmente 
reunia o material que ele fez referência no memorial de 
1759 e que agora estava reelaborado e finalizado. Essas 
duas obras, na avaliação de Furlong, foram as responsá-
veis por envenenaram a corrente critica universal con-
tra a Companhia de Jesus. 

É evidente que o Reyno foi concebido com uma 
declarada finalidade polemicista, ou seja, como uma 
peça de acusação contra a atuação dos jesuítas durante a 
demarcação de limites. Procurava comprovar que estes 
religiosos haviam criado um Estado independente, 
com soberania e controlado pelo Geral da Ordem. Esta 
obra serviu de argumento para embasar muitas das crí-
ticas daqueles que condenavam o fervor religioso dos 
soldados de cristo, pois, segundo Ybañez, ela demons-
traria com provas irrefutáveis que o Reyno foi “Por siglo 
y medio negado, y oculto, hoy demonstrado y descu-
bierto” e que esta revelação seria mediante o acréscimo 
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dos mais “[...] clásicos documentos, hechos, y confe-
sion de Parte De los mismos P.Ps de la Compañía, con 
que se evidencia, y manifiesta”50. Trata-se de uma obra 
documentada, como consta no subtítulo.

Na versão manuscrita do Reyno Jesuítico, há mais 
uma evidência, um indício da valorização do formato 
impresso. A página de abertura é uma reprodução fac-
símile, tal como se fosse uma edição impressa. Fato 
compreensível, pois sabemos que a imprensa era larga-
mente conhecida pelos jesuítas, que sabiam muito bem 
o alcance que supunha esta forma de circulação, bem 
como da cópia manuscrita51. Tal cuidado pode ser uma 
sinalização do público alvo que ele almejava. Porém, 
também demonstrava plena consciência do interesse 
que sua obra poderia despertar, caso fosse impressa, 
ainda mais depois da repercussão da Relação Abre-
viada, recentemente publicada. 

Ao elaborar manualmente os caracteres da pri-
meira página do Reyno Jesuítico, ele muito provavel-
mente procurava sinalizar que se tratava de um texto 
estabilizado, que não sofreria acréscimos ou alterações. 
Nessa obra, ele narra os contratempos que enfrentou 
durante sua estada na América meridional. O resultado 
foi uma interpretação tendenciosa, adversa aos jesuí-
tas, escrita no calor dos enfrentamentos e que regis-
tra as controvérsias que marcaram aquele período. É 
um relato singular, muito crítico ao modus operandi 
dos inacianos, fato que confere a ele um valor único 
na historiografia jesuítica, pois é o registro de uma 
década conturbada, marcada por muitas desconfianças 
e manipulações, com destaque para as acusações contra 
a Companhia de Jesus e a suspeita quanto à fidelidade 
da ordem em relação à Monarquia.52

O fato é que a arts scribiendi artificialire somente 
foi aplicada a um testemunho escrito de Ybañez quando 
as autoridades espanholas, depois de consumada a 
expulsão, sentiram a necessidade de justificar perante 
a opinião pública a decisão tomada pelo monarca. Um 
texto manuscrito poderia ser submetido à impressão, 
sempre que se objetivava uma difusão ampliada e, prin-
cipalmente, se havia interesse que o mesmo fosse dado 
por concluído, sacramentando a versão final. Agora 
havia chegado o momento propício para difundir tipo-
graficamente a obra desse polêmico ex-jesuíta. 

CONCLUSÕES

A vasta produção escrita desse jesuíta, dupla-
mente expulso da ordem, exatamente em um período 
de modernização da monarquia espanhola, serviu de 
combustível para inflamar os ânimos daqueles que 
defendiam a adoção de medidas de centralização polí-
tica, acirrando as críticas aos privilégios que desfruta-
vam os jesuítas.

Muitas dos argumentos apresentados por Ybañez 
foram aproveitados pelos opositores dos jesuítas no 
Paraguai, principalmente aqueles que tiveram acesso 
aos seus escritos enquanto estava no acampamento sob 
a proteção real. Ao que tudo indica, suas obras, ainda 
manuscritas, tiveram um público limitado, circuns-
crito àqueles que estavam envolvidos com a demarca-
ção na América. Porém, tanto nos escritos do Conde 
de Campomanes como nos de Félix de Azara, há evi-
dentes sinais das avaliações formulados por este jesuíta 
banido da ordem, exatamente entre aqueles sujeitos 
que influenciaram na expulsão da ordem. 

De fato, as suas opiniões lhe valeram muitos desa-
fetos na América, em parte por conta de sua conduta 
ególatra, e outra por sua capacidade retórica. Digamos 
que ele pouco trabalhou para Ad Majorem Dei Gloriam, 
já que a única gloria que lhe interessava era a sua pró-
pria. Suas pretensões não foram nada modestas, o que 
explica seu interesse na condução de sua defesa, pois ele 
visava obter uma retratação ainda na América. Enfim, 
um sujeito muito vaidoso e astucioso que fez da cultura 
escrita um instrumento para a sua ação. Sabia muito 
bem os feitos que a circulação de papéis poderia provo-
car. Um homem de letras que acionava a pluma como 
uma arma contra aqueles que julgava seus inimigos. 
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RESUMO

Na linha proposta pelos organizadores desta edição da revista, que discute a pro-
blemática relação da Ordem dos Jesuítas com a Ilustração, e vice-versa, este artigo 
analisa o caso de dois jesuítas setecentistas que possuem em comum, entre vários 
aspectos, o fato de terem deixado registrada sua participação no clima de pensa-
mento do século XVIII a partir de sua experiência na Amazônia portuguesa.
Palavras-chave: jesuítas; ilustração; Amazônia portuguesa.
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THE INSERSION OF THE JESUITS JOÃO DANIEL AND DAVID FÁY INTO THE OPINION CLIMATE OF THE IBERIAN 
AS WELL AS EUROPEAN ENLIGHTENMENT 

ABSTRACT
Following the research theme proposed by the organizers of this edition of the journal, which discusses the problematic relationship 
between the Order of Jesuits and the Enlightenment, and vice versa, this article aims to analyse the case of two eighteenth-century Jesuits 
who bear in common, among other aspects, the fact of having bequeathed their participation in the climate of thought of the eighteenth 
century based on their experience in the Portuguese Amazon.   
Keywords: Jesuits; Enlightenment; portuguese Amazon.

LA INSERCIÓN DE LOS JESUITAS JOÃO DANIEL Y DAVID FÁY EN EL CLIMA DE OPINIÓN DE LA ILUSTRACIÓN 
IBÉRICA Y EUROPEA
                                             
RESUMEN
En la temática propuesta por los organizadores de esta edición de la revista, que discute la problemática relación de la Orden de los 
Jesuitas con la Ilustración, y viceversa, este artículo analiza el caso de dos jesuitas del siglo XVIII que poseen en común, entre varios 
aspectos, el hecho de que han dejado registrada su participación en el clima de pensamiento a partir de sus experiencias en la Amazonia 
portuguesa.
Palabras clave: jesuitas; ilustración; Amazonia portuguesa.
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Este artigo analisa o caso de dois jesuítas setecen-
tistas que possuem em comum, entre vários aspectos, 
o fato de terem deixado registrada sua participação no 
clima de pensamento do século XVIII a partir de sua 
experiência na Amazônia portuguesa: João Daniel e 
David Fáy.

Nossa análise comparativa entre esses dois jesuítas 
toma como pressuposto que, no século XVIII, a Com-
panhia de Jesus, apesar de reconhecidas dificuldades 
em atualizar a neoescolástica aos novos tempos, talvez 
fosse a instituição internacional mais preparada, em 
termos de informação, para repensar as novas desco-
bertas e teorias científicas, bem como para instigar uma 
atualização de métodos por meio de alguns de seus 
representantes. Nesse sentido, poderíamos assinalar a 
continuidade do empenho jesuítico em diferentes áreas 
do saber, que incluem matemática, física, geografia, 
cartografia, biologia, medicina ou linguística. O inter-
nacionalismo que caracterizara a Ordem desde sua 
fundação permitia-lhes exercer um importante papel 
na circulação de novidades científicas e filosóficas que, 
então, assumiam um nível quase global. A atualidade 
e sintonia dos jesuítas com a Ilustração foi facilitada e 
incentivada pela prática epistolográfica exigida no inte-
rior da Ordem. Mas foi também fundamental a capaci-
dade de alguns de seus representantes de debater novas 
ideias científicas e religiosas à luz do método escolástico 
da  disputatio. Embora muitas vezes rejeitassem algu-
mas teses recentes, integral ou parcialmente, a forma 
como trabalhavam com hipóteses, deixando as conclu-
sões supostamente para os leitores, demonstrava não só 
erudição como ousadia, na medida em que  hipóteses 
são, por definição, especulações que não se constituem 
em verdades a priori. Podem vir a sê-lo ou não.

Um procedimento metodológico que nos pareceu 
pertinente foi assinalar semelhanças e diferenças entre 
alguns escritos de João Daniel e de David Fáy no que se 
refere a temas em voga na Europa na segunda metade 
do século XVIII, tendo em consideração a perseguição 
aos jesuítas pelas reformas pombalinas. Essa aborda-
gem comparativa, a nosso ver, poderia assumir a forma 
de “histórias conectadas”, tal qual proposta pelo histo-
riador francês Serge Gruzinski1. A expressão connected 
histories foi forjada pelo historiador indiano radicado 
na França, Sanjay Subrahmanyam, visando desmontar 

o que considera ser a “visão tradicional” da historio-
grafia europeia sobre o mundo asiático. Ele criticou 
o nacionalismo e o etnocentrismo dessa abordagem, 
que poderia ser ampliada pelo estabelecimento de 
conexões entre espaços e atores2. Segundo Gruzinski, 
isso  implica que as histórias só podem ser múltiplas, 
sendo impossível se falar de uma história única e uni-
ficada com “h” maiúsculo.  Esta perspectiva significa 
que estas histórias estão ligadas, conectadas, e que se 
comunicam entre si. Como Subrahmanyam, sua preo-
cupação era combater as perspectivas nacionalistas que 
contaminavam frequentemente os estudos comparati-
vos entre países. Gruzinski valeu-se dessas configura-
ções para estudar a chamada Monarquia Católica, que 
teria associado não apenas regiões e reinos europeus, 
como também vários continentes durante o reinado de 
Felipe II, da Espanha, de 1580 a 1640, período em que 
Portugal e o seu império mundial foram incluídos nas 
possessões de Carlos V3. O historiador destaca “as redes 
internacionais constituídas pelas ordens religiosas, 
pelos jesuítas e pelos cristãos novos”. Pela primeira vez, 
prossegue, um estilo europeu, que ia das artes até a 
arquitetura, sob os auspícios dos Habsburgo, teve uma 
difusão internacional que envolveu simultaneamente 
três continentes.

Estas dimensões múltiplas, que em seu entender 
não fazem da Monarquia Católica um sistema nem 
uma civilização, mas que estiveram muito imbricadas 
umas nas outras, nos parece pertinente para o estudo 
de uma Ordem intercontinental e  plural como foi a 
Companhia de Jesus desde a sua fundação até a extin-
ção em 1773. Concentramos nossa atenção aqui no 
século XVIII quando, embora a Monarquia Católica 
resultante da União Ibérica não mais existisse sob essa 
forma, o internacionalismo e o localismo continuavam 
muito presentes na atuação dos jesuítas. Nossa inten-
ção é conectar o particularismo da experiência amazô-
nica de João Daniel e de David Fáy, que era ao mesmo 
tempo universalista, com o contexto ibérico e europeu 
de seu tempo.

Os textos dos autores aqui selecionados reforçam o 
questionamento da interpretação dos jesuítas enquanto 
obstáculos à Ilustração: pelo contrário, diagnostica em 
seus escritos uma assimilação – seletiva e católica, por 
certo, como também era o caso da de seu inimigo Pom-
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bal e dos Estrangeirados – de ideias ilustradas que coe-
xistiam com a escolástica e com uma visão mitológica 
de mundo. Ou seja, tentamos estender ao mundo luso-
-brasileiro a constatação de Mario Góngora, Richard 
Morse, Angel Rama e J. A. Hansen, entre outros, sobre 
o espaço hispano-americano: a saber, o papel decisivo, 
e não necessariamente obscurantista, dos jesuítas na 
cidade letrada4. Embora reconhecendo que a posição 
dos jesuítas na denominada “Ilustração” foi extrema-
mente delicada devido às contendas entre a Companhia 
de Jesus e a retórica das luzes a partir de 1760, ressal-
tamos precisamente a capacidade desses pensadores de 
se adaptar e participar do clima de opinião de então.5 

JOÃO DANIEL E DAVID FÁY: BIOBIBLIOGRAFIAS 
CONECTADAS

João Daniel nasceu no dia 24 de julho de 1722 em 
Travassos, diocese de Viseu, Portugal. Ingressou na 
Companhia de Jesus em Lisboa, em dezembro de 1739, 
e, logo ao final de seus dois anos de noviciado, com 
menos de vinte anos de idade, foi enviado ao Estado do 
Maranhão e Grão-Pará, onde então os jesuítas levavam 
a efeito um dos maiores empreendimentos missioná-
rios de toda a Assistência de Portugal6. Estabelecido no 
Colégio de São Luís na condição de escolástico, isto é, 
categoria de irmãos estudantes destinados a receber a 
ordenação sacerdotal após concluírem sua formação, 
João Daniel, de 1741 a 1750, dedicou-se aos cursos de 
humanidades, filosofia e teologia, realizando o ciclo 
completo de estudos do Instituto na própria Amazônia 
portuguesa. A partir de 1751, já na qualidade de padre 
formado, João Daniel encontrava-se entregue aos tra-
balhos de missionário no Grão-Pará. Assim, durante 
seis anos, percorreu várias aldeias e fazendas situadas 
no vale do Amazonas, quando da época de maior opu-
lência da Companhia de Jesus na região, mas também 
das reformas político-econômicas aí promovidas pelo 
primeiro-ministro do Reino, Sebastião José de Carva-
lho e Melo, o futuro marquês de Pombal, cujos efeitos 
resultaram na expulsão dos membros da Ordem em 
tais domínios, iniciada em 17557. Desse modo, em 
novembro de 1757, João Daniel acabou desterrado para 
Portugal, poucos dias após ter feito a profissão solene 
de quatro votos, ou seja, de ter pronunciado o célebre 

voto particular de obediência ao Papa, restrito à cúpula 
da hierarquia jesuíta8. No Reino, enfim, João Daniel 
cumpriu dois anos de reclusão em Cárquere, mais dois 
no Forte de Almeida e, finalmente, outros quatorze na 
Torre de São Julião da Barra, em Lisboa, onde faleceu 
em 19 de janeiro de 1776.9

Por sua vez, natural da Hungria, David Fáy tam-
bém nasceu em 1722, em uma localidade chamada Fáy, 
do nome da família, na diocese de Eger. Filho de pais 
nobres, em novembro de 1736 entrou na Companhia 
de Jesus em Viena, Áustria, tendo já cursado huma-
nidades no Seminário Mariano de Tirnávia (na atual 
Eslováquia). Terminado o noviciado, entre 1738 e 1750 
percorreu diversos estabelecimentos de ensino do Ins-
tituto de cidades da Europa Central – Tirnávia, Sopron, 
Taurinum, Viena e Cassóvia – para completar as etapas 
restantes da formação jesuítica (três anos de filosofia 
e quatro de teologia), e também lecionar gramática e 
poesia. Como de praxe em muitos dos jovens jesuítas 
em fase de formação, David Fáy, quando ainda seguia 
o curso de teologia, manifestou por meio de três cartas 
enviadas à Cúria Generalícia da Ordem, em Roma, o 
ardente desejo de levar uma vida apostólica nas mis-
sões da América hispânica, pedido que, no entanto, 
lhe foi prontamente negado pelo Prepósito Geral, em 
1748. Desse modo, o inaciano tratou de concluir seus 
estudos teológicos e, após fazê-lo, acabou encarregado 
de ensinar as línguas hebraica e caldaica no Colégio 
de Cassóvia. Foi nessa circunstância que, em maio de 
1752, recebeu uma ordem inesperada para ir servir nas 
Índias Ocidentais, mas cuja região exata ele só haveria 
de saber em Gênova, cidade para onde então se dirigiu 
e permaneceu por cerca de três meses. Inteirado, pois, 
de que seu destino seria a Amazônia portuguesa, David 
Fáy seguiu imediatamente para Lisboa. E de lá, depois 
de ter aguardado sete meses no famoso Colégio de 
Santo Antão pela oportunidade de zarpar, finalmente 
embarcou para o Maranhão.10

David Fáy aportou em São Luís em meados de 
julho de 1753 e, uma semana mais tarde, já se encon-
trava ocupado com os trabalhos de evangelização indí-
gena realizados pela Ordem na região. Promovido em 
1755 à profissão do quarto voto, o qual, vale lembrar, é 
pronunciado apenas por uma pequena elite dos mem-
bros do Instituto, David Fáy, desde a sua chegada ao 
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Maranhão até 1757, dedicou-se basicamente ao exer-
cício de atividades missionárias. Assim, andou por 
diversas aldeias daquelas partes da Colônia aproxima-
damente durante o mesmo período em que João Daniel 
também o fazia, mas pelas bandas do Grão-Pará. No 
início daquele ano, em razão da crise aberta entre a 
Coroa e a Companhia de Jesus, David Fáy foi recolhido 
por ordem do vice-provincial ao Colégio de São Luís, 
onde ensinou teologia por alguns meses, ocasião em 
que recebeu a notícia de sua imediata expulsão para o 
Reino. Exilado em Portugal, o padre húngaro foi logo 
confinado na Residência de Roriz do Minho, passando 
em 1759 para os cárceres do Colégio do Porto. Transfe-
rido no mesmo ano para o Forte de Almeida, em 1762 
acabou conduzido à Torre de São Julião da Barra, onde 
faleceu em 12 de janeiro de 1767.11

Tendo em vista o que foi exposto acima, vem a 
propósito chamar a atenção para uma série intrigante 
de conexões naturais entre as trajetórias de vida dos 
padres João Daniel e David Fáy. Nascidos no mesmo 
ano, ingressaram na Companhia de Jesus por volta da 
mesma época e seguiram todas as etapas da formação 
jesuítica, chegando, inclusive, à restrita profissão do 
quarto voto; engajaram-se praticamente ao mesmo 
tempo no apostolado entre os nativos da Amazônia 
portuguesa, cujas missões foram forçados a abandonar 
em 1757; condenados ao desterro, passaram o resto de 
seus dias encarcerados nas mesmas masmorras portu-
guesas. Todavia, para fins deste artigo, há que se res-
saltar também as singularidades de cada jesuíta aqui 
em questão. A primeira, obviamente, refere-se a suas 
diferentes nacionalidades. Adiantando um pouco do 
que deve ficar mais claro depois, apesar do reconhecido 
caráter internacional e globalizado da Ordem, o fato de 
David Fáy ser considerado um “estrangeiro” sob a ótica 
lusitana é significativo para se compreender os porquês 
de seu olhar por vezes distinto do de João Daniel sobre 
a natureza e os habitantes do Estado do Grão-Pará e 
Maranhão. Nesse sentido, concorre para tanto outro 
fator importante, qual seja, a grande diferença entre os 
ambientes onde tais religiosos se formaram. Ao passo 
em que João Daniel realizou o ciclo completo de estu-
dos do Instituto nos confins da América portuguesa, 
David Fáy o fez percorrendo vários colégios jesuíticos 
da Europa, o que certamente contribuiu para que ele 

manifestasse suas impressões sobre a região sob uma 
perspectiva mais eurocêntrica do que a revelada por 
seu irmão de hábito português.

Mas as convergências e divergências que cercam as 
vidas de João Daniel e David Fáy não param por aí. Na 
qualidade de membros de uma Ordem religiosa que, 
a começar pelo seu fundador, assumiu a escrita como 
meio privilegiado de comunicação, ação e registro,12 
tanto um quanto outro conceberam preciosos escritos, 
os quais, embora figurem gêneros textuais distintos e 
apresentem motivações, propósitos e nuances bem dife-
renciados entre si, compartilham sintomaticamente, 
entre outros aspectos, uma atitude em comum: ambos 
tratam sobremaneira do clima, da flora, da fauna, dos 
indígenas e, claro, do empreendimento missionário dos 
jesuítas na Amazônia portuguesa, no contexto em que 
a filosofia da Ilustração invertia a visão paradisíaca da 
América, quando antigas e novas teses depreciativas do 
Novo Mundo assumiam feições específicas ao serem 
envolvidas por uma aura de ciência e de pensamento 
racional, com proporções até então desconhecidas.13

Como não poderia deixar de ser, o escrito do 
padre João Daniel ao qual nos referimos é o seu famoso 
e monumental Tesouro Descoberto no Máximo Rio 
Amazonas, códice composto por 776 páginas redigido 
durante os dezoito anos em que ele permaneceu encer-
rado nos cárceres portugueses (1758-1776). De acordo 
com a apreciação de Vicente Salles, autor do prefácio 
da mais recente edição, tal obra é “certamente uma das 
mais importantes para o conhecimento da vida amazô-
nca nos séculos XVII e XVIII, dando minuciosas infor-
mações sobre sua geografia e seus rios, sua história, 
população, flora, fauna, fazeres e saberes, especialmente 
usos e costumes”14. Dividida em seis partes, com subdi-
visões internas, os originais das cinco primeiras foram 
trazidos do Reino para o Brasil em meio aos papéis da 
biblioteca real, na ocasião da fuga de D. João VI e sua 
corte provocada pelo avanço dos exércitos de Napoleão 
Bonaparte, e, desde 1810, encontram-se depositados 
nos acervos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
Já os da sexta parte, então perdidos, acabaram poste-
riormente descobertos na Biblioteca de Évora, Portu-
gal. Objeto de sucessivas publicações parciais ao longo 
dos séculos XIX e XX, o texto integral do manuscrito só 
veio à luz em 1976 pela Biblioteca Nacional, tendo sido 
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reeditado em 2004 pela Editora Contraponto. 
Infelizmente o volumoso tratado enciclopédico 

escrito por João Daniel, no melhor estilo do “Século 
das Luzes”, não tem dedicatória ou introdução, ou seja, 
não oferece, a princípio e expressamente, uma decla-
ração das intenções do autor. Mas da leitura do texto 
algumas saltam aos olhos. A mais evidente é o desejo 
de dar conta a uma audiência europeia das riquezas 
e tesouros da Amazônia, baseado em sua experiên-
cia in loco. Ao mesmo tempo, como um bom jesuíta 
treinado desde cedo na arte da retórica, João Daniel 
parece constantemente preocupado em chamar a 
atenção das autoridades portuguesas sobre a neces-
sidade da presença de membros da Companhia de 
Jesus para a conservação e o desenvolvimento de tais 
domínios. Enfim, e este é o aspecto que aqui nos inte-
ressa ressaltar, o inaciano também se revela profunda-
mente empenhado em enaltecer/defender a natureza, 
os nativos e as potencialidades de progresso da região 
amazônica, apresentando uma estreita interação com 
o que então se discutia na denominada “Disputa ou 
Polêmica do Novo Mundo”.15 Ora implícita, ora expli-
citamente, João Daniel manifesta conhecer as teses 
denegridoras do continente americano formuladas 
em meados do Setecentos por célebres representan-
tes da Ilustração europeia – Montesquieu, Buffon, De 
Pauw, entre outros – e, em vários momentos, como 
muitos de seus irmãos de hábito hispano-americanos 
exilados nos Estados Pontifícios a partir de 1767, se 
dispõe a refutá-las. Nesse caso, conforme pretende-
mos especificar mais adiante, é possível diagnosticar 
em sua obra uma assimilação – seletiva e católica – 
do amplo repertório de ideias e valores caros à Repú-
blica das Letras da Europa Ilustrada, o que representa, 
ao contrário do que afirmavam seus adversários mais 
obstinados, que os jesuítas do tempo de l’Encyclopédie 
eram portadores de uma mensagem próxima da dos 
philosophes e do mundo erudito do período.

Como se não bastassem todas aquelas coinciden-
tes ligações históricas entre João Daniel e David Fáy, 
o padre húngaro constitui outro exemplo de inaciano 
pertencente às missões jesuíticas na Amazônia portu-
guesa que, à sua maneira, também se mostra particu-
larmente influenciado pelas tendências europeias do 
“Século das Luzes”. Isso pode ser constatado da aná-

lise de três cartas de sua autoria, localizadas graças aos 
esforços do celébre intelectual Paulo Rónai, seu com-
patrício. Cabe registrar que, motivado a identificar a 
participação de missionários jesuítas húngaros no Bra-
sil, Rónai encontrou nos arquivos arquiepiscopais das 
cidades de Kalocsa e de Eger, respectivamente, uma 
biografia manuscrita de David Fáy – escrita em latim 
por dois de seus companheiros de missão, os padres 
José Kayling e Anselmo Eckart – e um folheto igual-
mente raro, impresso em Budapeste em 1890, no qual 
estão reproduzidas três missivas redigidas pelo próprio 
missionário em sua língua vernácula. O resultado das 
pesquisas de Paulo Rónai foi a publicação em portu-
guês de tal corpus documental, acompanhado de uma 
elucidativa introdução realizada pelo tradutor, nos 
Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (1944), 
sob o título de “As cartas do P. David Fáy e a sua Biogra-
fia: contribuição para a História das Missões Jesuíticas 
no Brasil no século XVIII”.

Claro que, a priori, se comparadas ao copioso 
Tesouro de João Daniel, as três correspondências escritas 
por David Fáy em 1753, uma de Lisboa e duas do Mara-
nhão, todas endereçadas a membros de sua família na 
Hungria, podem parecer insignificantes ou despidas de 
relevância. Todavia, para a temática que ora nos ocupa, 
trata-se de fontes valiosas, pois desvelam como mais 
um inaciano vinculado ao apostolado da Companhia 
de Jesus no Norte da América portuguesa estava a par 
das novidades científicas e filosóficas em voga na Europa 
Ilustrada. Assim como João Daniel, na altura em que 
a história natural assumia um dos lugares de destaque 
dentro dos ramos do conhecimento da época,16 quando 
o amplo repertório de informações disponibilizado pelos 
estudos naturalísticos sobre o Novo Mundo e outras 
“terras exóticas” revelava-se um elemento privilegiado 
de reflexão para os intelectuais do período, David Fáy 
procurou transmitir a uma audiência europeia informes 
exatos e descrições meticulosas a respeito da geogra-
fia, do clima, das plantas, dos animais e dos nativos da 
região amazônica. E ao fazê-lo, o que novamente vem à 
tona é um diálogo, ainda que silencioso, com muito do 
que então se discutia sobre o continente americano nos 
salões e academias em toda a Europa. 

Ora, partindo do pressuposto de que a Companhia 
de Jesus constituía uma Ordem que tentou manter-se 
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atualizada às novas ideias do século XVIII, concilian-
do-as com premissas tradicionais, um aspecto que, 
aliás, já vinha caracterizando suas formulações desde 
a segunda metade do século XVI,17 consideramos pos-
sível demonstrar a inserção do Tesouro de João Daniel 
e das cartas de David Fáy no clima de opinião da Ilus-
tração em geral, e da “Ilustração Católica” em particu-
lar,18 lançando luzes sobre a maneira como ambos os 
padres, em seus respectivos textos, abordam temáticas 
semelhantes e se posicionam sobre o que estava sendo 
escrito e debatido por cientistas e filósofos ilustrados 
europeus em meados do Setecentos. Nesse sentido, da 
perspectiva das connected histories, tal como proposto 
por Serge Gruzinski,19 o estudo desses inacianos e de 
seus escritos possibilita-nos ainda desvelar como o 
local e o global são constantemente rearticulados e, 
por extensão, que imagem da Amazônia portuguesa 
daí emerge em um contexto no qual a filosofia das 
Luzes forjava um novo discurso sobre o homem e a 
natureza americana, marcado pela negatividade. Em 
última análise, esperamos assim questionar a pos-
tura defendida por uma tradicional abordagem que 
atribui à Companhia de Jesus uma visão retrógrada e 
resistente a mudanças, associada pelos seus inimigos 
da época – em particular, os reformadores ilustrados 
ligados ao Despotismo Esclarecido Ibérico – à tradi-
ção medieval católica.

JOÃO DANIEL CONECTANDO AMAZÔNIA E 
EUROPA

O Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, 
de João Daniel, compartilha com a ilustração europeia 
o espírito enciclopédico, a valorização da razão, do 
ideal de progresso e a dicotomia civilização/barbárie. 
João Daniel mescla essas ideias com argumentos e pres-
supostos escolásticos e com a defesa da tradição cató-
lica. Sua condição de português – mais especificamente 
de um português que viveu praticamente toda sua vida 
na Amazônia – concorre para que coexistam, em sua 
visão de mundo, elementos aparentemente excludentes: 
filosofia natural e teologia, tradição escolástica e elo-
gio do progresso, culto à razão e crítica ao racionalismo 
de alguns de seus coevos. Sua condição de jesuíta, por 
outro lado, o leva a apostar na possibilidade de uma 

civilização nos trópicos, graças à atuação da Compa-
nhia de Jesus no Novo Mundo.20

Ainda que sejam recorrentes as comparações com 
a Europa – um recurso por sinal caro ao pensamento 
ilustrado, leigo ou religioso (católico) – o tratado de 
João Daniel tem seus particularismos e singularida-
des. O caráter eclético e enciclopédico, típico do seu 
tempo, assume aqui uma forma “crioula”, ou “mestiça”, 
no sentido atribuído ao termo por Gruzinski: de mis-
tura sempre fluida entre diferentes tradições, em que 
não é possível proceder a uma desconstrução analítica 
dos elementos constituintes do discurso ou texto21. 
Lado a lado a observações precisas e detalhistas sobre 
a natureza, a flora, a fauna, os homens e os empreen-
dimentos na Amazônia, o autor extrai máximas de 
comportamento, inspiradas no cristianismo, aplicáveis 
não só aos índios, mas também aos europeus. As lon-
gas e detalhadas descrições do clima, fauna e flora são 
com frequência, embora nem sempre, utilizadas para 
demonstar que os trópicos, longe de reforçar o julga-
mento negativo de europeus que nunca pisaram neles, 
surpreendem pela suavidade e harmonia. 

Comecemos pelo clima, ou dos “saudáveis ares do 
Amazonas”. No que concerne às objeções que os filóso-
fos ilustrados europeus tinham ao clima da Amazônia, 
João Daniel critica-os por não conhecerem os lugares 
que comparam com a Europa de forma etnocêntrica: 
falta-lhes a experiência, uma vez “que nem todos os dis-
cursos são evidências na praxe, e que nem toda a espe-
culação é infalível nos experimentos”. 

Vê-se claramente esta verdade no Amazonas; 
porque estando debaixo perpendicularmente 
da zona tórrida, que os discursos, e 
especulação provam inabitável, mostra a 
experiência, e praxe, que não só é habitável, 
mas muito sadia. As zonas em que se divide 
todo o mundo são cinco. As duas últimas, 
dizem os filósofos serem muito frígidas, e 
desabridas, pela distância do sol, e seus calores. 
As médias são temperadas, por não terem 
excessivos calores, nem frios insuportáveis. 
A central, cortada pelo meio pela equinocial, 
diziam os antigos que era totalmente deserta, 
e inabitada pelos ardores do sol – Quae prima 
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est, nan est habitabilis ostu. Por estas contas, e 
discursos todo o grande distrito do Amazonas 
seria insuportável, por muito queimado, ou 
ao menos tisnado do sol; porque não só está 
debaixo da zona tórrida, mas perpendicular 
ao sol, como dissemos, mas a verdade é que 
nela habitam os seus naturais muito contentes, 
e não desgostam dela, nem a rejeitam os 
europeus. De sorte que mais quentes são os 
calores da Índia, como afirmam os que já 
experimentaram uns, e outros, do que são os 
da zona tórrida do Amazonas [...]. É pois o 
Amazonas muito temperado nos seus climas 
por quase todo seu distrito; e muito mais 
temperado, e saudável, que a mesma Europa; 
porque lhe temperou Deus os seus calores 
com uma tão benigna atmosfera, como a das 
mais temperadas regiões [...].22

O trecho deixa claro o conhecimento de João 
Daniel sobre a geografia climática mundial e sobre o 
papel ocupado nela pela zona tropical. Porém, sua 
experiência in loco lhe autoriza fazer correções no que 
se refere à variedade de temperturas dos trópicos, que 
atestariam diversos níveis de habilitalidade. E ele o faz 
comparando a região amazônica, que conhece bem, 
com outras tropicais (Índia) e temperadas (Europa). 

O mesmo conhecimento sobre as particularidades 
do Amazonas que são desconsideradas ou ignoradas 
por abordagens que consideram o continente ameri-
cano homogêno transparece nas ponderações de João 
Daniel sobre a fauna da região. No que se refere ao tama-
nho de animais: “É verdade que não tem os elefantes, 
e abadas da África, os leões, e ursos da Ásia, nem os 
búfalos, camelos, e dromedários que criam várias 
regiões do mundo; mas produz, e tem abundância de 
muitas outras [feras], em que se não excede, também 
não cede às ditas regiões o Amazonas, como escrevem 
já os seus historiadores [...]”.23

Outro bom exemplo neste tópico é a famosa tese 
buffoniana que afirma que os pássaros da América são 
menores que os europeus e não cantam. João Daniel 
não somente rebate tal generalização como atesta 
serem os pássaros da Amazônia muito mais afinados 
que os europeus:

É o pássaro a que os naturais chama[m] ema 
o maior volátil que cria nas suas campinas o 
Amazonas; e talvez que também seja o mais 
gigante do mundo. É do tamanho de uma 
vitela, assim na grandeza, digo, altura, como 
na grossura, e comprimento [...].24

Quero já acabar com a descrição das aves 
do Amazonas, e para a coroar descrevo por 
último o pássaro tem-tem, que é um enlevo 
dos sentidos, e um dos mais dignos daquele 
rio; e se pode aclamar por mestre da solfa em 
toda esta república. [...] Esta pequenina ave 
toda é voz, porque em matéria de canto, não 
há pássaro que o exceda, na solfa, nem o iguale 
nos seus falsetes, requebros, e sustenidos. 
Parece viver de cantar [...]. 
A terceira espécie [de tem-tem] é como e em 
tudo semelhante aos da Europa, menos nos 
assobios, e canto, em que são mais excelentes 
[...].25

Até mesmo as ditas pragas do Amazonas teriam 
seus méritos quando comparadas com outras regiões 
aprazíveis, como o paraíso terrestre, ou férteis, como 
o Egito. Se ambos possuíam pragas, por que não a 
Amazônia?

Se no Paraíso Terreal, com ser um jardim 
de deleites, criado, e formado para regalo 
dos homens, houve uma venenosa serpente, 
que com o seu mais que pestífero veneno 
infeccionou a todo o gênero humano, 
não é muito que também o paraíso do 
Amazonas sendo um tesouro de riquezas seja 
infeccionado de serpentes, e outras pragas 
em tanto maior cópia, quanto é mais copiosa 
que o mais mundo a sua fertilidade; que não 
estão isento[s] os jardins de serem habitados 
de dragões, nem as mesmas folhas livres de 
serem abocanhadas por sevandijas! São estas a 
maior praga do Amazonas, para que também 
nos insetos se mostre a grande fertilidade do 
terreno; à maneira do Egito, que, sendo uma 
das mais férteis regiões, é a mais abundante de 
veneno: muita venena in Egipto. [...]
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Sendo porém o Amazonas sujeito a esta [i.e., 
bicheiras], e outras muitas pragas, pela sua 
grande umidade, e calores, causará admiração 
aos leitores o saber que não consente o seu 
clima as pragas mais usuais, e comuns na 
Europa, como são pulgas, e percevejos.26

 
Daniel mantém o critério comparativo com outras 

partes do mundo consideradas civilizadas ao descrever 
a caça na Amazônia não como apenas uma necessidade 
de sobrevivência, mas também como fonte de prazer, 
de divertimento. 

Depois de descrevermos a caça altília do 
Amazonas segue-se o divertirmo-nos 
também um pouco na sua caça terrestre, 
porque não só é rico no seu pescado, delicioso 
nas suas penates; mas farto, e divertido na sua 
montaria, não só pela multidão, mas também 
pela variedade de feras que cria nos seus 
matos. E assim, ou seja pelo rio pescando, 
ou pelos areais passarinhando, ou pelos 
bosques caçando, em tudo pretende o grande 
Amazonas ostentar-se o mais rico, e famoso 
dos rios.27

Os habitantes da região são frequentemente des-
critos como gente bem disposta e proporcionada, só 
se diferenciando dos europeus pela cor da pele mais 
escura, devido à exposição ao sol – “porque não obs-
tante ser o sol planeta tão claro, os faz escuros”28 –, no 
que contradiz a tese de alguns europeus que chegaram 
a duvidar da humanidade dos índios. 

Nem pareça supérflua esta advertência, de 
que são gente, porque não obstante a sua boa 
disposição, e fisionomia, houve europeus que 
chegaram a proferir que os índios não eram 
verdadeiros homens, mas só um arremedo de 
gente, e uma semelhança de racionais; ou uma 
espécie de monstros, e na realidade geração de 
macacos com visos de natureza humana. [...]
São os índios de estatura ordinária, bem 
como os europeus, menos algumas nações, 
que por mais altos parece têm seu parentesco 

com os gigantes; e outras que por curtas 
fazem lembrar os pigmeus. A disposição 
e membratura é muito proporcionada, as 
feições bastantemente finas e pálidas. [...]
Isto é no comum e mais ordinário dos índios 
vermelhos, e baços, que em algumas nações 
é a gente totalmente branca, e todos também 
parecidos, como os mais brancos ingleses e 
mais bem talhados europeus: e em tudo tão 
bem proporcionados como os mais homens, 
exceto nas cores, e ainda estas passariam 
por brancas, se o traje e libré dos brancos os 
cobrisse [...].29

Essa beleza e fineza de traços é especialmente visí-
vel nas índias:

[...] algumas fêmeas há que, além de suas 
feições finíssimas, têm os olhos verdes, e 
outras azuis, com uma esperteza e viveza 
tão engraçada, que pode ombrear com as 
mais escolhidas brancas. Do que bem se 
infere que não é infalível ser quanto mais 
branco, mais lindo, e que a formosura não 
consiste nas cores, mas na miudeza e fino das 
feições, e boa e bem regulada proporção dos 
membros.30 

Porém, muitas vezes a comparação com os euro-
peus é desfavorável aos índios. Por exemplo, quando 
ressalta a ausência de pelos nos corpos e a fraqueza das 
barbas dos nativos. Embora elogie a beleza das crian-
ças, lamenta a deterioração dos adultos. 

As feições e o delineamento do rosto são 
bastantemente miúdos, especialmente 
enquanto meninos são lindos, e só na 
maioridade algum tanto degeneram os 
homens. E têm observado alguns curiosos que 
quanto mais lindos são em pequenos, tanto 
mais feios se fazem em grandes, ou seja pelos 
trabalhos, ou pelos ardores do sol, ou por tudo 
junto; e pelo contrário, os que em pequenos 
parecem mais feios, em adultos são os mais 
bem parecidos.31
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Ainda assim, João Daniel faz um verdadeiro arra-
zoado, com diferentes hipóteses, sobre o que leva-
ria os ameríndios a serem vermelhos, e os cafres da 
África serem mais pretos. Seria por distarem mais da 
linha equinocial? Pergunta-se ele. Sua suposição geral 
é semelhante àquela em voga na Europa: quanto mais 
próximas dos polos, mais brancas e claras são as pes-
soas. Porém, acrescenta a informação de que “no 
mesmo rio Amazonas há nações que por viverem ordi-
nariamente em matos, e à sombra das árvores, são tão 
brancas, como os mais brancos europeus”32. Ou seja, 
mais do que a latitude, a exposição ao sol explicar as 
tonalidades de pele. 

