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PALAVRAS PRELIMINARES
 

H ist6ria Geral da Igreja na Amer ica Latina e uma obra que 
tern consciencia de seus limites. E uma pedreira aberta na rocha 
da real idade Iatino-americana da qual ate agora s6 retiramos 
alguns blocos. Nos proximos decenios as futuras edicoes desta 
H ist 6ria Geral irao moldando 0 material ainda rico de possi
bilidades que agora comecamos a apresentar. Ninguem como os 
autores tern consciencia do quanto sera necessario ainda tra
balhar para melhorar nossa obra. Contudo, 0 que se fez ja IS 
urn testemunho de urn trabalho em equipe, modesto e verdade, 
porem realiz ado com espirito cristao, cientifico e de pobreza 
- levando-se em consideracao a escassez de recursos com que 
temos contado e a generosidade dos autores, que praticamente 
realizaram 0 trabalho sem perceber remuneracoes. 

A hist6ria da Igreja reconstitui a vida da Igreja conforme 
a metodologia historica. E urn trabalho cientifico. Ao mesmo 
tempo, porem, a historia da Igreja inclui como momento cons
titutivo da reconstrucao do fato historico a interpretacao a. luz 
da fe. E urn trabalho teo16gico. 

Entende-se teolo gicamente a hist6ria da Igreja na America 
Latina como a his toria da instltuicao sacramental de comunhi'io, 
de missao, de conversao como palavra protetica que [ulga e 
salva, como Igreja dos pobres. Embora todos esses aspectos 
sejam expressoes vivas de urn so Corpo, parece-nos mais con
veniente, POl' razoes evangelicas, historicas e exigencias atuais, 
dar ao pobre atencao especial em nosso enfoque hist6rico. Pois 
na America Latina a Igreja sempre se encontrou diante da tarefa 
de evangelizar os pobres (0 indio, 0 negro, 0 mestico, 0 crioulo, 
os operarios, os trabalhadores rurais e 0 povo), 

Este projeto CEHILA se realiza em espirito ecumenlco com 
a participacao de catolicos e protestantes. 

Uma vez que todas as realidades eclesiais da America Latina 
serao levadas em conta, sem considerar a lingua ou a diversidade 
cultural ou racial das regioes estudadas, se Incluira a presenca 
da Igreja entre as Iatino-americanos nos Estados Unidos, e, em 
razao da unidade ate 0 seculo XIX, nas Fillpinas. 
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A obra se dirige nao so ao historiador erudite, mas tambem 
quer servir ao homem contemporaneo, ao cristae comprome
tido por sua fe na Igreja, leigo, estudante, pr~f~ssor, dirigente, 
eampones, operario, presbiteros, pastores, raligiosas, etc., e a 
todo aquele que se interrogue sobre a Igreja na America Latina; 
a to do aquele que se queira informar sobre a vida da Igreja. 

E por iS80 que CEHILA trabalha em equipe, com a presenca 
de peritos em outras areas alem da hi storia, fomentando urn 
dialogo de mtegracao disciplinar. 

CEHILA e uma comissao juridicamente autonoma, academi
camente livre. as compromissos que assume, os assume por 
sl mesma e como service a verdade e aos pobres. 

Nossa Historia Geral nao so abrangera toda a America 
Latina, mas tambem reconstruira os fatos eclesiais desde 1492 
ate nossos dias. A historia contemporanea, a atual, nao pode 
ser deixada de lado pelo historiador . 

. Esses criterios definidos por CEHILA nos encontros de 
QUito (1973), Chiapas (1974), Sao Domingos (1975) e Panama 
(1976) orientam os trabalhos dos autores dentro de urn limite 
de tolerancia com diversas opcoes que se evidenciam nos escri
tos reunidos neste tome da obra, Ainda nao surgiu uma escola 
homogenea de historiadores da Igreja com igual metodologia 
critica. A presente obra quer gestar tal geracao, Para tanto, e 
evidente, sera preciso trabalhar no futuro ao nivel do campo 
te6rico para que haja resultados de maiar coerencia, 

A Igreja vai lentamente assumindo sua responsabilidade 
profetica, num memento historico em que 0 Continente latino
americano corneca a to mar consciencia de sua existencia como 
cultura, emergindo como Nagao que se descobre profundamente 
'dominada, em que 0 povo sofre uma historica Injustice. Esta 
hist6ria pretende con tar a vida, a biografia da Igreja, para 
recordar seus feitos em prol dos pobres e ao mesmo tempo 
a cumplicidade com os poderosos. Exaltara seus meritos, mas 
nao ocultara seus pecados. Quer ser critica e nao apologetica, 

Oxala nossos empenhos contribuam para a imensa tarefa 
de esclarecer a praxis destemida de nossos povos na busca de 
Sua Iibertacfio historica, futura e escatol6gica. 

Enrique Dussel 
Presidente de CEHILA 
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PR6LOGO
 

Fui convidado desde 0 primeiro encontro a participar do 
projeto de escrever uma H ist6ria da Igreja no Brasil, parte 
do plano da Comissao de Estudos da Historia da Igreja na 
America Latina (Cehila) . Nao aceitei outra obrigacao que nao 
fosse a de participar dos debates nas reunioes promovidas pela 
Cehila, sob a coordenacao de Eduardo Hoornaert. Aescusa 
se devia aos encargos que tinha de cumprir neste periodo. 
Aprendi muito nestes dialogos, uma outra visao que nao iera 
a minha, e que se renovava nos debates, com a mais variada 
colaboracao ecumenica, nao somente no sentido de outras reli
gtoes nao catolicas, mas de estudicsos de outras disciplinas 
sociais . Aprendi lendo Troeltsch que 0 conhecimento da teolo
gia e uma inspiracao de grande valia para 0 historiador. Atraves 
dela aprende-se a conhecer a profunda individualidade de toda 
a vida espiritual, a irracionalidade das ultimas profundezas da 
vida, as tarefas altamente complicadas da interpretacao psico
logica e 0 jogo mutuo entre 0 espirito das massas, as Institui
goes e os individuos, vendo-se de ponto de vista diferente 
daqueles que comecam com a historia economica e politica. 
o proprio Ranke tendia sempre a espiritualizar a origem das 
ideias, Ele acreditava encontrar ai alguma coisa inexplicavel; 
"Es ist auch hier Theologie" (aqui tambem ha teologia).' 

Este e 0 primeiro aspecto renovador desta contribuicao: 
Ela resulta de uma colaboracao aberta, ampla, nao discrimi
natoria, que deseja rever todo 0 qu adro historico, submetendo-o a. 
critica e a. analise, feitas com 0 espirito da Igreja do Vaticano II. 

A Constituicao Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de 
hoje ensinava que ela "tern 0 dever de perscrutar os sinais dos 
tempos e interpreta-los a luz do evangelho, de tal modo que 
possa responder, de maneira adaptada a cada geracao, as inter
rogacoes eternas sobre 0 significado da vida presente e futura 
e de SUM relacoes mutuas";" 

E 0 presente que reformula as perguntas e questoes ao 
passado, reraz a hist6ria e constr6i, com vigor primaveril, uma 
nova consciencia para edificar urn futuro que esperamos me

7 



lhore a condicao humana. E com esse espirito ecumenico e 
renovador que os autores empreenderam essa obra. 

Ao mesmo tempo reconhece-se que 0 presente emerge do 
passado e 0 sentido da hist6ria e urn dos meios pelos quais 
o povo formula seus propositos e se fortalece para 0 futuro. 
John dos Passos escreveu que nos tempos de mudanca e perigo, 
quando he. uma areia movedica de medo na alma dos homens, 
urn senso de continuidade pode estender a linha da vida ate 
o presente assustadico. 

Os beneficios da historia nao sao tao tangiveis como os 
beneficios das auto-estradas ou dos viadutos: mas e precisa
mente a percepcao destes valores impalpaveis 0 de que mais 
precisa hoje nossa sociedade confusa e turbulenta. A histcria 
nao e urn luxe que se consome, e do qual nos descartamos 
quando queremos. Ela nao esta empenhada em divertir as elites, 
mas e a arte de revelar a dignidade e os valores da vida humana. 

Como escreveu 0 Padre Marie-Dominique Chenu: "Quan
to mais procuro minhas origens, mais me sinto presente em 
meu tempo". Ha muito defendo essa associacao intima da his
t6ria com a Vida e 0 Presente, sobretudo porque reconheco 
que a estabilidade nao e senao urn estagio temporal-hist6rico 
da mudanca obstruida. 

Quando se inicia urn periodo de transrormacao, tern que se 
reelaborar urn novo passado, tal como a his toria nova que se 
vai construir no presente e no futuro. A historia sempre car
regada de valores e fins nao se confunde com a tradicao, que 
muitas vezes e usada para justificar 0 status quo e santificar 
os erros das classes dominantes. A hist6ria, como ensinou 
J. H. Plumb, 0 grande mestre britanico, nao e a tradicao. Esta 
e sempre uma ideologia criada com 0 prop6sito de controlar 
mdividuos, motivar sociedades e inspirar classes. 

Nada tern sido usado com maior corrupcao que 0 conceito 
da tradicao, A historia e as historiadores devem limpar a pas
sado da humanidade e conseqUentemente seu futuro das vis6es 
destorcidas do tradicionalismo. Jesus, como disse Tertuliano, 
nao tinha compromissos com a tradicao, mas com a verdade. 

Penso que este livro liberta a Igreja e sua historia da pres
sao de uma tradicao, repleta de injustlcas, de lendas, de anti
gualhas, para se tornar urn corpo vivo, ligado ao presente, 
preparando 0 futuro , servindo ao povo , que e 0 grande objeto 
da acao crista e 0 grande aliado da sua 0 bra evangelizadora. 

A fungao da religiao na sociedade, a vit6ria do cristianismo 
cat6lico no Brasil, sua propagacao, consolidacao e 0 sincretismo 
em Iorrnas raligiosas dos povos naturais , africano e indigena, 
nao pode, evidentemente, nascer de uma visao institucional e 
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hierarquica. Mas parece claro que a tolerancia brasileira em 
todas as suas formas provem da aceitacao da visao crista da 
personalidade, que representa a salvaguarda da liberdade indi
vidual na sociedade humana. 

a cristianismo, catolico ou nao, nao esta mais como esteve 
ligado a defesa do status quo, nem se sente obrigado aver na 
ordem existente 0 fim unico da vida social ou a corporificacao 
de todos os valores da sociedade. Por sociedade entende-se 
principalmente as relacoes sociais resultantes da estrutura eco
nomica. A Igreja nao pode ou nao deve ser 0 para-vente do 
conservadorismo. E por isso mesmo que surgiram tantas teolo
gias novas, como a da revolucao, a da libertacao e a do cati
veiro. • 

a que importa nesta teologia libertadora e 0 reconhecimento 
de que a situacao atual do mundo, caracterizada por uma 
extraordinaria polarizacao dos con trastes sociais, num mesmo 
pais, e entre paises ricos e pobres, deve manter uma aQ8.0 
conscientizadora da situacao humana contemporanea, Como es
creveu 0 professor de Teologia Sist ematica Frei Leonardo Boff: 
"A pobreza generalizada, a m arginalidade e 0 contexte hist6rica 
de dominagao irromperam agudamente na consciencia coletiva 
e produziram uma virada historjca". Por isso reafirma Boff: 
"A Teologia da libertacao naSC6U de uma profunda experiencia 
espiritual: a sensibilidade e 0 amor pelos pobres que compOem 
a enorme maioria do nosso continente".· 

Este e 0 proposito da Cehila e do projeto brasileiro. 0 
primeiro principio consiste em "compreender a historla da 
Igreja a partir do povo, a partir do pobre. Da-se assim urn. 
instrumento de interpretacao as Iorcas de libertacao e cons
cientizacao atualmente vivas no Continente, e ao povo uma 
consciencia historica. Essa historia sera diferente das que co
nhecemos, devido as seguintes caracteristicas: 1) e uma hist6ria 
Iatino-amerioana, escrita por latino-americanos, a partir de latino
americanos, do ponto de vista latino-arnertcano: 2) uma hist6ria 
popular, escrita a partir da perspectiva do povo e especialmente 
do pobre". 

A Cehila, ao explicar 0 projeto, escreve que adotou como 
criterio de interpretacao a categoria evangelica do pobre e assim 
coloca de comeco a seguinte pergunta: As igrejas cristas se 
estabeleceram entre os pobres? Serviram ao pobre como quem 
serve ao Senhor, conforme a recornendacao evangelica? Assim 
aparece logo a questao do service e do poder, fundamental na 
his toria da Igreja. 



Outra caracteristica do projeto geral latlno-americano e 
conseqiientemente do brasileiro consiste na af'irmacao de que 
se escreve uma historia para a acao: ela nao quer servir so 
aos eruditos, mas deseja contribuir para uma acao lucida e 
responsavel em busca de um futuro mais digno e humane para 
o continente e para 0 Brasil. 

Esta historia quer ser um instrumento de trabalho nao 
somente nos centros do formacao evangelica e pastoral, mas 
sobretudo para dirigentes, estudantes, professores, sacerdotes, 
pastores, operarios, camponeses, religiosos, religiosas, homens 
e mulheres interessados na promocao integral do homem e da 
mulher na America Latina. Todo 0 corpo de principios foi 
estabelecido desde 0 inicio, desde os primeiros documentos: 
historia a partir do pobre; uma hist6ria latino-americana, que 
se desdobra em varies projetos de cada uma das areas culturais 
Iatino-amertcanas, uma historia popular e uma historia para acao. 

Noutro documento, Eduardo -Hoornaert, que coordenou 0 

projeto brasileiro, punha em relevo que a originalidade deste 
provinha do ponto de vista do Lugar donde contemplamos a 
historia da igreja. Pretendemos, escrevia ele, partir do povo, 
interpretar a hist6ria a partir da fraternidade com os pobres, 
reler os documentos com 0 olhar de urn pobre que tern fe, 
esperance e caridade. 

Este ponto de vista, no nosso entender, continuava ele, 
aproxima 0 nosso trabalho do genero de ensaio. Ha menos 
preocupacao com tratamento enciclopedlco do que com fide
lidade a releitura. "Dai 0 nosso interesse em 'quantificar ", 'car
tografar', apresentar visualmente ao leitor a tragedia da con
vivencia brasileira. Dai 0 interesse na cultura popular e nas 
suasmanifestagoes (romarias, imagens, festas, santuarios, con
frarias, missoes, etc.) nao numa visao a-critica devocional, nem 
num enfoque racionalista ou puramente etnografico, mas numa 
visao antropologtca". 

Ha, assim, desde 0 comego na pesquisa e no tratamento 
da materia uma seletividade essencial, e sobretudo uma visao 
que pretende ser nao ados dominadores, mas ados oprimidos. 
o que se deseja e fazer com que a hist6ria crista nao seja 
a da ideologia dos opressores, mas a de urn evangelho da liber
tacao. Tenta-se elaborar uma hist6ria a partir dos indigenas, 
dos africanos, dos mesticos, do povo oprimido e marginalizado. 

Parte-se de urn dado incontestavel que consiste em reco
nhecer que 0 catolicismo constitui uma realidade cultural vivida 
pela imensa maioria do povo brasileiro. Para isso era precise 
estabelecer novas Iontes, e se reconhece a Importancia da fonte 
real e simbolica e se buscam novas categorias de fontes (cate
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cismos, sermoes, livros de devoeao, musica, santuarios, orato
rios e imagens domesticos, festas populares, romarias, cami
nhos populares, meios de comunicacao a nivel popular. pro
cissoes, literatura popular. especialmente a de cordel) que nos 
revelem 0 ponto de vista popular e nao oficial ou institucional. 
Uma historia que parta do povo e nao da organizacao politico
juridlca, que seja antropologtca e nao institucional ou das 
classes dominantes. Uma hist6ria que busque revelar 0 povo 
e nao 0 esconda ou marginalize; que mude de po sicfio e se 
situe no lugar dos derrotados, vencidos, oprimidos, desespe
rancados, Ai esta a chave do problema. Que se veja 0 sincretismo 
religioso e se estude 0 catolicismo popular sobre os quais temos 
o livro Pormacao do Catolicismo Brasileiro 1550·1800' pelo 
proprio Eduardo Hoornaert e 0 Catolicismo Popular.· Ambos 
sao estudos de extrema importancia do ponto de vista me to
dologico. Neste ultimo ha treze contribuicoes valiosissimas, 
caracterizando e definindo 0 catolicismo popular. Numa delas, 
a do Professor Dr. Alberto Antoniazzi, se recorda 0 estudo do 
Padre Julio Maria sobre 0 Catolicismo no Brasil.' que li ha 
muitos anos com enorme interesse e me causou uma profunda 
impressao, pois Julio Maria sustentava que no Brasil nao havia 
senao duas Iorcas: a igreja e 0 povo, que era precise uni-las, 
e que. renunciando aos privllegios, se assumisse a causa da demo
cracia e das classes populares, evangelizando de baixo para cirna, 
e considerando a questao social como a questao POI' excelencia, 

Se nao era urn diagnostico do catolicismo popular, era a 
defesa da unidade social da Igreja com seu povo e. no Iundo, 
a Iigacao da cultura sabia com 0 saber popular. A melhor 
historiografia atual se concentra na analise da mentalidade 
popular e se interessa mais e mais vivamente pela cultura 
popular. Esta nao se esconde atras de nos. mas antes diante 
de nos. 

Esta foi a inspiracao evangelica destes autores da nova 
his t6ria da Igreja. Sinto-me muito a vontade entre eles, e assim 
me senti desde 0 primeiro momento porque nos meus estudos 
tenho tentado mostrar que e preciso reescrever a historia do 
Brasil que sirva aos presentes e aos vivos. que revele a crueza 
da nossa hist6ria, a significacao dos vencidos e derrotados, que 
constituem a grande maioria do povo brasileiro, que denuncie 
a serie de revoltas populares, que aponte para 0 fa to que nossa 
historia e escrita POI' maos brancas, do ponto de vista dos 
vencedores e dominantes, como 0 conservadorismo da hist6ria 
brasileira defendeu 0 status quo e foi urn obstaculo a renovaeao. 

Enfim, disto tudo resulta a historia de uma Igreja que e 0 

mundo e nao 0 Nao-Mundo <Die Kirche ist nicht Nichi-Welt), 
como escreveu 0 teologo alemao Johann Baptist Metz. 8 
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Ernst Troeltsch, te6logo e fil6sofo alemao, autor de nume
rosas publicacoes, entre as quais se destaca a obra sobre 0 

historicismo, que tanto citei na minha Teoria da Hist6ria do 
Brasil e que hist6rica e sociologicamente era discipulo de 
Weber, escreveu em 1911, no famoso livro Die Soziallehre der 
christlichen Kirchen und Gruppen, traduzido em Ingles em 1931 
(The Social Teaching ot the Christian Churches), que "0 fim 
da Igreja e ser a Igreja do Povo e das massas"." 

Jose Hon6rio Rodrigues 

NOTAS 

1. Zur e i 9 e n e n Lebensqeschichie. nardo norr, Que e [azer Teologia 
Leipzig, 1890 [273] . parlindo de uma America Latina 

2.	 Documentos do Vaticano II. Cons em cativeiro?, in REB, dezembro 
uuucoee. Decretos e Declaracoes. 1975. 
Petr6polis, Vozes, 1966 [140]. 4. Que e [azer Teologia partindo de 

3. A	 literatura e amp1a, mas basta uma America Latina em cativeiro?, 
citar como exemplo Une iheoloqie ob. cit. [853, 866]. 
de la revolution, de varies auto 5. Petr6polis, Vozes, 1974. 
res, Paris, ed. Labor et Fides, 1967; 6. REB, marco 1976. 
L'J!:thique sOciale chretienne dans 7. Publicado no Livro do Centenario, 
uri moncle en transformation, va Rio de Janeiro, 1900, reeditado no 
rios autores, ed . Labor et Fides, Rio de Janeiro, 1950. 
1966; Gustavo Gutierrez, Teologia 8. "The Church and the World", in 
de la liberaci6n. Perspectivas, Li The World in History, varios auto
ma, 1971 (Teologia da Libertar,;ao, res, Londres, Collins, 1968 [81]. 
Petr6polis, Vozes, '1976); Fr. Leo- 9. Edic;ao inglesa, vol. II [997]. 

12 



ABREVIAQOES
 

CSSH:	 Comparative Studies in Soci ety and H istory, Cambridge. 
MB:	 Monumenta Brasiliae, Roma, 1956-1960, em 4 volumes 

(Monumenta hisiorica Societatis Jesu 79-81 e 87): cor
respondencia [esuitica entre 1538 e 1568. 

REB: Revista Ectesuist ica Brasileira, Petr6polis.
 
RHE: Revue d'histoire ecclesiast i que, Lovaina.
 
RIHGB: Revista do Institute H ist6rico e Geoqrajico Brasileiro ,
 

Rio de Janeiro. 
SEDGC :	 Servigo de Docurneniaciio, Petr6polis. 
SL:	 Serafim Leite, Hist6ria da Companhia de Jesus no 

Brasil, Rio, 1938-1950, em 10 volumes. 

Agradecemos a Sra. Ligia, do Departamento iconografrco da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro , pela gentileza das Ilustracoes. 

13 





SUMAIUO
 

Palavras preliminares 5
 
Pr6logo 7
 

Primeiro Periotic: A evangelizacao do Brasil durante a pri
meira epoca colonial 19
 

Capitulo I: A autocompreensao 23
 
Capitulo II: A realidade 30
 
Capitulo III: Os movimentos missionaries 42
 
Capitulo IV: Grandes misstonarios 104
 
Capitulo V: A pedagogia evangelizadora 125
 
Capitulo VI: As miss6es protestantes 137
 
Capitulo VII: Discurso evangelico e discurso colonialista 142
 

Segundo Periotic: A instituicao eclesiastica durante a pri
meira epoca colonial 153
 

Capitulo I: Oonsciencta da Igreja de si mesma no
 
tempo colonial 155
 

Capitulo II: 0 Padroado portugues 160
 
Capitulo III: Autoridade da Santa Se 170
 
Capitulo IV: Episcopado 172
 
Capitulo V: Clero 183
 
Capitulo VI: Formacao de sacerdotes 192
 
Capitulo VII : Vocacoes nativas 201
 
Capitulo VIII: Ordens religiosas masculinas 211
 
Capitulo IX: As Ordens religiosas femininas 223
 
Capitulo X: Os leigos 234
 

Terceiro Periotio: A cristandade durante a primeira epoca
 
colonial 243
 

Capitulo I: A autocompreensao 245
 
Capitulo II: A realidade 251
 
Capitulo III: A instituicao eclesiastica 274
 
Capitulo IV: A vida do povo 368
 
Capitulo V: Cristandade e Igreja perseguida 403
 

15 





HISTORIA DA IGRE]A
 
NO BH..ASIL
 

PRIMEIRA EPOCA
 

PRIMEIRO PERfODO
 

A EVANGELIZAQAO DO BRASIL
 
DURANTE A PRIMEIRA EPOCA COLONIAL
 

SEGUNDO PERfODO
 

A INSTITUIc;AO ECLESIASTICA
 
DURANTE A PRIMEIRA EPOCA COLONIAL
 

TERCEIRO PERfODO
 

A CRISTANDADE
 
DURANTE A PRIMEIRA EPOCA COLONIAL
 





PRIMEIRO PERfOOO 

A EVANGELIZAQAO DO BRASIL
 
DURANTE A PRIMEIRA EPOCA COWNIAL
 

(Eduardo Hoornaert) 





INTRODU<';AO
 

NOVAIS. F . A. "Estrutura e dlnamica do antigo sistema colon ial (seculos 
XVI·XVIII) ", in Cadernos Cebrap, 17, Sao Paulo, 1974. 

§ 1. Nesta nossa tentativa de descrever a Historia da Igreja 
no Brasil durante os seculos XVI, XVII e XVIII, usaremos 
comumente os terrnos "antigo sistema colonial", ou "sistema 
colonial mercantilista", ou ainda "perfodo portugues". Fazemos 
isto para que 0 colonialismo nao seja entendido pelo leitor 
como sendo apenas urn periodo da Historia do Brasil, mas 
antes como uma estrutura que pode sofrer transtormacoes 
sem deixar de permanecer basicamente identica a si mesma. E 
neste sentido tambem que usamos a terminologia: "primeira 
epoca colonial", como no titulo deste perfodo da Historia da 
Igreja. 

§ 2. Trataremos do assunto em diversos capitulos: 

Num primeiro capitulo estudaremos a autocompreensao 
que os missionaries tinham de sua missao no Br asil : como eles 
se entenderarn a si mesmos, como procuraram exprimir esta 
autocompreensao? 

Veremos em seguida em que percursos reais os missiona
rios, conscientemente ou inconscientemente, estavam engajados: 
qual foi a realidade dentro da qual a obra missionaria tern que 
ser entendida? 

Num terceiro capitulo focalizaremos os movimentos missio
narios do Brasil e do Maranhao anteriores ao seculo XIX: 0 
ciclo litoraneo, 0 maranhense, 0 sertanejo ou 0 ciclo do rio Sao 
Francisco, 0 mineiro. 

Depois apresentaremos certas figuras missionarias de des
taque: os ermitaes, os peregrinos, os proclamadores da justica 
de Deus, os catequistas, 

No quinto capitulo estuda-se a pedagogia evangelizadora na 
primeira epoca colonial: a da convivencia e a da visita. 
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Em seguida: as miss5es protestantes no Brasil portugues, 
tanto no Rio e no Maranhao como no Nordeste. 

Finalmente aprofundaremos certes conceitos basicos para 
a cornpreensao da maneira peculiar em que 0 Brasil Ioi evan
gelizado, atraves da aproximacao entre discurso evangelico e 
discurso colonialista. Estes conceitos sao: reducao, traicao, 
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CAPITULO I 

A AUTOCOMPREENSXO 

COMO FOI que os missionanos, que tao numerosos vieram ao 
Brasil, entenderam a sua missao aqui? Que autocompreensao 
tinham eles da evangelizacao? Como pensaram a respeito, nao 
somente os famosos jesuitas como Nobrega, Anchieta, Vieira, 
Figueira, Malagrida, mas tambem os capuchinhos, como Mar
tinho de Nantes, da linha francesa, ou Apolonio de Todi, da 
linha italiana, ou os oratorianos, como Joao Duarte do Sacra
mento ou Joao Alvares da Encarnac;ao, ou ainda os franciscanos, 
como Cristovao de Lisboa no Maranhao ou Antonio do Extremo, 
nos sertoes do interior brasileiro, ou ainda carmelitas como 
Jose Alves das Chagas? Como pensaram os frades da Piedade, 
no extrema norte da Amazonia, ou os mercedarios de Belem 
do Para? E possivel encontrar urn denominador comum e des
crever esta autocompreensao da evangelizacao pelos que vieram 
para ca? 

Achamos que, para sermos fieis aos fatos, temos que dis
tinguir entre 0 discurso ou a ideologia acerca da evangelizacao 
e a profunda vivencia ou experiencia dela. Desta forma percebe
se que a evangelizacao e entendida pelos missionarios dentro 
de urn discurso tipico, caracteristico, peculiar, enquanto a viven
cia escapa freqiientemente aos quadros comuns, nao pode ser 
analisada, por conseguinte, segundo os ditames de urn denorni
nador comum. 

1. A EVANGELIZAQAO, UM DISCURSO 

DUPRONT, A. "De I'eglise aux temps modernes", in RI-lE, 1971 [4355]. 
LEITE, S. Monumenta Brasiliae, I [ passim].
 
CANTEL, R. PmpMtisme et M essian isme dan s l'oeuure d'Ant6nio Vieira.
 

Paris, 1960. 
DE BIE, J. God in de sermoenen van Vieira (Tese de doutoramento), 

Lovaina, 1970. 

E por demais conhecido 0 fate de que toda a empresa ma
ritima portuguesa foi expressa pelos contemporaneos em lin
guagem religiosa e, mais ainda, missionaria. Os contemporaneos 
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nos dao a impressao de que, para eles, 0 maior acontecimento 
depois da criacao do mundo, excetuando-se a encarnacao e 
morte de Jesus Cristo, foi a descoberta das indias. Portugal 
entrou de maneira decisiva nos pIanos salvificos de Deus, que, 
depois de diversas tentativas mal sucedidas, the confiou a 
missao de "estabelecer 0 seu Reino neste mundo" (ideia de 
Vieira): 0 "reino de Deus por Portugal". Escreveu a proprio 
rei Dom Joao III ao primeiro governador geral do Brasil, Tome 
de Sousa: "A principal causa que me levou a povoar 0 Brasil 
foi que a gente do Brasil se convertesse a nossa santa fe cato
lica". E Camoes desafia a generosidade crista dos descobridores 
exclamando: 

E v6s outros que as names usurpais 
De mandados de Deus, como Tome, 
Dizei, se sois mandados, com o estais, 
Sem irties a preqar a santa [e? 