Esses trechos, selecionados por nós dentre muitos 
outros, embasam a rejeição de João Daniel da teoria 
climática de Montesquieu, que considerava os trópi-
cos inconciliáves com os ideias de civilização. Além de 
mostrar conhecimento do que produzia na Europa, 
o autor vale-se de sua experiência na Amazônia, sob 
a forma de hipóteses, para contradizer, ou ao menos 
minimizar o pretenso universalismo dela. 

Muitas são as indústrias com que os 
missionários, assim portugueses como 
espanhóis, se têm empenhado em tirar os 
índios dos matos, onde vivem como feras, 
para os civilizarem em povoações, onde 
com incansável zelo, e contínuo trabalho, os 
vão pouco a pouco doutrinando, assim nas 
leis evangélicas, como nas regras da polícia 
[...].33 

Tal constatação não é, certamente, exclusiva de 
João Daniel e/ou de outros jesuítas. Raynal e Voltaire 
– só para citar alguns reconhecidos representantes da 
ilustração europeia que não eram exatamente entusias-
tas das regiões tropicais americanas – consideravam as 
missões jesuíticas na América do Sul “ilhas de civiliza-
ção em meio à barbárie”. Ou seja, eram visões que se 
conectavam, que dialogavam entre si.

AS CARTAS DE DAVID FÁY: A AMAZÔNIA 
PORTUGUESA SOB UMA PERSPECTIVA 
ILUSTRADA

Conforme assinalado anteriormente, João Daniel 
não é o único membro da Companhia de Jesus ligado 
às missões da Ordem na Amazônia portuguesa a mani-
festar uma modalidade de assimilação de aspectos do 
pensamento ilustrado. À sua maneira, por meio de três 
correspondências datadas de 1753, todas destinadas a 
familiares na Hungria, David Fáy também dá mostras 
de que estava intimamente inserido no clima de opi-
nião do “Século das Luzes”, ao conectar suas obser-
vações gerais sobre a região com várias das questões 
debatidas pelos círculos intelectuais da Europa setecen-
tista. A julgar, então, por essas considerações, acompa-
nhe-se o que diz o jesuíta na primeira de suas missivas 
redigida ainda de Lisboa, em abril daquele ano, quando 
aguardava a oportunidade de embarcar para o Estado 
do Grão-Pará e Maranhão:

A província aonde nós vamos é ainda distante 
quase setecentas léguas; em cinquenta dias, 
se tivermos vento bom, provàvelmente a 
alcançaremos; [...]
Mede a província quinhentas léguas de 
comprimento e setenta de largura; a maior 
parte é todavia paganismo e selvajaria; o povo 
que a habita é forte e grande, não de todo 
prêto, antes vermelho.
Ùltimamente uma tribu tornou-se cristã; 
chama-se Gamelas; os homens dessa tribu 
também não são pretos, e são, até, quase tão 
bonitos quanto os europeus. A província 
é muito boa, abunda em tudo, exceto em 
pão; mas em vez de trigo há uma espécie de 
raiz, chamada Mandioca [...] dizem os que 
a experimentaram que é boa e que, uma vez 
acostumada a ela, a gente dificilmente se 
acostuma depois ao pão. Nasce alí tôda sorte 
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de frutas, principalmente o Ananás, perto 
do grande rio chamado Fluvius Amazonum 
ou, na sua língua, Pará, isto é, mar, por causa 
do tamanho. A laranja é tão gostosa, que, 
embora das laranjas européias sejam as daquí 
as melhores, são muito estimadas as laranjas 
de lá, e desejadas, porque são maiores e mais 
doces que as portuguesas. [...]
Relataria mais amplamente à senhora minha 
doce mãe o que ouvi contar sôbre a nossa 
província de além-mar, mas na verdade tenho 
pouca vontade de escrever coisas que não [v]i, 
pois já fui várias vêzes desiludido; [...].34

Da leitura desse fragmento é possível diagnosticar 
a ocorrência de diversos lugares-comuns caros aos cien-
tistas e filósofos ilustrados europeus, o que já aponta o 
quanto David Fáy estava sintonizado com as novas for-
mas de conceber e validar o conhecimento a respeito 
do continente americano vigentes no Velho Mundo 
durante o século XVIII. Nessa perspectiva, em termos 
gerais, há que se destacar inicialmente o caráter enci-
clopédico do excerto, uma vez que nele David Fáy pro-
cura disponibilizar uma série de informações precisas e 
detalhistas sobre uma gama ampla de objetos, na qual 
a história natural ocupa lugar proeminente. Ao mesmo 
tempo, salta aos olhos que sua descrição de aspectos da 
natureza e dos habitantes da Amazônia portuguesa é 
pautada por frequentes comparações valorativas com a 
Europa, outro traço marcante dos escritos da ilustração 
europeia. Nesse ponto, interessa notar particularmente 
sua caracterização dos indígenas da região, que evoca a 
visão hierárquica e eurocêntrica do homem concebida 
por Buffon em sua Histoire naturelle de l’homme (1749): 
aqui, apesar de se aproximar da tese do naturalista fran-
cês de que o nativo americano era menos belo que o 
europeu e “antes vermelho do que preto” – em função 
da suposta formação recente do continente americano 
e da consequente migração tardia dos povos da Ásia, 
razão pela qual se acreditava que, ao contrário do ocor-
rido em outras zonas de clima tórrido, como a África, 
os indígenas ainda não teriam tido tempo “suficiente” 
para se tornar mais escuros pela exposição ao sol dos 
trópicos –, David Fáy relativizava a imagem negativa 
do “selvagem” americano ao retratá-lo, diferentemente 

do próprio Buffon, como alto e robusto35. Ainda no 
interior desse quadro, já se pode entrever que, como a 
maioria dos philosophes e outros autores jesuítas, David 
Fáy também compartilhava mais uma premissa do 
pensamento ilustrado europeu, qual seja, o dualismo 
entre civilização e barbárie. Por fim, resta observar que, 
numa época em que os relatos do Novo Mundo feitos 
nos séculos XVI e XVII começaram a perder credibi-
lidade, sendo tomados cada vez mais como fontes não 
confiáveis, David Fáy mostrava-se condizente com a 
nova atitude cética europeia, ao revelar-se cauteloso 
quanto a escrever sobre coisas que não havia testemu-
nhado ou experimentado.36 

Dando continuidade, na condição de recém-che-
gado à Amazônia portuguesa, o padre húngaro cuidou 
de redigir outra correspondência novamente ende-
reçada à sua mãe, datada de 12 de setembro de 1753. 
Nela, reza o próprio autor: “descrevo o que vi em dois 
meses; poderia escrever mais, se tivesse penetrado mais 
dentro do país, mas até aqui minha morada foi perto 
do mar”37. Com a autoridade, pois, de quem conhecia 
a região in loco – aliás, a ênfase dada ao seu testemu-
nho ocular é um aspecto bem marcado e recorrente em 
suas missivas do Maranhão, de modo a conferir-lhes 
legitimidade –, David Fáy, à maneira de um “viajante 
filósofo” típico do século XVIII, tratou de retratar por-
menorizadamente suas primeiras impressões a respeito 
de tudo o que rodeava na sua nova “pátria”, sobrema-
neira acerca de suas plantas, animais, alimentação e 
costumes.

Ora, diante do exposto, já cabe reconhecer nova-
mente, em termos de atitude intelectual, a influência do 
clima de opinião do “Século das Luzes” nos escritos de 
David Fáy. Mas para não permanecermos na afirmação 
intuitiva, eis um fragmento de sua referida correspon-
dência, entre outros possíveis, bastante significativo 
para os fins que nos ocupam: 

A carne é de vaca, carneiro, veado e javali. A 
forma dêste último é como em nosso país, 
porém é menor, tem o umbigo nas costas, e uma 
carne bem branca, diferente, mas mui saborosa. 
Bem diverso animal é o de nome Paca; eu 
ainda não a vi, mas dizem-na coisa princi-
pesca. Há também outros animais, como p. 
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ex. a Anta, semelhante ao cavalo, com a cabeça 
muito parecida à dêste; tem crina, mas muito 
pequena, como se fôsse cortada artificial-
mente, unha bifurcada, pêlo castanho; vi uma 
delas, não viva [...].
Onças há tantas que nem a metade seria precisa, 
e por isso é medonho passear pela floresta [...].
Há outros animais belos, porém menores, 
mui semelhantes à onça, mas não fazem mal 
nenhum e fogem da gente.
Pássaros, encontram-se de todas as espécies, 
não cantadores, mas de aspecto tão belo que 
é prazer vê-los; [papa]gaios de tôdas as côres, 
que repetem tudo o que ouvem; o que há de 
estranho é que nem lhes talham a língua: é 
como madeira, e no entanto aprendem tudo.38

Ao tratar da fauna amazônica, resulta nítido que 
David Fáy, uma vez mais, fazia eco às famosas teses 
buffonianas acerca da “debilidade” ou “imaturidade” 
do Novo Mundo. Desse modo, o primeiro dado a 
reconhecer é que, muito provavelmente na senda das 
reflexões do famoso naturalista francês, o missionário 
descrevia as espécies nativas de quadrúpedes da região, 
quase sempre enfatizando suas diferenças e o seu porte 
em geral mais mirrado, se cotejadas com as da Europa. 
Nesse sentido, para o caso específico do maior mamí-
fero da América do Sul, a anta, o fato de David Faý 
tê-la retratado como semelhante ao cavalo, mas com a 
crina muito menor, pode ser tomado aqui como sinal 
de certa deficiência, já que, segundo as concepções de 
Buffon, toda a natureza americana era hostil ao desen-
volvimento dos animais. Outro ponto que não parece 
ser mera coincidência entre os dois autores consiste 
na inusitada caracterização dos javalis do Maranhão 
como tendo o umbigo nas costas, aspecto monstruoso 
que, por influência da leitura dos primeiros volumes 
da Histoire naturelle (1749) de Buffon, Voltaire, em seu 
Ensaio sobre os costumes (1756), atribuiria aos porcos 
do México para inverter as qualidades morais e físicas 
das bestas do continente americano39. Enfim, basta 
observar que, na altura em que era corrente na Europa 
a tese sobre os pássaros não cantadores da América, em 
grande parte devido novamente à difusão da obra de 
Buffon, David Fáy, embora louvasse a beleza das aves da 

região e a particular capacidade de os papagaios repe-
tirem tudo aquilo que ouviam, asseverava não haver 
nenhuma espécie canora em tais domínios.

Se, nesses termos, David Fáy releva-se bastante afi-
nado com as novas teorias então em voga na Europa 
que presumiam a inferioridade do Novo Mundo, ao 
passar do reino animal para o vegetal, o inaciano assu-
mia uma posição contrária, enaltecendo a fertilidade, a 
exuberância e a riqueza das terras amazônicas:

Frutas, há bastantes. A mim, sobretudo me 
agrada o Ananás, de que há grande quantidade. 
Já vi um dêles em Nagyszombat, mas nem de 
longe era como êstes, que atingem o tamanho 
de um melão médio. Fazem com êle um licor 
que é bebida principesca. […] saboreio todos 
os dias a fruta chamada Pacova, porque dura 
o ano todo; a árvore é como o milho, porém 
maior, com fôlhas muito compridas e quase da 
largura de dois palmos; o sabugo é como um 
cacho, pende para todos os lados; tem a forma 
daqueles cornozinhos feitos pelos padeiros; 
pevide não tem; tirando-lhe a fôlha, a polpa é 
tenra, come-se tôda e tem gôsto de morango.
Há muitas outras frutas, sobretudo 
laranjas, que superam até as de 
Portugal; [...] Algodão, cravo, 
café, mel de cana, cacau, baunilha, 
chocolate, pimenta e outras coisas 
assim, há bastante.40

E, sob o mesmo ângulo, já na sua derradeira cor-
respondência de 16 de setembro 1753 dirigida ao seu 
irmão e demais parentes, David Fáy diz o seguinte:

As florestas que eu vi são muito belas. São 
constituídas sobretudo de palmeiras, mas há 
também grande número de outras árvores. 
Geralmente as árvores aquí são magníficas, 
vermelhas, azues, amarelas, pretas. Um 
homem honesto me presenteou com uma 
vara de pau, de côr verdoenga: esfregada 
com pano, fica brilhante qual o  vidro; para 
construção acham-se muitas madeiras, cada 
qual mais bela, tôdas de lavra difícil por 
causa da dureza; pela mesma razão, ardem 
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dificilmente, e não há perigo de que as casas 
de madeira se queimem com facilidade, a 
menos que se fizesse um grande fogo ao pé 
delas. A melhor madeira para o trabalho é 
o cedro, por ser duradouro e mole. Há uma 
árvore de nome Kisi (leia-se: quixi), cujo fruto 
é sabão. Há outra árvore bem grande que dá 
um fruto de que se fazem chícaras, copos, 
pratos e outros vasos da mesma espécie […].
[…] Por enquanto, estou designado para 
ir à aldeia de Maraen, a que chamam aquí 
paraíso terrestre […]. A dita aldeia chama-se 
paraíso terrestre porque, tendo um chão bom 
e fértil em tudo, possue campos e florestas 
excelentes.41

Por tudo o que se viu, resta apenas deixar claro 
um aspecto que, embora também esteja presente nas 
duas primeiras das três missivas aqui analisadas, fica 
particularmente evidente na última, posto que é nela 
que David Fáy toca mais no assunto dos índios e do 
empreendimento missionário da Companhia de Jesus 
na região: referimo-nos ao fato já assinalado de o padre 
húngaro partilhar com vários representantes da ilustra-
ção europeia a visão que encarava a ação dos jesuítas 
junto aos nativos como uma obra de caráter civilizador 
em meio à barbárie. Assim, eis um exemplo significa-
tivo de como ele coloca essa questão:

Eu fui mandado, por ter-me oferecido espon-
tâneamente para isso, entre uma gente de 
nome barbados. Saíram êles da floresta há uns 
vinte anos, mas continuam terríveis, e não 
podem despir a selvajaria, principalmente as 
mulheres; estas, quando dão à luz, imedia-
tamente examinam a sua prole e, achando-a 
feia, matam-na ato contínuo; por isso o mis-
sionário deve cuidar de estar presente, seja 
para evitar a morte dos recém-nascidos, seja 
para impedir que morram sem batismo.
Os homens, como as mulheres, perfuram as 
orelhas, de modo que se pode olhar através 
delas, alargam o furo, e enfiam nêle grandes 
coroas de fôlha de palmeira, milho, ou de 
outra planta, ou ainda coroas de ervas para 

servirem de brincos. Quando se lhes quer 
dar outros brincos, de prata por exemplo, 
não gostam, dizendo que tais brincos são 
bonitos e convêm aos lusitanos, mas não a 
êles. Acostumam-se dificilmente ao vestuário; 
os homens o toleram um pouco, as mulheres 
de nenhum modo; afinal, depois de muitas 
admoestações e muita persuasão, quando 
saem da choupana ou quando um missionário 
vai visitá-los, cobrem-se de algumas fôlhas e 
com isso o vestido de gala está pronto. […]
A gente daqui, e os índios em geral, não 
conhecem presentes mais gratos do que os 
objetos de ferro, nomeadamente machados, 
facas e porretes. Os índios não são pretos, 
nem amarelos, mas variam entre o preto e o 
amarelo, e são bem feios. Da igreja ainda não 
gostam muito, e quando, num dia da semana, 
um dêles vem assistir à missa ou a outro 
serviço divino, logo depois vai procurar o 
missionário, dizendo: – “Pai, paga-me por ter 
eu vindo à igreja.” Sem serem pagos, não dão 
sequer um passo; [...].42

Por aí se vê que, sob a pena de David Fáy, os indíge-
nas da Amazônia são reduzidos a povos atrasados, fisi-
camente inferiores e dotados de costumes abomináveis, 
se não bárbaros, como a nudez, as deformações corpo-
rais e o infanticídio. Nada incomum em se tratado do 
ponto de vista de um europeu recém-chegado aos con-
fins da América portuguesa, manifesto em uma época 
na qual se afirmava, sobretudo por influência das obras 
de Montesquieu e de Buffon, a vertente dominante do 
pensamento antropológico da Ilustração, que conside-
rava os selvagens americanos um tipo humano inferior, 
ainda bastante próximo a uma imagem negativa de um 
estado natural, devido a vícios de constituição e aos 
efeitos do clima. Todavia, sem negar aos ameríndios a 
possibilidade de superação desse estado de natureza, se 
houvesse quem os encaminhasse, David Fáy, evocando 
a ideia de “missão civilizatória” presente no discurso 
missionário desde os primeiros momentos da catequese 
jesuítica, atribuía aos padres da Companhia de Jesus na 
região o papel de facultar-lhes o aprimoramento civil 
dos costumes, antes mesmo de torná-los cristãos.
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CONCLUSÃO

Pelo exposto, acreditamos ter demonstrado, por 
meio da análise comparativa entre os escritos dos jesuí-
tas setecentistas João Daniel e David Fáy, o intenso 
contato entre eles e a Ilustração europeia. A partir de 
sua experiência em um mundo muito diferente daque-
les dos quais provinham – a Amazônia portuguesa – o 
português e o húngaro não tinham como não recor-
rer a procedimentos comparativos, sempre a partir da 
Europa. Embora isso não fosse uma singularidade deles 
– pelo contrário, era uma marca do pensamento ilus-
trado do período –, neles procuramos assinalar os tópi-
cos ou temas nos quais se aproximam mais ou menos 
das teses mais em voga na Europa da segunda metade 
do século XVIII. Essas comparações eram, como as 
ilustradas, sempre valorativas, ou seja, o diferente era 
por vezes superior, por vezes inferior ao padrão euro-
peu. Mas não necessariamente coincidentes.

Os dois jesuítas deixaram a marca de seu pertenci-
mento ao clima de opinião europeu de então em vários 
aspectos. Destacamos o caráter enciclopédico de seus 
escritos, a forte presença do dualismo civilização/bar-
bárie e/ou suas reações, positivas ou negativas, às teses 
europeias sobre o Novo Mundo, amparadas na então 
recente disciplina história natural. Ao rebatê-las ou 
reforçá-las, em maior ou menor medida, enfatizavam 
a experiência in loco para questionar a validade de pos-
tulados produzidos pelos chamados por eles “filósofos 
de gabinete”, valendo-se de uma atitude epistemologi-
camente mais próxima da antropologia e historiografia 
contemporâneas do que a maioria de seus conterrâneos. 
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RESUMO

Este estudo apresenta uma pesquisa exploratória que tem por objetivo uma aná-
lise textual de cunho histórico da Petição (documento) apresentada por Baltha-
sar Pucheta ao Governador do Paraguai, acusando os jesuítas e suplicando que os 
índios do Itatim voltem a prestar serviço pessoal. Foi realizado um estudo biblio-
gráfico segundo Ciro Flamarion Cardoso (1997; 2004) que se baseia em pressupos-
tos teóricos de Lucien Goldman (1988) e na poética todoroviana (1970; 1988), a fim 
de compreender o discurso ideológico expresso nos escritos jesuíticos do período 
colonial brasileiro de 1637. Como conclusão fica explicitada a tentativa de conse-
guir seu apoio do governador para fazer com que os jesuítas não se metam mais nas 
encomiendas e que os índios voltem a fazer serviços pessoais.
Palavras-chave: Jesuítas; Petição; Itatim.
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DOCUMENT ANALYSIS OF HISTORY: THE PETITION OF BALTHASAR PUCHETA

ABSTRACT
This study presents an exploratory research that aims textual analysis of historical nature of the Petition (document) by Balthasar 
Pucheta the Governor of Paraguay, accusing the Jesuits and pleading that Itatim the Indians back to provide personal service. Con-
ducting a bibliographic study according Ciro Flamarion Cardoso (1997, 2004) which is based on theoretical assumptions of Lucien 
Goldmann (1988) and the poetic todoroviana (1970; 1988), in order to understand the ideological discourse expressed in Jesuit writings 
of the Brazilian colonial period of 1637. As a conclusion is explained to attempt to get your governor support to make the Jesuits do not 
mess over the “encomiendas” and the Indians returned to make personal services.
Keywords: Jesuits; Petition; Itatim.

ANÁLISIS DE DOCUMENTO HISTÓRICO: LA PETICIÓN DE BALTHASAR PUCHETA

RESUMEN
Este estudio presenta una investigación exploratoria que tiene por objetivo un análisis textual de naturaleza histórica de la Petición 
(documento) que Balthasar Pucheta le presentó al Gobernador del Paraguay, acusándoles a los jesuitas y suplicando que los indios del 
Itatim volvieran a prestar servicio personal. Se realizo un estudio bibliográfico según Ciro Flamarion Cardoso (1997; 2004) que se basa 
en supuestos teóricos de Lucien Goldman (1988) y en la poética todoroviana (1970; 1988), con el objetivo de comprender el discurso 
ideológico expresado en las escrituras jesuíticas del período colonial brasileño de 1637. Como conclusión explicitamos su tentativa de 
lograr el apoyo del gobernador para que los jesuitas no más se entrometieran en las encomiendas y que los indios volvieran a realizar 
servicios personales.
Palabras Clave: Jesuitas; Petición; Itatim.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com este texto pretendemos dar continuidade a 
uma discussão que há muito vem sendo tramada, a qual 
se insere nas noções de formação sociocultural latino-
-americana concebida a partir dos povos nativos. Esse 
processo é o da formação sociocultural, o qual, apesar 
de uma base já formulada, é uma estrutura que está 
sendo constituída dia-a-dia, sendo o mesmo um pro-
cesso sem fim, dado que o universo cultural refere-se à 
noção de relação consigo mesmo e com os outros, num 
sistema de referências comuns (formando um grupo de 
identidade cultural), ou de referências distintas (for-
mando vários grupos de identidade cultural díspares, 
entre os grupos).

Assim, entendo cultura como o modus-vivendi 
de um determinado grupo dado a todos os indiví-
duos deste grupo gozarem das mesmas referências em 
comum e, portanto, manifestação coletiva do grupo.

Os Guaranis viviam nas matas da Amazônia, há 
dois mil anos expandiram seus territórios em direção 
ao sul do continente. Nos vales dos rios Paraguai, Uru-
guai, Paraná e Jacuí encontravam caça e pesca fartas, 
terra fértil para plantar e colher. 

Constituíram uma ação de sobrevivência integrada 
à natureza, dividindo as tarefas sociais. Os homens 
faziam armas, protegiam o grupo, sendo também os 
caçadores e os responsáveis para preparare a terra para 
as plantações. Já as mulheres plantavam, colhiam, cozi-
nhavam e ainda criavam seus objetos de cerâmica, os 
quais eram usados no dia-a-dia do grupo, bem como 
nos rituais e nas festas. 

Moravam em aldeias formadas pelas ocas, estrutu-
ras de madeira cobertas de fibras vegetais. Abrigavam 
vários parentes no mesmo espaço. Em cada espaço de 
oca residia um grupo familiar (“família grande”). O 
cacique (Tubichá) era escolhido entre os chefes fami-
liares mais fortes, mas sempre, antes de tomar decisões, 
ouvia os mais velhos e os chefes das famílias reunidos 
num Conselho. Mantinha os costumes e a fé que davam 
poderes de cura e magia ao pajé, o Caraí. 

Foi essa estrutura social que, ao final do século 
XV, os europeus encontraram no continente ameri-
cano. Foi nessa conjuntura social que a Companhia de 
Jesus, organização rígida, com disciplina de inspira-

ção militar, acabou fornecendo padres catequizadores 
para ampliar a influência católica. Não só no Brasil, 
mas também na América espanhola, percorrendo as 
áreas habitadas pelos índios. Desta forma, os jesuítas 
consolidaram a presença da Igreja, contribuindo para 
a implantação do império colonial. Esses jesuítas eram 
basicamente espanhóis e portugueses. 

As primeiras visitas para converter os índios 
foram chamadas Missões, um tipo de catequese que 
não trouxe os resultados esperados pelos padres, pois 
os índios logo se voltavam para seus costumes de ori-
gem. O governo espanhol precisava garantir a posse 
dos territórios conquistados e defender as fronteiras já 
estabelecidas. Também precisava controlar a cobrança 
de impostos. Então, organizou as Reduções, em locais 
definidos para controle e defesa, bem como para a cate-
quização. Os padres passaram a contar com mais recur-
sos para defender tais índios da ameaça de escravização 
determinada pelos “bandeirantes” luso-brasileiros e 
pelos encomenderos hispano-americanos. 

A primeira redução foi a de Juli, no Peru, criada 
em 1567. Durante 30 anos, os jesuítas adquiriram expe-
riência no Novo Mundo, convivendo com os índios. Foi 
criada em 1607 a Província Jesuítica do Paraguai, que se 
tornou a maior ação social e cultural de catequização de 
índios americanos. Nessa época, o jesuíta Antônio Ruiz 
de Montoya fundou os primeiros povoados missionei-
ros nas terras férteis do Guairá, hoje oeste do estado 
brasileiro do Paraná. Outros jesuítas chegaram ao Ita-
tim, no Mato Grosso do Sul atual. 

Os índios das reduções atraíram a cobiça e a 
ganância dos que vinham em busca de escravos. Para 
se proteger, os jesuítas e guaranis abandonaram essas 
regiões e foram em direção ao rio Uruguai e ao Tape, 
no atual Rio Grande do Sul. Em 1626, o padre Roque 
González fundou a redução de São Nicolau e nos 10 
anos seguintes surgiram 18 novas reduções, entre elas a 
primeira, intitulada São Miguel.

ANALISE TEXTUAL

Utilizo a proposta de análise textual em pesquisa 
histórica de Ciro Flamarion Cardoso, que se baseia em 
pressupostos teóricos de Lucien Goldman e na poética 
todoroviana, a fim de compreender o discurso ideoló-
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gico expresso nas correspondências jesuíticas durante 
o período da instauração do reinado espanhol no con-
texto dominado pela Companhia de Jesus, no período 
do ano 1637. Para tanto, destacamos alguns pontos 
básicos:

Compreensão
A estrutura significativa imanente à obra em 

estudo está situada na constituição de instauração de 
uma noção de cristianização iniciada pelo desenca-
deamento da vida, morte e ressurreição de Jesus e ao 
mesmo tempo transcendendo esse aspecto histórico e 
se remetendo a uma concepção de luta pela liberdade, 
dada tanto pela sua situação histórica quanto pelo 
aspecto transcendente que é o desejo de ser em Cristo 
Deus, uma nova criatura, livre de seus pecados. Coube 
desta forma aos jesuítas contribuírem com essa noção 
de evangelização, mas na prática o processo se deu de 
forma distinta dessa praxe proposta.

Explicação
A carta petição apresentada ao governador do 

Paraguai pelo Procurador Geral de Assunção Dom Bal-
thasar Pucheta, na qual acusa os jesuítas e suplica que os 
índios do Itatim voltem a prestar serviço pessoal, deve 
ser inserida como elemento constitutivo e funcional 
em uma estrutura maior para que se possa compreen-
der a gênese desta análise, procurando estabelecer leis 
gerais com base em dois pontos metodológicos princi-
pais, sendo um de abstração (generalização), e outro de 
imanência (procurando as leis no interior do próprio 
documento). Para tanto, faz-se necessário o uso de três 
aspectos distintos para essa analise: verbal, sintático e 
semântico.

1 - ASPECTOS VERBAIS

Frases concretas pelas quais o relato nos chega 
referem-se aos registros da fala, ao modo, ao tempo, à 
visão e à voz. Na análise do aspecto verbal do texto, nos 
registros da fala, há predominância de frases concretas, 
pois o conteúdo refere-se a fatos que constituem a vida 
familiar e social (v.5-71 à 76).  

A presença de frases abstratas no texto denota a 
postura ideológica de tornar senso comum entre a 

comunidade espanhola o anseio de voltar ao tempo em 
que os índios pagavam suas mitas em forma de serviço 
pessoal (v.197) e ainda dos jesuítas terem muitas fazen-
das e trabalharem na extração de minérios (v.328). 

Trata-se de uma linguagem transparente, a qual 
tem um discurso funcional de serviço (v.13-14), com 
uma presença de referências implícitas a discursos 
anteriores (v.1-5), os quais, portanto, tornam o texto 
polivalente, visto que se remete a outros fatos que acon-
teceram e que irão acontecer. O discurso do Procura-
dor Dom Balthasar Pucheta insere-se na linguagem 
subjetiva, pois é um discurso emotivo (v.16-17-27 à 35), 
mas também é objetivo, dado que o texto narra os fatos 
ocorridos entre a população (v.1-60), os jesuítas (v.14) 
e os índios (v.15). 

Com relação ao modo, os fatos verbais em estilo 
direto expressam um discurso que cita as mudanças 
que ocorreram depois que os jesuítas entraram na pro-
víncia para serem doutrinadores dos índios (v.16) e das 
necessidades pelas quais a população passa pela falta 
dos serviços prestados pelos índios (v.33 a 68). Sobre 
o tempo, este nasce de uma relação entre duas linhas 
temporais com inversões anacrônicas, pois o procu-
rador salienta muito bem as inversões entre antes dos 
jesuítas chegarem (v.71) e depois de sua vinda (v.78), 
sendo que sua duração de tempo consiste na possibi-
lidade de cena, pois há uma coincidência entre dois 
tempos, antes e depois da evangelização jesuítica (v.65 
a 82), e um futuro com mais pobres se os jesuítas con-
tinuarem a intervir nas questões da coroa (v.160 a 168). 

A frequência do discurso está na razão singulativa, 
pois o procurador, de uma forma ou de outra, está sem-
pre falando da miséria dos cidadãos (v.160) em detri-
mento à riqueza dos missionários (v.50 a 64 - 243). 

Quanto à visão do narrador sobre os fatos, isto é, 
acerca da situação, ele explica a necessidade de cons-
tante luta para consolidar a conquista, tanto a espi-
ritual (v.11) quanto material (v.11 à 60), sendo essa 
conquista a base para fazer do índio um cristão, uma 
pessoa agradável, convicta e agradecida (v.215 à 232). 
No que se refere à voz do discurso do referido texto de 
caráter aconselhativo, o autor concretamente narra e 
relata acontecimentos (v.11-206-317-380), como tam-
bém ressalta que o índio deveria voltar a pagar as mitas 
e ainda em forma de serviço pessoal e não com Erva 
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Mate, sendo através do serviço pessoal que se vai efeti-
var realmente a glória de Deus (v.197-409). 

Portanto, o grau de conhecimento oferecido a 
quem lê o texto permeia a extensão de visão interna, 
a qual é constituída por fatos relatados pelo procura-
dor, os quais são acompanhados de interpretação a 
medidas em que enquanto os jesuítas não se metiam 
nos assuntos econômicos e ficavam apenas com sua 
doutrinação tudo ia muito bem, mas depois de eles 
comprarem terras e começarem a produzir e a minerar 
foram gerando um problema de desestrutura social 
aumentando a miséria (v.373 a 413). Também o texto 
se faz presente por uma avaliação moral, referencian-
do-se a questão do amor fraterno (v.328 à 349), pois um 
cristão deve amar a todos como irmão, mas o índio não 
era tratado assim (v.409 à 413). 

O narrador, neste texto, é, ao mesmo tempo, 
agente do processo de construção textual, revelando 
o pensamento dos personagens e fazendo com que as 
personagens emitam juízo de valor com um discurso 
direto no que tange a questão de ser favorável à volta 
dos índios para que eles pagassem a mita em forma de 
serviço pessoal e não em erva mate, por exemplo, que 
era o que os jesuítas estavam incentivando os índios a 
fazer (v.187 a 445). Dessa forma, o procurador Geral 
Dom Balthasar Pucheta é, ao mesmo tempo, o narrador 
e o personagem, pois esta interagindo na história.

2 - ASPECTOS SINTÁTICOS

O documento, apresentadao ao governador do 
Paraguai pelo procurador geral de Assunção Dom Bal-
thasar Pucheta, no qual acusa os jesuítas e suplica que 
os índios do Itatim voltem a prestar serviço pessoal 
(10/05/1637), é um texto narrativo, pois privilegia uma 
ordem cronológica / temporal. Sua relação é lógica, pois 
sua causalidade está estreitamente vinculada à tem-
poralidade relativa a situação anterior à chegada dos 
jesuítas e ao momento em que tanto os proprietários de 
terras quanto os jesuítas e os “seus” índios conviviam 
no mesmo espaço (v.1 a 446), relatando depois a pros-
peridade dos jesuítas e a miséria do povo (v.373 a 409). 
Mas também é ideológico, pois o procurador relembra 
as obrigações de um cristão (v.328 a 349).

3 - ASPECTOS SEMÂNTICOS

Estes aspectos se ocupam de ações paradigmáticas, 
relativas ao discurso como um sistema que neste texto 
são expressas por questões formais, as quais se distin-
guem em nível concreto, sendo um processo em que 
relata um caso no qual, por causa dos jesuítas, os índios 
não pagaram mais a mita em forma de prestação de ser-
viço, mas sim por produtos, como, por exemplo, erva 
mate, o que causou uma desestruturação no processo 
econômico da província, e depois remete a uma segunda 
questão, que é a de que tipo de evangelização e fraterni-
dade compete aos jesuítas optarem (v.328 a 413).

As Cartas
Na América do século XVI, era comum aos jesuí-

tas se corresponderem entre si, sendo isso uma norma 
estabelecida pelo provincial, dado a dificuldade que 
ele tinha para se locomover até as várias comunida-
des. Também no meio laico era comum esse tipo de 
comunicação escrita, dado o mesmo problema de dis-
tância e localização. As cartas eram ora formativas, ora 
informativas, sendo escritas ocasionais endereçadas a 
determinadas pessoas ou grupos de pessoas, com ou 
sem intenção de divulgação maior, dependendo do seu 
substrato. 

Das várias cartas, algumas são atribuídas aos jesuí-
tas e outras são correspondências dos chefes e encar-
regados do Estado, pessoas que tinham cargos dados 
pela Coroa. É o caso desta carta aqui estudada. Essas 
cartas visavam responder a dificuldade e dúvidas dos 
destinatários, desfazer equívocos, repelir heresias, abo-
lir abusos, exortar à fidelidade a Coroa e à prática da 
virtude. Essa correspondência não consiste em ser um 
tratado completo de doutrina. Supõem, ao contrário, 
uma catequese oral anterior. Por isso, o autor às vezes 
se restringe a uma explanação incompleta que, embora 
clara para os destinatários imediatos, aos outros pode 
parecer obscura.

As Dificuldades do Trabalho
Na antiguidade, o trabalho de escrever era muito 

penoso e lento por causa do material primitivo. Por isso 
era comum ditarem-se as cartas a escribas profissionais 
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ou então se recorria a secretários cultos que elaboravam 
as cartas seguindo as indicações do autor ou remetente, 
donde surgem as diferenças de estilos. 

Já no século XVI o nível de conhecimento e condi-
ções da escrita tiveram uma evolução, apesar de ainda 
ser muito dificultoso o ato de escrever. Foram produzi-
das cartas breves e pessoais, escritas de próprio punho. 
Outras cartas também autênticas foram ditadas, auten-
ticando-as segundo o costume da época e escrevendo a 
saudação final, sendo que em algumas são mencionas 
até o nome do secretário.

Influência Helenênica
Essas cartas são redigidas segundo o epistolário 

helenístico.

Introdução ou cabeçalho:
Contendo os nomes do remetente e dos destinatá-

rios e uma saudação inicial. Também as epístolas do NT, 
exceto Hebreus e 1ª João usam esse tipo de introdução. 
Paulo em oito epístolas (1-2 Cor, Gl, Fl, Cl, 1-2 Ts, FM), 
menciona como remetente um ou mais colaboradores.

Agradecimento e pedido a Deus
Com eventuais explanações, logo após a introdu-

ção faz-se uma ação de graças e promessas de se rezar 
pelos destinatários.

Saudação final
As cartas eram escritas de próprio punho e serviam 

para autenticar a veracidade dos assuntos cotidianos 
nelas contidos. Estas saudações nas cartas receberam 
um sentido novo, inspirado no cristianismo, sendo esta 
saudação introduzida pelo apostolo Paulo.
As Cartas Jesuíticas

Destinação das Cartas
Entre as cartas distinguem-se: as de petições; as 

de representações; as de provisão; as de instruções; 
as de testemunho; as de advertência; as de solicita-
ção de audiências; as doutrinadoras e as pessoais, 
entre outras, escritas durante a atividade missionária 
dos jesuítas. Essas cartas pastorais referem-se à dis-
ciplina comunitária interna e ao trato que se deveria 

dar à comunidade externa. Muitas tratavam da relação 
sobre os índios. 

Quadro Cronológico da Referida Carta em Estudo
A carta foi escrita e datada pelo Procurador Geral 

de Assunção Dom Balthasar Pucheta aos dez dias do 
mês de maio do ano de um mil seiscentos e trinta e sete 
(v.01; v.304). A carta também faz menção a outras datas, 
tais como: o ano de 1633 (v.203-220). Sendo recebida e 
protocolada no dia quatorze do mês de maio do ano de 
um mil seiscentos e trinta e sete (v.448).

Sobre a Carta
I - SOBRE O ASSUNTO: Suplica para que os 

índios voltem a prestar serviço pessoal.
II - SOBRE O CONTEUDO: O Procurador acusa 

os jesuítas de manipularem os índios para que estes não 
paguem mais a mita sob forma de serviço pessoal e sim 
com erva mate.

III - A AUTENTICIDADE: A autenticidade e 
a unidade desta carta não apresentam dificuldades, 
sendo uma carta que projeta uma luz tão clara sobre 
o caráter dos jesuítas e dos administradores. O fato 
de esta carta ter sido guardada é porque faz parte do 
acervo bibliográfico da Companhia de Jesus.

IV – AS VÁRIAÇÕES DAS CARTAS: As cartas 
geralmente apresentam conteúdos semelhantes, abor-
dando termos gerais, sendo a peculiaridade de cada 
carta a situação que é examinada de modo mais par-
ticularizado, sob um dado aspecto de um problema 
especifico.

V – OS PERSONAGENS. O escritor é o Procu-
rador Geral da cidade de Assunção, da província do 
Paraguai, o maestro do campo Baltasar de Pucheta 
Veçino. (v.6/447). O Procurador faz menção e culpa 
o procurador dos doutrinadores da Companhia de 
Jesus, o padre Francisco Dias Tanõ SJ, responsável pela 
redução instalada em sua província. (v.21). Na carta, 
o Procurador menciona o senhor Dom Froy Xptoval 
Aresti Obpõ, o bispo responsável pela diocese de que 
a província faz parte (v.80). Cita o General Martins de 
Ledesma Valderrama, governador e juiz (v.155). Muitos 
deixaram seus patrimônios na Espanha para servirem à 
Sua Majestade, entre eles o senhor fiscal da audiência 
de Lima Luís Enriquez (v.83/169).
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O Substrato da Carta
1 –3= Embora a carta diga respeito particular-

mente aos interesses do Procurador, é dirigida ao 
governador como reclamação de toda a comunidade 
senhorial proprietária de terras. Poderíamos supor que 
o Procurador está preocupado com os interesses da 
Coroa, mas no fundo tem intenção de reclamar para 
seu beneficio as vantagens que era poder servir-se dos 
índios como trabalhadores braçais. Justificando uma 
situação particular, a partir de um caso sentido em toda 
a província, a atitude do líder da província para com o 
escravo, para com o índio e para com os seus, os de sua 
classe, passa a ter consequências no desenvolvimento 
da província.