§ 1. 0 discurso acerca da evangelizacao era em primeiro 
lugar universalista. Era urn discurso que desconhecia fronteiras. 
Na epoca dos descobrimentos circulava em Portugal, entre os 
que estavam engajados na empresa maritima, a famosa lenda 
de Sao Tome, justificadora da presenca dos portugueses nas 
praias longinquas . Segundo esta lenda, que se encontra em 
quase todos as cronistas do Brasil quinhentista, os missionarios 
nao fizeram senao seguir as pegadas de Sao Tome, apostolo 
das fndias. Na rota para as Indias, tanto orientais como oci
dentais, ponto obrigatorio era a famosa Ilha de Sao Tome. E 
no Brasil, no Paraguai, descobriram-se em rochas ou pedras 
as pegadas do ap6stolo acompanhado de urn ajudante. Nos 
vocabulos usados pelos indigenas descobriu-se 0 nome de Tome, 
ou sua corruptela. Nas crencas Indigenas detectou-se algum 
vestigia da pregacao apost6lica, evidentemente deteriorada pelo. 

"falsa" tradicao dos principais. Poucos meses depois de sua 
chegada ao Brasil, em agosto de 1549, escreve Nobrega em sua 
I nformaciio das Terras do Brasil : 

Eles [os indigenas] tern mem6ria do dihlvio ... e dizem que Sao Tome, 
a quem chamam Zome, passou por aqui . . . 1 

Anchieta por sua vez, dando em 1584 sua Iniormaciio do 
Brasil e de suas Capitanias, repete: 

Tern alguma noticia do dihlvio, mas muito confusa, por lhes ficar de 
mao em mao dos maio res e contam a hist6ria de diversas maneiras. Tambem 
lhes ficou dos antigos noticias de dois homens que andaram entre eles, urn 
born e outro mau, ao born chamam Sume, que deve ser 0 ap6stolo Tome, 
e este dizem que lhes fazia boas obras, mas nao se lembram em particular 
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de nada. Em algumas partes se acham pegadas de homens impressas em 
pedra, maxims em Sao Vicente ... Estas e possivel que rossem deste Santo 
Ap6stolo e algum seu discipulo. 2 

A lenda de Sao Tome significava urn comentario do famoso 
verso do salmo 20: In omnem terram exivit sonus eorum et 
usque in fines orbis terrarum verba eorum, assim explicado 
par Santo Tomas de Aquino, relembrando comentarios ante
riares de Sao Joao Crisostomo e Santo Agostinho: 

Na epoca dos ap6stolos chegou a todas as gentes ate os confins do 
mundo alguma fama da pregacao apost6lica, atraves dos pr6prios ap6stolos 
ou de seus discipulos. Pois Mateus pregou na Eti6pia, Tome na fndia, 
Pedro e Paulo no Ocidente.? 

Esta lenda, assim como outras parecidas, funcionava pode
rosamente para justificar 0 discurso evangelizador universalista, 
desconhecedor da fronteira do outro. Nos documentas historicas 
a indigene nunca foi "fronteira",: nunca se respeitou a sua Irre
dutivel alteridade, pais a catolicismo que se "ampliou" au se 
"dilatou" (a terminologia, "propagar", "propagacao", e so do 
seculo XVII) era inconsciente das suas fronteiras e s6 conside
rava 0 outro como marginal, nunca como "outro" no sentido 
plena desta palavra. Dai a zelo quase fanatica dos missionarios 
em extirpar qualquer vestigio do que era .In terpretado como 
idolatrra, barbarie, aberracao da "verdadeira fe". 

§ 2. Em segundo lugar, 0 discurso dos missionaries acerca 
de sua missao era tioutrituirio. Era preciso doutrinar. Santo 
Tomas tinha ensinado que a pregacao apost6lica atingira todas 
as nacoes, mas nao tadas as homens em particular, Por isso 
era necessaria pregar, com rorca, com pressa, e em alta voz. 
Simao de Vasconcellos, cronista jesuita do seculo XVII, narra 
com entusiasmo a maneira como 0 padre missionario Navarro 
doutrinava os indigenas: 

Cornecava a despejar a torrente de sua eloqilencia, levantando a voz, 
pregando-lhes os misterlos da fe, andando em roda deles, batendo 0 pe, 
espalmando as maos, fazendo as mesmas pausas, quebras e espantos cos
tumados entre seus pregadores, pera mais os agradar e persuadir.· 

Persuadir de que? Sem duvida da necessidade de salvacao 
pela audicao do evangelho: a soteriologia da salvacao universal 
ligada a audicao fisica e auricular de vocabulos evangelicos 
parece estar subjacente a todo 0 imenso esrorco de doutrina
gao dos indios e africanos no Brasil. A palavra pronunciada e 
importante, a vocabulo, a ensino, a doutrina transmitida maqui
nalmente. Apenas quinze dias apos sua chegada ao Brasil, no 
dia 10 de abril de 1549, Nobrega ja escreve: 
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o irmao Vicente Rijo ensina a doutrina aos meninos cada dia, e tambem 
tern escola de ler e esc rever . .. Desta forma Ir-lhes-ei ensinando as oracoes 
e doutnnando-os na fe ate serem habiles para 0 batismo.' 

Nos cronistas que narram os reitos da evangelizacao en
contramos uma identificacao na pratica entre diversas termi
nologias: aumento da religiao crista (discurso universalista), 
pregacao do evangelho (discurso doutrinario) , salvacao das 
almas (discurso soteriologico), reducao dos Indios (discurso 
guerreiro e redutivo ). Como pequena amostragem dames aqui 
algumas terminologias usadas comumente pelo cronista fran
ciscano Jaboatao, mas esta amostragem indica 0 que e de facil 
averiguacao em todos os cronistas do periodo portugues, Jaboa
tao usa correntemente expressoes como: 

Cuidar em se aplicar a doutrina dos indios, sair a pregacao e doutrina 
dos indios, zelar pela salvacao daqueles povos gentios, trazer os gentios ao 
conhecimento de nos sa santissima fecat6lica, instruir em a santa fe aos 
indios, instruir nos rudimentos da fe, intrometer no rebanho da igreja, 
converter 0 gentio. 0 

Instala-se aos poucos uma firme Identiricacao entre evan
gelizacao e doutrinacao que nunca mais sera posta em duvida, 
ate aos nossos dias, pelo menos em termos de Igreja oficial. 
As palavras evangelizam, os vocabulcs transmitem - quase 
que automaticamente - a mensagem. Esta observacao resulta 
de urn exame mesmo superficial dos documentos que exprimem 
a autoconsciencia da missao no Brasil durante 0 primeiro periodo 
colonial. 

§ 3. Atras deste discurso doutrinario esconde-se urn discurso 
guerreiro. a discurso acerca da evangelizacao no Brasil nao 
coloca a questao da legitimidade da ordem estabelecida pelo 
projeto colonial no Brasil, e por isso mesmo participa da agres
sividade deste mesmo projeto. A impressao que os textos nos 
deixam e que s6 se conseguia ver a formacao de uma Igreja 
dentro dos quadros da ordem trazida pelos portugueses, puri
ficando-os talvez de abusos e corrupcoes, eliminando a ignoran
cia, a injustica, a supersticao, 0 fatalismo dos gentios, a amora
lidade dos portugueses, mas nunca colocando a questao do sis
tema em si, E como 0 sistema era estruturalmente agressivo 
diante de indigenas e africanos, 0 discurso evangelizador nao 
conseguiu escapar a. agressivldade, mesmo em condicoes favo
ravels. A terminologia "evangelizacao" passou a ser justificativa 
da opressao e escravizacao de indigenas e africanos: assim ja 
na epoca de Nobrega, Anchieta, Luis da Ora, Antonio Blasques, 
Francisco Pires, Afonso Bras, homens sobremaneira respeitavets 
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mas que ja aceitam pacificamente a famosa tese expressa no 
Didlaga sabre a Canversiia da Gentia, de N6brega: conversao 
s6 ap6s sujeicao. 

Todos temem e todos obedecem e se fazem adeptos para receber a fe 
(Antonio Blasques), Com espada nua e campal de guerra por boa indtistrta 
do Sm. Mem de Sa (Francisco Pires). Dai adiante 0 governador com 0 
seu born zelo e Nosso Senhor tiraram mui uberes frutos (Antonio Pires). 
o gentle, se fosse senhoreado ou despejado, teria vida espmtual, conhecendo 
o seu Criador e vassalagem 11 Vossa Alteza e obediencia aos cristaos e 
todos teriam melhor vida e Vossa Alteza teria grossas rendas nestas terras... 
Nosso Senhor ganhara muitas almas e Vossa Alteza muita rencJ.a nesta terra 
(Nobrega), Este gentio, padre, nao se converte com the dar coisas da fe 
nem com razoes nem com palavras de pregacao (Luis da Ora a Inacio de 
Loyola). Porque para este genero nao ha melhor pregacao do que a espada 
e a vara de ferro (Anchieta). Mais tarde Vieira repetira 0 mesmo: Quanto 
mais larga rosse a porta dos cativeiros licitos, tanto mais escravos entrariam 
na Igreja e se poriam a caminho da salvacao, ' 

Nem sempre 0 discurso era aberta e ostensivamente guerrei
ro, pelo contrario: desde a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, 
relatando 0 primeiro contato entre portugueses e indigenas, 
instaura-se uma tradicao paradisiaca e idilica acerca do Brasil, 
de seu clima, de seus habitantes. Esta "visao do paraiso" sera 
poderosamente realcada nas cronicas do jesuita Simao de Vas
concellos 0596-1671), mas sera exatamente esta visao paradi
siaca que tera consequencias terriveis para os Indigenas, ora 
quando nao correspondem a imagem colonial que foi construida 
a seu respeito, imagem de bondade e inocencia, de ingenuidade 
e simplicidade, ora quando - pelos contatos com os "oiviliza
dos" - eles serao afligidos por mortais epidemias, pois as 
epidemias foram e continuam sendo a primeira causa do exter
minio dos indigenas no Brasil. 0 carater guerreiro do discurso 
evangelizador fez tambem com que os missionarios nao tives
sem interesse real em conhecer e respeitar a cultura dos "outros" 
aos quais foram enviados: africanos e indigenas, Quanto a cul
tura indigena, teremos que esperar a epoca do naturalista ale
mao von Martius (seculo XIX) para ver nascer uma valorizacao 
e investigacao da cultura nativa, embora 0 missionario Luiz 
Figueira ja tivesse feito valiosos estudos lingtiisticos na primeira 
metade do seculo XVII. Quanto a cultura africana, so havera 
inicio de interesse no comeco do seculo xx. Esta falha enorme, 
que prejudicou sobremaneira a evangelizacao em profundidade, 
era consequencia do teor guerreiro inerente a evangelizacao: a 
Igreja que evangelizou 0 Brasil foi uma Igreja "em pe de guer
ra". Ora, a guerra "mobiliza" as pessoas, para conquistar, dilatar, 
expandir, propagar. Na guerra, 0 que importa e a disciplina: dai 
o earater imposto e disclplinario de toda a catequese durante 
o antigo sistema colonial, dai tambem 0 lugar central ocupado 
pela doutrinacao. 
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2. A EVANGELIZAQA.O, UMA VIVENCIA
 

§ 1. A svangelizacao, contudo, nao e so urn discurso: e uma 
rnaneira de ser, de conceber toda a vida, uma vocacao, Como 
julgar a vida dos outros? Como nao ter respeito por estes bomens 
e estas mulheres, que dedicaram toda a sua vida aos outros, 
em condicoes que nao estamos compreendendo? A Historia do 
Brasil esta cheia de nomes que lembram acoes certamente he
roicas, mas cujo verdadeiro teor nos escapa. So para dar uns 
exemplos, entre muitos: 0 [esuita Joao Maria Gorzoni (1627
1711) trabalhou e viajou por mais de cinqiienta anos consecu
tivos nas regi6es do Para e do Maranhao, navegando pelos rios 
Pindare, Solimoes, Negro, Madeira, Tapaj6s, Xingu. Atraiu os 
indigenas com sua gaitinha e sua alegria. 0 capuchinho Italiano 
Frei Ludovico de Livorno passou trinta e urn anos entre os 
indigenas do interior baiano, so descendo a cidade de Salvador 
para ai morrer em 1849. 0 padre oratoriano Joao Alvares da 
Encarnacao viveu por trinta anos, nos fins do seculo XVII, na 
aldeia de Tapessurama no Ceara, construindo trinta e duas 
igrejas na regiao, 0 carmelita Frei Jose Alves das Chagas deu 
a sua vida aos indigenas mundurucus, protegendo-os de capitaes 
e proprfetarios. Como "julgar" a vida destes homens? Como 
saber 0 que eles obraram em termos de amizade, sensibilidade 
pelo outro, abertura para a alteridade dos indigenas ou africa
nos, amor aos pobres, esperanca, caridade, fe? Este aspecto 
da historia, certamente 0 mais profundo, nos escapa e temos 
que nos convencer que a finalidade da historiografia nao e a 
de nos reconstituir 0 passado tal qual ele foi realmente (isso 
e impossivel), mas sim a de nos ensinar a viver 0 momento de 
hoje, de nos dar urna consciencia hist6rica que nos ajude a 
cumprir a nossa missao de hoje. 

§ 2. E neste sentido que a distincao entre a evangenzacao 
como doutrmacao e como vivencia nos parece importante. Quem 
concebe evangelizacao como doutrinacao nao coloca 0 que nos 
parece ser exatamente 0 problema da verdadeira evangelizacao: 
o da crltica de urn sistema humano, no caso 0 sistema colonial, 
em nome do reino de Deus. Ele "doutrina" os outros, quer dizer 
que nao os ouve nem aprende com eles. Quem, pelo contrario, 
concebe evangelizacao como urn modo de ser e de agir em decor
rencia do ser, vai ao encontro do outro como quem tenta per
ceber, na revelacao do outro, a revelacao de Deus: ele instala 
urna ordem completamente nova, baseada na procura de Ira
ternidade com 0 indigena, com 0 africano, com 0 irmao pobre 
e rejeitado pel a implantacao do sistema colonial. 
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E forcoso dizer que, nos documentos hist6ricos, a evangeli
zacao se nos apresenta quase sempre como uma doutrinacao 
e uma imposicao cultural. Contudo, quedarno-nos respeitosos 
diante destes homens e destas mulheres cujo misterio 0 passado 
levou para sempre e que viveram a missao que 0 Pal lhes deu, 
praticando a fe, a esperanca, a caridade. 0 importante e que 
nos consigamos estabelecer a distlncao hoje, nas situacoes em 
que vivemos: e para isto que as pagmas que se seguem querem 
ser uma contribuicao, 
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CAPiTULO II 

A REALIDADE
 

OS DISCURSOS que nos reveJ.am como os missionaries do 
Brasil portugues se entendiam a si mesmos sao universalistas, 
doutrinarios, e aberta ou ocultamente guerreiros, como acaba
mos de ver no capitulo anterior. 

Seria contudo ingenuidade imaginar que estes discursos cor
respondiam tais quais a realidade objetiva. A his toriografia 
que nao faz nenhuma tentativa de situar os documentos que 
estao ao seu alcance dentro da re alidade concreta da vida na 
qual nasceram e para a qual foram redigidos, e antropologica
mente Ialha. Documentos hlstoricos sao expressoes da comuni
cacao ou falta de comunicacao entre as pessoas, isto e: devem 
ser analisados segundo as leis antropologicas que regem esta 
comunicacao entre pessoas. Nao passa de ingenuidade, por exem
plo, a constatacao segundo a qual os portugueses tiveram dois 
objetivos ao colonizar 0 Brasil: urn material (a renda colonial), 
outro espiritual (a salvacao das almas), mesmo sendo esta 
constatacao baseada em numerosos documentos historicos, 
como, por exemplo, a anrmacao do rei Dom J08.0 III, ja citada 
aqui, segundo a qual 0 verdadeiro motive do povoamento do 
Brasil seria a salvacao das gentes. Esta anrmacao do rei per
tence ao mundo dos sinais pelos quais as pessoas se cornu
nicam entre si e tern que ser analisada, por conseguinte, 

segundo as leis que se aplicam a comunicacao interpessoaI. 
Hi urn problema antropologrco subjacente a todo problema de 
interpretacao historlca: a descoberta desta verdade e uma das 
grandes conquistas da atual historiografia. Joao III era 0 

monarca portugues que decidiu colonizar 0 Brasil de maneira 
mais racional, e por conseguinte gastar dinheiro nesta "em
presa" do Brasil. Poi exatamente ele que afirmou que sua inten
gao era "principalmente" a da "conversao da gente do Brasil 
a nossa santa fe catolica". A partir de que lugar £oi feita esta 
afirmacao? Quais os destmatarios dela? Qual sua funcionalidade 
dentro do projeto colonizador? Quais os possiveis desvios de 
linguagem nela existentes? 
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Procuremos pois mergulhar nos documentos que ja apre
sentamos no primeiro capitulo acerca da autocompreensao mis
sionaria dentro da "realidade", dos lugares reais, dos percursos 
reais da vida. 

1. EVANGELIZAQAO E SISTEMA COLONIAL 

1vIEMl\lI, P. Retrato do Colonizador Precetiuio do Retrato do Coloni ztuio, Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1968. 

Europa urui Kolonialismus, Zuriqu e, Artemis-Verlag, 1962. 
HOORNAERT, E. "Las Casas au Seplil·veda?", in REB, 1970 [850-870]. 

§ 1. De que lugar partiram os missionarios que evangeliza
ram 0 Brasil? Que percursos :'18S perfaziam? A resposta e clara: 
'I'odos, mesmo nao sendo portugueses, partirarn de Portugal, 
tiveram que passar por Portugal. 0 percurso que faziam era 
condicionado por urn projeto -por tugues denominado projeto 
colonial, sistema colonial. 

o sistema colonial se define como urn duple percurso, de 
ida e de volta, partindo de urn determinado lugar (0 lugar 
portugues) a urn outro (0 lugar africano, ou brasileiro) , para 
dai voltar ao lugar original. Esquematicamente: 

IDA(l) 

PORTUGAL .~ ~.:.... BRASIL(2). 
VOLTA(3) 

Tres momentos sao importantes neste duplo percurso, e 
regem comportamentos, geram ideologias, produzem discursos: 
o momenta da ida(1), 0 do contato no lugar "colonial"(2), 0 

da volta(3). 0 momenta da ida e marcado pelo famoso "exclu
sivismo comercial", isto e, pelo medo de concorrentes (no caso 
da colonizacao portuguesa: holandeses, franceses, ingleses) que 
possam tentar 0 mesmo percurso. 0 momenta do contato e 
marcado pelo famoso problema do "resgate", ou seja a troca 
de presentes a fim de deslocar os indigenas de seu lugar tra
dicional para engaja-los na empresa colonial. Estes "presentes" 
podem ser de diversos tipos, como veremos adiante. 0 momento 
da volta e marcado pelo aproveitamento da mao-de-obra local 
e das riquezas locais em beneficio de Portugal. Este momento 
traz problemas especificos que serao oportunamente tratados 
nas paginas que se seguem. 

Claro que este esquema tern que ser aplicado a historia 
concreta: ele nasceu paulatinamente, a partir de experiencias e 
decepcoes bern concretas. Quando 0 terceiro filho de Dom Joao I, 
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o Infante Dom Henrique 0 Navegador (1394-1460), fez de Por
tugal uma potencia maritima, foi POl' uma serie de "sucessos": 
Ilha da Madeira em 1431, Acores e Cabo Bojador em 1434, 
Senegal em 1445, Gambia em 1446, Cabo Verde em 1460. Por 
meio destes "sucessos " chegaram aos portos do Reino preciosas 
mercadorias, nunca dantes vistas: ouro, marfim, tintas, pimen
ta, acucar e finalmente, em 1441, escravos africanos. A expedicao 
de Lancarote trouxe para Portugal, em 1443, nada menos que 
245 escravos, dos quais 46 foram dados ao Infante, que pronta
mente os ofertou a Igreja de Lagos .. . ' Estas experiencias trou
xeram aos poucos uma nova ideologia, cuja expressao classica 
se encontra na bula do papa Nicolau V "Romanus Pontifex" 
(1454): a estrutura da redacao desta bula ja obedece Iielmente 
ao esquema aqui tracado: a tese do aproveitamento das riquezas 
do alem-mar (momento 3), a da proibicao de navegacao feita 
a nacoes estrangeiras (memento 1) , a da evangelizacao exata
mente no momento 2. 

No ana 1500 0 Brasil entrou nos percursos maritimos por
tugueses: a partir desta data, a terra s6 se define em relacao 
a Portugal, nao tern sentido em si senao em rel acao ao lugar 
portugues, E 0 que repetiam os papagaios dos primeiros mora
dores de Olinda, que, segundo Vicente do Salvador, foram 
enviados ao Reino com este rerrao : "Papagaio real para Por
tugal". Realmente, os papagaios do Brasil eram "reais", perten
ciam a empresa do rei, eles eram destinados a Portugal. Assim 
os brasileiros eram aqueles que recolhiam pau-brasil para 
Portugal: 

No Brasil , primitivamente, s6 havia uma prorissao: a de "brasileiro". 
Depois apareceu a de pedreir o, carp lnteiro, mestre de acucar. > 

Os habitantes da terra se denominavam ate 0 inicio do 
seculo XIX pelas regi6es de origem: baianos ou naulistas au 
mineiros, ou pelo nascimento: indios, brasis, mazornbos, criou
los, mamelucos, cafuzos, mulatos, negros. 0 usc comum da ter
minologia "brasileiro" no sentido atual provem da epoca da 
Independencia. Durante todo 0 perfor'o portugues, brasileiro e 
quem "Iaz brasil" na "costa do pau-brasil", isto e: esta engajado 
na derrubada, no corte ou no transporte do pau-brasil para 
Portugal. 0 que se fazia, 0 que se faz no Brasil senao "fazer 
brasil"? 

§ 2. Nestes percursos bern concretos e reais, os mlssiona
rios estavam engajados, pela sua nacionalidade, sua cultura, :SU<:l 

sensibilidade ou simplesmente pela necessidade de fazer a tra
vessia de Portugal para ca, pols s6 havia transporte firmemente 
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controlado pelo sistema colonial. No capitulo seguinte teremos 
oportunidade de estudar como os grandes movimentos missio
narios no Brasil sao ligados aos movimentos coloniais, de sorte 
que podemos ate falar em "ciclos missionarios" que surgem, 
crescem, e entram em decadencia segundo os ritmos dos ciclos 
coloniais descritos por economistas como Celso Furtado e outros. 

Isto e bern patente para os movimentos dos frades fran
ciscanos: fazia parte da rotina da navegacao portuguesa ter 
capelao a bordo. Este pertencia geralmente a uma das grandes 
ordens de Portugal, antes de 1550: os franciscanos, carrnelitas, 
beneditinos, mercedarios. Desta forma chegaram ao Brasil, em 
1500, na frota de Pedro Alvares Cabral, oito franciscanos em 
companhia de Frei Henrique de Coimbra. Assim chegaram tam
bern casualmente outros franciscanos : dois italianos em Porto 
Seguro em 1515 (urn se afoga no Rio do Frade, 0 outro volta), 
dois em Sao Vicente em 1523, alguns espanh6is em Sao Vicente 
em 1538: estes jli pensam en'! missoes mais estaveis na regiao 
do Rio da Prata. 

Estes franciscanos chegam normalmente numa viagem de 
regresso da India ou desembarcam por causa de urn naufragio. 
Mas 0 estabelecimento mesmo da ordem franciscana no Brasil 
esta ligado a conquista cia Paraiba, la pelos anos 1580, pois esta 
Ioi bern penosa e dificil. 

A mesma realidade se verifica com os [esuitas: 0 seu esta
belecimento no Brasil esta ligado ao plano de Dom Joao III 
de colonizar 0 Brasil, como fica bern patente por uma serle de 
documentos publicados por Serafim Leite no primeiro volume 
de M onumenta Brasiliae. 3 If: a reacao tipica do Padre Mestre 
Simao Rodrigues diante da decisao do rei : "Quero ser 0 pri
meiro no Brasil, pois nao mereci ser 0 segundo na india".' 
Quem foi 0 primeiro no Brasil foi Nobrega, "escolhido" com 
aprazimento do rei e do primeiro governador geral Tome de 
Sousa.' Desta forma chegaram os primetros sete jesuitas ao 
Brasil. 

A chegada de carmelitas e beneditinos e igualmente relacio
nada com a conquista da Paraiba, Anchieta relata: 

No ana de 1581 vieram, em companhia de Frutuoso Barbosa que vinha 
povoar 0 rio da Paraiba, tres frades do Carmo e dois ou tr es de Sao Bento, 
a Pernambuco. Veio tarnb em, em sua cornpanhia, urn de Sao Francisco. 

2. EVANGELIZAQAO E PADROADO 

ALMEIDA, CANDIDO MENDES DE . Diretto do Padroado no Brasil. R io de 

Janeiro, 1858. 
- Direito Civil Eclesuistico Brasileiro. Rio de Janeiro, 1860-1873 [4 vol. 

e introducao]. 



DORNAS FILHO, JOAO. 0 Padroado e a Igreja no Brasil. Sao Paulo, 1938. 
SOARES, JOSE CARLOS DE MACEDO. "Fontes da hist6ria eclesiastica no 

Brasil", in RIHGB, 220, Rio de Janeiro, 1954. 
VILELA, MAGNO. "Roma e as praticas missionarlas no Novo Mundo", in 

REB, 1976 [403-421]. 
DE WITI'E, CH. "Les bulles pontifi cales et I' expansion portugaise au 15° 

steele", in RIlE, de 1953 a 1958. 

a grande merito de conscientizar os brasileiros em relacao 
a realidade do padroado deve ser atribufdo ao escritor mara
nhense Candido Mendes de Almeida, senador do segundo impe
rio, cuja "introducao" ao "direito civil eclesiastico" constitui 
talvez a melhor Historia da Igreja no Brasil existente ate noje. 
a enfoque pelo qual Candido Mendes de Almeida estuda 0 

padroado e 0 da "libertas ecclesiae", da "liberdade da Igreja", 
terna importante em toda a histc5ria do cristianismo, pois toea 
no problema do poder. Hoje a mesma questao e levantada em 
terrnos urn tanto menos ingenues em relacao a instituicao ecle
siastica que pode perfeitamente instalar urn padroado proprio, 
oprimindo a igreja-povo como 0 estado antigamente oprimia a 
igreja-Instituicao. Diante da percepcao crescente - POl' parte 
de estudiosos e homens da Igreja - da perpetuidade do sistema 
colonial em nossos dias , 0 , tema "padroado" volta a atuaJ.idade 
e estudam-se 0 seu funcionamento, os seus condicionamentos 
reais, politicos e economicos. 