1 –5 = A carta é uma petição apresentada ao gover-
nador, sendo até aqui uma introdução.

6-19 = Faz uma narrativa histórica dos fatos cita-
dos, localizando os personagens e fatos. O problema 
referido na carta é o fato de os doutrinadores de almas 
(os jesuítas) terem trazido para a cidade de Assunção 
os índios quando conseguiram isenta-lo das taxas e 
tributos e que também esses ditos índios não mais se 
encomendam e nem servem à república: os índios tra-
balhavam apenas para si e para os jesuítas e para nin-
guém mais. Por isso os senhores e industriais estão 
pleiteando esses trabalhos (19).

19-65=O Procurador reclama da autonomia que o 
padre Francisco goza em sua redução, sem se importar 
com o Estado, sendo que o padre ignora os vários edi-
tos da Coroa (22).

65-79= Neste, momento o procurador apela para o 
aspecto moral, referindo-se aos hábitos dos índios com 
as vestimentas.

80-110= Relata a suntuosidade dos templos e da 
riqueza das fazendas dos jesuítas. Faz um levantamento 
sobre as propriedades e conventos que estão de posse 
dos jesuítas e aquelas que eles sustentam.

111-185= O procurador relata a enorme quanti-
dade de índios que existiam antes dos jesuítas e a escas-
sez que se tem agora (123), sendo os jesuítas os culpados 
pela mudança do quadro de estabilidade (135). Fala da 
miséria do povo (160), apelando por questões doutri-
nárias e fazendo menção a questões de pecado (174), 
elogiando e elevando os vassalos do rei (184).

186-218= Elogia os conquistadores (192) e rebaixa 
os doutrinadores, fazendo um longo relato sobre como 
os jesuítas perderam quatro povos que morreram e de 
índios que fugiram (193), “mesmo com o símbolo dos 
sacerdotes” (206).

219-277=Relata as desavenças entre os espanhóis e 
portugueses, citando casos e pessoas (205-6) e fazendo 
uma referência geográfica, citando que a província era 
muito distante de São Paulo (235).

278-295= Destaca a diferença entre os Curas e os 
missionários, sobre a administração dos sacramentos 
(278-285) e sobre a relação de forças entre os padres e 
os pajés (286-295).

296-328= Afirma que as mitas são mais uma 
forma de ganho para a Coroa (294). Relata a falta de 
armas ofensivas (317), citas os nomes de alguns sol-
dados (297) e por fim faz menção à riqueza anterior 
da província, que agora graças à extração dos minerais 
pelos jesuítas está empobrecendo (328).

329-413= Relata ainda as relações eclesiais e a 
preocupações dos missionários com os sacramentos 
(328-349), tocando no problema da divisão de renda, 
que deveria ser mais igualitária entre os vassalos do 
rei e os jesuítas (350-372). A cobrança de taxas e pedá-
gios que agora são cobradas pelos senhores donos da 
terra (385-398) e assim o eram na época. A partir desta 
situação os índios e jesuítas utilizam-se das vias fluviais 
(399-408). Há um trecho em que faz menção ao real 
problema, que é o fato de os índios não mais estarem 
prestando serviços pessoais e ainda estarem pagando a 
mita com erva mate e outros produtos (409-413).

414-434= Descreve os bons tempos em que os vas-
salos índios iam trabalhar nas lavouras, vistos que estes 
índios ocupavam espaços na fazenda, sendo favoreci-
dos com a relação com os encomendeiros e com Sua 
Majestade.

435-446= O procurador finaliza a carta, solici-
tando que Vossa Majestade, o Rei, leia e atenda a soli-
citação, e que os doutrinadores cuidem apenas de suas 
funções doutrinais e que o atendam, dando-lhe condi-
ções e provisões, através de um juiz, para poder solu-
cionar o problema relatado em sua carta. 

447 = Assinatura: Baltazar de Pucheta.
448-462= Consiste na datação e veracidade dos 
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fatos por parte do governador e juiz de Santiago, Dom 
Pedro de Lugo y Navarra, sendo tal conteúdo conhe-
cido pelo Padre Francisco Dias. Solicitamos também 
que suas provisões estejam a serviço do Procurador 
para fazer cumprir essa petição, finalizando com o pro-
tocolo cabido.

463= Assinatura do governador endossando a 
carta – Dom Pedro de Lugo y Navarra.

464-474= Em cumprimento ao pedido e para 
que tivesse um desfecho favorável, é que o próprio 
governador da firma, por falta de escrivão publico, 
sendo testemunha o capitão Francisco Sanchez de 
Lima (472), tenente geral e do Dom Fernando Ariaz de 
Saraiva e Frnas [...] <<palavra inteligível (474).

475= Assinatura de Dom Pedro de Lugo y Navarra.
448= A carta foi escritas em 10/05/1637, e rece-

bida, protocolizada e assinada pelo governador (463), 
no dia 14/05/1637. Por fim, a carta é protocolada e o 
governador a defere com uma rubrica a favor do procu-
rador solicitando que o padre Francisco tenha conheci-
mento da petição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O CERNE DA EPÍSTOLA

O cerne deste documento está no fato de que 
outrora o Procurador e senhores das terras e industriais 
beneficiavam-se dos serviços dos índios encomenda-
dos. Agora com as Reduções não podem mais explorar 
a mão de obra dos índios. O problema também passa 
pela questão de o Procurador e os seus não conside-
rarem os índios como seres humanos, justificando por 
isso a escravização dos mesmos.

O cerne da carta está em que depois que uma 
pessoa se torna autoridade torna-se útil e manipulável 
pelos senhores e donos do capital e de toda a comuni-
dade (província). O índio passa a ser útil a esse “gru-
pinho”, enquanto que os jesuítas que participavam das 
reduções receberam toda a carga e força negativa para 
saírem do caminho entre os senhores mandatários. 

Finalmente, como fica perceptível, o procurador, 
por meio de sua carta, tenta sensibilizar o governador, a 
fim de conseguir seu apoio para fazer com que os jesuí-
tas não se metam mais nestes assuntos e que os índios 
voltem a fazer serviços pessoais.
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RESUMO

No presente artigo, pretendemos mostrar que, para além dos elementos de ruptura 
que separam o pensamento escolástico jesuítico e a filosofia das Luzes, é possível 
identificar uma linha de continuidade referente à postura de inacianos e philoso-
phes diante da questão da escravidão. Se há ruptura quanto à aceitação ou não de 
títulos que legitimariam a redução à condição de escravo, a continuidade emerge 
quando se trata de refletir sobre as condições da liberdade de índios e negros e 
sobre o papel pedagógico que o trabalho deve exercer na formação de determinadas 
populações, supostamente despreparadas para o exercício dos direitos inerentes à 
liberdade civil. A noção de tutela aparece, assim, como leitmotiv de um pensa-
mento crítico à escravidão, mas inclinado a outras formas de sujeição ao trabalho.
Palavras-chave: jesuítas; escravidão; philosohes.

TRABALHO E SALVAÇÃO, TRABALHO E 
LIBERDADE: A COMPANHIA DE JESUS 
E AS LUZES DIANTE DA ESCRAVIDÃO

Laurent de Saes
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WORK AND SALVATION, WORK AND LIBERTY: THE COMPANY OF JESUS AND THE LIGHTS IN THE FACE OF 
SLAVERY

ABSTRACT
It is our goal, in the present article, to demonstrate that, beyond the elements of rupture that might set apart Jesuit scholastic thought and 
Enlightenment philosophy, it’s possible to identify a line of continuity concerning the attitudes of Inacians and Philosophes towards sla-
very. If rupture can be found with regard to the acceptance or not of titles that would legitimize the reduction to slave status, continuity 
emerges when it comes to examine the conditions by which freedom of native and black individuals is recognized and the educational 
role that labor must play in the formation of certain populations, supposedly unprepared for the exercise of rights inherent to civil 
liberty. Therefore, tutelage appears as a leitmotiv of a line of thought that is critical of slavery, yet inclined to other forms of forced labor.
Keywords: Jesuits; slavery; philosophes. 

TRABAJO Y SALVACIÓN, TRABAJO Y LIBERTAD: LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LAS LUCES DELANTE DE LA 
ESCLAVITUD.

RESUMEN
En el presente artículo, pretendemos mostrar que, allende los elementos de ruptura que separan el pensamiento escolástico jesuítico y 
la filosofía de las Luces, es posible identificar una línea de continuidad referente a la postura de ignacianos y philosophes delante de la 
cuestión de la esclavitud. Si hay ruptura en lo que concierne la aceptación o no de títulos que legitimarían la reducción a la condición 
de esclavo, a continuidad emerge cuando se trata de reflexionar sobre las condiciones de la libertad de indios y negros y sobre el rol 
pedagógico que el trabajo debe ejercer en la formación de determinadas poblaciones, supuestamente despreparadas para el ejercicio de 
los derechos inherentes a la libertad civil. La noción de tutela aparece, así, como leitmotiv de un pensamiento crítico a la esclavitud, pero 
inclinado a otras formas de sometimiento al trabajo.
Palabras clave: jesuitas; esclavitud; philosohes.
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A propagação, especialmente no século XVIII, de 
uma postura crítico-racional, a que tradicionalmente se 
chamou Iluminismo, voltada contra os antigos modos 
de pensar que fundavam a sociedade e as instituições 
políticas, inevitavelmente levou a um questionamento 
do projeto jesuítico, não apenas na sua dimensão reli-
giosa, mas também no plano político e pedagógico. 
Tende-se, com isso, a ver na pregação iluminista do 
progresso do gênero humano e da razão como instru-
mento de busca da verdade uma forma de ruptura com 
um passado dominado pelo pensamento escolástico 
jesuítico. Se a ruptura se faz, sob diversos aspectos, 
evidente, cabe, todavia, questionar a respeito de seus 
verdadeiros limites, quando o pensamento de jesuítas 
e iluministas é examinado à luz das realidades de seu 
tempo, que informavam e condicionavam suas tomadas 
de posição. A questão da escravidão é, nesse sentido, 
adequada para a reflexão aqui proposta: nela, revela-se 
a superação, pelos filósofos do século XVIII, de deter-
minadas concepções a respeito da legitimação das prá-
ticas de escravização operadas no espaço colonial, sem, 
no entanto, que tais homens deixassem de recuperar 
noções centrais empregadas por jesuítas na sua defesa 
da sujeição de certos povos ao trabalho, como estraté-
gia civilizatória. Mesmo correndo o risco de amalgamar 
posturas filosóficas distintas, formuladas em contextos 
históricos diferentes, propomos um estudo compa-
rativo destinado a traçar uma linha de continuidade 
reveladora da persistência de determinadas concepções 
a respeito do trabalho compulsório como meio de efeti-
vação de projetos evangelizadores e coloniais.

Para enfrentar essa questão, propomos uma refle-
xão em três partes. Primeiramente, examinaremos, por 
meio dos escritos de dois importantes padres jesuí-
tas, Manuel da Nóbrega e José de Acosta, e à luz dos 
apontamentos do historiador Carlos Alberto de Moura 
Ribeiro Zeron, como a questão do trabalho do índio foi 
configurada, em determinado período da formação das 
sociedades coloniais, diante dos desafios, espirituais 
e materiais, implicados na propagação do Evangelho. 
Embora estejamos cientes da grande complexidade das 
relações entre índios e missionários, que não se redu-
ziam simplesmente ao binômio dominador-dominado, 
não examinaremos aqui o cotidiano dessas relações, 
mas sim as propostas formuladas por membros de 

grande importância dentro do projeto missioneiro.
No segundo segmento deste artigo, deslocar-nos-

-emos para a França do século XVIII, a fim de exa-
minarmos as considerações de alguns dos principais 
expoentes das Luzes – Montesquieu, Raynal, Condor-
cet – a respeito da escravidão colonial, no intuito de 
identificar elementos de ruptura com as formas tradi-
cionais de legitimação do trabalho escravo, mas tam-
bém a reiteração de ideias sobre a dimensão pedagógica 
do trabalho, necessário para a viabilização das ambi-
ções coloniais e comerciais da França.

Por fim, à guisa de conclusão, veremos que evolução 
tais ideias encontraram, durante a Revolução Francesa, 
no seio da opinião antiescravista. Procuraremos, com 
isso, evidenciar, por trás da aparente descontinuidade 
do discurso relativo à legitimidade ou não da sujeição de 
determinados povos, a persistência de concepções que 
autorizavam, sob argumentos diversos, a extração com-
pulsória de trabalho desses mesmos povos, alterando-se 
unicamente a modalidade de sua sujeição.

I) TRABALHO E EVANGELIZAÇÃO NAS 
FORMULAÇÕES DE MANUEL DA NÓBREGA E 
JOSÉ DE ACOSTA.

Como explica Karl Arenz, nas cartas e crônicas 
dos padres da Companhia de Jesus em atividade no 
continente americano, e em particular no Brasil, o 
ponto de partida era a ideia de “uma recuperabilidade 
potencial dos indígenas, considerados como desviados 
de sua condição humana ‘verdadeira’ por práticas ido-
látricas e um comportamento inconstante”. A reintegra-
ção à humanidade, objetivo fundamental da empresa 
missioneira, tinha de dar-se pela ação evangelizadora1. 
Tratava-se, portanto, de definir os instrumentos da 
evangelização, à luz das condições objetivas que con-
formavam a ação dos sacerdotes. No âmago dessas for-
mulações, estava o problema da sujeição do índio. 

Cumpre observar que, nas relações conflituosas 
que os jesuítas sempre mantiveram com os colonos, 
estava essencialmente em jogo o controle sobre con-
tingentes populacionais cuja conversão à Cristandade 
legitimava a colonização como um todo, mas que cons-
tituíam, ao mesmo tempo, uma importante reserva de 
mão de obra. Ao contrário do que frequentemente se 
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diz a esse respeito, tais conflitos, particularmente acen-
tuados no período de desenvolvimento da cultura de 
cana-de-açúcar (anos 1560-70), não giravam funda-
mentalmente em torno da legitimidade da escravização 
dessas populações: tanto colonos quanto jesuítas recor-
reram ao trabalho de escravos índios e africanos no 
Brasil; os debates entre os dois grupos se davam, antes, 
em torno dos “excessos” cometidos na sujeição desses 
povos. Com efeito, naquele estágio de sua integração 
ao espaço colonial, os jesuítas já não se limitavam mais 
às preocupações com as estratégias de conversão: tais 
preocupações tinham necessariamente de articular-se 
a outras, atinentes à sobrevivência e ao funcionamento 
duradouro das missões. Nesse sentido, os conflitos com 
os colonos se deviam mais ao que os dois projetos – 
colonial e missioneiro – tinham em comum, isto é, a 
necessidade que ambos tinham de controlar a mão de 
obra indígena para alcançarem seus respectivos fins. 
Tanto o projeto colonial português quanto a missão 
jesuítica dependiam, do ponto de vista material, da 
exploração do território colonial, e essa exploração 
dependia, por sua vez, do emprego de uma mão de obra 
abundante2. 

Para os missionários, exercer o controle sobre a 
mão de obra atendia a dois objetivos: por um lado, a 
viabilização material das missões, isto é, o emprego da 
mão de obra em atividades produtivas necessárias para 
proporcionar o autofinanciamento das missões; por 
outro, a conversão do gentio, isto é, o recurso ao tra-
balho como instrumento de aculturação e transmissão 
dos valores da civilização cristã. Para muitos jesuítas, a 
sujeição pelo medo e o recurso à força eram meios legí-
timos para livrar o índio dos “maus costumes”3.

Deve-se ressaltar que não havia unidade de pen-
samento dentro da própria Companhia de Jesus a res-
peito dessas questões, até porque as atitudes tendiam a 
se ajustar às condições objetivas dos diferentes locais 
em que atuavam os padres jesuítas. Havia, contudo, 
tendências que se afirmavam com alguma intensidade 
em determinados contextos. Por certo, a forma mais 
agressiva e extremada de sujeição do índio ao trabalho 
era a escravidão, isto é, o exercício pleno do dominium 
sobre o índio. Tal sujeição podia, na ótica jesuítica, ser 
vista como legítima, mas apenas quando amparada em 
determinados títulos: a guerra justa (isto é, a escravi-

zação decorrente de guerras defensivas); a comutação 
da pena de morte (isto é, o resgate de indivíduos con-
denados à morte); a alienação da própria pessoa e de 
sua progenitura em caso de extrema necessidade; ou 
o nascimento na escravidão4. Cumpre, porém, obser-
var que, em muitos casos, outras formas de sujeição, 
baseadas numa acepção diversa do dominium, foram 
privilegiadas pelos padres da Companhia de Jesus. 
Vejamos, nesse sentido, as propostas elaboradas por 
dois importantes jesuítas, situados em contextos dife-
rentes: Manuel da Nóbrega e José de Acosta.

*
Formado em Salamanca e, posteriormente, em 

Coimbra, o padre Manuel da Nóbrega (1517-1570) 
foi nomeado superior da missão jesuíta no Brasil, 
onde chegou em 1549. Conduziu o projeto catequiza-
dor, definindo estratégias para a conversão dos povos 
autóctones e para a erradicação de práticas ancestrais. 
Em seus escritos, foi inevitavelmente levado a examinar 
a questão da escravização dos índios e seu impacto nas 
atividades da Companhia de Jesus, assim como a for-
mular propostas que redefiniam a condição do índio à 
luz dos imperativos da empresa missioneira.

A postura crítica de Nóbrega sobre a realidade 
colonial não consistia numa denúncia da escravidão, 
mas dos “excessos” cometidos pelos colonos nas dife-
rentes modalidades de escravização dos índios. Enten-
dia que a redução destes à escravidão era, em muitos 
casos, ilegal porque não amparada em causas legiti-
madoras. Consequentemente, a resistência indígena a 
essa opressão era legítima. Mas isso não implicava, para 
o jesuíta, uma defesa da liberdade pura e simples dos 
índios: “Sujeitando-se o gentio, cessarão muitas manei-
ras de haver escravos mal havidos e muitos escrúpulos, 
porque terão os homens escravos legítimos, toma-
dos em guerra justa, e terão serviço e vassalagem dos 
Índios e a terra se povoará e Nosso senhor ganhará 
muitas almas e S. A. terá muita renda nesta terra, por-
que haverá muitas criações e muitos engenhos já que 
não haja muito ouro e prata” (grifo nosso)5. 

Nóbrega não condenava, portanto, o princípio da 
escravidão, mas, encarando-a no quadro mais amplo de 
um projeto colonizador que encontra sua razão de ser 
na conversão do gentio, apontava para a necessidade de 
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respeitar os modos de sujeição e de enquadrar o trata-
mento dispensado ao escravo. Como assinala Zeron, a 
crítica de Nóbrega aliava as dimensões teológica, jurí-
dica e moral da escravidão a considerações de ordem 
prática: tratava-se, para o jesuíta, de repensar a ques-
tão à luz da própria missão da Companhia de Jesus. 
No centro de sua reflexão existia uma preocupação 
com a autonomia dos aldeamentos, o que implicava 
definir estratégias para garantir o funcionamento e a 
sobrevivência desses espaços. Para não depender das 
insuficientes esmolas da Coroa portuguesa, era pre-
ciso desenvolver, no seio das missões, atividades eco-
nômicas voltadas não apenas para a subsistência como 
também para a comercialização de gêneros. Tratava-se, 
assim, de atividades propriamente econômicas, mas 
sujeitas a uma finalidade maior: a viabilização da cate-
quese do gentio. Destarte, o índio aparecia, ao mesmo 
tempo, como meta e meio da missão jesuítica. Mas os 
dois papéis atribuídos ao índio acabavam se confun-
dindo: tratava-se, simultaneamente, de resgatar a alma 
do índio, por meio da educação civil e religiosa, e viabi-
lizar materialmente esse objetivo por meio da explora-
ção econômica de seu trabalho6. 

Em seu Diálogo sobre a conversão do gentio (1556-
1557), o Padre Manuel da Nóbrega punha em cena dois 
personagens estranhos ao saber teológico, mas que se 
confrontavam aos problemas práticos relacionados à 
empresa missioneira: de um lado, o intérprete Gonçalo 
Alvarez, cioso dos problemas de comunicação inerentes 
à missão; de outro, o ferreiro Matheus Nugueira, repre-
sentante da esfera do trabalho. Não por acaso, era este 
último que, no texto, dava as respostas. Em certo ponto, 
sustentava “[...] todas as almas dos homens serem 
humas e todas de hum metal, feitas à imagem e seme-
lhança de Deus, e todas capazes da gloria e criadas pera 
ella”7. O potencial para a salvação existia, portanto, no 
índio, mas, em razão de sua vontade degenerada e por 
não ter sido criado politicamente, ele não conseguia 
adotar um comportamento policiado. Nóbrega incor-
porava, assim, uma concepção histórica da noção aris-
totélica de servidão natural: a corrupção dos costumes 
dos índios se explicava pelo seu distanciamento físico e 
temporal em relação à Cristandade; assim, a sujeição, 
historicamente situada, aparecia como um meio de 
integração do gentio. Se Nóbrega via o índio, em princí-

pio, habilitado, por sua inocência, à conversão, a expe-
riência lhe evidenciara, por outro lado, a tendência do 
índio convertido a retornar às suas práticas anteriores 
(canibalismo, nudez, poligamia, idolatria). Com isso, 
o jesuíta acabava concebendo a sujeição como forma 
de reconduzi-lo à lei natural8. Como diz Nóbrega, em 
carta ao P. Miguel de Torres (1558): “Este gentio é de 
qualidade que não se quer por bem, senão por temor e 
sujeição, como se tem experimentado”.9 

 Não obstante, a sujeição cumpria também uma 
segunda função, relativa à manutenção das missões, de 
modo que os dois aspectos apareciam absolutamente 
vinculados. Como dizia Nóbrega: “[...] se o gentio 
fosse senhoreado ou despejado, como poderia ser com 
pouco trabalho e gasto, e teriam vida espiritual, conhe-
cendo a seu criador e vassalagem a S.A. e obediência 
aos cristãos, e todos viveram melhor e abastados e S.A. 
teria grossas rendas nestas terras”10. Assim, a estraté-
gia de Nóbrega para a sobrevivência da missão jesuíta 
acabava se amparando nos mesmos fatores que nortea-
vam a própria empresa colonial, isto é, a exploração da 
terra e o controle sobre a mão de obra autóctone. Mas, 
se isso significava aceitar o trabalho escravo, desde que 
fundado em títulos legítimos de escravização, o jesuíta, 
entretanto, priorizava outra forma de dominação, que 
supunha a condição livre do indivíduo: uma “sujeição 
moderada”, distinta da escravidão, e fundada numa 
relação de caráter tutelar.

O instituto jurídico da tutela se baseia na ideia 
segundo a qual, submetendo-se o exercício dos direi-
tos civis à existência de certas condições, todos aqueles 
em que estas não estão reunidas se encontram incapa-
citados de realizar os diferentes atos implicados nesse 
exercício. Os diferentes ordenamentos jurídicos podem 
impor condições diferentes, mas uma delas, pelo 
menos, é incontornável: a existência no indivíduo de 
certo grau de inteligência e de vontade, condição tida 
como inexistente abaixo de certa idade ou em estado 
excepcional de doença. Nesses casos, a sociedade tem 
o dever de intervir, confiando o cuidado das pessoas 
incapazes a cidadãos plenamente capazes, encarregan-
do-os de exercer seus direitos, administrar seus bens e 
tomar todas as diligências exigidas por sua condição; 
isso, pelo menos, até que adquiram sua plena capaci-
dade. Tal proteção legal recebe o nome de tutela.11 
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Nesse sentido, existia, entre jesuítas como Nóbrega, 
a percepção segundo a qual, para que pudesse recupe-
rar sua liberdade primitiva, o índio tinha de submeter-
-se a um processo de aprendizado, não apenas religioso, 
mas que incorporasse noções de disciplina e constância 
que permitissem recuperá-lo da degenerescência dos 
costumes e integrá-lo à sociedade cristã. Era por meio 
da tutela do índio, conferida a missionários virtuosos, 
que a regeneração era possível.12   

Seguindo essa linha, Nóbrega equiparava o índio 
a um menor, o que o levava, em sua Resposta a Quirí-
cio Caxa (1567), por exemplo, a invalidar o título de 
escravidão por alienação própria do índio, assim como 
o de alienação da progenitura, dada a sua incapacidade 
de realizar atos que supunham personalidade jurídica 
integral. Quando o índio vendia seu filho, não o fazia 
por um ato de vontade, mas por temor ou por engano; 
assim como um menor, estava sempre sujeito a ser 
enganado, não podendo, realizar atos de venda, mesmo 
em casos de extrema necessidade13. Dizia Nóbrega: 

[...] como a liberdade seja de lei natural não 
se pode perder senão quando a rezão fundada 
em ley natural o permittir, mas quando se 
presume não aver liberdade de vontade ou 
outro modo de tirania, ou não há causa justa 
pera se vender, não pode ser escravo e pecca 
pecado de injustiça, e hé obrigado a restituir; e 
todos aqueles, a cujas mãos vem, tem a mesma 
obrigação, porque como cousa furtada sempre 
passa com seu encargo14.

A tutela tinha de efetivar-se, na prática, por meio 
da educação religiosa e cívica e da imposição do tra-
balho disciplinado. Para que alcançasse os resultados 
esperados, essa forma de sujeição exigia um espaço 
específico e ordenado, o aldeamento, onde os índios, 
mantidos sob forte vigilância e regime disciplinar, 
recebiam instrução, além de proteção contra colonos 
e tribos inimigas. Os aldeamentos eram administrados 
exclusivamente por missionários, cujo exemplo de vir-
tude era essencial para a formação dos tutelados e per-
mitia distinguir a tutela da mera dominação. Era nesse 
espaço vigiado que o trabalho, elemento central dessa 
estratégia, podia cumprir sua dupla função: como meio 

de formação cívica e meio de integração à economia 
colonial.15

No Diálogo sobre a conversão do gentio, a persona-
gem Nugueira pregava o trabalho como forma de incul-
car valores nos índios: “[...] já que avemos de trabalhar 
com esta gente, seja com muito fervor, o que a todos 
nos convem muito, pois, segundo a charidade com que 
trabalharmos na vinha do Senhor, nos pagará quando 
chamar à tarde os obreiros pera lhe pagar seus jornaes, 
os quais já ouvireis que só derão, não conforme ao tra-
balho e tempo, senão ao fervor, amor e diligencia que 
se puzer na obra”16. A alma do índio aparecia como um 
material a ser moldado: “assi todas as almas sem graça 
e charidade de Deus sam ferro frio sem proveito, mas 
quanto mais se aquenta no fogo, tanto mais fazeis delle 
o que quereis”17. Esse processo de formação se daria 
por meio do trabalho, instrumento de conversão: “Da 
parte do gentio digo que huns e outros tudo são ferro 
frio, e que quando os Deus quiser meter na forja logo 
se converterão”18.

Deve-se ressaltar que a tutela não se confundia 
com a escravidão. Esta pressupunha a propriedade 
sobre a pessoa, concebida, então, como bem de pro-
dução. A tutela, por outro lado, consistia no exercício 
de direitos no lugar de uma pessoa tida como inca-
paz e, em princípio, em seu interesse. Nos dois casos, 
entretanto, o trabalho compulsório aparecia como 
elemento central: tratava-se de sujeitar o corpo, por 
meio do trabalho disciplinado, a fim de salvar a alma. 
Embora as propostas de Nóbrega não tenham deixado 
de gerar controvérsias, o regime de tutela prevaleceu 
nos aldeamentos indígenas administrados por missio-
nários na América portuguesa. Isso não significava, de 
modo algum, a rejeição da escravidão dos índios: até 
que o crescimento da economia açucareira permitisse o 
recurso ao tráfico de escravos africanos, a escravização 
das populações indígenas prevaleceu, no espaço colo-
nial, como fonte primordial de mão-de-obra19. A partir 
das décadas de 1560 e 1570, entretanto, a Companhia 
de Jesus passou a interferir na política indigenista da 
Coroa portuguesa, o que levou à afirmação da liberdade 
dos índios e, sobretudo, à instituição de sua tutela pelos 
missionários como política oficial20. Essa política pro-
vocou reações violentas dos colonos contra os jesuítas, 
e levaram, frequentemente, a arranjos locais que alte-
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raram os termos das leis da Coroa. Tal domínio podia 
assumir uma forma mais severa (a escravidão) ou mais 
atenuada (a tutela), mas, fosse qual fosse a modalidade 
de sujeição adotada, a política indigenista tinha no 
seu âmago o controle sobre essa vasta reserva de mão 
de obra. Leis posteriores decretariam a liberdade dos 
índios, mas, na prática, seriam sempre os acordos locais 
entre colonos e missionários que definiriam concreta-
mente o status jurídico dessas populações. Tais acordos 
permitiram que a Companhia de Jesus continuasse 
operando naquela sociedade escravista. De modo geral, 
a liberdade do índio só passou a ser realmente conside-
rada quando a sua substituição pelo escravo africano se 
tornou viável.

As opiniões de Nóbrega acerca do autofinancia-
mento das missões, embora controvertidas, estavam 
longe de ser excepcionais. Suas posições guardam 
grande proximidade com as manifestadas por outro 
padre, o espanhol José de Acosta. Nos anos 1570, a 
situação no Peru motivava, por parte das ordens reli-
giosas, um pronunciado pessimismo quanto às possibi-
lidades de completa evangelização dos índios: conflitos 
locais, a carência e a má formação dos missionários, o 
desconhecimento das línguas dos povos autóctones e 
a resistência desses povos à sua sujeição eram fatores 
que informavam a apreciação que os jesuítas faziam da 
situação da colônia, quando nela desembarcaram, em 
1568. José de Acosta (1540-1600), teólogo e jurista for-
mado em Salamanca, foi então designado para condu-
zir as atividades da Companhia de Jesus no Peru, agora 
nas mãos do novo vice-rei Francisco de Toledo, num 
momento em que a Coroa espanhola revia sua política 
para as Índias. Acosta chegou à colônia em 1572, época 
em que a reforma da escravidão indígena já estava 
mais avançada nas possessões espanholas. Informado 
por quatorze anos de experiência na colônia, o padre 
dedicou a Felipe II o seu De Procuranda Indorum Salute 
(1588). A obra trazia um diagnóstico da situação nas 
Índias e a formulação de propostas para os numerosos 
problemas constatados. Trazia a denúncia das práticas 
abusivas cometidas por religiosos e colonos, embora 
sem nunca chegar perto de questionar a legitimidade 
da presença espanhola no Novo Mundo. Movido por 
finalidades mais práticas que teóricas, Acosta se preo-
cupava, acima de tudo, em formular uma nova estraté-

gia para a catequese dos índios.21

Embora reconhecesse a dificuldade da salvação 
dos índios, Acosta a tinha como possível, vendo o cami-
nho ao Evangelho aberto até mesmo aos homens “irra-
cionais”22. Acreditava que a humildade, a docilidade 
e a paciência dos índios constituíam fatores positivos 
para que alcançassem a graça. Se isso não ocorria, era 
em virtude da negligência dos missionários. Residindo 
o problema na forma de doutrinação, era preciso indi-
car os instrumentos adequados23. Acosta se debruçava 
especialmente sobre os “bárbaros”, cujo modo de vida 
entendia assemelhar-se ao dos animais, entendendo 
que tal condição não se devia tanto à natureza quando 
à educação e aos costumes. Amparado nessa visão his-
tórica, Acosta entendia que, para salvar o índio, bastava 
educá-lo24. Era preciso moldar sua índole para con-
duzi-lo à fé cristã, afastando-o, passo a passo, de seus 
ritos supersticiosos e de seus hábitos de “selvageria”. 
Cumpria, portanto, ensinar esses “selvagens” a serem 
homens, antes mesmo de ensiná-los a serem cristãos: 
“a todos esses homens, ou meio-homens, é preciso dar 
instrução humana, para que aprendam a ser homens, 
educando-os assim como às crianças”25. É essa equi-
paração do índio à criança, civilmente incapaz, que 
está na base de sua estratégia: equiparado ao menor, o 
índio tinha de ser protegido, não somente dos colonos 
e de outros nativos, mas de si mesmo. A questão fun-
damental era posicionar-se diante do consentimento 
ou da recusa daqueles que se pretendiam salvar. Para 
Acosta, havendo resistência de sua parte em receber 
o Evangelho e em deixar a vida na selva, o recurso à 
força e ao medo era legítimo: assim como as crianças, 
os índios, por sua condição servil, não entrariam na 
obediência senão forçados a isso26. Da mesma forma, 
sem a ameaça do castigo, havia a tendência, entre os 
índios convertidos, ao retorno aos costumes “degene-
rados”27. O temor aparecia como elemento central na 
estratégia de Acosta: o temor do castigo, necessário e 
adequado, não como ato de crueldade, mas como ato de 
caridade. O padre privilegiava, nesse sentido, a mode-
ração: o temor de que falava não significava violência e 
coação, práticas lamentavelmente empregadas com os 
índios, sem que se pudesse saber se aceitavam sincera-
mente ou não a religião cristã. A fé tinha de ser um ato 
de vontade, e, por isso, o índio havia de ser vigiado por 
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agentes adequados e legítimos, e conduzidos por meio 
de uma estratégia que combinasse sujeição e persuasão. 
Meio-homens e meio-animais, os índios tinham de 
receber um tratamento parcialmente humano e amável 
e parcialmente duro e violento.28

Associado ao temor, havia outro meio essencial 
para impedir que, uma vez apresentado ao Evangelho, 
o índio, ou o africano, retornasse às “práticas degene-
radas”: o trabalho. Índios e negros tinham de ser edu-
cados de modo a se distanciarem da ociosidade e das 
paixões desenfreadas, por meio de “uma saudável carga 
de ocupações contínuas”, e tinham de ser mantidos no 
dever por meio do temor. O amor, associado à severi-
dade, permitia salvar a alma daqueles dotados de con-
dição vil.29

Embora não rejeitasse absolutamente a guerra 
justa como título de escravização, Acosta entendia ser 
injusto, na prática, privar os “bárbaros” de sua vida ou 
de seu domínio, podendo eles ser reprimidos com o 
temor ou uma sujeição mais moderada30. Como fazer 
então para evangelizar os índios, especialmente os 
que não estavam submetidos às leis cristãs? O antigo 
método apostólico – em princípio, o mais benéfico 
– não era, em razão da “selvageria” dos índios, sem-
pre aplicável. A possibilidade de resistência por parte 
dos índios exigia que se amparassem os pregadores 
em meios adequados: a única solução viável consis-
tia no deslocamento dos pregadores até os povos aos 
quais Cristo não fora anunciado, acompanhados de 
tropas de soldados para defender suas vidas e con-
duzir os índios a um espaço adequado à vigilância31. 
A guerra seria justa se os bárbaros, tratados humana 
e generosamente, persistissem em atentar contra os 
missionários; mas, mesmo nesse caso, a vingança 
não devia se dar pela forma usual: “Porque, sendo os 
índios de gênio curto e pueril, eles devem ser tratados 
como crianças e mulheres, ou melhor, à maneira das 
bestas”32. Tratava-se, assim, menos de uma vingança 
severa do que de um castigo necessário, de modo a 
atemorizá-los e levá-los à obediência. Tratava-se de 
sempre dar o exemplo, e de fazer da punição um ato 
de amor, destinado a salvar almas. Com isso, o mis-
sionário devia ser visto pelo neófito como um pai e 
um protetor, que intervinha diante da injustiça e da 

ameaça. Se algum castigo mais severo fosse necessá-
rio, não devia ser o missionário seu executor, pois era 
preciso preservar a dignidade e a bondade paternal do 
sacerdote.33 

Embora condenasse a maneira habitual de exi-
gir determinadas prestações, Acosta entendia não ser 
injusto que os índios pagassem tributo a seus governan-
tes, desde que precisa e moderadamente delimitados 
por uma “prudente caridade”. Afinal, o governo a que 
estavam sujeitos era em seu próprio benefício34. Como 
contrapartida do trabalho realizado, os índios deviam 
receber instrução em matéria de fé e de costumes, auxí-
lio em caso de necessidade e proteção contra os homens. 
Não surpreende que, para caracterizar essa espécie de 
servidão, Acosta evocasse a relação senhor-vassalo35. 
Ademais, devia o trabalho ser remunerado. Sendo sua 
escravidão legítima apenas quando cometiam injúrias, 
os índios eram livres e senhores de si; e, nesse sentido, 
não podiam ser despojados do fruto de seu trabalho: 
qualquer tarefa que lhes fosse atribuída tinha de ser 
remunerada36. Mas, para Acosta, a liberdade dos índios 
não implicava que o trabalho em si mesmo tinha de ser 
livre: diante de resistência, era, portanto, lícito obrigá-
-los com temor e força, “assim como à criança que não 
faz caso do que é justo e do que lhe convém”37. Dessa 
forma, o trabalho compulsório, dotado de uma dupla 
função – pedagógica e econômica – aparecia, no pen-
samento de Acosta, como inseparável do esforço de 
civilização dos índios e, consequentemente, da empresa 
colonial como um todo.

Em resumo, nas formulações respectivas de 
Nóbrega e Acosta, dois eminentes padres encarrega-
dos das missões jesuítas em duas colônias distintas do 
Novo Mundo, a estratégia catequizadora se construía 
em torno do mesmo elemento central: a sujeição mode-
rada do corpo (por meio da tutela) para libertar a alma 
e para viabilizar materialmente o funcionamento das 
missões. O trabalho cumpria a função de afastar os 
índios de seus antigos costumes e, ao mesmo tempo, 
de gerar produto suficiente para garantir a subsistência 
material das missões. Nesse sentido, a viabilidade da 
missão jesuíta estava essencialmente atrelada à manu-
tenção do estatuto colonial e aos modos de exploração 
então adotados.
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II) AS LUZES DIANTE DO PROBLEMA COLONIAL.

A atitude dos jesuítas diante do problema da escra-
vidão, e do trabalho indígena em geral, se prestou a 
interpretações bastante diferentes ao longo da história; 
o mesmo pode ser dito do posicionamento dos filósofos 
das Luzes diante daquele que era um problema central 
para sociedades como a francesa, largamente depen-
dentes do comércio de suas colônias. O tema da escra-
vidão era frequentemente invocado nos escritos dos 
filósofos como caminho para uma reflexão mais ampla 
acerca do despotismo e da sujeição do povo à tirania. 
Mas a escravidão propriamente dita, a escravidão do 
africano praticada nas colônias, também constituiu um 
tema importante para alguns dos maiores pensadores 
do século XVIII. É certo que a contribuição de Mon-
tesquieu para o tema se revestiu de um caráter quase 
paradigmático, definindo as bases para a opinião crítica 
na França às práticas opressivas vigentes nos territórios 
ultramarinos. Frequentemente vista como uma conde-
nação pura e simples da escravidão, a postura desses 
pensadores é, no entanto, demasiado nuançada e per-
meada de ambiguidades, quando não de contradições, 
para que se possa falar num abolicionismo propria-
mente dito. É pertinente, assim, questionar a respeito 
da existência de elementos de ruptura e continuidade 
em relação às formulações que vimos na primeira parte 
deste texto.