§ 1. Em Portugal 0 padroado era uma tradicao bern antiga, 
nascida nos tempos da reconquista: no dia 15 de marco de 1319, 
a "Ordem de Cristo" e formada com os antigos fundos da 
riquissima Ordern dos Templarios. Como Portugal era terra 
essencialmente "reconquistada" aos mouros, a Ordem de Cristo 
ganhou importancia e autoridade. Funcionava como orgao cana
lizador dos recursos do pais para os cofres da nobreza terri
torial. Mas como Portugal, antes da aventura maritima, era 
terra de agricultura, a importancia financeira e politico. da ordern 

era relativamente modesta. 
Tudo isso mudou com a conquista de Ceut a, em 1415. Sendo 

esta empresa maritima, como todas as empresas maritimas, 
essencialmente come rcial e burguesa, a Ordem de Cristo come
C;OU a proclamar bern alto seus direitos sobre os recursos tra
zidos a Portugal POI' esta nova experiencia, proferindo discursos 
de teor religioso e evangelico, e protestando sua vontade mis
sionaria diante das novas descobertas. No concilio de Constance 
o Doutor Gil Martins, comentando a tomada de Ceuta, procla
mava: 

o Onipotente abriu este caminho para seus cristaos, para que estes 
possam atuar por ele contra as sarracenos e conseguir a salvacao de suas 
almas . • 
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Em consequencia disto os papas publicaram ao longo do 
seculo XV numerosas bulas, que sao chamadas "bulas de cru
zada", em numero de 69, das quais 47 mencionam 0 IsIao como 
grande inimigo, embora a empresa estivesse sobretudo atuando 
na Africa, em regices nao atingidas pelo Islao. E quando 0 

Infante Dom Henrique, cujas expedicoes maritimas dispendiosas 
foram custeadas pela Ordem de Cristo, da qual era grao-mestre, 
comeccu a organizar a empresa africana, ele pediu a Santa 
Se a erecao canonica de urn con vento de frades menores da 
observancia em Ceuta. 0 Infante indicou claramente a finalidade 
desta fundacao: "para a defesa e 0 aumento da santa fe e a 
reducao dos infieis". 0 engajamento da missao no esquema 
colonial fica claramente provado com este texto. Este caso e 
tipico e significativo de toda a evolucao da vida missionaria 
no imperio portugues e especialmente no Brasil, e da novo 
impulso a instituicao do padroado que recua na Europa e se 
desenvolve na America. Do ana 1442 em diante, direito de 
padroado significa direito de conquista: eis 0 sentido das bulas 
pontificias. Portugal e senhor dos mares "nunca dantes nave
gados", organizador da Igreja em termos de conquista e redu
<{ao, planificador da uniao entre missao e colonizacao, 

POI' onde chegam os portugueses eles plantam 0 famoso 
"padrao" que traz as armas reais e a cruz intrinsecamente 
ligadas entre si. Portugal goza dos favores da Curia Romana 
em negocios de alem-mar, 

§ 2. Urn dos negocios de alern-rnar era 0 Brasil. Assim 0 
Brasil exprimiu a alianca entre Roma e Portugal no seculo XV, 
enquanto a America Espanhola exprimiu a alianca entre Roma 
e Espanha no seculo seguinte. 0 rei portugues Dom Manuel I 
conseguiu em 1514 reconfirmar algumas prerrogativas que serao 
importantes para a ulterior evolucao da missao no Brasil, entre 
elas sobretudo 0 ius praesentandi, 0 direito de "provisii.o" de 
bispados, paroquias, cargos eclesiasticos em geral, em troca do 
financiamento das atividades eclesiasticas. 

Isto trouxe importantes consequencias: 

• Nenhum clerigo partia de Portugal para 0 Brasil sem 
autorizacao explicita do rei. 0 rei exigia audiencia particular 
com juramento de fidelidade. Os missionarios tinham que reunir
se em Lisboa antes da partida e utilizar exclusivamente comboios 
portugueses. 

• As mesmas formalidades estavam em vigor em relacao 
aos missionaries estrangeiros, como POI' exemplo os capucht
nhos, que eram franceses no seculo XVII e italianos no seculo 
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XVIII. Houve muito rigor e muito vexame neste ponto, como 
veremos adiante, 

• Os bispos nao podiam corresponder-se diretamente com 
Roma e so podiam encontrar-se com 0 papa por ocasiao da 
visita ad limina. Ora, por causa da distancia e dos custos, esta 
viagem tornou-se impraticavel. Nao houve comunicacao entre 
.Roma e a Igreja no Brasil, durante 0 primeiro periodo colonial. 

Estes numerosos arranjos que resultaram no que nos hoje 
chamamos "padroado" conseguiram i nst rumentalizar a Igreja 
cat6lica no Brasil. S6 Deus sabe quantas pessoas lutaram deses
peradamente contra a funesta Instituicao que tirava a Igreja 
praticamente toda possibilidade de atuar independente e digna
mente. 

Vejamos alguns aspectos desta instrumentalizacao: 

• Os missionarios viviam da fazenda real , eram pagos pela 
folha eclesiastica, uma das tres folhas de pagamento da admi
nlstracao colonial portuguesa. Isso resultou no pessimo paga
mento da missao no sertao: Vilhena, cronista baiano do seculo 
XVIII, relata como a coroa gastava vinte e seis vezes mais 
com a se e 0 cabido de Salvador do que com as missoes no 
interior, vinte vezes mais com os vigartos e coadjutores do 
arcebispado do que com as referidas missoes. Esta penuria 
fez com que 0 trabalho missionario praticamente so fosse exer
cido por religiosos, pais estes tinham uma defesa diante da 
dependencia criada pelo padroado: as fazendas. Ha todo urn 
conflito entre a coroa e a criacao de fazendas pelos religiosos, 
pols estas significavam uma forma de Independencia. Desde 0 

fim do seculo XVI 0 reino emitiu alvaras obrigando os can
ventos a pagar dizimos de suas fazendas : a repeticao continua 
destes alvaras prova que eles nao eram bern obedecidos, pais 
OS conventos escaparam parcialmente ao poder do padroado, 
conseguiram criar urn poder independente, e dai partir para 
a luta pela liberdade dos indios. Compreende-se assim uma 
lei que se aplica a toda a Hist6ria da Igreja no Brasil: a 
liberdade dos missionaries (diante do padroado au de qualquer 
poder que criava dependencia financeira) era condicao preli
minar da liberdade dos indios. Por isso foram as jesuitas - que 
desde cedo conseguiram relativa independencia diante do pa
droado (Oscar de Oliveira publicou urn manuscrito emanado 
da casa generalicia dos jesuitas, ja no final do seculo XVI, 
intitulado: Fundamentos que tem 0 coleqio para niio pagar os 
dizimos) 1 - os que igualmente conseguiram com maior eticacia 
lutar pela liberdade dos indigenas do Brasil, p elo rriorroa err>. 
certas regices, como temos que ver adiante. As fazendas dos 
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religiosos no Brasil, com todos os abusos que elas traziam 
consigo, sobretudo em relacao a escravidao, devem ser corn
preendidas dentro da luta de libertacao da missao diante do 
padroado. 

• Em segundo lugar, 0 numero dos missiomirios no Brasil 
estava em relacao, nao com a necessidade intrinseca da missao, 
mas com a necessidade da expansao colonial. as missionarios 
faziam normalmente parte do esquema das "fronteiras", quer 
dizer que eles tinham que colaborar para que as fronteiras do 
sistema colonial se dilatassem sempre mais: isto e muito claro 
em relaeao aos missionarios da Amazonia, no decorrer da se
gunda parte do seculo XVII e da primeira parte do seculo XVIII. 
a padroado regulava 0 numero de religiosos segundo as neces
sidades do sistema colonial, ora proibindo a Iundacao de novos 
conventos (alvaras de 16-10-1609, 22-6-1723),8 ora fundando con
ventos em lugares ermos e desertos como pontos de seguranca 
e avanco para a ernpresa. Dai uma fundamental desconexao 
entre a instituicao missiomiria e as necessidades reais, desco
nexao que e tipica e significativa do sistema colonial, nao s6 
no Brasil mas tarnbem em outras partes. as mercedarios, por 
exemplo, so funcionaram no norte do Brasil, por expressa neces
sidade de "seguranca de fronteiras" na regiao amazonica, onde 
o perigo de concorrencia comercial por parte de espanhois, 
franceses e holandeses sempre existia. as oratorianos e capu
chinhos Ioram apenas tolerados: eles conseguiram fazer urn 
born trabalho, como teremos oportunidade de ver. Franciscanos, 
carmelitas e beneditinos eram os que rnais figuram entre ca
pelaes de bandeiras e entradas, de tropas de entrada e desci
mento, de capitaes que partem em busca de ouro. as agostinia
nos nunca conseguiram expandir-se multo no Brasil, por raz6es 
que desconhecemos, enquanto os dominicanos nao entraram 
durante 0 periodo portugues. Atras de tudo isto deve ter havido 
uma atitude politica, embora nos faltem estudos monograticos 
para contirmar esta tese. 

• Por causa dos mesmos condicionamentos existia 0 eterno 
problema da admissao de novices nos conventos. A Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro conserva urn manuscrito sem data 
que reza assim: 

Requerimento de Frei Jose da Conceicao, vigarto geral da real congrega
c;ao dos agostinhos reformados, dirigido ao principe regen te Dom Joao, 
pedindo seja servido conceder-lhe Iicenca para que no hospicio da sua con
gregac;ao da cidade da Bahia se possam aceitar ao menos seis novicos para 
sacerdotes e dois ate quatro para leigos , para af terem ° noviciado, profes
sarem, seguirem seus estudos e ordenarem-se." 
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Entre 1763 e 1789 0 reino emitiu sucessivas ordens de sus
pensao de recebimento de novicos, 0 que culminou na crise do 
seculo XIX, pois 0 padroado do imperio era estruturalmente 
identicc ao do periodo portugues. 0 numero de rengiosos, e, por 
conseguinte, de novices, obedecia a imperativos decorrentes da 
problernatica da empresa colonial e nao da necessidade do povo 
de Deus . 

• Outro aspecto desta instrurnentalizacao da Igreja: 0 ver
dadeiro chefe da Igreja, e, por conseguinte, da missao era 0 

rei, nao 0 papa. No seu livro De lndiarum lure (Madri, 1629
1639), 0 teologo Juan de Solorzano, que teve influencla decisiva 
sobre Vieira, defendeu a tese segundo a qual os textos ponti
ficios, pela instituicao do "vicariato real", s6 adquirem validade 
e legitimidade na America apos expressa aprovacao real. Mesmo 
tendo side esta teo ria condenada pela Igreja e 0 livro de Solor
zano posto no indice dos livros proibidos em 1642, ela exprimia 
fielmente a pratica que vigorava na America, e foi contra esta 
pratica que Roma organizou a congregacao "de Propaganda 
Fide" em 1622. Muitos religiosos no Brasil, entre eles 0 proprio 
Vieira, eram na realidade mais reais do que "pontiffcios", apesar 
do quarto voto dos jesuitas, dedicado ao papa. Em oposicao 
a esta orientacao real, os capuchinhos franceses e italianos no 
Brasil fizeram questao de denominar-se "missionarios aposto
licos", isto e, ligados a Se apostolica pela Propaganda. 

• Pinalmente, 0 padroado no Brasil teve decisiva influencia 
cultural. Criando a imagem verticalista da missao, ele ajudou 
a Inculcar na alma brasileira a visao paternalista de Deus, pois 
Deus, 0 Rei, 0 senhor local agiam de maneira identica: como 
urn pai que protege, resolve os problemas, da 0 sustento Iinan
cerro, ampara e finalmente manda em tudo. 0 rei de Portugal 
agia realmente mais como urn pai do que como urn adminis
trador moderno: ele respondia pessoalrnente a nurnerosas cart.as. 
dando urn toque pessoal e paternal a toda a correspondencia 
colonial, atendia pessoalmente a numerosas audiencias, criava 
a imagem do pai da nacao. Assim fazia 0 senhor local, senhor 
de engenho ou fazendeiro. 

§ 3. Resta-nos aprofundar a estrutura do padroado no Brasil. 
Pols ha uma estrutura peculiar que define 0 padroado em situa
<;ao colonial, e 0 padroado no Brasil nao e simples versao bra
sileira do padroado portugues ou europeu: ha algo de original 
e peculiar que deve ser definido. 

Nos percursos concretos do sistema colonial 0 panroano 
recebe novo significado que e exatamente 0 de significar a 
dependencia colonial. Vejamos como isto funciona: 0 padroado 
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se define por urn duplo percurso financeiro (0 dinheiro faz dois 
percursos): urn de ida, outro de volta. Do Brasil ao Reino vao 
os dizimos. Do Reino ao Brasil voltam as redizimas. No per
curso de ida, 0 dinheiro da colonia vai ao Reino, a Ordem de 
Cristo recebe 0 privilegto de cobrar os dizimos eclesiasticos 
das possess6es ultramarinas, entre outras 0 Brasil. No percurso 
de volta, 0 dinheiro volta parcelado em forma de numerosos 
modos de privilegios, emanados do rei, para "sustentar 0 culto". 

Em forma de esquema: 

dizimos (ida) 
Brasil -~----------.,..Portugal 

redizimas (volta) 

Em sentido inverso este esquema repete a anterionnente 
apresentado nestas paginas acerca dos percursos coloniais em 
geral: 0 padroado significa urn dos percursos coloniais, 0 que 
mais influencia teve sobre a agao missionaria. 0 padroado e 
sinal do sistema colonial, expressao pratica do colonialismo 
em termos de instituioao religiosa. Dai por que nos parece 
Iegitimo falar em "padroado colonial". 

Continuando a analise s6 podemos qualificar 0 padroado 
como urn roubo instltucionalizadc, pois as riquezas do Brasil 
s6 voltaram a sua origem em forma de favor. 0 favor (a redi
zima) e 0 percurso inverso do roubo (dizimo), 0 que sai do 
pais em beneficio de Portugal volta em termos de doaeoes, 
privilegtos, subsidios. "verbas", sempre precarias e provisorias, 
sempre vexatorias. Urn jesuita do seculo XVI, procurador, expe
rimentou esta realidade e a relatou ao padre geral da compa
nhia nos seguintes termos (carta do 20-8·1579): 

Para pagamento dos colegios do Rio e da Bahia ord enou EI-Rei urna 
dizima sabre as ditos dizimos, a qual assinou aos padres dos ditos COlElgiOS, 
ate a quantldade das respectivas rendas, e .a esta chamam redizima. Eu 
nao entendo este embru lho de Portugal, nem sei como El -Rei, sem autoridada . 
do papa sobre os dizimos, possa assinar outros dizimos, e nao vejo como 
esta coisa seja legitima e fi rme. Ora, as pobres padres sempre nos paga
mentos sao prejudicados pelos oficiais de El -Rei, que pagam mal e tarde. ,. 

Outro texto jesuitico, do visltador Cristovao de Gouveia nos 
anos oitenta do seculo XVI, nos parece verdadeira definigao do 
sistema colonial nas suas express6es mais praticas: 

o governador nos remete ao provedor e 0 provedor ao tesourelro, 0 
qual primeiro que cumpra 0 mandado se passam muitos dias .. . Outras 
vezes nos dao respostas asperas . .. outras vezes nos poem duvidas em nossas 
provisoes .. . 11 
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Quantos pobres nao reconheceriam neste texta as inumeras 
andancas, as esperas, as vexames, as humilhacoes inerentes a 
urn sistema de favores? 