Identificam-se, na abordagem que Montesquieu 
fez, no Espírito das Leis (1748), da escravidão colonial, 
elementos que sugeriam uma ruptura com o pensa-
mento escravocrata tradicional. Com efeito, havia, num 
primeiro momento, uma condenação aparentemente 
inequívoca da escravidão, como instituição incapaz de 
conduzir à virtude: a sujeição do corpo não conduzia 
aqui à salvação da alma, mas à sua corrupção. Assim 
escreveu o filósofo: “[A escravidão] não é boa por sua 
natureza; não é útil nem ao senhor nem ao escravo: a 
este, porque não pode fazer nada por virtude; àquele, 
porque contrai com seus escravos todas as espécies de 
maus hábitos, porque se acostuma insensivelmente a 
faltar com todas as virtudes morais, porque se torna 
altivo, impaciente, duro, colérico, voluptuoso, cruel”.38

A escravidão era, portanto, fonte de corrupção, não 
somente para o escravo que a sofria, como também para 

o senhor que, explorando-a em seu benefício, adquiria 
os vícios que lhe eram inerentes. Mas, além de assi-
nalar o caráter corruptor da instituição, Montesquieu 
se voltava contra a tradição que procurava legitimá-la 
por meio do reconhecimento de determinados títu-
los. O filósofo afirmava que, na guerra, mesmo “justa”, 
o direito de matar o vencido existia apenas diante da 
necessidade mais absoluta – a legítima defesa –, neces-
sidade esta que inexistia quando o inimigo era aprisio-
nado. Não tendo direito sobre a vida de seu inimigo, 
o vencedor podia, quando muito, exercer um direito 
temporário de sujeitá-lo, sem transformar seu cativeiro 
em escravidão do corpo. Montesquieu tampouco admi-
tia que um homem pudesse vender a si mesmo ou ao 
seu filho como escravo, sendo a liberdade um bem ina-
lienável. Recusava, por fim, o nascimento como o mais 
escuso dos títulos de redução à escravidão. O filósofo 
não tolerava a catequese como causa legitimadora da 
escravidão, entendendo que a propagação da religião 
não autorizava aqueles que a professavam a reduzir os 
demais à condição escrava. Dizia o filósofo: “foi essa 
maneira de pensar que encorajou os destruidores da 
América em seus crimes”. Se a escravidão ainda existia, 
era, segundo Montesquieu, apenas em razão dos impe-
rativos de produção dos gêneros coloniais. Foram tais 
necessidades, afirmava Montesquieu, que levaram os 
europeus, após terem exterminado os povos da Amé-
rica, a escravizar os da África, no intuito de manter os 
preços do açúcar a níveis aceitáveis.39

Não obstante, a posição de Montesquieu sobre a 
escravidão, embora frequentemente identificada com 
o antiescravismo, não estava isenta de contradições. 
Se o filósofo sustentava a ilegitimidade da instituição, 
ele também entendia, por outro lado, que ela podia ser 
menos ofensiva à razão nos climas tropicais, onde o 
calor tornava os homens indispostos ao trabalho. Nes-
ses climas, e somente neles, a escravidão encontraria 
uma justificação, uma “razão natural”40. Na medida em 
que condenava, no plano teórico, a escravidão como 
instituição ilegítima e, ao mesmo tempo, concebia 
a possibilidade dela se impor, na prática, no quadro 
específico dos climas quentes, sua argumentação ser-
viria posteriormente tanto a antiescravistas como o 
abade Grégoire e Chaumette quanto a colonos escra-
vistas como Duval de Sanadon e Félix Carteau. As reais 
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intenções de Montesquieu se revelavam menos em sua 
crítica à escravidão do que em suas propostas concretas 
de reforma destinadas a suprimir-lhe os “abusos”, assim 
como os perigos que definiam a realidade da escravi-
dão colonial. Escrevendo sob o impacto das sucessivas 
crises de marronnage dos anos 1730-40, Montesquieu 
revelava uma preocupação particular com a segurança 
de sociedades marcadas pelo forte desequilíbrio entre 
as populações livre e escrava. Em sua abordagem da 
escravidão, os imperativos morais caminhavam lado 
a lado com os imperativos de manutenção da ordem. 
Nesse sentido, o autor apresenta regulamentos desti-
nados a normatizar a relação senhor-escravo no sen-
tido da humanização do tratamento a este dispensado. 
Eram definidas, assim, normas referentes à alimenta-
ção, à vestimenta, aos cuidados médicos, às punições 
do escravo, ao seu acesso à defesa civil contra os maus 
tratos, os insultos e as injúrias41. Tratava-se, no fundo, 
apenas de uma retomada da lógica preservacionista que 
orientava a lei da escravidão francesa, o Code Noir de 
1685.

Contrário a uma lei de emancipação geral, mas 
preocupado com o número demasiado grande de escra-
vos nas colônias, Montesquieu assinalava a necessidade 
de encontrar um equilíbrio, por meio da adoção de 
um sistema que permitiria, sem grandes perturbações, 
emancipar indivíduos. Esse sistema envolvia, sobre-
tudo, o favorecimento do pecúlio, isto é, da economia 
própria do escravo, que permitiria ao escravo comprar 
a própria liberdade com o excedente de produção de 
suas pequenas hortas. A liberdade viria, portanto, como 
recompensa do trabalho42. Assim, se, num primeiro 
momento, o autor parecia defender a inalienabilidade 
da liberdade, esta aparecia, num segundo momento, 
como algo a ser merecido e conquistado.

Outro marco do pensamento antiescravista fran-
cês do século XVIII veio com a Histoire des deux Indes 
(1770), o célebre manifesto político do abade Raynal. 
A parte dedicada ao tema da escravidão, redigida na 
verdade por Jean de Pechméja na primeira edição, 
ambicionava marcar uma ruptura com o pensamento 
escravista do passado. Havia, nesse sentido, uma refu-
tação da explicação teológica da escravidão, que atri-
buía a cor negra da pele à descendência de Cam. Mas 
a obra recorria à ideia aristotélica da servidão natural, 

ao afirmar que alguns – os negros – haviam sido feitos 
para serem escravos: “[...] o temor e o amor são excessi-
vos nesse povo, e é o que o torna mais efeminado, mais 
preguiçoso, mais fraco e, infelizmente, mais próprio à 
escravidão”.43

A crítica de Raynal estava menos diretamente diri-
gida contra a escravidão do que contra o tráfico, por 
seus efeitos perversos no continente africano, onde os 
reis multiplicavam as guerras para escravizar prisionei-
ros e satisfazer a demanda dos mercadores europeus. 
Sucedendo-se num ritmo desenfreado, elas esgotavam 
as “riquezas comerciáveis” que faziam seu objeto, ele-
vando o preço da mão-de-obra e dos gêneros por ela 
produzidos. Quanto à escravidão propriamente dita, a 
obra se limitava a condenar as condições subumanas 
em que o escravo era mantido e que estavam na ori-
gem dos muitos atos de resistência da escravaria que 
punham em risco a própria existência das sociedades 
coloniais. Assim, a melhor forma de prevenir revoltas e 
reduzir a mortalidade do escravo consistia em reformar 
o “governo dos escravos”. Situando-se, assim, na mesma 
linha de Montesquieu, Raynal pregava: “[...] a modera-
ção política que consiste em reduzir os trabalhos, em 
mitigar as penas, em devolver ao homem uma parte de 
seus direitos, para extrair mais seguramente o tributo 
de seus deveres” (grifo nosso)44. No centro da proposta 
de Raynal, estava, portanto, a ideia de que o escravo, 
embrutecido e incapaz de exercer a plenitude dos direi-
tos vinculados à condição livre, devia ter apenas “parte 
de seus direitos” reconhecidos, em razão de sua perso-
nalidade incompleta. Isso permitiria impor-lhe o cum-
primento de seus “deveres”, os quais se identificavam 
com o trabalho exercido nas plantações coloniais. No 
fim, a obra se limitava a retomar o princípio protetivo 
por trás do Code Noir, segundo a ideia de que os “exces-
sos” no tratamento dos escravos constituíam empeci-
lhos para o bom funcionamento do sistema colonial. 
O bom governo dos escravos, ao contrário, estimula-
ria a reprodução da população escrava, permitindo a 
substituição gradual do escravo africano pelo crioulo, 
mais dócil e mais produtivo45. A novidade em relação 
a Montesquieu estava no fato de que tais considerações 
eram agora associadas à perspectiva de um fim mais 
ou menos distante da escravidão. Teríamos aqui supos-
tamente uma superação do mero reformismo. Raynal, 
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entretanto, propunha que a liberdade fosse devolvida 
aos negros apenas “[...] sucessivamente, como uma 
recompensa por sua economia, sua conduta, seu tra-
balho [...]”46. Novamente, o trabalho surgia como ins-
trumento de acesso à liberdade: é por meio dele que 
se adquiriam as faculdades necessárias ao exercício da 
liberdade.

Na terceira edição da obra, de 1780, a parte 
dedicada à escravidão, reescrita por Diderot, supri-
mia a ideia de que, por suas características naturais 
e sua baixa inteligência, o negro era mais propenso à 
escravidão. A liberdade aparecia, ao contrário, como 
o caráter distintivo do homem, o princípio dos seus 
vícios e virtudes, não podendo ele ser dela privado 
sem rebaixar-se a uma condição inferior à dos cães. 
Não havia, portanto, separação entre a escravidão do 
corpo e a da alma47. Para ser homem, era preciso ser 
livre. Raynal continuava, entretanto, rejeitando o prin-
cípio da emancipação geral, destacando o despreparo 
do escravo para a vida civil: “Esses homens estúpidos, 
que não teriam sido preparados para uma mudança de 
condição, seriam incapazes de conduzir a si próprios. 
Sua vida seria apenas uma indolência habitual, ou um 
tecido de crimes. O grande benefício da liberdade deve 
ser reservado à sua posteridade, e mesmo com algumas 
modificações”.48

Assim, a incapacidade para assumir a condição 
livre autorizava manter o escravo sob a autoridade do 
senhor. Uma emancipação somente era concebível de 
forma gradual. Segundo o plano proposto por Raynal, 
os filhos dos escravos deviam pertencer ao senhor até 
os vinte anos de idade, trabalhando para indenizá-lo 
pelos gastos com sua educação. Nos cinco anos seguin-
tes, continuariam servindo o senhor de maneira com-
pulsória, mas contra o pagamento de um salário pelo 
trabalho realizado. A liberdade somente viria após esse 
período de 25 anos: período de formação para a liber-
dade e de extração compulsória de trabalho.49

Ideias semelhantes apareceram em Réflexions sur 
l’esclavage des nègres (1781), de Condorcet, espécie 
de síntese do pensamento antiescravista da segunda 
metade do século XVIII. Escrevendo sob o pseudônimo 
de Joachim Schwartz, o filósofo afirmava rejeitar todas 
as justificativas – mesmo as econômicas – para a escra-
vidão colonial. Em princípio, Condorcet prometia uma 

superação do mero reformismo, rejeitando políticas 
de simples suavização da condição dos escravos, que, 
aliás, ganhavam força até mesmo entre escravocratas 
“esclarecidos”, como Malouet. Condorcet somente acei-
tava medidas protetivas quando concebidas no quadro 
de sistemas de emancipação. Tais sistemas, entretanto, 
deviam submeter-se, na ótica do autor, a considerações 
de ordem prática: “Assim, na reparação de uma injus-
tiça, o legislador pode ter consideração pelos interes-
ses daquele que sofreu a injustiça, e tal interesse pode 
exigir, na maneira de repará-la, precauções que acar-
retam adiamentos. É preciso também ter consideração 
pela tranquilidade pública; e as medidas necessárias 
para conservá-la podem exigir que se suspendam as 
operações mais úteis” (grifo nosso)50. Reemergia, por-
tanto, aqui a ideia de que, não reunindo as condições 
intelectuais necessárias para exercer adequadamente 
seus direitos, podendo prejudicar a outrem como a si 
mesmo, um indivíduo podia ter seus direitos suspensos 
pela sociedade, se esta entendesse que ele os perdera ou 
não os adquirira ainda. Tratava-se da própria definição 
do instituto da tutela. Para Condorcet, os escravos, sub-
metidos a condições deploráveis de vida, tinham de ser 
tratados: “[...] como esses homens que o infortúnio ou 
a doença privou de parte de suas faculdades e a quem 
não se pode deixar o exercício integral de seus direitos, 
sem expô-los a causar mal a outrem ou a prejudicarem 
a si mesmos, e que necessitam não somente da proteção 
das leis, mas dos cuidados da humanidade”.51

Equiparados aos incapazes, os escravos negros 
necessitavam de uma proteção legal, o que, na prática, 
significava sua sujeição temporária a um plantador. A 
solução proposta por Condorcet era a de uma abolição 
por etapas, uma “espécie de consentimento forçado” à 
injustiça, motivado por considerações relativas à ordem 
social. Seu sistema tinha como ponto de partida a abo-
lição do tráfico, seguida da alforria dos negros nascidos 
nas plantations, mas apenas aos 35 anos. Até alcança-
rem essa idade, os escravos permaneceriam sob a tutela 
do senhor, encarregado de providenciar sua educação, 
submetendo-os, ao mesmo tempo, ao trabalho. Ade-
mais, seriam declarados livres aos 40 anos todos os que 
tivessem menos de 15 anos no momento da efetivação 
desse plano. Por fim, os que tivessem mais de 15 anos 
poderiam decidir, aos 50 anos, se permaneceriam com 
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o mesmo senhor ou se seriam transferidos para um 
estabelecimento público, não sendo, portanto, eman-
cipados; restar-lhes-ia apenas a possibilidade de com-
prar a própria liberdade52. Duas vias se apresentavam, 
portanto, ao escravo: a tutela até os 35 ou os 40 anos; 
ou a compra da própria alforria. Havia, nesse sentido, 
um problema jurídico envolvido; pois, se o escravo era, 
em razão do embrutecimento inerente à sua condição, 
incapaz, como podia celebrar o ato jurídico da compra 
da própria liberdade? Estava implicada, no sistema de 
Condorcet, a ideia segundo a qual o trabalho exercido 
para reunir os meios necessários para a alforria era sufi-
ciente para conferir ao escravo a disciplina e os valores 
inerentes à condição livre.

Assim, havia, por um lado, no pensamento ilumi-
nista, elementos que marcavam uma ruptura em rela-
ção às concepções jesuíticas, pela recusa de títulos que 
legitimariam a redução à escravidão e pela rejeição da 
ideia de que a escravização do corpo não implicaria a 
da alma; nesse sentido, a fonte da corrupção dos indi-
víduos reduzidos à escravidão não era mais identifi-
cada em seus costumes, mas na própria escravidão. Por 
outro lado, havia evidente continuidade na percepção 
de que a incapacidade dos povos reduzidos à escravidão 
impedia que se reconhecesse sua liberdade imediata; tal 
impossibilidade autorizava, pois, uma sujeição parcial e 
temporária dessas populações, para que fossem prepa-
radas para a liberdade. Todas essas propostas se basea-
vam na necessidade de submetê-las a alguma forma 
compulsória de trabalho, distinta da escravidão brutal e 
desregrada praticada pelos colonos, mas suficiente para 
evitar mudanças bruscas que inviabilizariam a própria 
existência do sistema colonial.

III) O ANTIESCRAVISMO DO PERÍODO 
REVOLUCIONÁRIO

Tais ideias foram retomadas pelos militantes da 
Sociedade dos Amigos dos Negros, primeira entidade 
antiescravista francesa, formada em 1788, da qual Con-
dorcet foi um dos membros mais eminentes. Essencial-
mente voltada contra o tráfico, a Sociedade procurou 
fazer do gradualismo a base de um programa político. 
Uma de suas preocupações fundamentais foi a inserção 
social da massa de escravos, após uma eventual emanci-

pação. Submetidos a condições desumanas nas planta-
tions coloniais, esses homens e mulheres eram, para os 
Amigos dos Negros, destituídos das faculdades intelec-
tuais e morais necessárias à vida civil: “Não seria mais 
justo e mais humano devolver SUBITAMENTE a liber-
dade aos negros do que é justo e humano tê-los mantido 
na escravidão. A primeira operação do Governo deve, 
portanto, consistir em devolver-lhes A FACULDADE de 
serem livres” (itálico no original)53. O desaparecimento 
da escravidão e, portanto, a libertação efetiva dos escra-
vos tinha de ser precedida de etapas preparatórias, que 
assegurariam a educação necessária à liberdade. 

Praticamente todas as opiniões antiescravistas dos 
primeiros anos de Revolução – isto é, antes da grande 
insurreição de São Domingos – seguiram essa mesma 
linha de raciocínio. Benjamin Sigismond Frossard, por 
exemplo, um próximo dos Amigos dos Negros, limi-
tou-se, em La cause des esclaves nègres et des habitants 
de la Guinée (1789), a pregar a abolição do tráfico, sob 
o argumento de que a supressão da escravidão somente 
podia ocorrer com precauções que prevenissem danos 
ao interesse dos plantadores e à ordem pública. A sua 
argumentação girava em torno da ideia de que os negros 
estavam na “infância da civilização” e que reconhecer-
-lhes a liberdade os levaria a abusar de sua nova con-
dição. Sua emancipação devia, portanto, ser precedida 
de uma educação capaz de fazer deles cidadãos aptos 
a cumprir suas obrigações morais e religiosas. A liber-
dade, supostamente natural, viria apenas como fruto de 
sua indústria54. O texto retomava, portanto, as mesmas 
velhas ideias: a de que os escravos eram incapazes; a 
de que deviam, por esse motivo, ser tutelados até que 
adquirissem a capacidade para exercerem os direitos 
atrelados à condição livre; a de que o trabalho era o 
meio fundamental de promover a educação do escravo.

Uma ruptura com o princípio gradualista só foi 
possível, durante a Revolução, no contexto da grande 
insurreição de escravos em São Domingos. A che-
gada das notícias do levante permitiu a emergência 
de um antiescravismo radical, um abolicionismo pro-
priamente dito. O jornal Les Révolutions de Paris, um 
dos principais veículos do republicanismo avançado, 
defendeu então posições em matéria colonial que rom-
piam com a moderação dos Amigos dos Negros. Em 
artigo escrito por Chaumette, a edição de 7-14 de abril 
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de 1792 contestava a ideia de que os negros necessita-
vam ser educados para a liberdade:

Os preconceitos do comércio, o hábito do 
despotismo, a calúnia dos colonos brancos 
levaram até mesmo bons espíritos a pensar 
que os negros não estavam maduros para 
a liberdade, que era preciso prepará-los e 
conduzi-los a ela lenta e gradualmente; mas a 
insurreição das colônias e a emancipação de 
fato dos negros lhes ensinaram mais em seis 
meses do que um catecismo constitucional e 
metafísico teria feito em seis anos.55

É essa linha abertamente abolicionista que condu-
ziu a França revolucionária, sob o impulso dos insurre-
tos de São Domingos, a adotar a abolição da escravidão, 
em fevereiro de 1794. Não obstante, quando se tratou 
da definição das modalidades de aplicação dessa abo-
lição, as mesmas reticências relativas à impossibilidade 
de conceder a liberdade pura e simples aos antigos 
escravos voltaram a emergir. O próprio Chaumette 
manifestou tais preocupações em seu discurso na festa 
comemorativa da abolição, celebrada no Templo da 
Razão, em 18 de fevereiro de 1794:

Temamos que uma pressa demasiada retarde 
ainda mais a felicidade de nossos irmãos 
de cor; esperemos com confiança o efeito 
das medidas sábias que deve o governo 
tomar para preparar olhos enfraquecidos às 
torrentes de luz que vão atingi-los; temamos 
que uma embriaguez precoce se apodere 
com demasiada violência desses homens 
inteiramente novos para a liberdade, e excite 
ainda entre eles impulsos que poderiam ser 
funestos, para eles e para nós.56

Ou seja, a recusa da ideia de uma educação para a 
liberdade dava lugar a um alerta para o despreparo dos 
antigos escravos para uma condição que lhes era nova. 
Com efeito, na prática, a aplicação da abolição não 
resultou na libertação propriamente dita dos escravos, 
mas apenas na abolição da propriedade sobre o escravo 
e na submissão dessa mão de obra a outra forma de 

trabalho compulsório que, exceção feita à previsão de 
remuneração, pouco se distinguia de seu estado ante-
rior. Em última instância, a contradição entre o reco-
nhecimento da liberdade dos negros explorados nas 
colônias e a necessidade de manter as plantações em 
funcionamento acabariam levando à revogação da abo-
lição, em 1802.

Em resumo, nas manifestações examinadas neste 
artigo, há, por trás de divergências quanto à legitimidade 
da escravização de seres humanos, um fio condutor: a 
necessidade de impor trabalho a determinados contin-
gentes populacionais, como instrumento de civilização e 
como fator de viabilização do controle e da exploração de 
um determinado território. Dos jesuítas aos revolucioná-
rios franceses do fim do século XVIII, rupturas e continui-
dades marcam a tomada de posição de agentes europeus 
em relação aos povos escravizados no Novo Mundo.
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RESUMO

Neste artigo, recuperando discussão desenvolvida na dissertação de mestrado, 
exploram-se as contradições existentes entre o uso exemplar do castigo do jesuíta 
Gabriel Malagrida no contexto de afirmação da “Idade da Razão” na época pom-
balina. A partir da trajetória da vida missionária no norte e nordeste do Brasil e na 
corte portuguesa do inaciano italiano, baseado, fundamentalmente, em trabalhos 
biográficos de Paul Mury e Serafim Leite, que possuem fortes tons hagiográficos, 
será feita a análise de um jesuíta muito fiel aos ditames tridentinos num mundo 
em que o império da razão se avizinhava. O contexto do terremoto de Lisboa e da 
perseguição à Companhia de Jesus por parte de Pombal serão o necessário pano de 
fundo das reflexões apresentadas.
Palavras-chave: jesuítas; Malagrida; Ilustração.
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THE MARTYRDOM OF THE JESUITS: MALAGRIDA AND THE “AGE OF REASON”

ABSTRACT
In this article, revisiting the discussion developed in our dissertation, we explore the existing contradictions between the examplar use 
of the punishment inflicted on the Jesuit Gabriel Malagrida in the context of ascertation of the “Age of Reason” in the Pombaline period. 
Departing from the trajectory of his missionary life in the North as well as Northeast of Brazil, and in the Portuguese Court, based fun-
damentally on the biographical works by Paul Mury and Serafim Leite, which have strong hagiographic tones, we will make an analysis 
of a Jesuit very faithful to the tridentine dictates in a world in which the empire of reason was at hand. The earthquake episode in Lisbon 
and the persecution of the Society of Jesus by Pombal will be the necessary background for the reflections presented here. 
Keywords: Jesuits; Malagrida; Enlightenment.

EL MARTIRIO DE LOS JESUITAS: MALAGRIDA Y LA "EDAD DE RAZÓN"

RESUMEN
En este artículo, recuperando discusión desarrollada en la disertación de maestría, se explotan las contradicciones existentes entre el uso 
ejemplar del castigo del jesuita Gabriel Malagrida en el contexto de afirmación de la “Edad de la Razón” en la época pombalina. A partir 
de la trayectoria de la vida misionera en el norte y nordeste de Brasil y en la corte portuguesa del ignaciano italiano, basa do, fundamen-
talmente, en trabajos biográficos de Paul Mury y Serafim Leite, que poseen fuertes matices  hagiográficos, se procede al análisis de un 
jesuita muy fiel a los dictamenes tridentinos en un mundo en el que el imperio de la razón se avecinaba. El contexto del terremoto de 
Lisboa y de la persecución de la Compañía de Jesús por parte de Pombal son el necesario telón de fondo de las reflexiones presentadas.
Palabras clave: jesuitas; Malagrida; Ilustración.
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O historiador Luís Gonzaga Jaeger enumera vários 
pretextos ou razões que contribuíram para a expulsão 
dos jesuítas dos domínios portugueses, por iniciativa 
do marquês de Pombal: a assinatura do tratado de 
Madri, que levou à reação dos guaranis contra a pre-
sença portuguesa na região dos Sete Povos; a criação 
das Companhias de Comércio do Grão-Pará e Mara-
nhão e de Vinho do Alto Douro, que estabeleceu o 
confronto entre os interesses comerciais da coroa e dos 
jesuítas; os atritos no Grão-Pará, oriundos da questão 
da mão-de-obra indígena; o casamento frustado entre 
Maria Francisca, filha mais velha de D. José I e William 
Henry, filho do rei da Inglaterra, por intervenção do 
jesuíta, confessor do rei, o que desagradou o marquês 
de Pombal e, por fim, o atentado contra a vida do rei de 
Portugal, cuja responsabilidade intelectual foi atribuída 
aos jesuítas, acusados de conspiração.1

Classificar esses itens como pretextos é fundamen-
tal. Na verdade, eles são indícios de uma tensão maior 
que era a necessidade de afirmação política da monar-
quia absoluta sobre a Igreja, que exigia o desmantela-
mento da Companhia de Jesus, uma vez que essa ordem 
religiosa estava muito articulada à autoridade de Roma 
e era vista como um organismo capaz de ameaçar os 
interesses dos Estados, devido ao seu caráter universal. 
É imporante ressaltar que o fato de as agências de saber, 
logo de poder, serem dominadas pela Companhia de 
Jesus sem dúvida inibia ou dificultava o projeto de 
secularização almejado pelo Estado.

Outras justificativas foram exploradas para se expli-
car esse momento tão dramático da história. Por exem-
plo, a formação de uma aliança anglo-portuguesa contra 
os jesuítas, a partir de 1757, que agiria contra o inimigo 
comum das duas monarquias: a Companhia de Jesus.2

Não se pode esquecer, também, dos estudos que 
enfatizam a abordagem baseada na análise da produ-
ção filosófica do século XVIII, como é o caso de Paul 
Hazard, de Ernst Cassirer e de Peter Gay, com dest-
que para a difusão de conceitos políticos desenvolvi-
dos pela Ilustração3. Não é possível esquecer também 
a contribuição substantiva das reflexões de Kenneth 
Maxwell, especialmente em relação ao caráter paradoxal 
do Iluminismo em Portugal.4

A experiência portuguesa está inserida no con-
texto geral de transformações na Europa do século 

das Luzes. No entanto, o caso português atrai a aten-
ção por ter sido o primeiro reino a expulsar os jesuítas. 
Assim, estudar as razões desse acontecimento é sem-
pre importante, pois existe um leque de alternativas a 
ser explorado. Também não se pode deixar de notar 
que este capítulo da História é, sem dúvida, a base na 
qual muitos dos mitos relacionados aos jesuítas foram 
contruídos.5

Assim, será utilizado aqui um exemplo muito 
citado pela historiografia como ícone do conflito entre 
a Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus: o caso 
Malagrida6. A partir de uma breve biografia7, baseado 
em trabalhos de Paul Mury e Serafim Leite, com for-
tes tons hagiográficos, será feita a análise de um jesuíta 
muito fiel aos ditames tridentinos num mundo em que 
o império da razão se avizinhava.

A FORMAÇÃO DE GABRIEL MALAGRIDA E SUA 
ATUAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA

Gabriel Malagrida nasceu a 18 de setembro de 
1689 em Menaggio, Itália. Quarto dos onze filhos do 
Dr. Giacomo Malagrida, médico, e de Ângela Rusca8. 
Durante a infância era considerado pelos pais um 
menino calmo e voltado para a religião.

Aos nove anos começou a estudar em Como, onde 
se destacou por sua dedicação, além de ter ocorrido 
nessa época a tomada de consciência da sua vocação 
religiosa. Posteriormente, concluiu os estudos teológi-
cos em Milão. Já nesse período, relatava que conversava 
com o Senhor, com anjos e santos, fenômeno que o 
acompanhou toda a vida, segundo seus biógrafos.

Malagrida entrou para a Companhia de Jesus em 
27 de setembro de 17119, com a idade de vinte e dois 
anos, em Gênova. Rapidamente se desenvolveu nos 
estudos. Era leitor entusiasmado das vidas dos pri-
meiros jesuítas. Depois de dois anos, pronunciou o 
voto irrevogável de servir a Deus. Alguns anos depois 
foi ordenado10. Ensinou humanidades nos colégios da 
Itália: Nizza, Bastia e Vercelli. Concluiu em Gênova o 
estudo de teologia.

Em 1721, depois de pedidos insistentes ao Geral 
da Companhia, Tamburini, obteve permissão para tra-
balhar na região do Maranhão e Grão-Pará. Embarcou 
em Gênova para Lisboa, e de lá viajou para São Luís, 
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onde começou sua obra missionária, a princípio como 
pregador da palavra divina aos habitantes do Maranhão.

Pouco depois, Malagrida foi designado pregador 
do colégio jesuítico do Pará, fazendo sua primeira via-
gem, ao estilo recomendado por Inácio de Loyola, ou 
seja, a pé, o que se tornou uma marca da sua ação mis-
sionária. Chegando em Belém (1722), desenvolveu um 
método por ele denominado de “missões à italiana”11, 
que consistia em pregar com o exemplo mais ainda que 
com palavras, portanto, de um modo diferente da tra-
dição dos apostolados de Figueira, Vieira e Bettendorff, 
estes com ênfase na palavra. Assim, o jesuíta se dedicou 
a horas de oração e de estudos da língua dos indígenas.

Malagrida não se limitou aos trabalhos no colégio. 
Nas ruas de Belém e nas vizinhanças, pregava e promo-
via um grande número de conversões. Mas o seu prin-
cipal anseio era o trabalho evangélico com os índios nas 
missões.

Somente em 1724 foi chamado de volta a São 
Luís e nomeado reitor da missão dos tobajara, que 
estava localizada a cento e vinte quilômetros da capi-
tal do Estado, na margem esquerda do rio Itapicuru. 
Lá, o jesuíta enfrentou toda a sorte de problemas que, 
aliás, geralmente eram enfrentados pelos missionários, 
principalmente a resistência à conversão dos indígenas 
adultos. A situação piorou quando foram agregados à 
missão os índios caicazes, que tinham sido descidos 
recentemente. Por serem neófitos recém-chegados, 
Malagrida teve que se desdobrar para levar a cabo a 
catequese dos caicazes.

Na confluência do córrego de Codo com o rio 
Itapicuru, existia uma nação chamada de guarané, 
que a princípio teria aceitado a missionação do padre 
João Vilar, também jesuíta. Mas, devido à epidemia e 
às muitas mortes que se seguiram, os índios reagiram 
contra o inaciano, matando-o a bordoadas. Após isso, 
transferiram-se para próximo à missão de Malagrida e 
frequentemente entravam em conflito com os caicazes.

Malagrida, então, organizou uma expedição para 
tentar converter os guaranés, que receberam o inaciano 
e seus presentes, a princípio, muito bem, hospedando 
os membros da expedição. No entanto, os índios teriam 
outros planos. Os biógrafos de Malagrida afirmam que, 
nesse momento, teria ocorrido um prodígio: Malagrida 
teria ouvido uma voz que o instava a fugir por estar em 

perigo. Essa é a primeira de muitas experiências mís-
ticas que foram vividas pelo inaciano e relatadas nas 
biografias, claro indicativo do tom hagiográfico das 
narrativas com as quais este artigo trabalha.

O grupo foi atacado e os índios prenderam o 
jesuíta, resolvendo que iriam matá-lo, mas quando 
o guerreiro levantou a clava, uma índia o impediu, 
dizendo que já vira outros morrerem por matarem o 
“roupeta-negra” 12. Diante disso, os índios libertaram 
Malagrida e o colocaram numa canoa para descer o rio 
Itapicuru. Mas essa não foi a única aventura na qual o 
jesuíta esteve à beira da morte.

Havia o grupo feroz, o dos chamados barbados, 
tribo localizada nas margens do rio Meari, para onde 
foi enviado Malagrida com o objetivo de fundar mis-
são. Formou-se nova comitiva para acompanhar o 
jesuíta nesse projeto. A princípio foram bem recebidos 
pelos indígenas, sendo levados até a aldeia, mas no dia 
seguinte pela manhã, tinham ido embora, deixando o 
grupo abandonado e sem provisões.

Mesmo assim, o padre resistiu e ficou para tentar 
converter os índios. Conseguiu batizar algumas crian-
ças que estavam doentes, sendo que algumas delas 
morreram. Isso levou os feiticeiros da tribo a pensa-
rem que a água do batismo era um mal que matava. 
Resolveram matar o padre que, no entanto, foi salvo 
por dois meninos que batizara. Eles o guiaram para o 
rio e fizeram duas frágeis jangadas com arbustos que 
utilizaram para fugir do local. Mais adiante, a jangada 
se desfez com a correnteza e Malagrida quase morreu 
afogado, sendo, mais uma vez, salvo pelos dois índios 
que o acompanhavam.

Apesar de querer voltar para as missões, o Superior 
nomeou Malagrida como professor de humanidades do 
colégio de São Luís, cargo que exerceu no período de 
1727 a 1728. Reativou a prática de visitar aldeias vizi-
nhas para sensibilizar os habitantes em assuntos de 
religião.

Foi designado em 1728, para tentar mais uma 
vez converter os barbados, que, derrotados pelos por-
tugueses, haviam pedido missão. As dificuldades em 
cristianizar esse grupo foram grandes, mas o jesuíta se 
dedicou com afinco ao trabalho.

Quase ao mesmo tempo, os portugueses guerrea-
vam com outro grupo selvagem, o dos acroás, mais 
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conhecidos como gamelas, e pediram ajuda ao missio-
nário para tentar apaziguá-los e aumentar a tropa com 
a utilização dos barbados. Em pleno campo de batalha 
o jesuíta teria se colocado à frente dos soldados e con-
clamado os indígenas, mostrando a imagem de Jesus. 
Mas, com a saraivada de flechas que atingiu portugue-
ses e índios aliados, não houve outro jeito senão fugir 
de forma atabalhoada.13

Em 1730, Malagrida foi convocado pelo Supe-
rior para voltar ao colégio de São Luís como professor 
de humanidades e teologia. E, mais uma vez, cuidou 
da pregação aos colonos. Por essa época começou a 
vaticinar.

O primeiro relato refere-se a um episódio ocorrido 
quando Malagrida pregava a necessidade do perdão às 
injúrias, em São Luís. Comovidos, muitos fiéis se per-
doavam ali mesmo, mas um deles não aceitou o pedido 
de perdão, ao que Malagrida replicou que aquele que 
recusava a perdoar não teria muito tempo de vida. Os 
biógrafos contam que, de fato, o sujeito morreu no dia 
seguinte.14

No período seguinte, entre 1736 e 1754, o jesuíta 
recebeu ordens diretas do Geral da Companhia, Fran-
cisco Retz, para realizar excursões apostólicas em 
diversas regiões. A princípio limitou-se ao território 
do Estado do Maranhão, mas depois conseguiu licença 
para atuar também no Estado do Brasil, encaminhan-
do-se para a Bahia. Ao chegar a Salvador, começou a 
consolidar a fama de visionário, milagreiro e de ter o 
dom da premonição. 

Mas o aspecto místico não era a única faceta do 
missionário. Ele era também um pastor que se preo-
cupava em afastar os fiéis do convívio com o pecado. 
Essa afirmação fica evidente no empenho de Malagrida 
em fundar um abrigo para moças desamparadas, na 
Bahia. Primeiro, ele pediu permissão ao Superior para 
construir tal abrigo. Este abençoou a iniciativa, mas 
disse que não havia recursos para sustentar o projeto. 
Depois, Malagrida tentou obtê-los com o próprio Geral 
da Companhia, Francisco Retz, que engenhosamente 
sugeriu que antes fundasse um convento que apoiaria a 
outra iniciativa15. Acatando a orientação, o jesuíta orga-
nizou a fundação de um convento em Salvador, sob a 
regra das Ursulinas, que proporcionou a formação do 
asilo para moças na Bahia.

Com tudo isso, sua fama se espalhou por outras 
capitanias. Assim, foi convidado para ir até Pernam-
buco. Durante a viagem, ao passar pela cidade de 
Poxim, Malagrida se comoveu com o estado de deterio-
ração em que se encontrava a igreja da localidade. Fiel 
ao seu método “italiano”, o jesuíta começou sozinho a 
trabalhar para a recuperação da igreja. Isso logo sensi-
bilizou os habitantes da região, que passaram a auxiliar 
o padre na restauração do templo. A mesma estratégia 
foi repetida na reconstrução de mais sete igrejas das 
regiões por onde passou.

Em Pernambuco, mais uma vez, a fama do jesuíta 
foi expandida por uma série de prodígios. Sua popula-
ridade era muito grande e por onde andava trazia uma 
multidão, que muitas vezes rasgava pedaços de sua rou-
peta negra, à guisa de relíquia. Em Iguarassu fundou 
outro asilo para moças desamparadas. E, antes de vol-
tar para São Luís, criou um seminário para a educação 
da mocidade destinada ao sacerdócio, mostrando a sua 
vinculação com o espírito tridentino. Repetiu esse gesto 
na criação dos seminários de Nossa Senhora da Con-
ceição em Salvador (1747), e o de Nossa Senhora das 
Missões em Belém (1749).

Entusiasmado com suas obras, Malagrida resol-
veu fundar um outro abrigo para moças, em Belém. 
No entanto, o bispo se opôs ao projeto, dizendo não ter 
rendimentos para sustentar a iniciativa e que acreditava 
que a Companhia de Jesus não o faria.16

Nos anos de 1749 a 1751, Malagrida esteve em Lis-
boa, com o intuito de obter proteção para os conventos 
e seminários que havia fundado na colônia e para os 
que pretendia ainda fundar. Sua chegada à corte acon-
teceu em termos espetaculares. O navio em que viajava 
sofreu sérias avarias durante uma forte tempestade, 
ficando sem leme à foz do Tejo. A embarcação bateu em 
um rochedo e parecia que ia naufragar, mas a marujada 
implorou a Malagrida que os socorresse. Ele fez preces, 
a embarcação escapou do perigo e a fama de milagreiro 
aportou com o jesuíta.17

Diante do acontecimento tão espalhafatoso, o 
jesuíta conseguiu ser recebido, rapidamente, pelo rei D. 
João V e causou tamanha impressão ao rei, que este, 
doente de paralisia, tomou-o como guia espiritual. 
Antes de morrer nos braços do inaciano, o rei deixou 
amplos recursos para Malagrida realizar sua obra, 
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através do decreto de 23 de julho de 1750. Durante o 
período em que o jesuíta passou em Lisboa, seus biográ-
fos registraram outros milagres que foram atribuídos a 
ele, reforçando mais uma vez sua fama de milagreiro.

Em 1751, Malagrida voltou à América na mesma 
embarcação que trazia o novo governador do Estado 
do Maranhão e Grão-Pará, Francisco Xavier de Men-
donça Furtado. Mury relata uma interessante conversa 
travada a bordo do navio:

durante a viagem, Malagrida não descurou 
ensejo algum de lembrar à equipagem os 
deveres da vida cristã. Um dia, em conversação 
de que ele era parte, algum dos oficiais ousou 
dizer que a religião católica era um estorvo 
ao progresso temporal dos estados, e citou 
Inglaterra, que se tornara, depois do cisma de 
Henrique VIII, a primeira entre as nações. O 
virtuoso jesuíta não deixou passar semelhante 
proposição, e o oficial, confundido, foi forçado 
a dizer que não tinha falado seriamente.18

Essa discussão sinaliza o ambiente de tensão e con-
trovérsia que iria marcar a convivência entre Malagrida 
e Mendonça Furtado, em relação aos procedimentos e 
métodos que o novo governador iria utilizar na região 
do Maranhão e Grão-Pará, refletindo ainda os debates 
ilustrados que já circulavam em corações e mentes.

Nas Instruções Régias Públicas e Secretas, três arti-
gos (24, 25 e 26) foram destinados pelo rei para tratar 
de Malagrida, seus conventos e seminários, especial-
mente em relação à origem e garantia de seus susten-
tos19. Através desse subterfúgio criado pelo próprio 
rei, o governador conseguiu adiar a maior parte dos 
projetos de Malagrida. Muitas das cartas enviadas a 
Portugal, por Mendonça Furtado, relatavam as suas 
entrevistas com o jesuíta e como ele tentava retardar 
a execução dos projetos do missionário. Mas com essa 
atitude o governador pareceu ao jesuíta uma pessoa 
incompetente, incapaz de exercer o cargo que ocupava 
e, portanto, objeto de críticas. A inimizade e uma certa 
hostilidade envolveram esse relacionamento.

Outro que se opunha ao projeto de formação do 
seminário de Malagrida era o bispo de São Luís, D. 
Francisco de S. Tiago, “alegando que, segundo o Con-

cílio de Trento, a ele só competia fundar tal estabele-
cimento, e recusou-lhe a licença”20. Não conseguindo 
fundar o seminário, Malagrida tentou organizar o asilo 
para moças desamparadas em S. Luís. Dessa vez, não 
sofreu nenhum impedimento e completou o projeto em 
1752. No ano seguinte, com a morte do bispo que difi-
cultara a fundação do seminário, Malagrida conseguiu, 
finalmente, criar esse estabelecimento, mas não ficou 
muito tempo em S. Luís para consolidar a obra, uma 
vez que a rainha mãe, Maria Ana de Áustria, chamou o 
jesuíta com urgência para a corte.

Ao longo do período em que esteve no Brasil, 
entre 1721 e 1754, o padre Malagrida destacou-se por 
sua atuação como pregador, causando grande como-
ção religiosa. De acordo com diversos relatos de seus 
biógrafos, no vasto território que percorreu em suas 
andanças pelo norte e nordeste do Brasil, o jesuíta 
adquiriu a fama de fazer milagres e ter premonições, 
tornando-se um importante referencial religioso para 
os colonos. Ao mesmo tempo, foi zeloso seguidor dos 
ditames do Concílio de Trento, ao fundar uma série 
de estabelecimentos religiosos, seminários, conventos 
para mulheres, abrigos para moças, e até mesmo na 
restauração de igrejas. Angariou conflitos graves com 
autoridades eclesiásticas e civis em muitos momentos. 
A parte final de sua vida não será diferente.

A PERMANÊNCIA NA CORTE PORTUGUESA

Em 1754  Malagrida voltou a Portugal, onde assu-
miu papel de destaque na corte, tornando-se o confes-
sor da rainha Maria Ana de Áustria, mãe de Dom José 
I, e alinhando-se aos opositores de Pombal21. Os bió-
grafos de Malagrida insistem em afirmar que o início 
das rivalidades entre Pombal e Malagrida reside em um 
fato corriqueiro,

poucos dias eram passados depois que 
Malagrida chegara a Lisboa. Saía ele, uma 
manhã, de longa prática com a rainha, 
quando nas escadas do paço encontrou o 
ministro. Como o não conhecesse, passou 
avante. Ferido no seu orgulho, Sebastião 
José de Carvalho reteve-o, e perguntou-lhe 
se o não conhecia. “Não tenho essa honra 
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- respondeu-lhe simplesmente Malagrida. 
- Oh! que mortal tão ditoso! - exclamou 
o valido -. Como! o padre vive na corte, 
e não conhece o secretário de Estado!” A 
tais palavras, Malagrida, confuso de sua 
ignorância, lançou-se aos pés de Carvalho, 
desculpando-se que apenas acabava de entrar 
em Portugal, e lhe rogou humildosamente 
que lhe perdoasse a descortesia involuntária; 
depois, prosseguiu em tom respeitoso: “Agora 
que tenho a honra de conhecer e falar com 
a V. Exª., permita-me, senhor, que lhe faça 
um pedido; e é de retirar do Maranhão seu 
irmão, o sr. Mendonça; porque é tanto o ódio 
que seus processos administrativos lá lhe têm 
granjeado, que eu lhe futuro alguma desgraça, 
se ele não evade depressa à vingança de seus 
inimigos. Hei de pensar nisso”- respondeu 
secamente Carvalho.22

A se acreditar que esse episódio realmente ocor-
reu, pode-se constatar a inabilidade política que tinha 
o jesuíta. Mas certamente essas questões pessoais, que 
são de difícil confirmação, não devem servir de base 
para o estudo dos atritos entre Malagrida e Pombal. 
Em outros campos é possível se obter uma indicação 
mais fundamentada das diferenças entre o jesuíta e o 
ministro.

Com o agravamento da saúde da rainha, esta trans-
feriu-se para a quinta de Belém. Em Lisboa, durante a 
madrugada, Malagrida ouviu novamente a voz miste-
riosa que lhe falara muitas vezes na colônia, instando-o 
a ir ao encontro da rainha que morria. Correu para lá e 
viu a rainha agonizante apenas uma vez, pois foi proi-
bido de se aproximar novamente dela. Resolveu retirar-
-se para Setúbal e em 14 de agosto de 1754, a rainha 
faleceu.23

A morte da rainha quebrou o círculo de proteção 
aos jesuítas que ela patrocinava. Sem contar com um 
apoio mais sólido na corte, os inacianos se tornaram 
alvo de muitas críticas. No episódio do terremoto de 
Lisboa, em 1755, Malagrida, que, segundo seus biógra-
fos, tivera uma premonição do desastre, desempenhou 
importante atuação quando se dedicou à ajuda às víti-
mas e ao amparo religioso dos desabrigados.24

Entre o povo começou a circular uma das profecias 
do sapateiro de Trancoso que anunciava: “na era que 
tem dois cincos [...] grandes gritos de gentes despeda-
çadas”25. Para neutralizar o misticismo, Sebastião José 
divulgou uma explicação em que afirmava que as cau-
sas do terremoto advinham de forças da natureza, na 
mais pura tradição ilustrada do século XVIII.

Nesta época, Malagrida escreveu um livro, Juízo da 
Verdadeira Causa do Terremoto, publicado com louvor 
do Santo Ofício que lhe exaltava a doutrina, dando uma 
explicação mística para a ocorrência do fenômeno, por 
ele atribuído ao castigo divino, num claro antagonismo 
ao Marquês de Pombal:

sabe, Lisboa, que os únicos destruidores de 
tantas casas e palácios, os assoladores de 
tantos templos e conventos, homicidas de 
tantos habitantes, os incêndios devoradores 
de tantos tesouros não são cometas, não são 
estrelas, não são vapores ou exalações, não são 
fenômenos, não são contingências ou causas 
naturais, mas são unicamente os nossos 
intoleráveis pecados.26

Em meio ao desespero e desalento que tomavam 
conta de Lisboa destruída, essas palavras reverberavam 
fortemente. Mas o que não foi afirmado explicitamente 
no texto era falado em viva voz pela ruas da cidade27. 
Independente do debate, o terremoto de Lisboa foi uma 
catástrofe que marcou os europeus contemporâneos ao 
desastre. Voltaire, em Cândido ou o Otimismo, de 1759, 
retratou o acontecimento e a polêmica, no seguinte 
trecho:

estilhaços de pedra haviam atingido Cândido, 
que jazia caído na rua, coberto de escombros. 
Disse ele a Pangloss:
- Ai de mim! Arranjai-me um bocado de 
vinho e de azeite, que eu morro.
- Não há nada de novo num terremoto como 
este, respondeu-lhe Pangloss; a cidade de 
Lima sofreu idênticos abalos na América, o 
ano passado; para causas iguais, efeitos iguais; 
certamente, de Lima a Lisboa há um rastilho 
subterrâneo de enxofre.28
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Portanto, o tremor de terra em Lisboa aba-
lou também as já frágeis ligações entre a monarquia 
e a Companhia de Jesus. Assim, após o episódio da 
publicação Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto, 
Malagrida foi desterrado para Setúbal, em 1756. Lá, 
organizou sessões dos exercícios espirituais, que eram 
frequentadas por muitos nobres e suas mulheres, den-
tre os quais o marquês e a marquesa de Távora e o 
duque de Aveiro, envolvidos, posteriormente, no aten-
tado contra D. José I.

O rompimento entre coroa e inacianos se desen-
volveria, ainda mais, no ano de 1757, quando os jesuí-
tas José Moreira, Timóteo de Oliveira, Jacinto da Costa, 
José Araújo e Manuel Matos, confessores da família 
real, foram proibidos de permanecerem na corte. A ten-
são era motivada também pela divulgação de textos que 
continham fortes denúncias contra os jesuítas.

O ATENTADO AO REI E A PERSEGUIÇÃO AOS 
JESUÍTAS

No ano de 1758, o quadro de desgaste nas relações 
entre a coroa e a Companhia de Jesus estava cada vez 
mais grave. No primeiro semestre desse ano, os jesuítas 
foram condenados por praticarem comércio e proibi-
dos de ministrar confissão, pelo cardeal Saldanha da 
Gama.

Mas o golpe maior ocorreu por ocasião do aten-
tado contra o rei Dom José I. A tentativa de assassinato 
do monarca era uma vingança movida por motivos 
pessoais que envolvia os Távora e o duque de Aveiro, 
e se verificou sob a forma de uma emboscada, no meio 
da noite, quando o rei voltava de uma de suas habituais 
saídas furtivas.

Pombal agiu rapidamente. Os jesuítas e alguns 
fidalgos, como o duque de Aveiro e o marquês de 
Távora, foram acusados de conspiração. O duque de 
Aveiro, sob tortura, confessou sua culpa e implicou 
Malagrida, ao mencionar seu nome entre os de outros 
jesuítas. Dessa forma envolvidos, os inacianos foram 
proibidos de aparecer em público e tiveram suas casas 
invadidas por soldados que confiscaram seus papéis. 
Assim, uma carta de Malagrida, que continha um vati-
cínio de perigos que circundavam o rei, foi apreendida. 
Baseado nessa prova, o jesuíta foi considerado cúm-

plice do atentado e aprisionado, junto com dezenas de 
outros inacianos, inclusive o Provincial, João Henrique.

Na Sentença, publicada em 12 de janeiro de 1759, 
os principais réus, o duque de Aveiro, o marquês e a 
marquesa de Távora, o conde de Atouguia, Luiz Ber-
nardo de Távora e José Maria de Távora, foram conde-
nados à morte. Ao longo de toda peça judicial, havia 
uma grande preocupação em demonstrar que os 
jesuítas estavam em conspiração com os acusados. Os 
inacianos não eram réus nesse processo, mas saíram 
fortemente implicados como mentores intelectuais do 
atentado.

O duque de Aveiro foi acusado de conspirar com os 
inacianos, pois, apesar de ter sido no passado inimigo 
dos jesuítas, passara a desfrutar de sua companhia29. No 
entanto, a acusação de regicida contra Malagrida não 
conseguiu se manter, apesar de já ter proporcionado 
o pretexto para a perseguição aos religiosos da Com-
panhia de Jesus. A popularidade do padre ainda era 
muito grande para o risco de condená-lo sem provas 
contundentes.

Nessa altura, o marquês de Pombal, ainda Conde 
de Oeiras, lançou mão de um artifício. Na qualidade 
de familiar do Santo Ofício fez uma denúncia, pessoal-
mente, à Inquisição, acusando Malagrida de heresia e 
blasfêmia. Fundamentava estas acusações na autoria de 
duas obras: Vida heróica e admirável da gloriosa Santa 
Ana,  ditada  por  Jesus  e  sua  Santa  Mãe e Tratado  
sobre  a vida reinante do Anticristo, ambas escritas por 
Malagrida durante o cativeiro. No entanto, no texto 
da denúncia, Sebastião José relembrou todo o passado 
incriminatório, segundo ele, do jesuíta, tais como o 
trabalho nas missões, a fundação de seminários, abri-
gos e conventos para moças, as indisposições entre o 
inaciano e o governador do Grão-Pará e Maranhão e 
principalmente a prática dos exercícios espirituais que 
ministrava em Setúbal, responsável por inculcar na 
marquesa de Távora ideias sediciosas.30

Junto a isso, durante a tramitação do processo, 
um padre companheiro de prisão acusou Malagrida de 
ser escravo de costumes infames. Acolhendo a denún-
cia originada no cárcere, os inquisidores pressionaram 
muito Malagrida em uma das sessões de interrogatório, 
que reconheceu a tentação da carne, mas na setença 
final, não ficou registro desta acusação.31
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Em relação à denúncia inicial, sobre a autoria dos 
dois livros que teriam sido ditados por Jesus e sua Mãe, 
Malagrida confirmou que os escrevera, 

era verdade ter ele respondente escritos [sic] 
os ditos papéis, na forma em que estão, e 
que lhe foram mostrados, que era a vida de 
Santa Ana, e do Anticristo, e que os escrevera 
obrigado, porque mandado pelas Santa Ana, 
Nossa Senhora, e seu bento Filho; que por três 
modos, lhe mandaram, vendo ele respondente 
a mesma Senhora, ouvindo-a claramente e 
intelectualmente.32

E não eram apenas essas santas figuras que lhe 
falavam, assegurou o jesuíta. Afirmou que os anjos des-
ciam para lhe fazer companhia e ninguém menos que “o 
padre Antônio Vieira falava-lhe sobre os índios do Bra-
sil e das missões”33. Os juízes admoestaram Malagrida 
a reconhecer que aquilo era falsidade, ao que o jesuíta 
retorquiu alardeando verdadeiro frenesi visionário:

que não era hipócrita, nem usava de 
fingimentos, e que se acaso era fingido o seu 
modo de vida Deus Nosso Senhor o matasse 
com um raio no mesmo lugar em que estava 
no tribunal da Igreja [...]. Disse mais que 
afirmava com juramento ter falado muitas 
vezes com Santo Inácio, com São Francisco de 
Borja, com São Boaventura, com São Felipe 
Neri, com Carlos Borromeu, com S. Teresa, 
e com outros muitos Santos. [...] Declarou 
mais que a Marquesa de Távora muitas vezes 
lhe havia aparecido e que sendo por ele 
repreendida de haver concorrido para um 
excesso ímpio, sacrílego contra a promessa 
que a mesma lhe havia feito senão ofender 
a Deus com culpa mortal e que lhe havia 
respondido a dita marquesa que se originara 
a sua miséria de mal dita, e injusta suspeição 
dos padres da Companhia.34

A outra parte do processo contra Malagrida cen-
tralizou-se na qualificação herética dos dois livros de 
sua autoria, Vida heróica e admirável da gloriosa Santa 

Ana,  ditada  por  Jesus  e  sua  Santa  Mãe e Tratado  
sobre  a vida reinante do Anticristo. O autor da cen-
sura foi frei Luís de Monte Carmelo, que fez um traba-
lho muito meticuloso de crítica à obra e ao seu autor, 
aproveitando para responsabilizar a própria Compa-
nhia de Jesus:

logo que li este livro, ou miscelânea de 
ficções, ignorâncias, erros, e blasfêmias; não 
só conheci, que o autor de uma e outra obra 
era o mesmo religioso, mas também me 
confirmei no juízo, que já fazia deste padre. 
Muitas vezes ouvi em Coimbra, e nesta 
corte que o padre Malagrida era um dos 
maiores portentos de virtudes, que na sua 
Companhia se celebravam. Não me moviam 
a formar prudente juízo da conduta daquele 
missionário as pessoas, que carecem de 
sólida Teologia, e principalmente da Mística; 
porque são poucos os que sabem, quanto a 
verdadeira Santidade apetece o retiro, e foge 
de estimações; e porque sempre houve, e 
há de haver, uma simplicidade nimiamente 
crédula, ou imprudente, que por sua falta de 
bom critério se acha em nações mais pias, 
como é a nossa portuguesa. Por isto, suspendi 
o meu ditame, ainda que os mesmos sócios 
e prelados jesuítas aprovavam o espírito 
do mesmo missionário, e publicamente o 
louvavam. Mas agora julgo sem escrúpulo, 
que aqueles Superiores, particularmente 
os primeiros, que governaram ao padre 
Malagrida, foram gravemente remissos na 
direção deste padre, e por isso, causa, ou ao 
menos ocasião do abismo a que chegou, e de 
que dificultosamente há de sair, para que siga 
novamente o caminho da verdade. [...] Se os 
Superiores jesuítas observassem esta Doutrina 
exatamente como é sempre necessário com o 
seu famoso Malagrida, talvez, poderia este 
fazer-se digno do nome italiano de Bonagrida, 
quero dizer, não chegaria a precipitar-se em 
uma refinada soberba, e inveterada presunção 
de Santidade, ou de contínua comunicação 
com Deus, e com Almas gloriosas.35
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No exame da primeira obra, frei Luís de Monte 
Carmelo desmontou todo o livro e refutou cada uma 
das proposições, consideradas pelo qualificador dessa 
forma: 

é tal a ignorância, a embustice, e a arrogância 
do autor, que umas vezes causa riso com os 
seus escritos; outras vezes causa horror; e 
outras vezes causa uma pia, e católica comoção 
contra esta, e outras muitas proposições do 
mesmo gênero.36

No final de sua metódica análise, fez a acusação de 
embuste, de heresia e de pelagianismo.

Se o missionário Malagrida soubesse como 
devia, o que a Igreja definiu contra os erros de 
Pelágio; e o que os Santos Padres escreveram 
da impotência, defectibilidade, e grande 
inclinação para o vício com que ficou a 
natureza humana depois da culpa de Adão; 
não havia de fingir por Doutrina revelada, 
que é mais fácil comunicar-se aos próximos a 
virtude e Santidade, do que o vício.37

É interessante destacar a utilização desse argu-
mento de pelagianismo, que tantas vezes já tinha 
sido utilizado em outras acusações aos jesuítas. No 
segundo livro, com a mesma dedicação, o carmelita 
condenou todas as afirmações e desacreditou, uma a 
uma, as profecias realizadas por Malagrida, como por 
exemplo:

no mesmo num. 2, pag. 4, introduz o autor 
a Deus queixando-se da ingratidão de quase 
todo o gênero humano por modo de ironia 
[...]. Esta revelação encerra doutrina errônea, 
e blasfema; porque nela se julga Deus por 
ingrato, como os homens, que repreende.38

Diante da censura dos livros da autoria de Mala-
grida e de seus depoimentos, considerados cheios de 
culpa, a Mesa do Santo Ofício declarou a sentença:

sendo visto o processo do réu, depois de ser 
chamado, ouvido, e de novo admoestado, 
se assentou que o mesmo réu pela prova de 
justiça, e suas próprias declarações estava 
convencido no crime de heresia e de fingir 
Revelações, visões, locuções e outros especiais 
favores [...].

Considerando-o herege da Santa Fé Católica,

declaram o réu o Padre Gabriel Malagrida 
por convicto no crime de heresia, por afirmar, 
seguir, escrever, defender proposições e 
doutrinas opostas aos verdadeiros dogmas 
e doutrina que nos propõe, e ensina a Santa 
Madre Igreja de Roma; e que foi ele herege de 
nossa Santa Fé Católica, e como tal incorreu 
em sentença de excomunhão maior, e nas 
mais penas em direito contra semelhantes 
estabelecidas [...].39

Sentenciaram pela entrega do condenado à justiça 
secular, para ser executada a pena máxima, que na sen-
tença mandava que o réu, utilizando a fórmula conven-
cional da paráfrase quanto à aplicação da fogueira:

seja deposto, [...] degradado das suas ordens 
segundo disposição e forma dos Sagrados 
Cânones, e relaxado depois com mordaça, 
clareza com o rótulo de heresiarca à Justiça 
Secular a quem pedem com muita instância 
se haja com ele réu benigna e copiosamente, 
e não proceda a pena de morte, nem a efusão 
do sangue.40

Gabriel Malagrida foi executado em 21 de setem-
bro de 1761, garroteado e depois queimado na fogueira, 
em praça pública, com grande pompa, prática já em 
desuso na época. O marquês de Pombal, conveniente-
mente, restituiu toda a imponência que as antigas ceri-
mônias possuíam41. A violência dessa execução causou 
horror na Europa, e a imagem de ilustração do marquês 
de Pombal, que lhe era tão cara, saiu muito maculada.
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MALAGRIDA: UM BALANÇO

Ao se esboçar uma definição do perfil de Gabriel 
Malagrida, deve-se destacar a ambiguidade de sua obra. 
Por um lado, ele era um missionário capaz de percor-
rer longos caminhos em favor da causa tridentina; ativo 
suficiente para pregar em diversas aldeias e cidades, e 
promover a fundação de vários seminários, além de ter 
se destacado no trabalho catequético nas missões. Por 
outro, possuidor de forte carisma místico, veiculava 
suas premonições e operava curas milagrosas.

Ao voltar para Portugal, o conflito com o ministro 
do rei iria se desenvolver nestas duas vertentes: seu lado 
místico (desprezado pela ilustração pombalina) e sua 
oposição às reformas pretendidas na administração da 
colônia, principalmente na região do Grão-Pará, área 
bem conhecida de Malagrida, e onde se registrou uma 
série de conflitos entre colonos, missionários e a coroa 
portuguesa, motivados, principalmente, pela questão 
indígena.

De modo geral, no que se refere a esta questão, a 
produção literária sobre o assunto é bastante polêmica, 
desenvolvendo-se, principalmente, no século XIX. Os 
simpatizantes de Pombal e de suas reformas costumam 
ressaltar o misticismo de Malagrida, identificando-o 
com o conservadorismo. Já aqueles que destacam o 
inaciano como um mártir, tendem a superestimá-lo e a 
acusar o marquês de Pombal de tirano, com expressões 
como “o Nero lusitano”42 . Diante de tão pouca isenção, 
percebe-se a importância do estudo deste caso, sem 
paixões e partidarismos.

Na verdade, a perseguição ao padre Malagrida 
inscreve-se num contexto maior das rivalidades e 
antagonismos que se colocavam entre o projeto de 
reformas pombalinas e a Companhia de Jesus. O 
auge da crise havia sido a expulsão dos jesuítas de 
Portugal e de seus domínios em 1759. Cerca de mil 
e cem inacianos foram expulsos de terras portugue-
sas43, exemplo que logo foi seguido por outras monar-
quias europeias, como a França (1764) e a Espanha 
(1767), culminando com a extinção da Companhia 
pelo papa Clemente XIV em 1773. Acusados de se 
preocuparem com a acumulação de bens materiais, 
de conspirações e de abuso do poder, os jesuítas 
sofreram enorme perseguição.

As reformas promovidas pelo marquês de Pom-
bal tinham um forte caráter regalista. Os jesuítas, por 
sua vez, representavam um entrave para os propósitos 
pombalinos de secularização do ensino e das missões, 
uma vez que era marcante a presença dos missioná-
rios inacianos em diversos setores dos domínios por-
tugueses e, principalmente, nas aldeias indígenas, no 
caso do Brasil.

Além disso, a propalada fidelidade ao papa, princi-
pal característica da Companhia de Jesus, também sig-
nificava um obstáculo para os propósitos pombalinos 
de secularização do Estado português. A necessidade 
premente de neutralizar a oposição jesuítica ao seu pro-
jeto, levou Pombal, a despeito do teor ilustrado de suas 
reformas, a se utilizar de uma instituição que ele pró-
prio havia esvaziado, o Tribunal do Santo Ofício.

Como Malagrida era muito popular em Portu-
gal, foi necessário atacar a sua imagem de beato para 
desacreditá-lo diante do povo. Por esse ângulo de inter-
pretação, pode-se entender a atitude de Pombal, que 
apenas utilizou um artifício para consolidar um plano 
de ação política com o objetivo de neutralizar a Com-
panhia de Jesus.

Assim, o aspecto mais instigante desta questão é o 
papel que a Inquisição vai desempenhar: instrumento 
da vontade de Pombal na perseguição a Malagrida e aos 
jesuítas. Mas, apesar de eficiente para a consecução de 
seus planos, a utilização do Santo Ofício teve um lado 
negativo para a imagem que a monarquia portuguesa 
projetava para a Europa da Ilustração. A execução de 
Malagrida chegou a ser considerada uma “nódoa inde-
lével”44 na administração pombalina. Segundo Mury, 
“o próprio Voltaire, quando leu esta sentença, não se 
teve que não exclamasse: ‘ao excesso do ridículo e do 
absurdo, ajunta-se o excesso do horror!’”.45

A execução de Malagrida foi a última a se rea-
lizar em Portugal, sob os ditames do Santo Ofício. 
Certamente, deixou marcas profundas no imaginá-
rio europeu sobre o papel e a força da Inquisição, 
distorcendo em muito o entendimento do funcio-
namento desta instituição, visto que a estrutura da 
sentença denotava uma série de aberrações e abusos, 
tais como as evidentes manobras para incriminar o 
jesuíta. Depois desse episódio, uma série de decre-
tos do marquês de Pombal enfraqueceram definiti-
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vamente a Inquisição: proibição da perseguição aos 
judeus e da discriminação de sangue, transformação 
do Santo Ofício em um tribunal  e totalmente sujeito 
às leis ordinárias, subordinado ao poder real, embora 
com juízes eclesiásticos.

Os biógrafos de Malagrida e muitos historiado-
res afirmam que o jesuíta estava senil, provavelmente 
louco, depois de ter sido trancafiado. No entanto, é 
importante que se ressalte o aspecto que o inaciano 
desde muito jovem se considerava um agraciado pela 
intervenção divina. Tinha visões, ouvia vozes, depois, 
passou a ter premonições, a penetrar na consciência de 
pessoas, se por acaso mentissem, ou ocultassem algo 
durante a confissão. Fazia vaticínios que amendronta-
vam os fiéis mais humildes. Claro que se pode entender 
tudo isso como artifícios dos biógrafos aqui utilizados 
no esforço em canonizar a figura do jesuíta, mas fica 
evidente em cartas do próprio punho em que Mala-
grida reiterava essas experiências.

Portanto, aquele Malagrida da prisão, que manti-
nha muitos colóquios com figuras ilustres da cristan-
dade, com santos, com Maria, mãe de Deus e com o 
próprio Jesus Cristo, não diferia tanto do missionário 
que ouvia vozes protetoras no sertão do Brasil. A dife-
rença pode estar no fato de que, aprisionado, desespe-
rado, senil (quando foi executado estava com setenta 
e dois anos), portanto, superexcitado pelo seu amor à 
Companhia de Jesus que sofria perseguição, afinal, tudo 
isso tenha contribuído para os exageros visionários do 
jesuíta. Os mesmos fenômenos que haviam construído 
sua fama de quase santo, alguns fazendo comparações 
a S. Francisco Xavier, foram também responsáveis por 
sua condenação.

Malagrida, emblema da utopia missionária da 
Companhia de Jesus, em virtude de sua militância 
obstinada, campeão dos ditames tirdentinos, transfor-
mar-se-ia em símbolo do dogmatismo execrado pela 
monarquia ilustrada. O século das Luzes português, 
não obstante orgulhoso de sua racionalidade, não hesi-
tou em instrumentalizar o tradicional Santo Ofício 
- tão estigmatizado pelos ilustrados franceses -, para 
impor sua hegemonia na luta contra os inacianos. As 
Luzes do século, se confundiram, no caso Malagrida, 
com o brilho e o ardor da fogueira inquisitorial.
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RESUMO

Muitas das ideias que serviram de fundamento para o programa de ação do governo 
de Sebastião José de Carvalho e Melo, especialmente em relação ao Brasil (como 
a exploração econômica da Amazônia e a sua ocupação efetiva)  e aos religiosos 
(sobretudo na cooptação da influência dos jesuítas na colônia), acham-se diluídas 
num sem-número de textos dos mais diversos tipos (cartas, discursos, relações, 
panfletos de denúncia...), remetendo de imediato a uma retórica ilustrada, nada 
coerente, que, em última análise, dá forma a uma ideologia antijesuítica. Muitas 
das leis que seriam aplicadas no Maranhão e Grão-Pará já estavam esboçadas, quer 
como simples ideias, quer como propostas, na sua correspondência privada e de 
ofício. O presente artigo analisa como, na correspondência entre Sebastião José de 
Carvalho e Melo e o duque Manuel Teles da Silva, a convergência de pontos de vista 
sobre os problemas discutidos fez de Teles uma espécie de consultor ad hoc para as 
estratégias políticas do Marquês de Pombal e como estas ideias ilustradas serviram 
de fundamentando para um programa de governo na Amazônia portuguesa.
Amazônia Pombalina: Jesuítas – Antijesuitismo – Pombal – Grão-Pará e Maranhão

FUNDAMENTOS ILUSTRADOS DO 
GOVERNO POMBALINO PARA A 
AMAZÔNIA COLONIAL

Luiz Fernando Medeiros Rodrigues
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ENLIGHTENED PRINCIPLES OF THE POMBALINE GOVERNMENT FOR THE COLONIAL AMAZON 

ABSTRACT
Many of the ideas which were used as the foundation for the program of action of the government of Sebastião José de Carvalho e Melo, 
particularly in relation to Brazil (such as the economic exploitation of the Amazon and its effective occupation) and the religious (espe-
cially in the cooptation of the influence of the Jesuits in the colony), are found diluted among an endless number of texts from various 
genres (letters, speeches, inventories, denouncing pamphlets...), alluding immediately to an enlightened rhetoric, by no means cohorent, 
which ultimately shapes an anti-Jesuit ideology. Many of the laws which would be enforced in Maranhão and Grão-Pará had already 
been sketched, whether as simple ideias or as proposals, in his private and official correspondence. This article aims to analyse how, in 
the exchange of correspondence between Sebastião José de Carvalho e Melo and the Duke Manuel Teles da Silva, the convergence of 
view points on the discussed  issues made Teles become a sort of an ad hoc adviser on the Marquis of Pombal’s political strategies and 
how these enlightened ideias were used as a foundation for a government program in the Portuguese Amazon. 
Keywords: Pombaline Amazon. Jesuits. Anti-Jesuitism. Pombal. Grão-Pará e Maranhão.

FUNDAMENTOS ILUSTRADOS DEL GOBIERNO POMBALINO PARA LA AMAZONIA COLONIAL

RESUMEN
Muchas de las ideas que sirvieron de fundamento para el programa de acción del gobierno de Sebastião José de Carvalho e Melo, espe-
cialmente en relación al Brasil (como la explotación económica de la Amazonia y su ocupación efectiva)  y a los religiosos (especialmente 
en la cooptación de la influencia de los jesuitas en la colonia), se encuentran diluidas en un gran número de textos de los más diversos 
tipos (cartas, discursos, relaciones, folletos de denuncia...), remitiendo inmediatamente a una retórica ilustrada, nada coherente, que, 
en último análisis, da forma a una ideología antijesuítica. Muchas de las leyes que serían aplicadas en el Maranhão y Grão-Pará estaban 
bosquejadas, ya como simples ideas, ya como propuestas, en su correspondencia privada y de oficio. El presente artículo analiza como, 
en la correspondencia entre Sebastião José de Carvalho e Melo y el duque Manuel Teles da Silva, la convergencia de puntos de vista sobre 
los problemas discutidos hizo de Teles una especie de consultor ad hoc para las estrategias políticas del Marqués de Pombal y como estas 
ideias ilustradas sirvieron de fundamentando para un programa de gobierno en la Amazonia portuguesa.
Palabras clave: Amazonia Pombalina – Jesuitas – Antijesuitismo – Pombal – Grão-Pará y Maranhão
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A carreira política de Sebastião José Carvalho e 
Melo (elevado a Conde de Oeiras e, mais tarde, a mar-
quês de Pombal, por D. José I) teve início primeiro 
como representante diplomático lusitano junto à corte 
de Londres, seguida da representação diplomática em 
Viena. A experiência diplomática colocou-o em con-
tato direto com monarquias guiadas pelos princípios do 
despotismo esclarecido. Como consequência, Carvalho 
tornou-se um atento observador do mercantilismo 
inglês, além de viver de perto a aplicação dos princípios 
da “Razão de Estado” e de “Bem Público” em voga na 
Áustria. Em Viena, onde contraiu núpcias com a con-
dessa de Daun, Sebastião José de Carvalho e Melo fre-
quentou grupos de intelectuais dos diversos campos da 
cultura europeia e políticos de comprovada experiên-
cia. Mais importante do que isso, teve a oportunidade 
de discutir e debater os problemas que tocavam dire-
tamente a questão sobre  modernização da sociedade 
portuguesa e sobre a conveniência do reforço do papel 
da monarquia em relação à necessidade de uma econo-
mia nacional forte o suficiente, não apenas para manter 
o Ultramar português, como também para ampliá-lo. 

Estes temas foram tratados de maneira muito prá-
tica e direta especialmente com um seu co-nacional, o 
duque Manuel Teles da Silva. Muito embora fosse um 
estrangeirado, na pleno sentido do termo, não se dis-
tanciara, contudo, das dificuldades socioeconômicas 
e políticas de Portugal. A imediata convergência de 
pontos de vista sobre os problemas discutidos cimen-
tou entre os dois uma tão uma sólida amizade que não 
se interromperia, mesmo após o regresso de Carvalho 
a Portugal. Mais ainda, em várias ocasiões, já como 
ministro de D. José, Carvalho fará de Teles uma espécie 
de seu consultor ad hoc.1 

Não há registro preciso dos assuntos tratados nas 
conversações informais entre os dois. Contudo, pela 
correspondência posterior (de 1750 a 1758), sabe-se 
que as discussões nos seroins2 vienenses tratavam sobre 
a situação de penúria econômica do estado e sobre o 
futuro de Portugal. A economia, industrialização, agri-
cultura, navegação, arte e cultura eram os temas domi-
nantes. Também não ficavam fora das discussões a 
forma de governo, a modernização da cidade de Lisboa, 
a defesa e a povoação do Ultramar, além da potenciali-
dade econômica da colônia brasileira.3

Em 25 de setembro de 1750, Manuel Teles 
ilustrou a Carvalho aquilo que considerava ser um 
“plano de Governo superior”4. Para o duque, a colô-
nia brasileira seria — ou poderia vir a sê-lo — a fonte 
da potência portuguesa no continente sul americano. 
Seria o eixo, o motor, da administração do vasto 
império colonial luso.

Mas foi na sequência do envio para Viena das 
cláusulas do Tratado de Madri que o duque Teles da 
Silva abordou mais detalhadamente o papel da América 
portuguesa no contexto do inteiro Ultramar lusitano. 
Na correspondência de 12 de agosto de 1752, Teles faz 
um primeiro referimento direto ao Brasil5. Na carta 
— aliás, crítica do Tratado de Madri — Teles nomeia 
a situação do Maranhão lusitano e os missionários 
jesuítas. 

A seu ver, no Brasil  “os Reys de Portugal podem 
vir successivamente a ter hum Imperio, como o da 
China, e ainda mayor que a França, Allemanha, e Hun-
gria, unidas se fossem em hum so corpo”6. Pelos seus 
cálculos, ainda que aproximativos, a importância do 
Brasil para Portugal poderia ser medida apenas con-
siderando a extensão territorial da colônia, de cerca 
180.000 léguas quadradas7. Comparando com Portu-
gal (cerca de 90.000 léguas quadradas8), estimava para 
o Brasil, se devidamente povoado, uma população que 
poderia chegar a 60 milhões de habitantes9. Esta era a 
riqueza potencial do Brasil.10

Do ponto de vista territorial, para Portugal ser 
uma potência marítima na Europa bastaria apenas o 
porto de Lisboa. Mas, o que era absolutamente neces-
sário era o desenvolvimento de uma indústria forte e 
moderna no reino. Como tantas vezes tinham discu-
tido nos serões vienenses,

Vossa Excelencia reflectiu, e me ensinou que 
podiamos utilizar no comercio das nossas 
proprias Collonias ou Conquistas: Cuidemos 
pois em pouvoalas de qualquer modo que 
seja. Moiro, branco, Negro, Indio, Mulatico, 
ou Mestiço, tudo serve, todos são homems, 
são boms se os governão ou regulão bem e 
proporcionadamente ao intento. Se houver 
muita povoação, haverá muita lavoira, 
muito gado, e crias, tudo custará menos 
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aos Portuguezes, e aos Estranjeiros, a quem 
não poderá tornar a conta, nem lavrar, nem 
comprar mais caro noutra parte. Sobretudo 
ganhará a Fé em Nosso Senhor Jesú Christo 
[...] Haja muitos cazamentos, e pouquissimos 
ventres inuteis11.

A riqueza de Portugal seria assegurada com a 
ocupação da colônia brasileira. Por isso, a povoação 
e a ocupação efetiva do território colonial eram abso-
lutamente prioritárias. E como Portugal dispunha de 
recursos limitados, deveria usá-los o mais racional-
mente possível. Ora, o meio mais eficaz de alcançar este 
objetivo seria a promoção de fundações de muitas vilas, 
ainda que fossem pequenas12. 

Teles ponderava que os jesuítas, em modo especial, 
não apenas poderiam, mas deveriam contribuir muito 
para sucesso deste plano de povoação. Sobretudo, as 
suas missões serviriam como meio de contenção à 
expansão territorial espanhola numa fronteira ainda 
por ser devidamente demarcada entre as duas monar-
quias. Consequentemente, o regulamento das missões 
da Companhia de Jesus era uma questão da mais alta 
importância para o estado. Por isso, deveria ser apli-
cado às demais congregações, conforme as exigências 
da razão de estado e o bem comum.13

Como os missionários ocupavam as zonas claras 
do sertão, as tropas portuguesas ficariam livres para se 
deslocar para as zonas de fronteira com os espanhóis, 
cujos confins eram mais expostos e acessíveis às avança-
das dos castelhanos. A seu ver, os imigrantes allemaens 
poderiam se estabelecer no Brasil sem problemas, exce-
tuando os mercadores, que por ofício deveriam entrar 
e sair da colônia. Os missionários alemães não repre-
sentariam um problema maior. Pelo contrário, se qua-
lificados contribuiriam para o crescimento econômico 
da colônia.14 

Fiel aos princípios de um governo iluminado, 
além da religião única — a católica15 –, na medida 
do possível, também a língua deveria ser uma só. De 
consequência, seria preciso criar um rede de escolas 
que ensinassem a ler, escrever e contar, mas não se 
permitisse o estabelecimento de qualquer universidade, 
nem se promovesse novas comunidades religiosas. 
Aliás, seria importante limitar severamente o número 

de religiosos e missionários na colônia. Não importava 
se fossem ricos feudatários, mas que pagassem as taxas 
como todos os súditos do monarca.16

Para Teles da Silva, o fundamental era que os 
religiosos não controlassem o fluxo do comércio atra-
vés do monopólio da posse das propriedades fundiá-
rias. E as terras que possuíssem deveriam fomentar 
uma riqueza produtiva. Por isso, pouco importava 
que os ricos proprietários fundiários fossem clérigos 
ou frades, todos eram portugueses, embora vestidos 
de outro modo. O que importava, todavia, era que a 
riqueza destes não dependesse do Estado, nem que o 
patrimônio latifundiário ficasse em “mãos mortas”, 
saindo do tráfico civil.

Se os religiosos fossem pouco numerosos e bem 
repartidos pelo continente sul-americano, ponde-
rava Teles, menos resistência fariam aos comerciantes 
seculares e às autoridades políticas17. Caso o ordena-
mento jurídico reinol não fosse suficiente para pro-
mover todas estas disposições, porque não se criasse 
para este “novo Imperio hum novo codex Braziliano, 
ordenaçoens particulares, e por assim dizer, territoriais 
daquelle Estado e Conquista?”18. Com essas ordenações 
o governo colonial poderia facilmente evitar  “deman-
das e trapaças”, que eram a “peste” tanto das povoações 
quanto do comércio. 

Outro elemento importante, e que garantiria a 
união estável entre a colônia e o Reino, seria o de agraciar 
as principais famílias locais com muitas terras, senho-
rios, feudos e comendas, limitando antecipadamente a 
extensão monopolista de poucos proprietários19. Mas, 
para que tudo isto fosse realmente viável, era funda-
mental que o governo fizesse uma nova demarcação 
das terras. Só assim conheceria o território do Brasil, 
do qual pouco se sabia.