§ 4. E somente dentro desta dependencia e luta pela inde
pendencia da evangelizacao em relacao ao padroado que se pode 
compreender a fato de as religiosos no Brasil terem possuido 
[azetuias. As fazendas surgiram como tentativa de libertacao 
econ6mica par parte das ordens religiosas. Os seculares ficaram 
muito mais dependentes da coroa e par conseguinte do padroado 
pelo fato de nao possuirem este patrimonio estavel que garan
tisse certa liberdade de acao, Par isso pode-se dizer que a 
liberdade dos indigenas no Brasil estava condicionada a liber
dade dos religiosos: e esta liberdade estava condicionada a 
Independencia economica. Assim, num determinado momenta 
os jesuitas possuiram uma grande fazenda perto do Rio de 
Janeiro, a fazenda Santa Cruz, com 7.658 cabecas de gada, 1.140 
cavalos, e 700 escravos . Este numero de escravos aumentou ate 
o	 mimero de 1.205 em 1768.12 

Ora, nao existia fazenda sem escravos. Com a maior natu
ralidade Nobrega escrevia ao rei Dam Joao III no dia 14 de 
setembro de 1551: 

E mande dar alguns escravos de Guine 11 casa para fazerem mantimen
t os, porque a terra e tao Iertil que facilmente se manterao e vestirao muitos 
meninos, se tiverem alguns escravos que racam rocas de mantimentos e 
algodoais. " 

Esta questao dos escravos nos colegios e nas fazendas je
suiticos foi mais tarde amplamente discutida, mas a experiencia 
mostrou a realismo de Nobrega: no Brasil nada se fazia em 
termos de trabalho manual sem escravos. Conforme as aboli
cionistas do seculo passado diziam - especialmente Joaquim 
Nabuco - a escravidao nas tazendas dos rengiosos nrou na 
religiao no Brasil "a face ideal" e fez que com que dificilmente 
pudesse ser fermento de Iibertacao. Os religiosos passaram a 
pertencer a classe dos grandes proprietaries e muitos deles eram 
fazendeiros mesmo, par nomeacao canonica. Os escravos dos 
religiosos eram considerados escravos "dos santos" e dai pro
vern a nome de familia tao freqtiente: "dos Santos". Os escra
vos dos santos gozavam de certos privilegios: nao podiam ser 
vendidos, recebiam maior Instrucao religiosa e estavam regu
larmente sacramentalizados segundo as normas da Igreja, sem 
que a casamento acarretasse alforria, e clare. 
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CAPiTULO III 

OS MOVIMENTOS MISSIONARIOS
 

§ 1. Podem-se distinguir quatro movimentos missionarios no 
Brasil portugues, obedecendo-se, como ja tivemos oportunidade 
de dizer, a quatro momentos da colonizacao portuguesa: 

e 0 primeiro movimento acompanhou a conquista e ocupa
Qao do litoral brasileiro, nao somente da "costa do pau brasil", 
mas sobretudo da zona de mata dedicada ao cultivo do acucar, 
do Rio Grande do Norte ate a regiao de Sao Vicente no sul, 
A cultura criada em torno da cana-de-acucar influenciou sobre
maneira a evangelizacao e the deu caracteristicas proprias. 

• 0 segundo movimento e condicionado pel a ocupacao do 
vasto interior brasileiro (0 sertao) , que foi efetuada atraves 
dos rios, sobretudo do famoso rio Sao Francisco, verdadeira 
arteria de integracao brasileira nos tempos do primeiro pacto 
colonial. Por isso qualificamos este segundo movimento missio
nario pelo nome do rio Sao Francisco. 

• 0 terceiro movimento e maranhense, nao brasileiro, no 
rigor da palavra, pois os portugueses consideraram 0 Maranhao 
como urn estado distinto do estado do Brasil. Ap6s a saida dos 
franceses da cidade de Sao Luis, por eles fundada, os portu
gueses tentaram penetrar na imensa planicie do norte do atual 
Brasil, primeiramente pelos rios maranhenses como Pindare, 
Itapecuru, Mearim, e depois pelo rio Amazonas, que abriu um 
mundo novo aos portugueses. as missionaries penetraram mui
tas vezes ate alem das cachoeiras, realizando 0 que talvez seja 
a maior obra missionarla ja efetuada no Brasil. 

• 0 quarto movimento missionario nao pertence a Igreja 
como instituicao clerical, mas ao povo portugues como povo 
missionario. 0 catolicismo mineiro e fruto de missao leiga, nao 
clerical, so controlado pelo clero ap6s a criacao do bispado 
de Mariana em 1745. 0 movimento acompanhava 0 garimpo, 
com todas as suas vicissitudes e se exprimia na hist6ria das 
irmandades. Nao se pode negar que houve em Minas Gerais urn 
genuine movimento missionario a nao ser que se queira restringir 
8 missao a seus aspectos clericais. 

42 



Claro que hou ve outros lugares do Brasil que foram atin
gidos pela agao missionarta, alem dos que mencionamos aqui: 
o padre jesuita Joao de Almeida (1572-1653) ja realizou de 
novembro 1617 a margo 1619 uma "missao dos carij6s" na atual 
regiao de Santa Catarina. 1 Contudo, nao percebemos estas acoes 
como movimentos missionaries de certa amplitude e duracao, 

§ 2. Estes movimentos missionaries obedecem a urn ritmo: 
sao na realidade cic los missionaries. Todos eles, apos anos de 
dinamismo e florescimento, entram numa fase de estabeleci
mento e acomodacao, conhecem urn entusiasmo primeiro que 
vai se amortecendo diante da dureza da realidade inexoravel, 
sendo aos poucos sub stituidos POl' estruturas de acomodacao, 
sem inspiracao missionarta. 0 movimento Iitoraneo esta no 
auge na segun da parte do seculo XVI enos primeiros anos 
do seculo seguinte. Nomes expressivos sao Anchieta e Nobrega. 

o movimento no rio Sao .Francisco e sert6es adjacentes tern 
sua epoca de vitalidade com os capuchinhos como Martinho 
de Nantes e os oratorianos, na segunda parte do seculo XVII. 

o ciclo maranhense cobre a segunda parte do seculo XVII 
e a primeira do seculo XVIII. Figuras expressivas sao Figueira, 
Vieira, Bettendorff, todos jesuitas . Entram igualmente outras 
ordens religiosas. 

o ciclo mineiro floresce com os ermitaes, como Feliciano 
Mendes e Lourenco de Nossa Senhora, os santuarios, as irman
dades nas cidades e vilas mineiras, durante 0 seculo XVIII. 

Este carater ciclico do trabalho missionario certamente tern 
algo que vel' com dificuldades e conflitos surgidos no decorrer 
da acao missionaria, como prova indubitavelmente a historia 
das expuIs6es jesuit icas: 15 de margo de 1593: expulsao da 
Paraiba; 1640: expulsao por 13 anos de Santos e Sao Paulo e 
ameaca de expulsao do Rio de Janeiro POl' causa da publicacao 
do breve do papa Urbano VIII acerca da liberdade dos indi
genas; -1661: motim no Maranhao e no Para e expulsao do Padre 
Antonio Vieira e companheiros; 1684: mo tim "do estanco" no 
Maranhao; continuas tens6es e dificuldades na Bahia; e final
mente expulsao de todos os [esuitas do Maranhao e do Brasil 
em 1759. Nao somente os jesuitas sofreram perseguicdes, como 
veremos adiante: elas sao uma decorrencia do trabalho missio
nario. Teremos que detectar, nas paginas deste capitulo, 0 que 
provocou estas perseguicoes e, POl' conseguinte, imprimiu 0 

carater "ciclico" a acao missionaria no Brasil. 

§ 3. Pergunta-se em que medida 0 clero secul ar, 0 clero 
"do habito de Sao Pedro", suscitou movimentos missionaries 
no Brasil. Em primeiro lugar, precisa-se responder que 0 ciero 
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secular nao teve "boa imprensa" no Brasil. A imprensa estava 
nas rnaos dos religiosos, que difundiram uma imagem bastante 
negativa do clero secular e de suas atividades. S6 conhecemos 
o clero atraves de documentos que nao the sao muito simpa
ticos. Assim sabemos que muitos dos que chegaram ao Brasil 
vieram ai "por rorca maior": era urn clero degredado, como 
no caso do Padre Antonio de Gouveia, 0 "padre do ouro" dos 
cronistas, em Pernambuco.' Mas ha uma coisa que merece 
atencao: os que foram considerados missionartos na Hist6ria 
do Brasil eram brancos. Ora, os padres seculares do Brasil 
eram mamelucos, filhos de pai branco e mae india ou mameluca. 
o primeiro padre brasileiro, Diogo Fernandes, e filho de Afonso 
Rodrigues, portugues, e Madalena, filha "natural" do famoso 
patriarca baiano Caramuru. Na geracao seguinte 0 Padre Marcal 
Rodrigues e filho do portugues Antonio Rodrigues Correa com 
Ana Alvares, filha legitima de Caramuru com a famosa Catarina 
Paraguacu, india. Marcal Rodrigues foi ordenado na Bahia por 
Dam Pedro Leitao, capelao da Se em 1560, meio -conego em 
Salvador e vigario de Nossa Senhora de Vila Velha entre 1572 
e 1574.0 Padre Jacome de Queiroz era filho de Manuel Ramalho, 
portugues, com Antonia Paes, india, ordenado por Dom Pedro 
Leitao: foi conego da Se de Olinda.' Estes padres pertenciam 
a familias de bandeirantes que "desciam indios" e possuiam 
escravos, e eles herdaram esta cultura mameluca, a de cativar 
indios para poder prosperar. 

1. 0 CICLO LITORANEO 

LEITE, S. Hist6ria da Companhia de Jesus no Brasil (sobretudo os dais 
primeiros volumes) . Rio de J an eiro, 1938. 

LEITE, S . Monum enta Brasiliae (sobretudo 0 primeir a volume). Rama, 1956. 
WILLEKE. V. Missoes Franciscanas no Brasil (1500-1975). Petr6polis, 1974. 
RODRIGUES, F. Hist6ria da Companhia de Jesus na Assistcncia <le Porlu S'"I. 

Porto, 1931·1950 [4 tomos em 7 volumes] . 
HOORNAERT. E . "As relacoes entre Igreja e Estado na Bahia Colonial", in 

REB. 1972 [275-308]. 

§ 1. 0 nosso conhecimento da hist6ria das miss5es no Brasil 
esta ligado aos estudos efetuados pelo grande historiador jesuita 
Serafim Leite. Todos conhecem os meritos de Serafim Leite 
e suas obras testemunham por ele . Ora, as obras de Serafim 
Leite apresentam do is problemas em relacao a leitura da historia 
das miss5es no Brasil: em primeiro lugar, Leite "faz" hist6ria 
a partir da instituicao, nao a partir da antropologia. 0 seu 
enfoque e institucional, ele nao estuda a homem em primeiro 
lugar, nao situa os movimentos missionartos dentro de trrrra, 
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"&10 da hist6ria do homem, seja ele portugues, africano ou 
mdigena, relacionado com estes movimentos. Assim, por exem
plo, evita por completo 0 famoso problema da "redefinieao" 
de todo 0 sistema oatolico (padre, sacramento, Iiturgta) , a partir 
dos indigenas, para a qual Alfred Metraux ja chamou a atencao. • 
Em segundo lugar, Leite "faz" hist6ria a partir da relacao 
Portugal-Brasil. Ora, esta nao era a unica relacao. A verdadeira 
relacao e a de Portugal com 0 Imperio portugues, seja ele 
africano, asiatica ou americano. A Companhia de Jesus, antes de 
ser "do Brasil", era "da Assistencia de Portugal". Uma ver
dadeira fronteira divide os jesuitas da Assistencia de Portugal 
dos da Assistencia da Espanha, de sorte que 0 movimento 
jesuitico em particular, como 0 missionario em geral, tern que 
ser estudado em relacao com a Africa, com Guine, Mocambique, 
Angola. Isto e muito importante e tern sido negligenciado. Assim 
Leite consegue nao abordar a questao do trance negreiro exer
cido pelos jesuitas,' que e importante para compreender os 
verdadeiros termos em que se coloca a evangelizacao do Brasil. 

§ 2. Antes de abordar 0 assunto temos que relativizar a 
influencia dos movimentos missionaries emanados de ordens 
religiosas como jesuitas, franciscanos, carmelitas e beneditinos 
sobre a vida crista do povo brasileiro. Houve outra influencia 
talvez mais determinante, a do proprio ambiente de vida, nota
damente do engenho. 0 engenho de acucar, cuja influencia sobre 
a vida brasileira foi realcada por autores como Gilberto Freyre, 
Manuel Diegues Junior, Wanderley Pinho e outros, tambem 
"evangeiizou ", por estranho que isso possa parecer. Houve 
uma leitura sincera da mensagem de Deus a partir da vida vivida 
nos engenhos de acucar, e os missionaries classicos estavam 
longe demais desta vida para ajudar aos senhores e moradores 
no sentido de fazerem esta leitura. Ora, a forma tipica de colo
nizacao do Brasil e caracterizada por esta localidade que tanto 
marcou 0 cristianismo no Brasil. Escreve Manuel Diegues Junior: 

Os Iatifundios estabelecidos atraves do sistema de concessoes chamadas 
sesmarias apresentam hoje aspectos nao muito diferentes daqueles do seculo 
inicial da historia colonial do Brasil. 6 

Esta localidade irnprimiu pois a Historia do Brasil a esta
bilidade de costumes, tradicoes e modos de pensar e agir que 
resistem ate a urbanizacao atual e constituem urn dos proble
mas bas icos da pastoral. Os missionartos pouca influencia ti
veram sobre os mecanismos do mundo dos engenhos, baseados 
no modelo exportador de economia, na concentracao da renda 
nas maos de poucos. Escreve Celso Furtado: 
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Noventa por cento da renda gerada pelo acucar concentrararn-se nas 
maos dos plantadores e senhores de engenho, no seculo XVI, 

confirmando numerosos estudos a respeito. T Nisso en tram tam
bern a etica da "obrigacao" que teremos que analisar ainda, e a 
formacao de virtudes que predisp6em ao cativeiro. Os missio
narios estavam POl' fora de tudo isso, e houve tambem uma 
"redefinicao" de seu papel a partir da realidade do engenho de 
acucar, redefinicao que procuraremos estudar no terceiro periodo 
deste trabalho quando estudaremos os mecanismos da cris
tandade colonial brasileira. E preciso, pois, relativizar bastante 
a influencia real dos movimentos missionaries classicos no 
Brasil: outras influencias houve, menos reconhecidas, menos 
valorizadas pela historiografia, a influencia de mucamas e donas
de-casa, de violeiros e cantadores populares, de errnitaes e 
irmaos, de beatos e beatas, mesmo de quilombolas e cangaceiros, 
que talvez pesaram mais na formacao do catolicismo realmente 
vivido pela grande maioria do povo brasileiro. 