Pelo Tratado de Limites, Portugal cedia à Espa-
nha a Colônia do Sacramento no sul da colônia. Em 
contrapartida, recebia incondicionalmente o território 
dos Sete Povos mais orientais das missões guaranis dos 
padres jesuítas espanhóis. A Sebastião José não agra-
dava a entrega da Colônia, pois reconhecia o seu valor 
estratégico para assegurar os interesses portugueses no 
estuário do rio da Prata e nas zonas adjacentes. De fato, 
a Colônia do Sacramento e o seu interland eram um 
importante mercado consumidor dos gêneros portu-
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gueses negociados pelos cariocas e paulistas, e que a 
execução do tratado praticamente fecharia.20 

A seu ver, o gabinete de ministros de D. João V 
não soubera tratar convenientemente das negociações 
diplomáticas com a Espanha. Por conseguinte, Carva-
lho considerava as cláusulas do tratado como lesivas 
aos interesses estratégicos de Portugal. Além disto,  pre-
via que o processo de transferência das missões para 
o controle das autoridades lusitanas não seria pacífica. 
Pelo contrário, esperava uma acirrada resistência dos 
índios missionados. 

Assim, desconfiando das reais disposições da corte 
espanhola de cumprir as cláusulas do tratado, Carvalho 
procurou assegurar com um acordo complementar ao 
tratado. Efetivamente, aos 17 de janeiro de 1751, Portu-
gal assinou com a Espanha um documento suplemen-
tar ao Tratado de Madri. Neste, de forma inequívoca, 
os direitos de Portugal aos territórios das missões eram 
garantidos pelos espanhóis. Eventuais — e já esperadas 
— resistências por parte dos guaranis e dos missioná-
rios seriam enfrentadas pelos exércitos das duas coroas, 
que se uniriam para aplicar com a força, se necessário, 
as cláusulas já concordadas.

Carvalho, certamente, solicitou ao duque um pare-
cer sobre o acordo, enviando-lhe as cláusulas do tratado 
negociado com a Espanha acerca das fronteiras mútuas 
no Brasil. Porém, para o duque, as informações geográ-
ficas não eram suficientemente claras. Por isso, ao ler 
os artigos do tratado, Teles da Silva concluia: “se Vossa 
Excelencia me houvesse podido remeter alguma mais 
circonstanciada com o sobredito Tratado, ainda que sou 
mao geographo, alguma idea me formaria daquella mis-
terioza negociação” e, com prudente cautela, reforçou a 
opinião que não podia, nem devia aprovar às cegas, nem 
aplaudir por cumprimento ou veneração21. Pelos mapas 
a sua disposição, não localizava nem a aldeia de Santa 
Rosa, nem conseguia bem compreender que largueza ou 
extensão teria o estado português naquelas paragens22. 
Segundo o duque, os rios indicados nos mapas de Mr. 
de Lille23, além de serem poucos e diferirem em muitas 
léguas, não se ajustavam com as indicações referidas nas 
cláusulas do tratado24. Por outro lado, 

aquelle famozo Geographo [...] aperta de tal 
modo o Dominio Portuguez, que quazi nos 

tira a margem do rio das Amazonas, cortando 
pello vasto lago ou especie de arquipelago que 
de Lille suppoem formão o tal rio, e separando 
assim do Brazil todo o territorio que chama 
das Amazonas, e atribue ao outro Dominio, 
Espanhol25.

Consultando, porém, o mapa do rio do Amazo-
nas publicado no livro de La Condamine, que relatava 
a sua expedição pelo curso abaixo deste mesmo rio 
em 1743, Teles da Silva calculava mais de cem léguas 
de extensão na parte ocidental, isto é, do Maranhão 
até as missões dos padres carmelitas portugueses, 
compreendendo a aldeia de S. Cristóvão, cedida aos 
espanhóis26. Todavia, o duque aconselhava a Carvalho 
a não desprezar aquela aparente franja de território, 
considerando as extensões da colônia. As consequên-
cias poderiam ser muitas e graves.27 

A coroa portuguesa bem saberia como e quando 
haveria de se assegurar as fronteiras, e onde seriam mais 
necessárias as tropas de confins e os lugares estratégicos 
para a construção de fortes e guarnições de fronteira, as 
quais seriam tanto mais necessárias quanto mais fosse 
conhecido, cultivado e praticado o sertão e os limites 
do Brasil. A mão-de-obra necessária para estas obras 
não seria um problema, pois 

Aly nas fabricas, cuja execução pede menos 
arte e ensino como fossos, transportes de 
terra, canais, abrir caminhos etc creyo que 
muitos dos nossos Tapuias poderão trabalhar, 
e a pouco custo, adquerirnos outros mesmos 
dos matos; e demarcação Castilhana: o bom 
trattamento e administração fará muito.28

Para Teles, a povoação do território era a chave 
de tudo. De nada serviam milhares de léguas de terras 
se estas continuassem desertas. Tão pouco se podiam 
defender as fronteiras sem soldados suficientes. E, 
como as fronteiras estipuladas pelo Tratado, nos mapas 
de M. de Lille, eram incertas, concluía:

O que vejo, porem, a dizer a pura uerdade, he, 
que naquelle vasto terreno, que os Francezes 
dizem das Amazonas, se ganha grande porção, 
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da que as suas cartas davão aos Castelhanos, 
assegnandolhes não somente o rio, que se une 
ao da Madeira, e o terreno das margens do 
Maranhão, pella Jlha dos Topinambes, mas ainda 
a de huma e outra banda dos Topayozos etc. 29

Portando, mesmo às cegas, tendo como base indi-
cações das cláusulas do Tratado, pelos cálculos que fazia, 
a Portugal ficavam assegurados os territórios do Mato 
Grosso e adjacentes, compensando o território das mis-
sões dos carmelitas que se perdia aos espanhóis.30 

Por outro lado, com estas fronteiras parecia-lhe que 
ficava “aberto o resgate da Prata, e ventagens do comer-
cio oculto, posto que bem expressamente defendido”31. 
Todavia, o que não podia julgar era se ficava “bem com-
pensado o risco das Minas Grandes, e entrada da parte 
do Uraguay etc. adonde note bem sempre meu Pay, que 
Deos haja, temeu muito das pouvaçoens multiplicadas 
e estendidas pella boa direcção dos Gezuitas”32. Mas, 
se ali Portugal ficava assegurado, o tratado seria vanta-
joso, principalmente se rapidamente e com empenho se 
promovesse a povoação.

Nesta ordem de ideias, a questão das fronteiras, 
especialmente a da Amazônia e a do Rio-platense, 
implicava forçosamente na questão das missões jesuí-
ticas no sul e nas franciscanas, carmelitas, capuchi-
nhas, mercedárias, e jesuíticas no norte. O controle das 
fronteiras pela coroa dependia do grau de povoação do 
território e da produção da terra que o monarca pro-
movesse, além das condições de fixação dos colonos e 
da civilização dos indígenas.

Na carta de 3 de novembro de 1755, escrita dois 
dias depois do terremoto de Lisboa, mas ainda sem 
dele ter conhecimento, Teles da Silva fez algumas bre-
ves considerações sobre a recém criada Companhia 
do Grão-Pará e Maranhão33, cuja cópia dos estatutos 
recebeu do embaixador português Ambrosio Pereira 
Freire.34 

A introdução de mão-de-obra africana no Grão-
-Pará e Maranhão era a razão central da criação da 
companhia de comércio lusitana. A exemplo das com-
panhia de comércio que Sebastião José vira na Ingla-
terra no seu período diplomático, o tráfico escravista 
do negro africano representava a solução ideal para a 
aflitiva crise da escassez da mão-de-obra das lavouras 

do Pará e das minas do Mato Grosso. Ao mesmo tempo, 
a introdução da mão-de-obra negra seria o modo mais 
eficaz de restituir a liberdade aos índios do Maranhão 
e Grão-Pará, constantemente ameaçada pelos senho-
res de engenho e fazendeiros da região35.  Do ponto de 
vista político, um governo moderno e esclarecido, qual 
se estabelecia em Portugal, não podia permitir que a 
sua economia se fundasse na escravidão do indígena.  
Mas, do ponto de vista prático, o negro, além de ser 
fisicamente mais resistente para o serviço braçal nas 
lavoras ou nas minas, era mais adaptável ao trabalho 
compulsório.

Ao projeto inicial, de autoria do meio-irmão de 
Carvalho e Melo, e governador do Grão-Pará, Fran-
cisco Xavier de Mendonça Furtado36, Sebastião José 
incorporou outras medidas37, visando vivificar o pro-
cessus multiplicador de riqueza social no extremo-norte 
do Brasil, bem como a conquista e ocupação do terri-
tório, permanentemente ameaçado de entrar na parti-
lha econômica do Atlântico entre as grandes potências 
mercantilistas.38 

Sebastião José apadrinhou com entusiasmo o 
estabelecimento da companhia mercantilista, pois via 
no projeto de Mendonça Furtado a fórmula mais efi-
caz para enfrentar o que considerava ser uma ingerên-
cia dos religiosos nos negócios do estado — os quais 
direta e indiretamente controlavam um patrimônio 
que, de direito e de fato, pertencia à coroa. Carvalho 
também aproveitou o projeto de criação da companhia 
de comércio para barrar eficazmente a lesiva ação dos 
mercadores estrangeiros na colônia, sobretudo dos cha-
mados “comissários volantes” a serviço dos interesses 
ingleses. 

Não admira, portanto, que Teles da Silva apoiasse 
o projeto, animado pela esperança de que o novo 
empreendimento mercantil português fosse o meio 
ideal para salvar a colônia do seu marasmo econômico. 
De fato, em carta a Carvalho, comentava:

Li entretanto agora, e vou conciderando a 
copia estampada [...] tocante a Companhia 
do Maranhão ou Gran Pará, e me parece tão 
boa, que logo me interessaria na mesma, se 
os meyos para isso me bastassem aqui [...]. 
Como nada ou pouquissimo prezumo das 



   FUNDAMENTOS ILUSTRADOS DO GOVERNO POMBALINO PARA A AMAZÔNIA COLONIAL  |  109

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | N 05 | Mai. Ago./2016

proprias luzes, recorre neste ponto a minha 
avelhantada memoria as de Menistros antigos 
e milhor illuminados. Lembrome das que o 
Conde da Ribeira39 me fes em grande parte 
em Pariz, haverá 37 annos, sobre a marinha 
a estabelecer principalmente no Maranhão, 
adonde, conforme a vasto projecto daquelle 
nosso Embaixador, seria o primeiro ou 
mayor Arsenal dos Navios de guerra que 
conforme a minha lembrança, o Conde da 
Ribeira projectava noventa, divididos em tres 
esquadras de 30 naos cada esquadra. [...] Esta 
me chama alguma das muitas ydeas e noticias, 
que se acharão provavelmente naquellas 
memorias do sobredicto Menistro, o qual 
sabia [...] que sem a marinha mercantil, pouco 
ou nada podia estabelecerse a Armada.40

Há muito que se teciam ambiciosos projetos para a 
exploração econômica da Amazônia41. Mas, para tanto, 
Portugal necessitava de uma marinha forte, capaz de 
impor a sua influência nos mares, fortemente ameaçada 
pela concorrência das nações mercantilistas mais avan-
çadas, como a Inglaterra, a França e a Holanda. Neste 
aspecto, o Brasil adquiria uma importância vital. Ainda 
mais depois do terremoto de 1755, quando, segundo 
constava pelas notícias recebidas de Lisboa, corriam 
vozes que, perante a ameaça de novos tremores, D. José 
pensava em transferir a corte para o Brasil, possivelmente 
até mesmo para o longínquo  Maranhão42. A catástrofe 
provocada pelo terremoto, aos olhos de muitos portu-
gueses, projetava a ideia de um Portugal enfraquecido e 
destruído. E, o Brasil — sobretudo a Amazônia —, pela 
sua distância da corte, era particularmente a risco. Urgia 
tomar medidas eficazes para a sua conservação. Por isso, 
o duque acautelava o amigo português:

Não presumo tanto de mim, nem tão pouco 
desse prudente Menisterio, [...] mas em 
bom e velho Luzitano dezabafo con Vossa 
Excelencia, dizendolhe e não lembrandolhe, 
que muito importaria o esforço de fazer 
promptamente partir algumas naos e tropas 
para o Brazil, antes que novas encarecidas 
deste dezastre fação impressoins aly, que he 

incomparavelmente milhor prevenir do que 
remediar. Posso enganar me, ingnorando 
o estado actual das forças e Capitanias do 
Maranhão, Pará, e outras athe o Rio de Janeiro, 
Santos, e outras partes, como a nova colonia, 
e paragens actualmente em disputa e adonde 
maliciozamente se fará avultar a disgraça e 
supostas consequencias dele.43

Para o duque, era inconcebível pensar 
num Portugal reduzido exclusivamente às 
dimensões europeias. A Espanha, eterna rival, 
não perderia ocasião para anexar o Brasil aos 
seus domínios americanos ou, pelos menos, 
apoderar-se da maior extensão territorial 
brasileira possível.44 
A conservação do território fronteiriço 
disputado com a Espanha exigia do estado 
português uma estrutura de governo forte, 
ou seja, um exército numeroso, bem armado, 
treinado e aquartelado em pontos estratégicos. 
Contudo, um exército, por mais bem treinado 
que fosse, por si só não seria suficiente para 
garantir a posse territorial; um comércio forte, 
competitivo e marítimo, que ligasse todas as 
regiões da colônia entre si e com a metrópole 
era indispensável45. Da mesmo forma como 
Antônio Vieira (1608-1697), que tinha 
fundamentado as esperanças da monarquia 
lusitana e a sua duração na riqueza, posição e 
extensão do Brasil46, também o duque Manuel 
Teles exaltava as possibilidades econômicas 
da América lusitana: 

Nesta parte do mundo [Europa] podemos 
dizer agora que brilhão as sciencias, o militar, 
o politico e o economico, como primeiro 
brilharão na Azia, na Affrica, Egipto e 
Carthago. Podem consequentemente brilhar 
na America daqui a alguns seculos; e em cada 
una das tres partes do mundo antigo tornar o 
que ja houve de poder e de mudanças, como 
dizem historias velhas, e como talves o dirão 
outras da vastissima America, novamente 
conhecida e pouquissimo civilizada47.
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Filosophando aqui entre nos muy brevemente, 
nos possiveis acontecimentos do mundo, 
e recompilando a historia do paçado, sem 
critichar a do futuro do nosso orador 
Portuguez, confecemos porem, que possivel 
he, que o Brazil faça hum dia a mesma figura 
na America, que fazem actualmente na Azia 
tantos diversos Imperios, como são com 
este supremo titulo ou equivalente: a China, 
o Japão [...] Ora se no Brazil, vierem a ter 
os Portuguezes tanta povoação civilizada, 
cultivada e armada, que seja considerada 
por superior proporcionalmente na 
America, seguesse, me parece, por natural 
consequencia, que nem la, nem ca, Potencia 
alguma achara a sua conta na imaginada 
conquista e sobredito troco. [...] nada parece 
mais novo, que o querer fazer de tão diversos 
selvagens, tapuyas, Negros, Mulatos, huma 
China do Brazil! E comtudo, não seria 
absolutamente impossivel48. Certo he porem, 
que muito tarde se cuidou ahy na verdadeira 
importancia da nossa porção da America, 
pois que parece que so agora se cuida. [...] E 
muito mais se cuidará no seculos futuros, a 
medida da povoação que houver civilizada, e 
do que se puder augmentar o Comercio.49

Portanto, era necessário investir no Brasil. E o 
melhor investimento ainda era o humano. Neste sen-
tido, em 1758, o Manuel Teles voltará a abordar o 
assunto. Ao tratar da “guerra Americana e Jezuitica”, 
recordará ao “amigo querido e Luzitano” que, para 
ver “acabado este fogo na America Meridional, a todo 
preço”50, Portugal deveria investir no Brasil, aumen-
tando imediatamente as suas tropas na América. E, 

Como nada [...] parece caro ou barato, nem 
grande ou piqueno, que comparativamente, 
não considero que levemente a despeza 
do trasporte, como a de mayores soldos ás 
necessarias tropas [...] que se dobrassem e 
tresdobrassem salarios a menistros optimos 
para aquelle estado; como a todos os 
governadores, subalternos e Capitains Gerais 

etc., de sorte, que athe os milhores entre os 
Vassallos de S. M. Fidelissima podessem 
aspirar aos respectivos empregos no Brazil51.

 
Semelhantes despesas, ainda que grandes, jamais 

igualariam os frutos que necessariamente produziria 
o Brasil, para a riqueza, duração e defesa do Reino52. 
A Guerra Jesuítica provocara os mais discordantes 
comentários na Europa. Por isso, no post-scriptum da 
carta de 18 de fevereiro de 1758, o duque comentou: 
“Oiço murmurar muito e falar as apalpadellas, de sorte 
que nenhum juizo bem assentado se pode fazer”53. As 
gazetas europeias davam notícia da publicação de uma 
espécie de manifesto que revelava ao mundo os vastos 
e perigosos desígnios daquela “Sociedade”, nocivos às 
duas coroas, portuguesa e castelhana54. “Não sey a ver-
dade disso”, escrevia o duque a Sebastião José, mas “conto 
porem entre os grandes interesses públicos e polithicos 
o da boa reputação”55. Por isso, para que constasse a jus-
tiça da causa portuguesa em matéria de tanta importân-
cia, Teles aconselhava que Carvalho não prorrogasse e 
submetesse ao inevitável juízo público e prudente da 
Europa os fatos das rebeldias que ocorriam na América 
Meridional. Pois a exposição dos fatos era essencial à 
justificação das rigorosas medidas e resoluções dos reis, 
Fidelíssimo e Católico56. Teles argumentava que 

se por huma parte he mau, que conste da 
ambição desmedida com que esses Religiozos 
fabricarão huma Potencia temporal, e por 
assim me explicar, mediterranea, na America 
Medirional; não he por outra parte hum menor 
mal, que se impute a simples razão ambiziosa 
de Estado, huma fingida ou apparente 
oppressão daquelles chamados Indios e dos 
Missionarios, quando estes, disculpandose 
com motivos de Cristianismo, e do Direito 
natural das Gentes, supoim aos jgnorantes de 
facto, obrarem com equidade em não captivar 
milhoins de gente de condição livre, etc.57

Consequentemente, era necessário pôr a claro, 
com a simples e pura relação dos fatos58, a rebelião dos 
Jesuítas. Não fora a pregação do Evangelho que forti-
ficara e guarnecera de artilharia a chamada missão ou 
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redução de Santo Ângelo, para assegurar ali o poder 
temporal daquela Sociedade. Também não fora o espí-
rito evangélico que armara de mosquetes e disciplinara 
oitenta ou cem mil índios, e que criara “huma potencia 
intermedial deste o Rio da Prata athe o das Amazonas, 
a qual poderia algum dia ser fatal ás Coroas interessa-
das e dominantes na America Meridional”.59 

Segundo Teles, qualquer homem bem informado, 
justo e imparcial poderia distinguir entre as sutile-
zas dos pretextos e a realidade dos motivos. Nenhum 
soberano esclarecido poderia tolerar que os interesses 
privados pudessem predominar sobre o Bem Público 
e a Razão de Estado. Desta forma, “a competencia do 
juizo e direito natural das gentes não toca a Jezuitas e 
outros Missionarios aly”60. O duque ainda dizia que 
não era nem um letrado, nem um jurista, e, portanto, 
se guardava bem de julgar sobre a controvertida ques-
tão do domínio e da conquista daqueles índios, que a 
natureza tinha feito livres por tantos séculos. “Mas por 
donde toca aos Jezuitas similhante juizo ou decizão? 
Quem levou aly estes Padres? Quem les deo os meyos 
temporais? Donde lhes diriva titulo algum de Dominio; 
legislação ou Independencia?”.61

Apenas um mês depois, no 1º de abril de 1758, Teles 
da Silva recebeu de Lisboa um “escrito, estampado em 
Português e a tradução que se mandou de Roma, em 
Italiano, tambem estampado, e as pessas aly adjuntas, 
que não se achão na impressão de Portugueses”62, onde 
constavam os delitos cometidos pelos jesuítas, qualifi-
cados como crime de Lesa Magestade, não somente na 
América dos domínios das duas coroas, mas também em 
Portugal. Estes escritos nada deixavam a desejar, senão 

a emmenda dos Missionarios Jesuitas [...]. 
Espero todavia — concluia o duque — 
na prudencia dos Superiores da mesma, 
que saibão abandonnar os mal avizados 
Missionarios, e tambem as Missoens da 
America, para não arriscar outras na India, 
China, etc. etc..63

A base de ideias ilustradas que serviu de programa 
para a ação de governo de Sebastião José, especialmente 
em relação à função do Brasil – a exploração econô-
mica da Amazônia e a sua ocupação efetiva  -  e em 

relação aos religiosos – especialmente na cooptação 
da influência dos jesuítas na colônia - , acha-se diluída 
num sem-número de textos dos mais diversos tipos 
(cartas, discursos, relações, panfletos de denúncia...), 
consistindo-se, quase sempre, na utilização de vocá-
bulos precisamente escolhidos, na aplicação de deter-
minados conceitos ou na alusão a fatos e valores que 
remetiam de imediato à ideologia antijesuítismo, mas 
que fundamentalmente se tratava de uma retórica ilus-
trada, nada sistemática ou coerente. 

Todavia, a ação de governo de Sebastião José de 
Carvalho e Melo será constituída, em boa parte, mas 
não exclusivamente, pelo resultado de uma análise sua 
dos governos europeus, fruto das suas experiências e da 
sua ciclópica atividade diplomática, dos contatos pes-
soais com as mais variadas personalidades estrangeiras 
e portuguesas.64 

Muitas das leis que seriam aplicadas no Maranhão 
e Grão-Pará já estavam esboçadas, quer como simples 
ideias, quer como propostas, na sua correspondên-
cia privada e de ofício dos anos em que serviu como 
enviado extraordinário em Londres e Viena, e no início 
da sua carreira como Secretário de Estado.

Sebastião José unirá a sua retórica ilustrada a uma 
visão do mundo, fixada em modelos e situações polí-
ticas conhecidas das suas leituras, mas que se situam 
num outro espaço-tempo, transplantadas para a reali-
dade luso-brasileira. Mas, à medida que se adentra nos 
pormenores da sua vida, cada vez mais sobressai que o 
grande “móbil” da sua atividade política foi sobretudo 
o seu temperamento pessoal, fundamentalmente domi-
nado pelo ressentimento e pela obsessão.65

Contudo, sem extremar um e outro aspecto, é 
certo que, ao longo de toda a sua experiência diplomá-
tica, Sebastião José criou uma visão crítica dos diferen-
tes elementos constitutivos da sociedade portuguesa, 
conseguindo articular alguns princípios que seria a 
base para a ação de secretário do reino, tais como:

─   recuperar a sua força da coroa portuguesa como 
potência marítima dos tempos dos descobri-
mentos, independente de outras nações, sobre-
tudo da Inglaterra;

─  consolidar uma certa união entre a Igreja e o 
estado português, pressuposto de um reino 
católico, mas no qual a Igreja agiria em modo 
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dependente e subalterno às necessidades do 
estado; e o clero, sobretudo nas colônias, espe-
cialmente os religiosos, como agente de “civili-
zação” dos indígenas, controlado e à disposição 
dos projetos  desenvolvimentistas da coroa;

─ restituir força à administração pública e aos 
seus representantes, especialmente aos gover-
nadores dos estados no Brasil (principalmente 
na Amazônia);

─ estimular as ciências e as artes liberais em Por-
tugal, e as escolas de português no Brasil, em 
oposição à “língua geral”, usada pelos religiosos 
no norte do Brasil;

─ alavancar as forças úteis do estado (os índios, 
os colonos e os religiosos), tirando-as do letargo 
em que jaziam quase mortas, para que defen-
dessem Portugal e o seu Ultramar da concor-
rência das nações mercantilistas;

─ favorecer e animar o comércio interior, fonte de 
riqueza, de independência e de força política da 
monarquia;

─ exaltar e ajudar os fins fabris, que são as mãos e 
os braços dos corpos políticos, bem como pro-
mover as manufaturas nacionais, que formam a 
opulência do estado;

─ promover a agricultura, a abertura das ter-
ras baldias, sustentando os colonos, com ter-
ras, escravos e dar “liberdade aos índios”, para 
fomentar a povoação da colônia, especialmente 
na região amazônica, com um organizado pro-
grama de colonização;

─ ocupar e defender territorialmente o Brasil, 
com uma política de fundação de vilas e cons-
trução de fortes defensivos, para a exploração 
das riquezas, sobretudo o ouro e os gêneros do 
sertão amazônico, base para a retomada da eco-
nomia do reino, favorecendo uma política de 
“paraguaização” das missões jesuíticas no norte 
do Brasil.66

Com estes princípios gerais, Sebastião José impos-
tou o governo ilustrado de D. José I e, especificamente, 
a ação governamental de Francisco Xavier de Men-
donça Furtado na Amazônia brasileira.
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de Carvalho e Melo, 1º Marquês de Pombal”, in Anais da Academia 
Portuguesa de História, II série, vol. VI, (1955), p. 328.

28 Cf. Id., ibid. Veja-se também o Diretório das Missões de 1758 e as Ins-
truções publicas e secretas de Francisco Xavier de Mendonça Furtado.

29 Cf. Id., ibid.
30 A Carte du Paraguay et des Pays voisins ilustra bem o caminho fluvial 

entre Cuiabá, das minas do Mato Grosso, e o Rio da Prata. Mr. Bellin, 
engenheiro da marinha, diz que se serviu dos memoriais dos exér-
citos espanhol e português e, particularmente, daqueles dos padres 
da Companhia para compor este mapa em 1756. Na verdade, trata-
-se de uma elaboração do mapa do padre José Quiroga que, por sua 
vez, baseou-se no mapa de 1732, composto pelos padres jesuítas, e no 
de 1749 composto pelos plenipotenciários espanhóis e portugueses. 
Guillermo Furlong Cardiff, Cartografía Jesuítica del Río de la Plata. 
‘Texto Facultad de Filosofía y Letras, Publicaciones del Instituto de 
Investigaciones Históricas, nº LXXI’, vol. 1, Buenos Aires, Talleres 
S.A.-Casa Jacobo Peuser, [1936], pp. 87-91; II - Ilustraciones, mapa 
XXVI.

31 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 
e Melo. Viena, 12 de agosto de 1752. Carlos da Silva Tarouca, “Cor-
respondência entre o Duque Manuel Teles da Silva e Sebastião José 
de Carvalho e Melo, 1º Marquês de Pombal”, in Anais da Academia 
Portuguesa de História, II série, vol. VI, (1955),  pp. 328-329.

32 Cf. Id., ibid., p. 329.
33 Em maio de 1755, D. José I autorizou a criação da Companhia. Os 

estatutos da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão 
foram publicados em 6 de junho de 1755, data do aniversário do rei, 
e confirmados por alvará real, datado do dia seguinte. Cf. Institui-
çaõ da Companhia Geral do Graõ Pará e Maranhaõ. Lisboa, Off. de 
Miguel Rodrigues, 1755, in Collecçaõ das Leys, Decretos e Alvarás que 
comprehende o feliz reinado del Rey Fidelissimo D. Jozé I Nosso Senhor, 
Desde o anno de 1750 até o de 1760, e a Pragmatica do Senhor Rey D. 
Joaõ o V do anno de 1749. Tomo I, Lisboa, Off. de Antonio Rodrigues 
Galhardo, 1771, ff. 121r-129v.

34 Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho e 
Melo. Viena, 3 de novembro de 1755. Carta do duque Manuel Teles da 
Silva a Sebastião José de Carvalho e Melo. Viena, 12 de agosto de 1752. 
Carlos da Silva Tarouca, “Correspondência entre o Duque Manuel 
Teles da Silva e Sebastião José de Carvalho e Melo, 1º Marquês de 
Pombal”, in Anais da Academia Portuguesa de História, II série, vol. 
VI, (1955), p. 347.

35 Os Estatutos manuscritos da Instituição da Companhia Geral do 
Grão-Pará e Maranhão estão no AHU, Maranhão, Cx. 866, doc. 23 

(1755-1757). Acham-se, porém, vários estatuto impressos, como por 
exemplo a Instituiçaõ da Companhia Geral do Graõ Pará e Maranhaõ. 
Lisboa, Off. de Miguel Rodrigues, Lisboa, 1755, in Collecçaõ das Leys, 
Decretos e Alvarás que comprehende o feliz reinado del Rey Fidelissimo 
D. Jozé I Nosso Senhor, Desde o anno de 1750 até o de 1760, e a Prag-
matica do Senhor Rey D. Joaõ o V do anno de 1749. Tomo I, na officina 
de Antonio Rodrigues Galhardo, Lisboa, 1771, ff. 121r-129v. Veja-se, 
também, a Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governa-
dor e capitão general, a Diogo de Mendonça Corte Real Secretário de 
Estado. Pará, 18 de janeiro de 1754. AHU, Pará, Maço 739-E, Cx. 16-A 
[1754-1758], capilha 18.01.1754. 

36 Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador e capitão 
general, a Sebastião José de Carvalho e Melo, Secretário de Estado. Pará, 
24 de janeiro de 1754, publicada por Marcos carneiro de Mendonça, A 
Amazônia na Era Pombalina: correspondência inédita do Governador e 
Capitão-General do estado do Grão Pará e Maranhão Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado (1751-1759). ‘Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro’. T. II, [São Paulo, Gráfica Carioca], 1963, pp. 460-464.

37 Como, por exemplo, o combate ao contrabando, o reforço da bur-
guesia nacional e as expedições de conhecimento e exploração do ter-
ritório. Veja-se também as Condições com que se deve fundar a nova 
Companhia que os moradores da Capitania do Pará intentam estabele-
cer para com ela fornecerem de negros o Estado do Maranhão e Menas 
do Mato Grosso, Pará, 15 de fevereiro de 1754. Id., ibid., pp. 478-483.

38 Cf. Manuel Nunes Dias, “Fomento Ultramarino e Mercantilismo: A 
Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão (1755-1778). O Giro 
Mercantil”, in Revista de História de São Paulo, 75 (1968), p. 57.

39 Luís Manoel da Câmara, 3º conde da Ribeira Grande, embaixador 
extraordinário de D. João V na corte francesa, a partir de 18 de agosto 
de 1715.[s/autor], “Ribeira Grande”, in Dicionário de História de Por-
tugal, dir. Joel Serrão, vol. III, [Lisboa], Iniciativas Editoriais, [1968], 
p. 642.

40 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 
e Melo.Viena, 3 de novembro de 1755. Carlos da Silva Tarouca, “Cor-
respondência entre o Duque Manuel Teles da Silva e Sebastião José 
de Carvalho e Melo, 1º Marquês de Pombal”, in Anais da Academia 
Portuguesa de História, II série, vol. VI, (1955), pp. 347-348.

41 O plano do Conde da Ribeira Grande previa que o “primeiro fundo, 
[...] para este estabelecimento, erão os juros reais dos Almozarifados e 
Cofres, e me quer parecer tambem as tenças ou parte dellas, de sorte 
que com huma doce e util violencia se acharião os filhos da folha inte-
ressados na sua Companhia Regia, de que não lembra a denominação 
que lhe dava. A esse fundo unia a renda dos Conçulados e todas as 
destinadas aos armazens e armada, interessando no comercio por este 
modo El Rey, a Nobreza, e a mayor parte da Nação. Tinha alcançado 
aquelle zelozo Menistro muitas e individuais noticias do Brazil, e suas 
produçoins, a similhante fim; como tambem dos principais Arsenais 
maritimos, e forma de contas indiuiduas (sic) com as quais parecia 
provar, que os navios fabricados economicamente no Maranhão, 
adonde contava empregar numero grande de Tapuyos mansos com 
pequenos jornais, virião custar hum terço menos, que os d’El Rey Bri-
tanico”. Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de 
Carvalho e Melo. Viena, 3 de novembro de 1755. Id., ibid., p. 348.

42 “Hoje mesmo li huma carta de Lisboa, que parece haver partido de 
lá aos tres, com o correio do Embaixador de França, em que se diz: O 
incendio durava, que toda a cidade estava em perigo, e que ElRey, nosso 
senhor, cuidava em hirse estabelecer no Brazil, da parte do Maranhão”. 
Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho e 
Melo. Viena, 5ª feira, 4 de dezembro de 1755. Id., ibid., p. 354.
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43 Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho e 
Melo. Viena, 5ª feira, 4 de dezembro de 1755. Id., ibid., p. 354.

44 Podia-se tomar como exemplo quanto acontecia na política européia, 
onde “nem Francezes, nem Inglezes terião escrupulos de abandonna 
[sic] e vender Portugal a Castella, para conservar e avantajar respec-
tivamente seus comercios [...]”. Cf.  Carta do duque Manuel Teles da 
Silva a Sebastião José de Carvalho e Melo. Viena, 19 de novembro de 
1756. Id., ibid., pp. 368-369. 

45 “Assim a fis, ha 5 ou 6 annos, esprayandome / como le dizemos / com 
imprudente prolixidade, no vasto, rico e fertil continente do Brazil. 
[...] não abuzarei hoje tanto da sua indulgente amizada [...] que poucos 
bons calculos poderia fazer, ainda quando tivesse os conhecimentos, 
que não tenho, dos meyos actuais, e dos factiveis de adquerir, para 
entreter nesse Reyno e no Brazil, o numero competente e proporcio-
nado de tropas e de navios. Similhante proporção he tão necessaria, 
como a dos tais meyos, que não conheço, mas que V[oss]a Ex[ce-
lenci]a me parece saber hoje muito melhor, do que outrem na Patria. 
Depende muito a conservação / se não erro como estrangeirado e 
caduco / desde duplicado e proporcionado armamento naval e ter-
restre. O contrario nos perdeo sucessivamente, em Portugal, na Indias 
Orientais etc. Estava Portugal dezarmado, depois da perda de ElRey 
D. Sebastião, quando facilmente o invadio e conquistou o exercito do 
Duque de Alva. A negligencia affectada e politica da Corte de Madrid, 
abriu e facilitou a Hollandezes numero de portos mal guarnecidos nas 
nossas Conquistas. Ora, estas não deffendem que com boas tropas, 
como sem boas naus de guerra se não deffendem (sic) Frotas e Comer-
cio”. Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Car-
valho e Melo. Viena, 19 de novembro de 1756. Id., ibid., pp. 369-370.

46 “Prevejo sem melancholia, nem extrema perspicacia, que certos 
nevoados ha, onde se podem produzir no tempo grandes mudanças, 
como ja se começão a observar no systema geral de Europa e da Ame-
rica; la donde me parece que a eloquencia do famozo Vieira fundava 
o quinto Imperio do Mundo e esperanças de Portugal.  [...] Juntando 
cabos, e não me attendo a profecias, digo familiarmente a hum amigo 
honrado, que o P. Vieyra tinha em parte razão, se na riqueza, pozição 
e vasto do Brazil, fundava as esperanças da Monarchia Luzitana, e sua 
duração [...]”. Cf. Id., ibid., pp. 367-368.

47 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Car-
valho e Melo. Viena, 19 de novembro de 1756. Id., ibid., p. 367. Em 
1725, o napolitano Giambattista Vico publicou o ensaio  Principij 
d’una scienza nuova d’intorno alla cumune natura delle nazioni [...] 
per la quale si ritrovano i principii di altro sistema del diritto naturale 
delle genti. Napoli, A spese di F. Mosca, 1725. A ideia fundamental 
da sua filosofia da história era o sistema do ciclo ou dos avanços e 
retrocessos (corsi e ricorsi), segundo a qual a vida dos povos decorre 
sempre em forma cíclica (época divina, heróica e histórica). Quando 
uma nação alcança a época da civilização e de florescimento sobre-
vém inexoravelmente a decadência, e sobre a sua ruína erguem-se 
novos povos que percorrerão as mesmas fases evolutivas. Teles da 
Silva aplica estes princípios à América, alertando Sebastião José para 
o grandioso futuro que poderia vir a ter o Brasil. Conforme o elenco 
dos livros da biblioteca de Sebastião José, ele conhecia as idéias 
viquianas (BNL, Col. Pomb., cods. 165-167: Catalogue des livres de 
Sebastien Joseph de Carvalho e Mello envoyé extraordinaire de sa 
Magesté le Roi de Portugal auprés de Sa Majesté Britannique, À Lon-
dres, 1743; Catalogue ou l’on trouve un secours de livres politiques les 
plus remarquables, qui ont été composé par l’instrucion des Ministres 
du Cabinet [...], Londres, 1743; Bibliothèque Britannique, ou Collec-
tion des livres, qu’a dans son cabinet à Londres Sebastien Joseph de 
Carvalho e Mello [...] Pour ce qui concèrne a l’Anglaterre, son comerce 

[...], Londres, 1743. BNL, Col. Pomb., cods. 342-343: Marine d’Angla-
terre. Recueil dans lequel sont contenues les Ordennances de la Marine 
du Roi d’Anglaterre [....], Londres, 1738).

48 Com o alvará de lei de 4 de abril de 1755, que concedia privilégios 
para os naturais do Reino que casassem com índias (ou índios com 
portuguesas), Sebastião José deu base jurídica à política da miscigena-
ção, com o objetivo de fomentar o aumento da população na colônia, 
para promover maior comércio interno e ocupação efetiva do territó-
rio português. Cf. Alvará de Ley de 4 de abril de 1755. Lisboa: Off. de 
António Rodrigues Galhardo, 1755, in Collecçaõ das Leys, Decretos e 
Alvarás que comprehende o feliz reinado del Rey Fidelissimo D. Jozé I 
Nosso Senhor, Desde o anno de 1750 até o de 1760, e a Pragmatica do 
Senhor Rey D. Joaõ o V do anno de 1749. Tomo I, Lisboa, Off. de Antó-
nio Rodrigues Galhardo, 1771, ff. 120r-120v.

49 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 
e Melo. Viena, 19 de novembro de 1756. Carlos da Silva Tarouca, “Cor-
respondência entre o Duque Manuel Teles da Silva e Sebastião José 
de Carvalho e Melo, 1º Marquês de Pombal”, in Anais da Academia 
Portuguesa de História, II série, vol. VI, (1955), pp.  370-371.

50 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 
e Melo. Viena, 10 de fevereiro de 1758. Id., ibid., p. 385.

51 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 
e Melo. Viena, 1 de abril de 1758. Id., ibid., p. 397.

52 Idem, ibidem.
53 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 

e Melo. Viena, 10 de fevereiro de 1758. Id., ibid. p. 385.
54 Tratava-se da Relação abbreviada Da Republica, que os Religiosos Jesui-

tas das Provincias de Portugal, e Hespanha, estabelecerão nos Dominios 
Ultramarinos das duas Monarchias, e da guerra, que nelles tem movido, 
e sustentado contra os Exércitos Hespanhoes, e Portuguezes: formada 
pelos registros das Secretarias dos dous respectivos Principaes Commis-
sarios, e Plenipotenciarios; e por outros Documentos authenticos. [s.l., 
s.n., s.d.]. 68 pp., em 2 colunas. Na BNL, Fond. Res. 4.349 P. (Edição 
bilíngue português e francês, sem a folha de rosto e com uma nota 
manuscrita: ‘Trad. du Portugais de Dom Carvalho depuis Marquis 
de Pombal par Pinaut’. No mesmo exemplar, ainda, o Memoire pour 
servir d’addition e d’ éclaircissement à la Relation abregée, impressa na 
Holanda).