Mesmo assim ternos que nos dedicar, nestas paginas, a estes 
movimentos "classicos", 

§ 3. 0 movimento missionario mais vigoroso, mais dinamico, 
que 0 ciclo Iitoraneo conheceu foi 0 movimento jesuitico: os 
seis jovens [esuitas que aportaram na cidade de Salvador em 
1549 com Manuel da Nobrega (1517-1570) cornecaram uma expe
riencia pioneira nas Americas: os jesuitas so em 1586 passaram 
para Tucuman na Argentina e em 1576 para 0 Mexico. Aqui no 
Brasil ja cornecou em 1553 a famosa experiencia dos aldea
mentos. Jose de Anchieta (1534-1597) e Nobrega precedem, na 
missao da Assistencia de Portugal, as experiencias de Mateus 
Ricci (1550-1610) em Macao, China, e de Roberto de Nobili (1577· 
1656) em Goa, India. Eles foram realmente pioneiros. Nobrega 
tinha 31 anos quando chegou ao Brasil, Ancmeta apenas 19. 
Eles chegaram com entusiasmo e 0 movimento da jovem pro
vincia jesuitica do Brasil vai rapidamente crescendo ate a vio
lenta expulsao em 1759: 

1549: 6 jesuftas, todos estrangeiros 
1574: 110 SJ, 14% brasileiros 
1610: 165 SJ, 17% brasileiros 
1654: 170 SJ, 34% brasileiros 
1693: 304 SJ, 37% brasileiros 
1732: 362 SJ, 45% brasileiros 
1757: 474 SJ, 44% brasileiros.· 

o criterioso historlador Capistrano de Abreu emite, acerca 
da missao jesuitica, a seguinte oplrriao: 
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A ordem jesultica mostrou ser a unica capaz de encarar as tarefas que 
a nova sttuacao mundial e latino-americana impunha. Expulsos os [esuitas, 
e 0 clero secular que domina 0 panorama eclesiastioo, mas nao alcanca em 
nenhuma parte 0 nivel dos expulsos: em tro ca, e mais d6cil e na medid a 
em que se renova em suas hierarquias por impulso direto da coroa por
tuguesa, podera ser rernodelado segundo os desejos dela. · 

Ja apontamos anteriormente como se processou a chegada 
dos jesuitas ao Brasil: Dom Joao III, que decidiu colonizar 
o Brasil de maneira racional, tomou informacoes acerca de 
uns "clerigos reformados" residentes em Roma, entre os quais 
havia urn portugues, 0 padre Simao Rodrigues. Este Slmao 
Rodrigues, aceitando 0 convite do rei no sentido de colaborar 
na empresa ultramarina portuguesa em seus aspectos espirituais, 
veio a Portugal e tornou-se 0 primeiro provincial da provincia 
de Portugal, assim como superior das missoes. Era na qualidade 
de provincial que ele indicou Francisco Xavier como primeiro 
provincial da fndia em 1549 e que enviou Manuel da Nobrega 
ao Brasil no mesmo ano, confirmando-o depois na runcao de 
provincial do Brasil. A primeira carta de Nobrega escrita desde 
a Bahia, dez dias apenas ap6s sua chegada, da uma impressao 
do espirito que animava estes "cler igos reformados": espirito 
de verdadeira missao. Costuma-se apresentar a obra jesuitica 
no Brasil como sendo essencialmente civilizadora. Temos a 
impressao de que com isso nao se respeita a verdadeira pers
pectiva hist6rica: a obra jesuitica tern que ser encarada como 
essencialmente missionaria e todas as suas expressoes, como 
colegtos e aldeamentos, s6 recebem plena valorizacao dentro 
desta perspectiva. a colegio, por exemplo, era concebido como 
suporte da missao, conforme reza 0 "regulamento das missoes" 
de 1586, redigido sob inspiracao do visitador Cristovao de 
Gouveia: 

Por serem as missoes muito necessarias nesta terra e principal fim das 
Iundacoes dos colegios .. . 10 

Mais tarde, com a experiencla da dureza do sistema e de 
suas leis inexoraveis, vern a explicitar-se 0 colegio como "ensino 
dos colones" e instala-se a alternativa colegio-aldeamento, tao 
caracteristica dos seculos XVII e XVIII. Mas esta alternativa 
000 e original nem estrutural na visao mlssionaria dos jesuitas, 
como muitos parecem crer, ela foi imposta pelos acontecimen
tos, pelos percursos reais de uma estrutura que produz divisao 
entre as pessoas, que privilegia uns e marginaliza outros. No 
inicio nao era assim. as colegios existiam para as aldeamentos, 
nao ao lado dos aldeamentos. as primeiros jesuitas nao preten
diam viver em ambiente rico e fazer "pastoral" entre pobres 
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ern fins de semana: esta imagem da missao jesuitica primitiva 
nao corresponde a realidade. 

Mesmo assim, os jesuitas nao podiam fugir a l6gica interna 
do sistema colonial: se Dom Joao III quis "povoar" 0 Brasil, 
era para tirar proveito dele, e 0 proveito so podia provir da 
cana-de-acucar e de seu cultivo. Ora, para plantar cana era 
necessario eliminar indios. Eis 0 sentido da nomeacao do ter
ceiro governador geral do Brasil, Mem de Sa, que foi nomeado 
em 1556 por urn trrenio, mas continuou na Bahia ate a sua 
morte em 1572, eliminando grande quantidade de indios e insta
lando no Brasil 0 rigor do sistema escravocrata: ora 0 sucesso 
da empresa de Mem de Sa so foi possivel gracas a sua alianca 
com os jesuitas na pessoa de Nobrega, Esta alianca, exaltada 
num poema de 2.947 versos em latim intitulado De Gestis Mendi 
de Saa atribuido a Anchieta, 11 e 0 prototipo das diversas aliancas 
entre missao e poder colonizador que estao na origem das 
cidades brasileiras: Salvador e Rec6ncavo baiano pela alianca 
entre os jesuitas e Mem de Sa ; Rio de Janeiro e a Baia da 
Guanabara pela alianca entre os mesmos jesuitas e Estacio 
de Sa; Paraiba e 0 vale do rio Paraiba pela alianca entre Fru
tuoso Barbosa, colonizador, e os trades carmelitas e benedi
tinos; " Sao Luis do Maranhao e toda a ilha do Maranhao pela 
alianca entre Francisco Coelho de Carvalho, primeiro governador 
portugues, e Frei Cristovao de Lisboa, franciscano importante 
da primeira parte do seculo XVII. ' 3 Pode-se alongar a lista, 
pois as cidades brasileiras sao fundadas sobre 0 sangue dos 
vencidos, 0 suor dos reduzidos a escravidao, os dis cursos [usti
ficativos dos vencedores , Mas 0 prototipo mesmo da alianca 
entre missionarios e conquistadores e a de Nobrega e Mem de 
Sa: ela foi exaustivamente estudada por excelente monografia 
de Herbert Wetzel." Esta alianca produziu urn numero impres
sionante de discursos acerca da antropofagia dos indios, a sua 
amoralidade sobretudo sexual, a sua Ialta de organiz;u<{iiQ, t'o 

sua ignorancia: teremos oportunidade de analisar alguns destes 
discursos e de detectar neles a justif'icacao mesma desta alianca. 
Numa realidade mais concreta, ela produziu 0 efeito de possi
bilitar a criacao dos engenhos de acucar, consequencia direta 
das matancas de indigenas e da reducao deles a escravidao. 
No fim da sua vida, em 1572, Mem de Sa possuia diversos 
engenhos no Reconcavo, "com sua escravaria da terra e alguma 
de Guine" . Sua filha ficou sendo uma das mais cpulentas se
nhoras de Lisboa, a famosa condessa de Linhares (nobilitacao). 

Apos a implantacao do sistema por meio desta alianca, veio 
a etapa do estabelecimento e fortalecimento, e nesta etapa 0 

concurso dos jesuitas foi igualmente decisivo: foi a epoca da 
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catequese, da organizacao eclesiastica, dos aldeamentos, dos 
colegios. S6 temos condicoes de apresentar aqui sumariamente 
os jesuitas que foram representativos em cada uma destas 
etapas: 

~ A alianca: Ja que Nobrega e seus colegas Francisco Pires, 
Antonio Pires, Joao de Azpilcueta Navarro dominavam mal a 
lingua da terra ou nao a dominavam de maneira nenhuma, eles 
tiveram que recorrer ao concurso de do is colaboradores que 
entraram na Companhia, mas ja viviam no Brasil anteriormente: 
Pero Correia e Antonio Rodrigues. Pero Correia (falecido em 
1554) era urn portugues abastado que veio ao Brasil nos anos 
1533-1534, e que os jesuitas encontraram em Sao Vicente. Foi 
o primeiro que entrou na Companhia, no Brasil, ja no ana 1550. 
Ficou Irmao e foi chamado por N6brega: "virtuoso e sabio e 0 

melhor lingua do Brasil". Foi importante na questao da reducao 
dos indios por meio da comunicacao pela palavra e foi morto 
pelos indios carij6s em 1554, a caminho de Paraguai." 

Antonio Rodrigues (1516·1568) foi soldado da conquista 
espanhola antes de entrar na Companhia de Jesus em 1553 em 
Sao Vicente. Como ele dominava bern a lingua tupi , foi apro
veitado por Mem de Sa, primeiramente na guerra do Paraguaeu 
para "falar" aos indigenas e assim justificar - pelo menos 
para os conquistadores - as violencias que em seguida iam 
acontecer: 

Dei na aldeia e a destrui e matei todos os que quiseram resistir, e a 
vinda vim queimando e destruindo todas as aldeias que ficaram atras (Mem 
de Sa). 10 

Numa segunda oportunidade Antonio Rodrigues serviu na 
armada que conduziu indigenas ja reduzidos com Mem de Sa 
para 0 Rio de Janeiro a fim de combater os "indios brabos" 
por lao Provavelmente estava consciente de sua "redefinicao" 
pela cultura indfgena e tirou proveito dela em beneficio do 
sistema que ele ajudou a implantar. Um cronista jesuita con
temporaneo 0 descreve como 

grande lingua, grande cantor e tocador de flauta: organizou os filhos dos 
indios em grupos corals, urn dos segredos do seu prestigio. " 

Antonio Rodrigues foi desta forma 0 prot6tipo do missiona
rio colonial no Brasil. 

• A catequese: Adiante apresentaremos a contribuicao cate
quetica de Jose de Anchieta. Basta aqui apresentar alguns ca
tequistas da mesma geracao, que usaram basicamente os mesmos 
metodos, 
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Leonardo do Vale 0538·1591), que entrou no Brasil como 
menino e na Companhia aos 15 anos, gastou toda a sua vida 
com os indigenas em aldeias de Bahia, Porto Seguro e Sao 
Paulo, sendo muito estimado por eles. Era tao born "lingua" 
que se tornou lente de tupi no colegio da Bahia e redigiu 0 

primeiro v ocabutario na Lingua Tupi que ajudou diversas gera
goes de missiomirios nos seus contatos com os indigenas e so 
foi impresso em 1938, alem de uma Doutrina Crista na Lingua 
do Brasil (574) que ficou manuscrito ate os nossos dias. Ajudou 
a fazer "aparelhos para confessar, batizar e ajudar a bern mor
rer". Deu aos primeiros missionarios 0 instrumental indispen
savel para qualquer "entrada": a lingua, 0 conhecimento da 
lingua. 13 

Crrstovao Valente 0566·1627) compos "cantigas na lingua", 
com a finalidade expressa de atrair sobretudo os meninos e os 
tirar do seu mundo cultural proprio para 0 mundo cultural 
portugues." 0 esquema basico destes esrorcos no plano cultural 
se repetiu inumeras vezes durante os diversos periodos da 
historia colonial: a cultura que se considera central tira da 
cultura julgada periterica os elementos atomizados e os integra, 
possibilitando a manipulacao da cultura dependente. A termi
nologia usada e a de "atrair", "aproveitar", "introduzir", termos 
estes que significam 0 lugar ocupado pelo que os usa: 0 lugar 
central, 0 lugar do que e incapaz mesmo de ver a irredutivel 
alteridade do outro. 

o A organizacao da missao no seculo XVI foi sobretudo 
obra de dois jesuitas: Manuel da Nobrega, bastante conhecido, 
e Cristovao de Gouveia 0542-1622), que passamos a apresentar 
brevemente aqui: ele nunca viveu por muito tempo no Brasil, 
tendo sido visitador em 1583 e tendo organizado, naquela oca
siao, "ordenacoes" e "regulamentos" de sua visita. Gouveia pro
moveu Intense movimento de Intormacoes escritas, sobretudo 
nos trabalhos de Fernao Cardim -(1549-1625), seu secretario, e 
de Jose de Anchieta. ao 

o Os aldeamentos: 0 sistema de aldeamentos, que ja come
cou como experiencla em 1553 e foi aperfeleoado pela alianca 
entre Nobrega e Mem de Sa, dependeu estruturalmente dos 
colegios. Assim conhecemos diversos jesuitas que nao viveram 
em aldeias mas promoviam a experiencia por sua autoridade 
diante das autoridades coloniais, como Luis da Fonseca (1550
1594) que redigiu em 1584 uma Iniormaciio do Brasil e do Dis
curso das Aldeias e Mau Tratamento que os indios Receberam 
Sempre dos Portugueses e Ordem de El-Rei Sobre lsso, na 
qual ele se opunha com coragem ao governador Manuel Teles 
Barreto. 21 
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Outro jesuita que atuou energicamente no negocio dos aldea
mentos foi Luis da Gra (1523-1609), que foi sucessor de Nobrega 
como provincial em 1559 e promoveu os estudos da lingua bra
silica nos colegios, a catequese e os aldeamentos no Reconcavo 
baiano e em Piratininga (Sao Paulo). Embora sempre exercendo 
cargos de superior, em Sao Vicente, em Pernambuco e como 
provincial na Bahia, nunca se afastou do trabalho missionario 
e foi exemplo tiprco da epoca jesuitica em que os colegios 
estavam a service dos aldeamentos. 22 

Ligado a hist6ria dos aldeamentos esta tambern 0 nome de 
Francisco Pinto (1552-1609), grande missionario que entrou na 
Companhia com 16 anos, sabia bern a lingua brasilica, pacificou 
os potiguares do Rio Grande do Norte, fez 0 famoso encontro 
com 0 principal indigena Pau Seco que ainda comentaremos 
adiante, foi chamado Amanaiara ou Senhor da Chuva pelos 
indigenas e ia a caminho do Maranhao, a procura de novas 
campos para a missao, em companhia de outro famoso missio
nario, Luis Figueira (veja infra), quando roi morto na serra 
de Ibiapaba pelos indigenas no dia 11 de janeiro de 1609." 