55 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 
e Melo. Viena, 10 de fevereiro de 1758.  Carlos da Silva Tarouca, “Cor-
respondência entre o Duque Manuel Teles da Silva e Sabastião José 
de Carvalho e Melo, 1º Marquês de Pombal”, in Anais da Academia 
Portuguesa de História, II série, vol. VI, (1955), p. 386.

56 Id., ibid.
57 Cf. Id., ibid.
58 Cf. Id., ibid.
59 Cf. Id., ibid.
60 Cf. Id., ibid.
61 Cf. Id., ibid., pp. 386-387.
62 Cf. Id., ibid., p. 396.
63 Cf. Carta do duque Manuel Teles da Silva a Sebastião José de Carvalho 

e Melo. Viena, 1 de abril de 1758. Id., ibid., p. 395.
64 Francisco José Calazans Falcon, A Época Pombalina (Política Econô-

mica e Monarquia Ilustrada). “Ensaios, 83”,2ª ed., São Paulo, Ed. Ática, 
1993, pp. 358ss.

65  António Lopes, Enigma Pombal. Nova Documentação. Tentativa de 
Interpretação. Lisboa, Roma Ed., 2002, pp. 175ss. Neste sentido, Antó-
nio Lopes, grande conhecedor de Sebastião José, é do parecer que não 
foram as ideologias que mais pesaram nas suas decisões. Pelo contrá-
rio, baseando-se nas relações dos embaixadores coevos em Lisboa, a 
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importância das ideologias nas suas motivações, durante a sua admi-
nistração, seria ou nula ou quase. Id., Ibid., p. 215.

66 Em carta sucessiva a de 30 de julho de 1750, dirigida a Francisco 
Xavier, Sebastião José falará claramente na paraguaização das mis-
sões jesuíticas no norte do Brasil. Por isso, nos artigos da  instrução 
pública e secreta ao governador, especialmente no n. 15, fica evidente 
que a monarquia [leia-se Sebastião José] pensava num processo de 
paraguaização da Amazônia. Cf. Marcos Carneiro de Mendonça, A 
Amazônia na Era Pombalina: correspondência inédita do Governador e 
Capitão-General do estado do Grão Pará e Maranhão Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado (1751-1759). “Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro”. T. I, [São Paulo: Gráfica Carioca], 1963, p. 31.
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RESUMO

Neste artigo, compartilhamos os resultados de uma investigação em curso sobre 
dois manuscritos jesuíticos que se mantêm inéditos, o Libro de Cirugía (1725) e 
o Paraguay Natural Ilustrado (1771-1776), escritos, respectivamente, pelo irmão 
jesuíta Pedro Montenegro e pelo padre jesuíta José Sánchez Labrador, privilegiando 
a análise das descrições que os autores fazem de saberes e práticas curativas adota-
das nas reduções da Companhia de Jesus da Província Jesuítica do Paraguai. Mais 
do que constatar a influência exercida pelas teorias médicas vigentes na Europa 
do Setecentos e o diálogo que estes missionários mantiveram com autoridades da 
Medicina e da Farmácia – tanto da Antiguidade, quanto do período moderno –, 
interessa-nos, também, apresentar evidências da apropriação e circulação de sabe-
res e procedimentos terapêuticos nas obras que estes dois jesuítas escreveram, a 
partir de suas experiências nas terras de missão na América.
Palavras-chave: Companhia de Jesus; Província Jesuítica do Paraguai; manuscritos 
de Medicina; apropriação e circulação de saberes e práticas curativas

A COMPANHIA DE JESUS E ARTES 
DE CURAR NA AMÉRICA PLATINA 
SETECENTISTA: UMA ANÁLISE DE 
MANUSCRITOS JESUÍTICOS INÉDITOS

Eliane Cristina Deckmann Fleck
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THE COMPANY OF JESUS AND HEALING ARTS IN LATIN PLATINUM AMERICA: AN ANALYSIS OF JESUITICAL 
UNPUBLISHED MANUSCRIPTS

ABSTRACT
In this article, we share the results of an ongoing research on two Jesuit manuscripts which remain unpublished, the Libro de Cirugía 
(1725) and the Paraguay Natural Ilustrado (1771-1776), written respectively by the Jesuit Pedro Montenegro and the Jesuit priest José 
Sánchez Labrador, emphasizing the analysis of the descriptions that the authors make of knowledge and healing practices adopted in 
the reductions of the Society of Jesus of the Jesuit Province of Paraguay. More than acknowledging the influence exercised by the medi-
cal theories in Europe of the eighteenth century and the dialogue that these missionaries maintained with authorities of Medicine and 
Pharmacy - both of antiquity and of the modern period - we are also interested in presenting evidence of appropriation and circulation 
of therapeutic knowledge and procedures in the works written by these two Jesuits, from their experiences of the missions in America.
Keywords: Society of Jesus; Jesuit Province of Paraguay; Medical manuscripts; Appropriation and circulation of knowledge and healing 
practices. 

LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y ARTES DE CURAR EN LA AMÉRICA PLATINA DEL SIGLO XVIII: UN ANÁLISIS DE 
MANUSCRITOS JESUÍTICOS INÉDITOS.

RESUMEN
En este artículo, compartimos los resultados de una investigación en curso sobre dos manuscritos jesuíticos que se mantienen inéditos, 
el Libro de Cirugía (1725) y el Paraguay Natural Ilustrado (1771-1776), escritos, respectivamente, por el hermano jesuita Pedro Mon-
tenegro y por el padre jesuita José Sánchez Labrador, privilegiando el análisis de las descripciones que los autores hacen de saberes y 
prácticas curativas adoptadas en las reducciones de la Compañía de Jesús de la Provincia Jesuítica del Paraguay. Además de constatar 
la influencia ejercida por las teorías médicas vigentes en la Europa del siglo XVIII y el diálogo que estos misioneros mantuvieron con 
autoridades de la Medicina y de la Farmacia – tanto de la Antigüedad como del período moderno –, nos interesa, también, presentar 
evidencias de la apropiación y circulación de saberes y conductas terapéuticos en las obras que estos dos jesuitas han escrito, a partir de 
sus experiencias en las tierras de misión en la América.
Palabras clave: Compañía de Jesús; Provincia Jesuítica del Paraguay; manuscritos de Medicina; apropiación y circulación de saberes y 
prácticas curativas
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DAS OBSERVAÇÕES E EXPERIMENTALISMOS 
AOS LIBROS DE MEDICINA E DE HISTORIA 
NATURAL: UMA BREVE INTRODUÇÃO

Apesar da significativa produção dos jesuítas sobre 
a natureza e os costumes das gentes do Novo Mundo, 
poucos foram os historiadores que se dedicaram a 
analisá-los, levando em conta seu papel na história 
intelectual do Renascimento e dos inícios do período 
moderno. Historiadores como Di Liscia (2002), Millo-
nes Figueroa; Ledezma (2005), Del Valle (2009) e Asúa 
(2010) se inscrevem em uma vertente historiográ-
fica recente de reavaliação da atuação dos jesuítas na 
construção da chamada ciência moderna, destacando 
o papel que desempenharam na criação de redes de 
conhecimento e na formação de uma epistemologia 
particular no século XVIII. Em seus trabalhos enfati-
zam, sobretudo, a importância dos colégios da Com-
panhia de Jesus instalados nas várias regiões em que 
seus membros atuaram, para a circulação de saberes e a 
prática de experimentalismos, dos quais resultou tanto 
a validação quanto a contestação de práticas e saberes 
consagrados na Europa.1 

 Alguns membros da Companhia, a despeito 
de uma assimilação seletiva de ideias caras à Ilustração, 
produziram notável conhecimento científico baseado 
na observação e na experiência e fundamentado no 
produtivo diálogo que mantiveram com a ciência e a 
filosofia modernas. Esta singular posição se traduziu 
no expressivo número de obras escritas por integran-
tes da Ordem, tais como as “Historias Naturales”2 e as 
“Materias Medicas”3, cuja análise permite a reconsti-
tuição do conhecimento científico por ela apropriado, 
difundido e produzido ao longo do século XVII e na 
primeira metade do século XVIII4. Para além desta 
peculiar condição da Companhia de Jesus, e dadas as 
condições em que se deu o avanço colonial sobre as ter-
ras americanas, somadas à personalidade e aos talentos 
de cada missionário e ao isolamento a que muitos deles 
estiveram sujeitos, é preciso, também, considerar que 
muitos destes registros sofreram inegáveis influências 
das experiências vividas e das trocas interculturais que 
estes padres e irmãos vivenciaram.5 

Esta dupla constatação parece justificar a propo-
sição de estudos sobre o destino dado aos manuscri-

tos [sobretudo daqueles que ainda se mantém inéditos, 
como é o caso do Tratado de Cirugía (1725), de Pedro 
Montenegro, e o Paraguay Natural Ilustrado (1771-
1776), de José Sánchez Labrador, redigidos por padres e 
irmãos da Ordem, nos séculos XVII e XVIII, e aos acer-
vos das bibliotecas jesuíticas logo após a expulsão da 
Companhia de Jesus da América hispânica, em 1767. 
Uma análise dos inventários dos bens da Ordem, por 
exemplo, nos revela a presença de livros, medicamen-
tos, utensílios e instrumentos nos colégios e reduções 
da Companhia de Jesus na América platina, demons-
trando que eles foram, por excelência, espaços de cir-
culação de ideias – mediante a formação de redes de 
conhecimento – e de experimentalismos, que promo-
veram tanto a criação quanto a validação de práticas 
e saberes6. Os dados extraídos nestes inventários evi-
denciam que, em muitos dos colégios e das reduções 
da Ordem, havia pensadores – como proposto pelo 
historiador equatoriano Cañizares Esguerra (2007) – 
que, apesar de habitarem regiões marginais no cenário 
intelectual do período – áreas consideradas apenas e 
tradicionalmente como receptoras de conhecimentos 
produzidos em outras partes do mundo –, foram deci-
sivos na construção de determinados conhecimentos 
sobre o continente americano. 

Para alguns jesuítas, como o padre José Sánchez 
Labrador, “la ‘expulsión’ tuvo paradójicamente una 
repercusión positiva sobre su formación científica”7,  
uma vez que se viram obrigados a organizar os dados 
recolhidos ao longo dos anos de experiência missio-
nária na América e a comunicá-los à luz dos avanços 
científicos do Setecentos8. Fato inquestionável é que 
o missionário jesuíta Sánchez Labrador foi “un para-
digma de toda aquella generación” de padres e irmãos 
que atuaram na América platina no século XVIII, não 
apenas por seu extenso conhecimento sobre a área 
missioneira, mas porque “nada escapo a su curiosidad, 
desde el clima, la geología, la botanica, o la zoologia”.9

Neste artigo, compartilhamos os resultados de uma 
investigação10 em curso sobre dois manuscritos jesuíti-
cos que se mantêm inéditos,11 o Libro de Cirugía e o Para-
guay Natural Ilustrado, escritos pelo irmão jesuíta Pedro 
Montenegro e pelo padre jesuíta José Sánchez Labrador, 
respectivamente, privilegiando a análise das descrições 
que os autores fazem de saberes e práticas curativas ado-
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tadas nas reduções da Companhia de Jesus da Província 
Jesuítica do Paraguai. Mais do que constatar a influên-
cia exercida pelas teorias vigentes na Europa e o diálogo 
que estes missionários mantiveram com autoridades da 
Medicina e da Farmácia – da Antiguidade e do período 
moderno –, interessa-nos, também, apresentar evidên-
cias da apropriação e circulação de saberes e procedi-
mentos terapêuticos nas obras que escreveram, a partir 
de suas experiências nas terras de missão na América.

O TRATADO DE CIRUGÍA, DO IRMÃO JESUÍTA 
PEDRO MONTENEGRO

Para muitos historiadores, o Tratado de Cirugía12, 
de 1725, foi escrito pelo irmão jesuíta Pedro Montene-
gro, autor também da Materia Medica Misionera, de 
1710. Em consulta ao verbete Pedro Montenegro do 
Diccionário Histórico de La Companía de Jesús, e Char-
les E. O’Neill e Joaquin Maria Dominguez, encontramos 
a seguinte informação: “Escribió libros de medicina en 
español y guaraní. Sus principales obras fueron ‘Mate-
ria Medica Misionera’ (1710), con 148 ilustraciones 
hechas por él mismo, y ‘Libro de Cirugía’ (1725), aún 
inédito, que se conserva en la biblioteca del convento 
franciscano de Catamarca (Argentina)”.13

Posicionando-se em relação à polêmica quanto à 
possibilidade de o Libro de Cirugía ter sido escrito por 
um frei franciscano – de nome Pacheco –, o historiador 
jesuíta Guillermo Furlong14 afirmou que “Montenegro 
es el indiscutido autor de la tan zarandeada Materia 
Medica Misionera pero, a nuestro parecer, es el igual-
mente el autor del ‘Libro de Cirugía’ que, en 1916, dio 
a conocer el doctor Félix Garzón Maceda en magna 
y eruditísima historia de la “Medicina en Córdoba”15. 
O texto do Prólogo da obra evidencia que seu autor 
recorreu a “autores clásicos  y que son doctos para la 
Medicina” e que seu maior propósito era o “de reunir en 
un Cuerpo, lo que no he podido hallar en libro alguno, 
cuanto es preciso teniendo que caminar continuamente 
y por diversas partes; no podiendo llevar muchos libros 
que me hallaba falto”16. O Libro de Cirugía, segundo 
Garzón Maceda, possui nove capítulos: 

1 Capítulo: Dispensário Médico, conteniendo 
diferentes fórmulas magistrales de 

medicamentos, para ser administrados por via 
oral o em aplicaciones externas; 2 Capítulo: 
Anatomía del cuerpo humano; 3 Capítulo: El 
tratado de sangrar; 4 Capítulo: enfermedades 
de la cabeza; 5 Capítulo: Enfermedades del 
pecho; 6 Capítulo: Enfermedades de la cavidad 
abdominal; 7 Capítulo: Enfermedades de las 
Mujeres; 8 Capítulo: Tratado de las Fiebres; 9 
Capítulo: Tratado sobre el pulso: orina y crisis. 
Algunos tratamientos quirúrgicos; medidas 
para curar el ‘morbo gálico’ y el Escorbuto. 
Se Cierra el Tratado de los Pronósticos con 
tablas que muestan la complexión y aspecto 
de los siete planetas y los doce signos celestes, 
entre los cuales está la luna y los dias más 
convenientes para evacuar los humores, por 
medio de las sangrias o purgantes. […] Es lo 
más completo que ha circulado y lo de mayor 
mérito que puede hallarse entre los códices 
médicos coloniales que han llegado hasta 
nosotros […].17

Considerando a formação que Montenegro teve 
como aprendiz no Hospital General de Madrid e os 
procedimentos terapêuticos empregados pelos médicos 
e cirurgiões à época – que previam sangrias, ingestão 
de ervas medicinais, fricções, aplicação de ventosas e 
emplastros com os mais variados ingredientes e cata-
plasmas, bem como amputações e correções de desvios 
ósseos – e o ofício a ele atribuído no Catálogo – o de 
cirurgião –, pode-se inferir quais as atividades que viria 
a desempenhar nas missões da Companhia de Jesus na 
América. 

Acreditamos que Montenegro pôde, efetivamente, 
exercer tanto as funções de boticário, de “enfermero” e 
de cirurgião, pois adquiriu junto ao Hospital Geral de 
Madri “amplia práctica tanto médica como quirúrgica 
y en farmacopea hispánica”. A esta “formación, empí-
rica al parecer, pues no obtuvo nunca título de médico”, 
somou-se “un verdadero talento de observación, [que] 
le permitió adquirir un sólido conocimiento de nues-
tra aún desconocida botánica médica”18. A atuação de 
irmãos jesuítas nesta função é confirmada por Pablo 
Pastells: “se señalaran enfermeros en cada pueblo y 
llevaran las medicinas ordinarias, como son: vento-
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sas, lancetas, panos para hilar y vendar, sal, cuchillos 
para foguear, azufre, ajos, piedra de San Pablo, miel 
de abejas, 12 hamacas, por lo menos, para los enfer-
mos”19. Além disso, de acordo com Martin e Valverde20, 
o irmão Montenegro “fue nombrado cirujano de los 
pueblos e San Borja, San Miguel de la Candelaria y del 
Ytapuã en 1705”, segundo consta em documento publi-
cado em Pastells (1933).

A menos documentada das três atividades que 
Montenegro desempenhou é, sem dúvida, a de “ciru-
jano (chirurgus)”. Sabe-se que Montenegro participou 
dos conflitos decorrentes da disputa pela Colônia de 
Sacramento entre portugueses e espanhóis21, e que “(...) 
en 1705 volvemos a tener noticias de él; esta vez en 
un certificado extendido por el capitán de coraceros 
Andrés Gómez de la Quintana, en ocasión del sitio 
de la Colonia del Sacramento, para cuya empresa los 
jesuitas armaron y condujeron un ejército de 4.000 
indios guaraníes, donde venía, ‘como cirujano para 
curar heridos’, junto con otros religiosos, el hermano 
Montenegro”.22 23 

Além deste documento oficial24, que refere a sua 
participação como cirurgião junto a uma milícia de 
soldados indígenas, algumas informações, apesar de 
mínimas, podem ser encontradas na Materia Medica 
Misionera, de 1710, como se pode constatar nesta pas-
sagem em que Montenegro refere o sucesso de um pre-
parado à base da raiz de orozús: “Esto tengo con más de 
cuatro hecho la experiencia, que atravezados el pecho 
de lanzas y balas,25 en las guerras que me hallé, que 
nadie pensaba que los tales pudiesen vivir 24 horas”26. 
Ou, então, nesta passagem na qual refere que comba-
teu as “camaras de contagio” – “diarreas sanguinolen-
tas causadas pelas “muchas lluvias; y poco abrigo, y no 
tener mas que carne, y aquella flaca”27 28 – que haviam 
atingido os soldados com arrayán e arazá, plantas 
que nasciam em “abundancia sobre la Colonia de San 
Gabriel”.29

Também nas reduções, Montenegro parece ter 
convivido com situações que requeriam mais do que 
os conhecimentos próprios de um enfermeiro ou boti-
cário, como esta em que um indígena teve “una dis-
locación, con grave contución del espinazo y rodilla 
de un Indio, que por recojer guabirás se cayó del 
arbol sobre piedras, quedando alli casi muerto”30. No 

entanto, ele afirma ter recorrido a um um bálsamo de 
Yuquírípeí, que “mitigó los dolores, y quitó la inflama-
cion en 24 horas”31 32. Em outra passagem, Montene-
gro ressalta os benefícios da utilização “del ungüento 
del Guní-elemí” – já referido por Andres Alcazar, 
médico e professor em Salamanca, autor de livros de 
cirurgia, com destaque para um deles, no qual aborda 
o tratamento de feridas na cabeça (1582)33 –, que “es 
admirable en las heridas penetrantes del pecho y ven-
tre, porque saca las materias y sangre de lo interno 
por la herida y el ardor de la llaga al mismo tiempo” 
e, também, nas “quebraduras de los huesos y graves 
contorciones oseas […] como yo me he valido y me 
valgo de el”.34

Sabe-se que os “libros de medicina” manuscritos 
circulavam de redução em redução, sob a forma de 
cadernos, sem especificação de seu autor, e, ainda, que 
estes cadernos eram copiados para que as receitas não 
se perdessem35. Um deles, denominado Pojhã Ñana36 
– redigido quase inteiramente em guarani e atribuído 
ao irmão jesuíta Marcos Villodas37 – se encontra na 
Wellcome Library de Londres, razão pela qual é deno-
minado de Ms. W. L. Londres38. O Manuscrito Villo-
das, como também é conhecido, se constitui, segundo 
a pesquisadora paraguaia, em um dos poucos no qual 
o missionário revela que aprendeu – com os indíge-
nas guaranis – algumas práticas médicas e, sobretudo, 
formas de diagnosticar doenças, o tipo e a duração do 
tratamento, bem como uma classificação das plantas 
medicinais. 

Considerando que este manuscrito foi divulgado 
quinze anos depois daquele que Pedro Montenegro 
escreveu em 1710 e que ele coincide com o ano de 
divulgação do Libro de Cirugía, atribuído também ao 
irmão jesuíta, é plausível supor que no Pojhã Ñana, 
do irmão Marcos Villodas, muitos dos diagnósticos, 
de princípios humoralistas,39 das virtudes medicinais 
de certas plantas e a indicação de tratamentos tenham 
sua origem no “libro de medicina” escrito em 1710. As 
evidências da apropriação de saberes ou da reprodu-
ção de certas receitas40 presentes na Materia Medica 
Misionera podem ser constatadas, por exemplo, nos 
procedimentos terapêuticos indicados para o trata-
mento de “llagas viejas”, uma vez que o irmão Villodas 
recomenda:
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Hay varias formas de llagas viejas, las que 
afectan la parte interna del cuerpo, otras que 
producen hinchazón/inflamación en la carne 
y otras que afectan la piel, otras producen 
pequeños agujeros en la carne del paciente, y 
producen pus. [...] [Hay las] que afectan los 
nervios y otras que afectan hasta los huesos. 
[...] si se le aplica el cocimiento del zumo de 
tabaco mata rapidamente todo tipo de gusanos 
de la carne. Y para que sea más eficaz cocer con 
tabaco o vinagre, y que se lave correctamente el 
gusano de la llaga con orín (humano), cuantas 
veces sea necesario. [A la par se recomenda 
emplear el zumo de juapekã como brebaje]  
Que se le dé el siguiente remedio para que 
transpire su cuerpo, coger once o doce raíces 
de juapekã de una pulgada, diez raíces de 
tarope. Un puñado de kapi’i kati, además, 
un puñado de cardo santo. [...] [Deve-se] 
frotar adecuadamente todas las razíces y 
machacarlas. Y cocer debidamente con 
cardo santo, se le añadirá seis vasos de agua. 
Después sacar del fuego [...] y dejar reposar 
adecuadamente el cocimiento durante la 
noche, recalentarlo al amanecer. Y colar 
para extraer el zumo, luego colocarlo en un 
cántaro.41

Na Materia Medica Misionera, o irmão jesuíta 
Montenegro recomenda que “Para curar llagas de las 
piernas [...] [deve-se] Mascar una oja de tabaco, y apli-
carla sobre las llagas tambien las cura”42. Quanto ao uso 
medicinal do tabaco, ele observa43:

 
Hallanse en estas Misiones dos diversas 
especies de Tabaco; [el] mas fuerte y mas 
eficáz para el uso de medicinas, que piden ó se 
requieren movimiento violento [...] La yerba 
del Tabaco es tan alabada de los antiguos, 
que llegaron á llamar la yerba sagrada, 
otros, yerba santa. [...] Mata las lombrices y 
gusanos chatos, y otras cualquier sabandija 
que se cria en los cuerpos, por malos 
mantenimientos. Sus ojas secas mascadas 
muy bien, y aplicada[s] á las heridas, ó [p.] 350 

/ó llagas sordidas y putridas, ó aquellas que ya 
hacen materia, las mundifica, y las cura, y lo 
mismo hace en las muy viejas y sucias.44

As virtudes medicinais do taropé, referidas por 
Villodas no Ms W. L. Londres, foram também desta-
cadas por Montenegro na Materia Medica Misionera, 
de 1710:

El Taropé, ó contra yerba del Perú está lo mas 
de estas tierras muy abundante de ella, y casi 
todos los Indios la conocen (...).Tiene virtud 
potentisima contra las mordeduras de las 
fieras, que arrojan de si ponzoña fria, como 
es la vibora, culebra, aspid, ceraste, escuerzo, 
zapos, y semejantes. El cocimiento de dos 
dragmas de su raiz tomado caliente con un 
poco de miel de avejas, deshace los grumos de 
sangre estravenada en las cavidades del pecho 
y vientre.45

 
Como se pode constatar, em ambos os “Libros 

de medicina” – Materia Medica e Pojhã Ñana –, tanto 
as enfermidades quanto as terapêuticas e as plantas 
medicinas indicadas por suas virtudes se aproximam 
– e até se repetem – de forma muito significativa, o 
que nos leva a considerar plausível que as versões dos 
manuscritos que circularam posteriormente àquele 
que originalmente Pedro Montenegro escreveu pro-
curaram reproduzir recomendações e procedimentos, 
de forma que missionários e indígenas pudessem – de 
forma mais eficiente – contornar os efeitos de cer-
tas enfermidades sobre as nascentes cristandades na 
América. 

O PARAGUAY NATURAL ILUSTRADO, DO PADRE 
JESUÍTA JOSÉ SÁNCHEZ LABRADOR

O autor do Paraguay Natural Ilustrado nasceu em 
La Guardia, cidade de La Mancha, no dia 19 de setem-
bro de 1714 ou 1717. Ingressou na Companhia de Jesus 
em 5 de outubro de 1731, de acordo com Ruiz Moreno 
(1948), ou em 19 de setembro de 1732, segundo Sainz 
Ollero et al. (1989). Iniciou seus estudos de Filosofia 
no Colégio de Valladolid, interrompendo-os para via-
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jar ao Rio da Prata em 1734, acompanhando o Padre 
Antonio Machoni. De 1734 a 1739, estudou Filosofia 
e Teologia na Universidade de Córdoba, concluindo 
sua formação no verão de 1739. Entre os anos de 1741 
e 1744, atuou como professor na mesma cidade, dedi-
cando-se, concomitantemente, aos estudos de Histó-
ria Natural. 

Assim como muitos outros padres e irmãos jesuí-
tas que o precederam nas terras de missão americanas, 
Sánchez Labrador não se dedicou, exclusivamente, à 
conversão dos indígenas, mas também ao estudo da 
fauna e da flora americana que observou nas diver-
sas regiões da Província Jesuítica do Paraguai em que 
atuou como missionário46. De acordo com alguns 
de seus biógrafos, entre 1747 e 1757, o padre jesuíta 
atuou junto às reduções de San Francisco Xavier, 
Santa Maria la Mayor, La Cruz, Santo Thomé e San 
José47. A partir de 1757, passou a atuar em Apósto-
les (Santos Apóstolos ou Apóstolos São Pedro e São 
Pablo), tendo como companheiros os padres Lorenzo 
Ovando e Segismundo Asperger, este último, reco-
nhecido por sua atuação como médico e boticário. 
Sabe-se que, dois anos depois, lecionou Teologia no 
Colégio de Assunção, e que no ano seguinte (1760), 
missionou entre índios Mbayás, Guanas e Guaranis, 
que, mais tarde, formariam a redução de Nuestra 
Señora de Belén. Em 14 de agosto de 1767, logo após 
seu regresso de uma viagem às missões de índios Chi-
quitos, Sánchez Labrador foi informado do decreto de 
expulsão dos jesuítas da Espanha e de suas colônias 
no Ultramar48. Em 1768, chegou à Itália, estabelecen-
do-se em Ravena, onde permaneceu por 30 anos e foi 
Superior de uma das casas que a Companhia de Jesus 
possuía na cidade.

O manuscrito original do Paraguay Natural Ilus-
trado49 encontra-se sob a guarda do Arquivo Romano 
da Sociedade de Jesus (ARSI), em Roma50, e se subdi-
vide em quatro tomos – perfazendo um total de 1.852 
páginas –,51 que reúnem informações sobre geografia, 
geologia, zoologia e botânica52 da vasta região que com-
preendia a Província Jesuítica do Paraguay. O propósito 
de reunir e oferecer “la naturaleza de un País, tan poco 
conocido por sus producciones naturales, quanto pre-
conizado por otros títulos”, fica evidente nesta passa-
gem da Introdução do Tomo I da obra: 

Pocos ignoran, que estas dos palabras Historia 
Natural dan a entender mucho. Si la Historia 
Natural es univeral, espressa un conocimiento, 
y la descripciíon de todos los seres, y cosas, 
que componen el universo, quanto en si es. 
La historia de los cielos, de la Atmosphera, 
de la Tierra, de todos los phenomenos, que 
acontecem en el mundo, y aun la del mismo 
Hombre.53 

Acredita-se que o valioso manuscrito tenha se 
mantido inédito ao longo desses anos, devido a inúme-
ros fatores, dentre os quais podemos destacar o número 
de volumes que a compõem, a lentidão dos trâmites 
burocráticos de censura editorial (civis e eclesiásticos) 
e os custos de impressão no Setecentos. Não se deve 
desconhecer, também, que em 1776, ano em que Sán-
chez Labrador concluiu a escrita da obra, a Companhia 
de Jesus ainda não havia sido restaurada, o que, certa-
mente, contribuiu para que ela permanecesse inédita54. 
Soma-se a estes fatores o fato de que autores como José 
Luis Molinari (1938), Guillermo Furlong (1948), Aní-
bal Ruiz Moreno (1958), Héctor Sainz Ollero; Hélios 
Sainz Ollero; Francisco Suárez Cardona e Miguel 
Vázquez de Castro Ontañón (1989) e Mariano Castex 
(1963; 1968) limitaram-se a fazer publicações parciais 
de certos tomos, livros e capítulos do Paraguay Natural 
Ilustrado, sendo que, na maioria das vezes, não indica-
ram as referências completas dos excertos selecionados.

Considerando-se, especificamente, a Parte 
Segunda da obra, constata-se que Sánchez Labrador 
empregou critérios de classificação próprios da botâ-
nica, tais como taxonomia, morfologia, anatomia e, 
também, considerou aspectos etnobotânicos e relati-
vos aos tratos culturais, que, até meados do Setecentos, 
eram tratados isoladamente por outros cientistas, o que 
é confirmado na afirmação que faz na abertura deste 
tomo:

no se trata qui de dar una Notícia ayuna, y 
enxuta de las Plantas del Paraguay, sino, en 
quanto se há podido, formar una Botanica de 
las que produce este País, considerado hasta 
ahora con casi, ningun cuidado, e empeño 
[...] Muchos auctores restringen la Botanica à 
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solo el conocimiento de las Classes, Generos, 
y Especies de las Plantas; à su exterior forma, 
y la descripción de todas sus partes. Estoy  de 
acuerdo, que su objeto comprehenda todo el 
Reyno de los vegetables, en todo sus estados, 
en todos sus usos, y em todos sus respectos.55

Cada planta descrita por Labrador está precedida 
por descrições morfológicas e ecológicas, seguidas por 
informações sobre sua utilidade, além do seu método 
de obtenção e cultivo. Dentre as plantas apresentadas, 
se encontra o cupay (Copaifera sp.), nome vernáculo 
atribuído a diversas espécies nativas, produtoras de 
óleos essenciais terapêuticos, que foram empregadas 
nas reduções jesuíticas na preparação de diversos bál-
samos, úteis no tratamento tanto de lesões externas 
quanto da varíola. Ao longo deste tomo, o jesuíta tam-
bém apresenta uma série de advertências, tendo em 
vista o êxito na busca e no emprego de determinado 
vegetal, procedimento que está em plena sintonia com 
a afirmação que faz na Introdução: “Es verdad, que aún 
la Historia Natural de um solo País es un sugeto de bien 
basta extensión, por lo respectivo a sus materiales: por 
lo que en su descripción se hace indispensable grande 
cuidado, y circunspección en la pluma”.56

Para além das virtudes medicinais das plan-
tas, padre Sánchez Labrador também sistematizou 
as propriedades terapêuticas das pedras bezoares57. 
O primeiro Livro da Terceira Parte da obra, intitu-
lado Animais quadrúpedes, conta com um capítulo [o 
sétimo, intitulado De las Piedras Bezares], que trata, 
especificamente, das origens dos bezoares, das falsi-
ficações, das espécies existentes, de suas virtudes e de 
outros tipos dessas pedras. Vale observar que ao longo 
do quinto capítulo do terceiro Livro da Segunda Parte 
do Paraguay Natural Ilustrado, intitulado Los Arboles 
en Particular, o jesuíta também faz referências às vir-
tudes medicinais das pedras bezoares e à sua utilização 
tanto por europeus e orientais quanto pelos indígenas 
da Província Jesuítica do Paraguai. Nestes dois capí-
tulos, o jesuíta ressalta que tanto o bezoar ocidental 
quanto o bezoar oriental possuíam suas virtudes rela-
cionadas com a quantidade de sal volátil alcalino e sul-
fúreo que continham, sendo também bastante oleosos 
e contribuindo para a limpeza dos ácidos do corpo. 

Por possuírem estas propriedades, os bezoares seriam 
diaforéticos, provocariam o suor, sendo bons contra os 
venenos, dissipando as vertigens da cabeça e as palpi-
tações do coração, e também matando as lombrigas.58

Padre Labrador dedicou-se, ainda, às virtudes 
medicinais dos insetos, apresentando seus empregos 
pelos grupos indígenas com os quais contatou na con-
dição de missionário. É no Terceiro Livro da Quarta 
Parte da obra que o autor trata d “Os Insetos”, sendo 
que no último capítulo, aborda a utilidade dos insetos 
na Medicina, dentre os quais se encontram os escor-
piões, as aranhas, os percevejos, os besouros, os grilos, 
as formigas, as moscas, os piolhos e as sanguessugas59. 
Interessante observar que na documentação jesuítica 
são recorrentes as menções a acidentes com animais 
venenosos, como serpentes, escorpiões e aranhas, que 
podem ser atribuídas tanto ao ambiente natural em 
que as reduções se estabeleceram quanto a desordens 
climáticas, tais como secas ou enchentes, que podem 
ter favorecido a sua proliferação ou deslocamento para 
outras regiões. A propósito, dentre as plantas que o 
irmão Pedro Montenegro refere para uso específico em 
acidentes com animais peçonhentos, está o “taropé”, 
popularmente conhecida como “figueirilha”, perten-
cente à espécie Dorstenia brasiliensis Lam., e que, em 
trabalhos atuais, é referida por suas propriedades antio-
fídicas, diaforéticas e antifebris. 

Segundo Sánchez Labrador, algumas regiões da 
Província Jesuítica do Paraguai, como a do Chaco, 
apresentavam clima muito quente e úmido, portanto, 
bastante propício para a proliferação de insetos. Estes 
pequeños vivientes estavam, segundo ele, presentes na 
água, no ar e na terra, adornados ou não com asas, 
possuindo sempre uma simetria em seu todo, razão 
pela qual suas partes demonstrariam a sabedoria do 
Auctor, numa referência ao Criador. O jesuíta classi-
fica os insetos por famílias, distribuindo-as entre os 
que voam, os que se arrastam ou os que parecem que 
se arrastam. Entre essas famílias existiam, segundo ele, 
distinções quanto aos corpos dos insetos, que pode-
riam se constituir de anéis, nós, placas e outras divi-
sões. Afirma, ainda, que os insetos, diferentemente de 
outros animais, não tinham reconhecidas suas virtudes 
terapêuticas porque depreciavam estes animalillos por 
seu tamanho.60
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Além das enfermidades para as quais eles seriam 
eficientes, o jesuíta se detém nas formas de preparo 
destes insetos para que fossem ingeridos como medi-
camentos. Cabe ressaltar que as indicações feitas pelo 
jesuíta Sánchez Labrador, assim como as feitas por 
outros homens de ciência do período, tanto na Europa 
quanto na América, levam em consideração os pres-
supostos da teoria humoralista hipocrático-galênica61, 
segundo a qual a saúde era assegurada pelo equilíbrio 
entre os humores que compunham o corpo humano. 
Percebe-se que Sánchez Labrador fundamenta o 
emprego terapêutico de certos insetos a partir de pres-
supostos da teoria humoralista, na medida em que o 
emprego da medicina dos contrários – o uso de con-
travenenos – leva o enfermo a expelir os excessos dos 
humores em desequilíbrio, através do sangue, das fezes, 
da urina, do vômito e de demais formas de excreção. 
A apropriação da teoria hipocrático-galênica fica tam-
bém evidenciada em várias outras passagens, como na 
referência que o jesuíta faz à náusea provocada pela 
ingestão de piolhos, que consistiria, segundo ele, justa-
mente, na maneira de o corpo eliminar a febre.62 

É importante lembrar que, ao longo das mais de 
trezentos e setenta páginas deste livro, Sánchez Labra-
dor recorre a vários autores europeus para legitimar 
suas afirmações e descrições das indicações terapêuti-
cas e modos de preparo dos insetos. Aliás, fica bastante 
evidente que Sánchez Labrador se valeu tanto de suas 
próprias observações, a partir de expedições que rea-
lizava pela região platina, acompanhado de indígenas, 
quanto de obras de autores clássicos e contemporâneos, 
muitas delas redigidas por outros jesuítas, como os 
padres Alonso de Ovalle (1601-1651) e Athanasius Kir-
cher SJ. (1601-1680)63, ou por cientistas leigos, com os 
quais estabelecerá um interessante diálogo, tais como 
os médicos Caspard Bauhin (1560-1624), Robert James 
(1703-1773), Nicolás Lemery (1645-1715), Esteban 
Geoffroy64 (1672-1731), Jacques-Cristophe de Bomare 
(1731-1807), Marcial65 (38/40 d.C.-?), Dioscórides66 
(40 d.C.-90 d.C.), Martin Lister (1638-1712), Johann 
Schröder67 (1600-1664) e Cláudio Galeno68 (129-
199/217 d.C.). 

 A referência a Galeno pode ser encontrada 
na passagem em que refere a utilização de “agua des-
tilada de Moscas [...] contra los males de los ojos; para 

servirse de ella la mezclan con una yema de huebo, y 
forman emplasto. Galeno aprueba este remedio”69. Ao 
tratar das propriedades terapêuticas do mel das abe-
lhas, Labrador deixa bastante evidentes as leituras que 
realizou e os autores nos quais se baseava: “Otras virtu-
des excelentes dela Miel podrán leerse en las Pharma-
copeas Matritense, de Lemery, Palacios, James, etc”70. 
Mas, ao referir-se à cera de abelha, o jesuíta demonstra 
não somente conhecer a obra de Lemery, como mani-
festa sua discordância em relação ao já afirmado por 
ele: “Lemery juzga, que no hay mas cera virgen, que la 
que en las colmenas se llama propolis, y en Guarani 
Eybora; que es una especie de Matice dorado, o rubi-
cundo, el qual contiene mucho oleo, y poca sal volátil 
acida. Es error este de Lemery, y solo impropriamente 
puede la Propolis llamarse Cera Virgen”.71

Em outra passagem, que trata, especificamente, das 
sanguessugas, o jesuíta irá ressaltar as acertadas reco-
mendações feitas pelo mesmo Lemery: “Para aplicar 
las sanguijuelas son necessarias algunas precauciones, 
que podran verse en el Diccionario de Drogas Simples 
de Lemery. Este Auctor enseña, que si por casualidad, 
bebiendo agua, se trago alguna sanguijuela, luego o se 
beba agua salada en abundancia, porque con ella desiste 
este insecto de atormentar; y que después se purgue con 
Mercurio dulce, u otra composición Mercurial”.72

O diálogo que Labrador mantinha com as concep-
ções e obras produzidas por outros homens de ciência 
da Companhia de Jesus fica atestado nesta passagem, 
na qual faz referência aos escorpiões, mencionando que 
“Cree el P. Kircher que los Alacranes atrahen el veneno 
por cierta virtud magnética; pero Hoffmann /in Medic. 
Rat. Syst. tom. P. 2. Cap. 2. §. 27. lo tiene por fabula, 
que atraiga por magnetismo”73. É certo que o jesuíta 
exilado manteve também contato com outros membros 
da Companhia, como se depreende de duas passagens 
extraídas do Libro III, da Parte Segunda, do Paraguay 
Natural: “En la belíssima especula de la ciudad de Bolo-
nia, nos mostraron la hierba del Paraguay entre las pro-
ducciones vegetables, y raras de las Índias. [...] Referi 
despues esta noticia al P. Diego Moreno, de la Província 
de Chile, que a la sazon se hallaba em Ravenna, sugeto 
grave, y de gran discernimiento”.74

Para abordar as propriedades terapêuticas de ara-
nhas e de suas teias, Sánchez Labrador recorre aos tra-
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balhos tanto de Martin Lister quanto de Robert James, 
como se pode constatar nas passagens que destacamos. 
Em relação ao primeiro autor, o jesuíta afirma que em 
seu “/Tractat. De Araneís/ [Lister] las atribuye muchas 
facultades medicinales; pero se desean buenas pruebas, 
fundadas en experiencias”75. Na referência que faz ao 
segundo, Labrador não apenas recorre a James para 
legitimar as virtudes e o mais adequado procedimento 
terapêutico, como para reforçar sua eficácia a partir 
de experiências bem sucedidas e de registros que a 
comprovam:

James escribe que se ha de tomar una vez una 
hora antes que venga el paroxismo; y otra vez 
quando ya esta próximo a venir. Dice, que le 
informaron, que los indianos en la Carolina 
Septentrional, tiene grande confianza en este 
remedio para el dicho mal, a que están muy 
expuestos. Añade, que un amigo suyo, que 
había estado muchos anos en aquellas tierras, 
le asseguro, que el mismo había sanado de 
aquel mal con la tela de Araña. Concluye 
James, y de hecho, la experiencia misma 
confirma la eficacia de este remedio para sanar 
las calenturas, que vienen con frío76. 

Este recurso narrativo de legitimação pode ser 
também observado em outras duas situações, nas quais, 
ao referir-se à cochonilla, o jesuíta respalda suas des-
crições em autores como Geoffroy, Schröder e Lemery:

Geoffroy dice, que se usa la cochonilla para 
todos aquellos fines, a los quales sirve el 
Chermes. [...] En los Pasmos delas Quixadas, 
en que estas se aprietan de modo que se cierra 
fuertemente la boca, son excelentissimo, y 
prompto remedio, cogese un pedacito de 
Grana, (que es la substancia de los Gusanos) 
como una Almendra; desliese en vino; abrese 
la boca del enfermo con algún palito, y se le 
hecha en ella la dicha infusión algo tíbia con 
una cuchara: luego sele desetan los nervios, y 
habla. Practique este remedio en una ocasión, 
que llamado a confessar una enferma en la 
ciudad de Buenos Ayres, la encontré con 

el referido Pasmo. Pudo por este medio 
confessarse a satisfacción. De otras virtudes 
dela Grana, vease Schroder en el Libr. citad. 
Geoffroy. Lemery.77

Schröder será novamente mencionado na des-
crição que Labrador faz das virtudes medicinais dos 
besouros: “Dice Schroder, que el aceyte hecho de la 
infusión de estos insectos, puesto en el oído, o instilado 
en la oreja, quita los dolores de los oídos, yla sordera”78. 
Mas esta não será a única forma de preparo dos esca-
rabajos , uma vez que Labrador irá destacar também 
“El modo mejor de hacerlos polvo, segun Hartmannes, 
es este: meter algunos escarabajos en un vaso de tierra; 
taparle bien, y ponerle al sol a secar; después moerlos 
hasta queden polvo”.79 

Referindo-se à utilização terapêutica de piolhos, 
Labrador descreve e, ao mesmo tempo, desacredita 
uma das práticas adotadas, afirmando que “En quanto 
a el uso externo, sirven para los Ninõs [os indios], que 
padecen supressión de orina: suelen poner vivo un 
Piojo en el Cañoncito, que con la titilación se ensan-
cha, y da lugar a que la orina salga. Schroder no apru-
eba esto”80. Por outro lado, ressalta a eficácia de outra 
forma de utilizá-los, sobretudo, por assegurar, em uma 
perspectiva humoralista, a retomada do equilíbrio: 
“Densele al enfermo al principio del paroxismo cinco, 
o seis, y que los trague, o mas o menos, según se juzgare 
conveniente. Nota muy bien Lemery, que por ventura 
al asco, y nausea, que siente el paciente al tomarlos, 
conduce para expeler la calentura mas, que el mismo 
remedio”. 81

 Por sua condição de autor erudito, o jesuíta 
Sánchez Labrador produziu uma obra em que fica, 
portanto, evidente a “necessidade de um comentário 
autorizado da parte de quem é suficientemente ‘sábio’ 
ou profundo”82. Entretanto, o que chama a atenção, 
especificamente, neste livro do Paraguay Natural, não 
são as recorrentes remissões e evocações aos conheci-
mentos de autoridades reconhecidas, mas as menções 
que Labrador faz às contribuições de outros sujeitos, 
no caso, os indígenas, a quem denomina de inteligen-
tes e sábios em algumas situações. Em uma das des-
crições sobre a utilização terapêutica de grilos (quiyu, 
em guarani), encontramos menção aos indígenas que 
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Labrador denomina de inteligentes, os quais atuavam, 
segundo ele, como curandeiros83: 

En el Paraguay un inteligente los preparaba, 
como ya digo. Cocía levemente unos Grillos, 
les sacaba las tripas, molía lo demás; y estos 
polvos daba en licor conveniente alos que 
padecían dela orina: fluía esta, y quedaba 
aliviado el paciente. Otro tostaba dos Grillos 
en una cazuela de barro, los molia; yen un 
poco de vino, o de agua bien cocida, o de 
Chicha (Aloxa) de Maiz los daba a beber 
al enfermo, que padecia dela retención de 
la orina; obraba luego el buen efecto. Por el 
contrario si la enfermedad era de demasiado 
fluxo de orina, le daba al enfermo un solo 
Grillo sin tostar, machacado, yen infusión de 
un poco de agua tíbia.84

Labrador também descreve outra prática de utili-
zação dos quiyus, que parece ter sido bastante comum 
entre os indígenas. Os grilos, segundo o jesuíta, deve-
riam ser enfiados ainda vivos “en un palito, como assa-
dor; tuestalos al fuego, y ya tostados muelelos en un poco 
de vino caliente: este vino mezclado con los Polvos de los 
Quiyus, daras al indio, o india, que padeciere la reten-
ción de orina, y esta poco a poco fluirá con feliz suc-
ceso”85. Em outra ocasião, ele afirma que presenciou dois 
inteligentes e sábios indígenas preparando grilos, com o 
propósito de curar um índio que se encontrava enfermo, 
e que o procedimento teve resultados positivos. 

Essa prática de nomeação ou adjetivação dos indí-
genas traz consigo um caráter de distinção, na medida 
em que não são iguais aos cientistas europeus, mas se 
diferenciam dos demais indígenas. François Hartog 
explica que a nomeação do outro faz parte do processo 
da retórica da alteridade e envolve, principalmente, 
a classificação deste outro, que seria essencial, pois 
“classificando o outro, classifico-me a mim mesmo e 
tudo se passa como se a tradução se fizesse sempre na 
esfera da versão”86. É importante considerar, ainda, que 
a distinção que Sánchez Labrador fez entre indígenas 
“’más racionales’ y ‘menos racionales’” se baseou no 
uso que estes faziam das espécies vegetais como medi-
camentos, porque para “él la medida de la lógica se 

daba en relación con el acercamiento al mundo natural, 
utilizando y aprovechando sus ventajas, a la vez que se 
despreciaba lo sobrenatural (el shamanismo, la magia 
en suma), prueba clara de irracionalidad”87.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhos recentes têm apontado tanto para a pre-
missa de que irmãos e padres da Companhia atuaram 
decisivamente na implantação de uma cultura científica 
nas terras de missão americanas quanto para aquela 
que destaca a indiscutível contribuição dos indígenas 
para este conhecimento científico, que viria a ser difun-
dido através da eficiente “rede de agentes da Compa-
nhia”88, encarregada de promover sua circulação entre 
os colégios jesuíticos da América e os da Europa. Para 
a doutora em Farmácia Sabine Anagnostou (2011), se 
a história natural e a farmácia missioneira podem ser 
consideradas como “as duas facetas principais do natu-
ralismo jesuítico na América do Sul”, por outro, não 
devem ser percebidas como “precursoras deficientes 
das ciências atuais ou como cópias insuficientes dos 
modelos europeus, mas como formas independentes e 
singulares da história da ciência”89. Esta singularidade, 
segundo ela, fica evidenciada na “experimentação e na 
incorporação do saber etnofarmacêutico indígena”, que 
decorreu da “posição relativamente imparcial e aberta 
dos jesuítas frente aos indígenas, baseada na espiri-
tualidade inaciana”, que possibilitou “um intercâmbio 
intenso e persistente no campo da medicina”.90 

O Libro de Cirugía, do irmão jesuíta Pedro Mon-
tenegro, mais do que comprovar “sus aficciones desde 
niño y su estudio favorito – la virtud de las plantas para 
curarse con ellas y a sus projimos” – e o “ingenio” e a 
erudição e do jovem galego formado no Hospital de 
Madri, nos revelam um Montenegro pensador – um 
autor de Botica – que põe à prova os conhecimentos 
dos autores clássicos “por la esperiencia” e que investe 
“el tiempo aberiguando poco a poco las virtudes [das 
plantas]”, não se limitando à compilação de virtudes, 
receitas e procedimentos terapêuticos divulgados nos 
tratados que ele tão bem conhecia. Condição que, aliás, 
o levou a afirmar que as plantas que havia descrito não 
se encontravam “en ninguno de los herbarios escrito-
res, ni tampoco en ninguna otra parte”. 91 
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Diferentemente da Materia Medica e do Libro de 
Cirugía, escritos pelo irmão Montenegro, durante seu 
período de atuação como missionário na América, e da 
vasta obra que foi elaborada pelo padre Sánchez Labra-
dor durante seu exílio na Itália, o Manuscrito Villodas 
foi redigido quase inteiramente em guarani, recorrendo 
a “el hablar cotidiano de los autóctonos”. Para além de 
seu ineditismo e desta distinção, o “manual de enferme-
dades y sus respectivas formas de curar”92 não se detém 
na explicação das virtudes das plantas, na indicação 
de certos procedimentos terapêuticos, na preparação 
e na duração da administração dos remédios – como 
ocorria nos demais manuscritos da época escritos em 
castelhano –, privilegiando a descrição detalhada dos 
sintomas das doenças, o que acentua sua finalidade 
prática e o torna bastante singular.

Quanto aos registros que o padre jesuíta Labra-
dor fez dos saberes e das práticas curativas indígenas 
no Paraguay Natural Ilustrado – com destaque para o 
emprego de plantas, pedras bezoares e de insetos –, estes, 
seguramente, levaram em conta tanto as obras que con-
sultou durante seu período de formação e atuação na 
Província Jesuítica do Paraguay quanto o diálogo que 
estabeleceu com outros homens de ciência – durante 
seu exílio em Ravena, na Itália –, período durante 
o qual dedicou-se à sistematização das informações 
levantadas na América e à escrita do Paraguay Cató-
lico e do Paraguay Natural. Sánchez Labrador, contudo, 
estabeleceu contínuas relações e comparações entre as 
práticas curativas indígenas e as europeias, fundamen-
tando suas observações no conhecimento divulgado 
por autoridades em Medicina e Farmácia. Em algumas 
situações, chegou a contestar certas concepções euro-
peias, contrapondo-as às observações e às experiências 
que realizou durante o período de sua atuação como 
missionário junto aos indígenas da região platina. Sua 
narrativa parece, portanto, sobrepor e mesclar as expe-
riências que vivenciou na América àquelas próprias de 
seu período de formação na Europa e, ainda, às que 
viverá durante o exílio em Ravena. 

Parece-nos, portanto, acertado afirmar que os 
libros de medicina e de historia natura, escritos pelos 
irmãos jesuítas Pedro Montenegro e Marcos Villodas e 
pelo padre José Sánchez Labrador no setecentos efeti-
vamente comprovam a existência de uma “epistemolo-

gia práctica”, aquela que se impôs nas zonas periféricas 
dos impérios ibéricos, e que se traduziu em “complejos 
procesos de redefinición del sujeto”, resultantes das ten-
sões próprias da experiência missionera de “represen-
tantes del orden letrado en las fronteras”.93
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NOTA
1  Para Miguel de Asúa, “hay suficientes elementos para concluir que 

(…) ya desde la época de los jesuitas (antes de su expulsión en 1767) 
hubo en el Río de la Plata episodios y personajes ‘modernizadores’ 
(…) en las misiones se desplegaba una interessante actividad científica 
como lo demuestran los casos del astrónomo Buenaventura Suárez 
(…) y los autores de las ‘historias naturales jesuitas del Nuevo Mundo’ 
o los manuscritos de materia medica. Hace bastante que vengo argu-
mentando que a mediados del siglo XVIII el frente más avanzado de 
la ciencia en el Río de la Plata se ubicó en las misiones del Paraguay 
histórico” (ASÚA, 2010, p.192-193).  

2  As Historias Naturales produzidas por vários membros da Compa-
nhia de Jesus seguiam, em linhas gerais, o modelo da Historia Natural 
y Moral de las Índias (1590), escrita pelo padre José de Acosta. Para 
Anagnostou e Fechner (2011, p. 178), José de Acosta “Más do que 
compilar y mesclar simplesmente estos conocimientos [sobre a Amé-
rica] con su saber sólido en filosofía y letras, [...] confronta y com-
para la tradición con la experiencia dialécticamente y desenvuelve así 
un nuevo ‘método de comprensión’”, com vistas à reorganização dos 
modelos epistemológicos existentes.

3  As Materias Medicas remontam à Antiguidade greco-romana, tendo 
sido amplamente utilizadas na Idade Média, tanto no mundo árabe, 
quanto no ocidental. Caracterizando-se por um tipo didático de texto, 
que se assemelha mais a um manual que a um tratado científico, con-
templam substâncias naturais originárias do reino animal, vegetal e 
minera, descritas a partir de seu habitat e de seus usos terapêuticos.

4  Beatriz Helena Domingues afirma que os jesuítas assimilaram “algu-
mas ideias caras à Ilustração – ainda que [de forma] seletiva e católica”, 
razão pela qual se deve relativizar a “abordagem tradicional que atri-
buiu à Companhia de Jesus uma visão retrógrada e resistente a mudan-
ças, associada à tradição medieval católica e barroca” (DOMINGUES, 
2009, p. 233). Também para Figueroa e Ledezma, os jesuítas incorpo-
raram e assimilaram paulatinamente as ideias e os métodos de estudo 
da Ilustração, mas isto não significou “un rechazo absoluto del estudio 
de la naturaleza inspirado por la maravilla y el asombro que infundían 
las complejidades y mistérios del mundo natural americano.” Assim, 
a produção de um conhecimento baseado na observação e na expe-
riência – tão caro aos jesuítas – “no ensombreció la fascinación por 
los mistérios de la naturaleza” (MILLONES FIGUEROA; LEDEZMA, 
2005,  p. 22).

5  A Companhia de Jesus adotou uma classificação de talentos “em dife-
rentes categorias”, que eram os “talentos para ensinar, seja em nível ele-
mentar (ad docendum), seja em nível superior (ad legendas facultates); 
para a administração, que são ou de governo (ad gubernandum), ou de 
conselho (ad consultandum); para as tarefas espirituais: a pregação (ad 
condicionandum), a confissão (ad audiendas confessiones), o cuidado 
dos outros (ad agendum cum proximis), enfim, talentos ligados à ges-
tão dos bens e à organização da vida material da província (ad negotia 
curanda, ad officia domestica)” (CASTELNAU-L’ESTOILE, 2006, p. 
211).

6  Sobre esta temática, recomenda-se ver: AMANTINO, Márcia et al. 
(orgs.), A Companhia de Jesus na América por seus colégios e fazendas, 
Aproximações entre Brasil e Argentina (século XVIII),  Rio de Janeiro, 
Garamond, 2015.

7  Héctor Sainz Ollero et al., José Sánchez Labrador y los naturalistas 
jesuitas del Río de la Plata, Madrid, Mopu, 1989, p. 194.

8  É o próprio Sánchez Labrador quem, no Libro III, da Parte Segunda, 
nos fornece informações neste sentido: “En la bien surtida, y asseada 
Botica, que en la antiquíssima ciudad de Revenna (sic) tiene el monas-

terio de religiosos benedectinos, que llaman de San Vidal, el que cui-
daba de ella, hombre muy inteligente, nos enseño a algunos misioneros 
del Paraguay un bollo de resina, pregunándonos si la conocíamos.” 
(SÁNCHEZ LABRADOR, 1772, p. 145, grifos nossos).

9  Héctor Sainz Ollero et al., José Sánchez Labrador y los naturalistas 
jesuitas del Río de la Plata, Madrid, Mopu, 1989, pp. 101-102.

10  Este artigo contempla resultados do projeto As “artes de curar” em dois 
manuscritos jesuíticos inéditos do século XVIII, financiado pelo Edital 
Ciências Humanas e Sociais – Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES 
Nº 22/2014, e desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em 
história da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

11  Recentemente as Partes Segunda, Tercera e Quarta do Paraguay Natu-
ral Ilustrado foram transcritas integralmente e acompanhadas de uma 
introdução e notas. Recomenda-se ver: Eliane Cristina Deckmann 
Fleck, As artes de curar em um manuscrito jesuítico inédito do Sete-
centos – o Paraguay Natural Ilustrado do padre José Sánchez Labrador 
(1771-1776), São Leopoldo, Oikos, Editora Unisinos, 2015.

12  O Libro de Cirugía foi “dado a conocer en 1916, por el Dr. Felix Gar-
zón Maceda, en su obra La medicina en Córdoba. Se trata de un volu-
men con más de 600 páginas, escrito con letra pequeña y apretada, 
intercalando muchos dibujos del instrumental quirúrgico usado para 
diversas intervenciones. Incluye un apéndice, escrito con letra dife-
rente y quizá por eso de otro autor o colaborador de la obra figurando 
en ella el año de edición, 1725” (ACERBI CREMADES, 1999, p. 19). 

13  Charles O’Neill e Joaquín-Maria Dominguez, Diccionário Historico 
de la Compañía de Jesús, Tomo III, Roma, Institutum Historicum SI, 
Madrid, Universidad Pontifícia Comillas, 2001, pp. 13-15.

14  Guillermo Furlong, Medicos Argentinos durante la dominación his-
panica, Buenos Aires, Huarpes, 1947, p. 74.

15  Trata-se de F. Garzón Maceda, La Medicina en Córdoba. Apuntes para 
su historia, Tomos I-II-III, Buenos Aires, Talleres Gráficos Rodrigues 
Giles, 1916. (Edição Parcial do Libro de Cirugia).

16  MONTENEGRO apud Norma Acerbi Cremades, “Los jesuítas y la 
medicina de Córdoba desde 1599 a 1767” in Anais Congreso Interna-
cional Jesuítas 400 Años en Córdoba, Septiembre, Tomo 4, 1999, p. 19.

17  GARZÓN MACEDA In: Norma Acerbi Cremades, “Los jesuítas y la 
medicina de Córdoba desde 1599 a 1767” in Anais Congreso Interna-
cional Jesuítas 400 Años en Córdoba, Septiembre, Tomo 4, 1999, p. 19.

18  Fernando Mañe Garzon, Historia de la Ciencia en el Uruguay. Tomo 
I. Del Descubrimiento al Fin de las Misiones Jesuíticas, Uruguay, 
Imprenta Tradinco S/A, 1996, p. 231.

19  Pablo Pastells, História de la Compañía de Jesús en la Província del 
Paraguay, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1912, p. 
287.

20  Carmen Martin Martin e José Luis Valverde, “Aportación de los 
naturalistas misioneros a la Botanica Farmaceutica”, in Libro de Actas,  
Congreso Internacional de Historia de la Farmacia, Granada, España, 
1985, p. 355.

21  Portugal e Espanha entraram em conflito, por motivos que envolviam 
a sucessão ao trono espanhol, em 1704, o que veio a ter consequências 
nos conflitos entre as coroas ibéricas na região do Prata. Inicialmente, 
cogitou-se o envio de nove mil indígenas missioneiros para o ataque 
à Colônia, mas os Superiores das Missões do Uruguai e do Paraná 
não autorizaram sua liberação, temendo pela segurança das reduções. 
Acredita-se que tenham se deslocado em torno de quatro mil indíge-
nas, provenientes de Corrientes, Córdoba e Tucumán.

22  Francisco Bauzá, Historia de la cominación española en el Uruguay, 
Montevideo, Barreyro y Ramos, 1895, p. 551.

23  Esta mesma informação pode ser encontrada na Notícia prelimi-
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nar de Raúl Quintana à Materia Medica Misionera. Buenos Aires. 
Imprenta de la Biblioteca Nacional, 1945. Ver versão digital dis-
ponível na Biblioteca Virtual del Paraguay. Também o historiador 
jesuíta Charlevoix refere a participação: “O certificado expedido em 
15 de junho de 1705, por Baltasar García Ros, destaca os serviços pres-
tados pelos indígenas Diego Gaivipoy, Bonifacio Capi, Juan Mañani e 
Pedro Mbacapi, e que “al lado de ellos [estavam] los hermanos Pedro 
de Montenegro, Joaquín de Zubeldía y Josef Brasaneli ‘sus cirujanos’” 
(CHARLEVOIX, 1913, p. 377).

24  ARCHIVO GENERAL ADMINISTRATIVO (1705-1750). CERTIFI-
CADO de Andrés Gómez de la Quintana: sobre los servicios prestados 
por los indios de las reducciones en el desalojo de los protugueses de la 
colonia. 1705, noviembre 29. Certificados. Caja 1, carpeta 1 bis (fls:2). 
Archivo General de la Nación del Uruguai.

25  Ferimentos como os registrados por Montenegro eram, de fato, ine-
vitáveis, já que as tropas “venían muy bien armadas”, sendo que os 
indígenas seguiram para o conflito “con diferentes bocas de fuego con 
sus frascos, y bolsas bien providos de pólvora y balas; y otros con lan-
zas, dardos, arcos con mucha cantidad de flechas, macanas y piedras, 
armas naturales suyas.” Ver ARCHIVO GENERAL ADMINISTRA-
TIVO (1705-1750). CERTIFICADO de Andrés Gómez de la Quintana: 
sobre los servicios prestados por los indios de las reducciones en el desa-
lojo de los protugueses de la colonia. 1705, noviembre 29. Certificados. 
Caja 1, carpeta 1 bis (fls:2). Archivo General de la Nación del Uruguai. 

26  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edición 
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 176.

27  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edición 
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 110.

28  Como bem apontado por Schiaffino, “En las cuatro expediciones mili-
tares, donde invariablemente se agregaran los enfermeros, el aspecto 
higiénico y sanitario ocupaba un lugar importante”. ARCHIVO del 
Dr. R. SCHIAFFINO. Originales de su obra Historia de la Medicina 
en el Uruguay. Tomo II, cap. II (La Colonia de Sacramento). Caja 245, 
carpeta 21. Archivo General de la Nación del Uruguay.

29  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edición 
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 37. Montenegro 
se refere à pitanga e ao guabiju como arrayán blanco e arrayán negro, 
respectivamente. Ambas as plantas eram indicadas para o trata-
mento de distúrbios estomacais e intestinais, por suas proprieda-
des antidisentérica e antidiarréica. Também a espécie Psidium L., 
denominada como guayabas ou arazá pelo irmão jesuíta, é indicada 
para os males do estômago e intestinos.

30  Vale ressaltar que na Europa, e mesmo na América, cabia aos cirur-
giões-barbeiros, que não possuíam formação nas Academias, a reali-
zação de práticas cirúrgicas – que previam o tratamento de fraturas e 
amputações – e sangrias. De qualquer modo, o tratamento de fraturas 
ósseas na América portuguesa previa a indispensável manipulação 
e emprego de fármacos, aos quais se somavam emplastros, ataduras 
de panos, talas e muita aguardente para lavar as lesões e imobilizar o 
ferido. (ABREU, 2007; FAUSTO et al, 2013; FURTADO, 2002, 2005). 
Considerando que os jesuítas enfermeiros contavam com “las medi-
cinas ordinárias” das boticas instaladas nas reduções, tais como “ven-
tosas, lancetas, panos para hilar y vendar, sal, cuchillos para foguear, 
azufre, ajos, piedra de San Pablo, miel de abejas” é, muito provável, 
que acabassem desempenhando as funções próprias dos cirurgiões-
-barbeiros. No caso de Montenegro, consideramos plausível que tanto 
o conhecimento prévio na Espanha, quanto a experiência adquirida 
no cuidado de ferimentos, como os resultantes de quedas ou de con-
flitos bélicos – e que caberiam a estes profissionais das artes de curar 

–, tenham sido fundamentais para a concepção e a elaboração do 
Libro de Cirugía, cujo sumário pode ser consultado na obra de Garzón 
Maceda (1916).

31  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edición 
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 244.

32  Também algumas reduções contaram com boticas que contavam com 
“el azufre, el alumbre, el sal, el tabaco, la pimienta, la enjuidicia de 
gallina, la graxa de tigre, buey y de carnero y pólvora. Fuera de estos 
simples tenían siempre prontos tres calabazas llenas de unguentos 
compuestas una de ellas con un verde hecho con sebo y veinte hierbas 
distintas y las cortezas de arboles famosas por sus virtudes medicina-
les” ARCHIVO del Dr. R. SCHIAFFINO. Originales de su obra His-
toria de la Medicina en el Uruguay. Tomo II, cap. II (La Colonia de 
Sacramento). Caja 245, carpeta 21. Archivo General de la Nación del 
Uruguay.

33  No tratamento de feridas externas, Montenegro indicava a utilização 
do ceibo ou zuinadí para os guaranis. Sua casca, depois de raspados 
os espinhos, deveria ser esmagada e aplicada sobre as lesões. Com ela 
também podiam ser preparados bálsamos, com o extrato da casca ou 
da flor, que ficavam guardados nas boticas das reduções, para eventu-
ais emergências. Ver Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, 
Buenos Aires, Edición de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 
1945, p. 55.

34  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edi-
ción de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 237. Dentre 
as espécies nativas produtoras de óleos essenciais terapêuticos e que 
compunham os bálsamos empregados no tratamento de lesões exter-
nas indicados por Montenegro, estava a cupay (Copaifera sp.) ou copa-
íba. Na América portuguesa setecentista, os emplastros utilizados na 
regeneração de ossos fraturados eram feitos também primordialmente 
à base de copaíba, embaúba e terebintina. Já para doenças ósseas, cau-
sadas por fraturas, o físico Jean Vigier, autor de “Thesoro Apollineo, 
Galenico, Chimico, Chirugico, Pharmaceutico”, de 1714, recomendava 
que fossem administrados remédios de duas classes em caso de fóssea: 
os ácidos (espírito de sal, espírito de mel, óleo cáustico de antimô-
nio, óleo de vitríolo) e os alcalinos poderosos (eufórbio, óleo de papel, 
alcanfor sem ácidos e o cáustico atual). Ver mais em FAUSTO, Chris-
tian el al., “O cirurgião, o físico e as quebraduras: tratamento e cura 
de fraturas ósseas em dois manuais de medicina do século XVIII” in 
Antíteses, v. 6, n. 12, 2013, pp. 239-268. 

35  Ilustrativo da prática da cópia de manuscritos é o documento intitu-
lado Sobre el contagio de las viruelas [anônimo], que parece haver sido 
escrito como uma cartilha que deveria ser seguida pelos missionários 
responsáveis pelas reduções jesuíticas. Nela, pode-se encontrar uma 
série de recomendações para o cuidado dos doentes e medidas para 
evitar o contágio: “(...) Hagase también provisión de aguarabay, el 
cosimiento de el sirve para lavarse una o dos vezes al dia cuando ya las 
viruelas se van secando. Esta água les quita las ronchas y hediondez. 
También sirve para quemarlo en el hospital. Y es provechoso el humo 
en los aposentos apestados” (MCA, 1951, Cx A, Doc. 04. Acervo 
XCCDA, Doc. A1). Cabe destaca que, apesar da menção explícita à 
aguarabay – termo em guarani para a planta medicinal que, segundo 
a Matéria Médica Misionera, do Ir. Montenegro, é comparável ao len-
tisco [aroeira-da-praia], podendo ser empregada como bálsamo cica-
trizante contra a diarréia e contra infecções do aparelho respiratório e 
urinário –, os procedimentos terapêuticos recomendados neste docu-
mento se fundamentam na tradição hipocrático-galênica amplamente 
conhecida – ou praticada – pelos missionários jesuítas.

36  O manuscrito Pojhã Ñana, Materia Medica Misionera o Herbario de 
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las Reducciones Guaranies. Misiones. Año de 1725 por Marcos Villodas 
S. J. consta de 59 folios, que equivalem a 119 páginas. Segundo Angé-
lica Otazú Melgarejo (2014), Pojhã pode ser traduzido como remédio 
e o termo Ñana por erva silvestre.

37  Sabe-se que Marcos Villodas nasceu em 1º de maio de 1695, em 
Nanclares de Gamboa, Álava, País Basco, e que era jesuíta desde 
1712. Villodas chegou a Buenos Aires em 1717, e entre 1724 até 1735 
exerceu atividades nas “Misiones del Uruguay”, sendo que no ano de 
1725 [ano da divulgação do manuscrito] se encontrava na redução 
de “Concepción”. Foi destinado depois à cidade de Córdoba de Tucu-
mán, onde esteve encarregado da botica até 1739. Era tido como bom 
cirurgião, mas como boticário, “se falava mal dele porque além de ser 
mesquinho, não sabia nada de botica e trocava os remédios e receitas, 
segundo dizem”. Foi transferido da botica de Córdoba para Santa Fe, 
onde veio a falecer em 1741 (FURLONG, 1947, p. 97).

38  O Wellcome Institute for the History of Medicine de Londres adquiriu 
este manuscrito em 1962, junto com outras peças da coleção do Dr. 
Francisco Guerra, bibliófilo e historiador da medicina de América 
Latina.

39  Cabe observar que o autor do manuscrito, o irmão jesuíta Villodas, 
não descuida de informar que “Si se multiplican los tumores, entonces 
se tiene que prolongar el tratamiento [...] debe aplicársele remedios 
más eficaces [sangria], [pois] el tratamiento empleado sirve solo para 
mitigar el dolor.” (Ms W. L. LONDRES f. 171, 39r).

40  De acordo com Angélica Otazú Melgarejo, é provável que os pro-
cedimentos terapêuticos recomendados no manuscrito Pojhã Ñana 
tenham sido extraídos de outros manuscritos que tenham circulado 
entre e nas reduções jesuíticas do antigo território paraguaio. Ver mais 
em Angélica Otazú Melgarejo, “Contribuición a la medicina natural: 
Pohã Ñana, un manuscito inédito en guaraní (Paraguay, s. XVIII)”, in 
Corpus – Archivos Virtuales de la Alteridad Americana [En línea], vol. 
4, nº 2, julio-diciembre 2014, p. 11.

41  Ms - Wellcome Institute for the History of Medicine de Londres, f. 
171, 39r, grifos nossos. Juapekã é uma espécie de planta febrífuga; 
o Tarope é uma espécie de contraerva e o Kapi’i kati, referido como 
esquinanto pelo irmão jesuíta Pedro Montenegro é também conhe-
cido como capim cheiroso.

42  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edición 
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 415.

43  Vale aqui lembrar que o médico sevilhano Monardes, no século XVI, 
exaltou, em sua obra “Primera y segunda y tercera partes de la histo-
ria medicinal”, as grandes virtudes curativas do tabaco, introduzido 
“nos jardins e nas hortas da Espanha, para tratamento de todo tipo de 
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cias, a maconha e o ópio. (GINZBURG, 2007, pp. 96-97).

44  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edición 
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 347, grifos nossos.

45  Pedro Montenegro, Matéria Medica Misionera, Buenos Aires, Edición 
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 1945, p. 109, grifos nossos.
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responsabilidade do comandante Mateo del Collado Neto. Sanchez 
Labrador estava citado entre os missionários que provinham da Pro-
víncia do Paraguai (SAINZ OLLERO, 1989).

49  José Sánchez Labrador, Paraguay Natural Ilustrado. Noticias del pais, 
con la explicación de phenomenos physicos generales y particulares: usos 
útiles, que de sus producciones pueden hacer varias artes. Ravenna, 
1771-1776. (Manuscrito). Archivo Histórico de la Compañía de Jesús 
[ARSI], Roma.

50  A obra Paraguay Natural Ilustrado já mereceu alguns estudos, todos 
eles realizados a partir da consulta à fonte manuscrita que se encontra 
no ARSI, tais como os de Guillermo Furlong, Naturalistas Argentinos 
durante la dominacion Hispanica, Cultura Colonial Argentina, vol. 
8, Buenos Aires, Editorial Huapes, 1948; de Aníbal Ruiz Moreno, La 
Medicina en “el Paraguay Natural” (1771-1776) del P. Jose Sánchez 
Labrador S. J.: Exposición comentada del texto original, Tucuman, Uni-
versidad Nacional de Tucuman, 1948; e o de Héctor Sainz Ollero et 
al., José Sánchez Labrador y los naturalistas jesuitas del Río de la Plata, 
Madrid, Mopu, 1989.
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boração. Muitos historiadores, como Ollero, acreditam que o jesuíta 
“pudo, a pesar de las ordenes de Bucareli, trasladar con él parte de sus 
escritos hasta su destierro italiano” (SAINZ OLLERO et al., 1989, p. 
106). Considerando que não é possível determinar quantas de suas 
anotações e desenhos o jesuíta pôde levar consigo para o exílio, parece 
plausível supor que ele não tenha se valido exclusivamente de sua 
memória, recorrendo, por isso, à memória de outros padres jesuítas e 
à consulta a obras de cunho científico que circulavam na Europa e que 
se encontravam à sua disposição na biblioteca da casa da Ordem em 
Ravena. (BARCELOS, 2013, p. 21).

52  O Tomo de Botânica, especificamente, está subdividido em sete 
livros, compostos por 76 capítulos, que abordam os seguintes tópicos: 
Fisiologia, anatomia, histologia, reprodução vegetal; Florestas, cam-
pos, pântanos, desertos; Farmacologia, cultivo, etnobotânica.

53  José Sánchez Labrador, Paraguay Natural Ilustrado. Noticias del pais, 
con la explicación de phenomenos physicos generales y particulares: usos 
útiles, que de sus producciones pueden hacer varias artes, (Manuscrito 
inédito), Ravenna, 1771, Tomo I, Introdução, p. Num. I.

54  É preciso, ainda, considerar que durante todo o século XVIII, como 
bem observado por Ivonne Del Valle (2009, p. 49), “los escritos e 
investigaciones de los jesuítas seguían supliendo información valiosa 
sin que necesariamente ellos mismos, como ordem, fueron reconoci-
dos [...] en términos de igualdad por los científicos”. Esta condição, 
com certeza, se acentuou após a expulsão da Companhia de Jesus dos 
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domínios coloniais ibéricos e do Breve papal, de 1773, que decretou a 
supressão de suas atividades.

55  José Sánchez Labrador, Paraguay Natural Ilustrado. Noticias del pais, 
con la explicación de phenomenos physicos generales y particulares: usos 
útiles, que de sus producciones pueden hacer varias artes. (Manuscrito 
inédito), Ravenna, 1772, Tomo II, Introdução, f. num. I.

56  José Sánchez Labrador, Paraguay Natural Ilustrado. Noticias del pais, 
con la explicación de phenomenos physicos generales y particulares: usos 
útiles, que de sus producciones pueden hacer varias artes. (Manuscrito 
inédito), Ravenna, 1772, Tomo II, Introdução, f. num. I.

57  Segundo a historiadora argentina Maria Silvia Di Liscia (2002), as pedras 
bezoares eram tidas como essenciais nas boticas europeias e americanas, 
sendo também referidas nas farmacopéias, nos compêndios e receituá-
rios da Companhia de Jesus e nas listas de mercadorias solicitadas aos 
Procuradores da ordem que se dirigiam à Europa. O inventário do Colé-
gio de Córdoba, realizado logo após o decreto de expulsão da Compa-
nhia de Jesus, nos anos de 1771 e 1772, confirma que as pedras bezoares 
integravam “los bienes medicinales” das boticas deste colégio jesuítico da 
Província Jesuítica do Paraguai. As pedras aparecem relacionadas na cate-
goria Preparaciones y Polvos, ao lado de chifres de cervo, dentes de javali, 
corais e olhos de caranguejo, pós de víbora e esperma de baleia, e, ainda, 
na categoria dos Polvos cordiales, na qual é feita, inclusive, uma distinção 
entre a pedra bezoar ocidental e a americana, que aparecem, mais uma 
vez, relacionadas entre outros itens, tais como corais, madrepérola e olhos 
de caranguejo (FLECK, 2014, pp. 330-340).

58  A utilização de pedras bezoares é referida em ao menos duas recei-
tas na Materia Medica Misionera, escrita pelo irmão jesuíta Pedro 
Montenegro (1710). Numa delas, a pedra é utilizada contra a varíola, 
juntamente com quatro folhas de calamita menor (planta equisetínea) 
e duas onças de açúcar, o que provocava suores nos pacientes, razão 
pela qual o boticário recomendava que estes se resguardassem do 
vento. Em outra receita, Montenegro faz menção ao seu uso combi-
nado com folhas da sextula maior: “E se lhe colocam umas duas folhas 
de borragem [borracha-chimarrona] ou de pedra bezoar, por ser mais 
sudorífica, atenua as dores internas, assim do ventrículo como do 
fígado” (MONTENEGRO, 1945, p. 142). O inventário do Colégio de 
Córdoba, realizado logo após o decreto de expulsão da Companhia de 
Jesus, nos anos de 1771 e 1772, confirma que as pedras bezoares inte-
gravam “los bienes medicinales” das boticas deste colégio jesuítico da 
Província Jesuítica do Paraguai. As pedras aparecem relacionadas na 
categoria Preparaciones y Polvos, ao lado de chifres de cervo, dentes de 
javali, corais e olhos de caranguejo, pós de víbora e esperma de baleia, 
e, ainda, na categoria dos Polvos cordiales, na qual é feita, inclusive, 
uma distinção entre a pedra bezoar ocidental e a americana, que apa-
recem, mais uma vez, relacionadas entre outros itens, tais como corais, 
madrepérola e olhos de caranguejo (FLECK, 2014, pp. 330-340).

59  Os vinte e um insetos cujas virtudes terapêuticas Sánchez Labrador 
apresenta são as Abelhas (Abejas), as Vespas (Abispas), os Escorpiões 
(Alacranes), as Aranhas (Arañas), as Cantáridas (Cantárides), os 
Percevejos (Chinches), a Centopeia (Cientopies), a Cigarra (Cigarra), 
as Cochonilhas (Cochinillas), as Baratas (Cucarachas), os Besouros 
(Escarabajos), os Carrapatos (Garrapatas), os Grilos (Grillos), as For-
migas (Hormigas), os Gafanhotos (Langosta), os Vermes (Lombrices), 
as Moscas (Moscas), os Mosquitos (Zancudos), as Lagartas (Orugas), 
os Piolhos (Piojos) e as Sanguessugas (Sanguijuelas). Labrador apre-
senta, ainda, as virtudes de oito subprodutos destes insetos, com 
destaque para o mel (Abelha), cera (Abelha), vespeiro (Vespa), teia 
(Aranha), escarlata (Cochonilla de Grana), formigueiro (Formiga), 
ovos (Formiga) e goma lacca (Formiga).
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ri-los como “bichos venenosos” ou como organismos “imperfeitos” e, 
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Sánchez Labrador – não se caracteriza por descrições fantasiosas ou 
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