Aos poucos a estrutura colegio-aldeamento foi perdendo seu 
dinamismo e 0 colegto comeeou a atuar junto aos filhos dos 
moradores nas vilas e cidades, abandonando seu carater mis
sionario. 

e Os colegios: representativa desta evolucao dos colegios 
e a figura de Simao de Vasconcellos 0596-1671), espirito barroco 
por excelencia, primeira grande expressao do utanismo brasilei rc 
pelo seu trabalho de ordem teol6gica 0 Paraiso na America, 
no qual coloca 0 paraiso terrestre no Brasil. Embora nao inteira
mente privado de espirito misslonario (ele defendeu diversas 
vezes 0 Padre Jacob Roland contra 0 capitao Garcia d'Avila, 
grande proprietario dos sert6es do rio Sao Francisco), Vas
concellos representa a epoca em que numerosos jesurtas ficam 
nos colegios sem se importunar muito com assuntos mtssiona
rios." Alexandre de Gusmao (1629-1724) e outro representante 
tipico desta evolucao. E fundador do seminario de Belem da 
Cachoeira, no Reconcavo baiano, e ai produz escritos que nao 
dizem nenhum respeito a realidade brasileira, como a famosa 
Hist6ria do Predestinado Peregrino e seu Irmiio Precito, com 
a Qual Debaixo de uma Misteriosa Alegoria se Descreve 0 Su
cesso Feliz do que se Hti de Salvar e Inieliz Sorte do que se 
Hti de Coruienar, quo foi redigida no Brasil, editada por quatro 
vezes em Portugal, sem nenhuma referencia a vida brasileira. 
Gusmao representa a epoca em que 0 Brasil se afigura como 
urn Portugal paradisiaco, tropical , aos olhos de muitos jesuitas 
que passam a nao ter mais contato com os indigenas e os 
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atricanos, a nao ser muito esporadica e passageiramente. Acen
tua-se, neste periodo, 0 contraste entre a provincia jesuitica 
do Brasil e a missao do Maranhao, pots Gusmao discorda dos 
metodos missionaries de Antonio Vieira, cuja atuacao e quali
ficada por ele como "violenta e extravagante" numa carta de 
1690 ao padre Geral da Companhia." 

Joao Antonio Andreoni (1649-1716), Italiano que conseguiu 
colocar padres italianos em posicoes-chaves da provincia do 
Brasil, pertence ao mesmo mundo dos colegios, mundo de ele
gancia (Andreoni escreve bern 0 latim), de modos barrocos 
e suntuosos, mundo tipico das cidades brasileiras no inicio do 
seculo XVIII. 

Andreoni ficou famoso na bibliografia brasileira pelo seu 
escrito Opulencia e Culiura do Brasil por suas Drogas e Minas, 
que ele publicou em Lisboa sob 0 pseudonimo de Antonil. Ele 
e representativo tambem de uma maior aproximacao entre 0 

Brasil e Roma, com Domingos Ramos e Simao Marques, outros 
[esuitas da epoca.'· 

Finalmente ha, no mesmo grupo de Andreoni, 0 Italiano 
Jorge Benci (1650-1708) que, ap6s 19 anos de vida no Brasil, 
volta "constrangido" para a Europa e escreve em Rama a unica 
obra brasileira acerca da moral escravocrata: Economia Crista 
dos Senhores no Governo dos Escravos, urn comentario do 
capitulo 33 do livro Eclesiastico acerca do "pao, pau e trabalho", 
que devem ser dados ao escravo. Este livro demonstra indireta
mente a profunda desumanidade do sistema da escravidao e 
nos revela a mentalidade crista da epoca. " 

§ 4. Esta alianca dos padres jesuitas com 0 poder coloniza
dor nao nos deve fazer perder de vista 0 valor missiondrio da 
experiencia jesuitica. Desde os primeiros dias de sua chegada 
a Bahia, os [esuitas querem morar 'fora dos muros', isto e, da 
palicada do terreiro de Jesus, feita por Tome de Sousa. Eles 
VaG morar com os indios numa aldeia chamada Monte Calvano, 
hoje Carmo, e ficam ai de 1549 ate janeiro de 1550. Mas, diante 
do perigo desta experiencia, 0 governador os obriga a voltar 
para dentro da palicada, 28 

Dutra experiencia genuinamente missionaria: tentar formar 
mamelucos para a ordenaeao sacerdotal. Em 1552, N6brega quis 
mandar alguns da Bahia a Portugal "para aprenderem la vir
tudes urn ana e depois urn pouco de latim para se ordenarem", 
A experiencia nao deu certo e em 1554 Anchieta, desde Pirati
ninga, manifesta sua decepcao: "Nao e gente de que se deve 
fazer caso para a conversao dos infieis", Depois desta tentativa 
inicial, os mamelucos nao serao mais admitidos senao rara
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mente e os mulatos so na hora da morte, como "consolacao", 
Interessante documento a respeito e a seguinte peticao, feita 
pelo provincial do Brasil ao padre geral em Roma no mes de 
agosto de 1617: 

Joao Francisco, homem mulato, serve no navio da casa hi trinta e tantos 
anos, por amor de Deus, sempre com edincacao e boa satisfacao, contessa-se 
e comun ga cada oito dias e faz vida exemplar; nao tem raca de mouro ou 
judeu; pede ser admitido na Companhia na hora da morte; Ii digno e merece 
esta consolacao. E assim peco a V.P. 0 console. [A resposta do geral] : Damus 
ut in articulo mortis illi conceaatur.» : 

Outro caso: no dia 8 de dezembro de 1581 0 operario Joao 
Fernandes entrou na Companhia de Jesus, ja doente, e faleceu 
oito dias depois. ' 0 Tudo isso demonstra que houve entusiasmo 
em torno do movimento [esuitico, que houve uma verdadeira 
saida de si ao encontro do outro, como testemunha tambem 
o fato de os jesuitas trazerem freqiientemente reliquias da 
Europa, sobretudo da Austria, para 0 Brasil, como para dizer: 
aqui tambem e terra de Santa Cruz, aqui tambem e terra de 
salvacao, Este costume era alias comum aos portugueses que 
vieram para ca: 0 de trazer reliquias de santos, mas sobretudo 
imagens de Portugal ao Brasil. Era uma maneira de amar e 
valorizar a nova terra e the trazer os sinais da salvacao, 

Os jesuitas, outrossim, tinham am or a lingua chamada bra
silica e a estudaram com entusiasmo, como prova a vida de 
tantos entre eles. Certas regioes do pais como 0 suI, de Sao 
Paulo ao Rio Grande, e 0 norte, 0 Para e 0 Maranhao, usaram 
a lingua geral, uma criacao jesuitica, como unica lingua ate 
Pombal. Ap6s Pombal houve urn novo aportuguesamento do 
Brasil, pois os jesuitas tinham difundido bastante a lingua 
Tupi, 0 que tinha evidentemente dimensoes politicas. 0 Brasil 
fala uma so lingua apos 1750. Aqui tarnbern a expulsao dos 
jesuitas significou uma ruptura. No tocante a questao da escra
vidao, houve muita discussao, por exemplo, entre Nobrega e 
Luis da Gra, como veremos adiante. Houve mesmo jesuitas 
que deixaram 0 pais por nao suportarem a instituicao da escra
vidao, como Gonc;:alo Leite e Miguel Garcia. 31 Os [esuitas fize
ram tambern serios esrorcos QQ sentido de valorizar os sacra
mentos e nao praticar simplesmente uma "sacramentahzacao" 
massiva e massificante. Numerosos relatos nos falam da pre
paracao ao batisrno, que praticamente so era administrado sem 
preparacao aos adultos em caso de perigo de morte. Ademais, 
o catecismo dos jesuitas era feito na lingua geral e nao em 
Iatim, como era 0 caso do catecismo do clero secular, pura
mente repetitivo e infantilizante, Os jesuitas casavam os indi
genas livres nas aldeias, enquanto que os curas os casavam 
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nas casas dos seus patr6es. Outro merito seu foi 0 de colocarem 
o problema da confissao em termos claros, provocando ate, 
em 1558, uma "greve do confessionario" em Salvador, recusando
se eles a confessar os que possuiam escravos. Mas mesmo assim 
os moradores tiveram uma alternativa, podendo confessar-se 
com os seculares." a valor missionario do movimento jesuitico 
salta aos olhos quando comparado com 0 trabalho de outros 
missionarios, sobretudo com 0 do clero secular. 

§ 5. a trabalho missionario das outras ordens religiosas e 
condicionado pela tradicao portuguesa de vida religiosa. Mar
caram a missao no Brasil sobretudo os franciscanos ou "ca
puchos", os carmelitas, os beneditinos. Temos urn sinal fraco 
da presenca dos agostinianos na Bahia num documento da 
Biblioteca Nacional, 33 nenhum dos dominicanos, alguns dos 
mercedarios no Estado do Maranhao," enquanto oratorianos 
e capuchinhos atuaram sobretudo nos sert6es do rio Sao Fran
cisco, como teremos oportunidade de verificar. As tres ordens 
"classicas" que encontramos em Olinda, Salvador, Rio de Ja
neiro sao as dos franciscanos, beneditinos, carmelitas. 

as [ranciscanos tiveram a sua fase de estabelecimento em 
conventos a partir de 1585, com a criacao da custodia de Santo 
Antonio em Olinda. Nesta fase edificaram-se diversos conventos, 
da Paraiba a Alagoas, em Salvador, Espirito Santo, normal
mente a pedido de moradores apoiados por vereadores e pela 
"camara". a cronista franciscano Manuel da Ilha ressalta este 
ponto: 

Insistentes pedidos dos moradores, sobretudo do povo e da camara 
cia vila de Pernambuco (Olinda). Os habitantes da cidade da Bahia ofere
ceram sua cidade, urn lugar (sitio) e 0 que fosse necessarto para a constru
<;ao (Salvador). Vereadores e habitantes de Igaracu (Pernambuco). Camara 
e povo (Paraiba). 0 governador, a camara e todo 0 povo (Espirito Santo)." 

Tendo chegado aqui a pedido do povo - que certamente 
quis reconstituir no Brasil urn ambiente de vida parecido com 
o de Portugal, e neste caso nao podiam faltar os conventos, 
as missas, a religlao - os frades dependiam muito deste povo 
(a terminologia indica os moradores, nao os escravos, e claro), 
a cronista Frei Manuel da Ilha indica: 

Vivem de esmolas diarias (Pernambuco). As esmolas da semana (Bahia) . 
Esmolas cotidianas (Igarar;:u).·· 

Por isso mesmo, a dinamica propriamente missionaria dos 
franciscanos e menos forte do que ados jesuitas: 0 espfrito 
e completamente diferente . as franciscanos entendem missao 
como dilatacao das fronteiras do sistema catolico, como expan
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sao religiosa, em primeiro lugar, enquanto os [esuitas, como 
ja vimos, tiveram uma verdadeira abertura ao "outro", uma 
verdadeira procura do indigena e da defesa de sua "liberdade". 
Nao se descobre isso nos documentos que conhecemos acerca 
da missao franciscana, pelo contrario, vemos os franciscanos 
acompanhar os passos da conquista do litoral nordestino do 
Rio Grande do Norte ate Alagoas, benzer os estabelecimentos 
de engenhos de acucar, acompanhar as bandeiras que cacam 
indigenas, e mesmo animar as guerras regulares contra os indio 
genas: a capitania de Olinda 56 conseguiu florescer apos a 
"guerra justa" contra os Caetes, que foi realizada antes do 
estabelecimento dos franciscanos, mas na guerra paraibana 
contra os potiguares em 1585 os franciscanos participaram e 
ganharam as simpatias do capitao, contra os jesuitas (veja infra) . 

Mesmo assim os franciscanos tiveram suas dificuldades com 
o poder colonizador e tiveram que deixar as missoes paraibanas 
entre 1619 e 1679. ar . 

A partir de 1617, a atencao se volta para 0 Maranhao, reno
meno que observamos em todos os movimentos missionarios 
da epoca, Surge urn novo impulso em 1657, quando a custodia 
de Olinda e elevada a provincia, recebendo da coroa novas 
missoes entre Bahia e Paraiba, que conserva ate meados do 
seculo XIX (1863). Neste periodo a atencao e dirigida para as 
missoes do rio Sao Francisco, pois no litoral nao ha mais 
indigenas senao em numero muito reduzido de sorte que a 
pastoral se faz em relacao aos moradores e seus escravos. 

Podemos dizer que 0 peso da atuacao franciscana estava 
nos trabalhos com moradores, nao com Indigenas emenDs 
ainda com africanos, na faixa Iitoranea que estudamos aqui, 

Enquanto isso, e sobretudo por causa da ocupacao holandesa 
no norte, surge urn movimento no SUI, onde se cria a provincia 
da Imaculada Conceicao em 1675, com miss5es volantes no 
Rio de Janeiro, em Sao Paulo, Rio Grande do SuI e mesmo 
Uruguai. As miss6es volantes sao preferidas as estaveis por 
causa de uma tensao entre vida conventual ou claustral e vida 
mlssionaria existente na cultura dos frades. Preferiram-se as 
missoes intermitentes a partir do lugar conventual as de con
vivencia com os indigenas e gente do interior. Observa-se tam
bern que os missionaries faziam da "catequese entre os indios" 
uma etapa de sua carreira de frade, nao urn compromisso fun
damental. Os regulamentos restringiram mesmo a perrnanencia 
entre indigenas a tres anos no maximo, no caso de misslonarios 
residentes. " 

TIns dados sumarios quantitativos deste movimento francis
cano sao os seguintes: a ordem atingiu 0 auge de numero de 
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frades em 1767, com mais de mil frades. Pouco mais de urn 
seculo depois, em 1890, so ficaram uns oito franciscanos." 

Os frades carmelitas obedeciam aos mesmos percursos do 
sistema: chegaram os quatro primeiros na armada de Frutuoso 
Barbosa em 1580: Barbosa veio POI' ordem do rei para con
quistar a Paraiba, e POI' causa de urn temporal os frades ficaram 
em Olinda, onde Jeronimo de Albuquerque lhes fez doacao de 
uma ermida dedicada a Santo Antonio e Sao Goncalo, Em 1583 
eles comecam a construir 0 convento de Olinda, com concurso 
do governador, da camara e do povo, e em 1596 ja tern curso de 
teologia com aulas de lingua brasilica.·· A partir de Olinda 
comeca a irradiacao da ordem no Brasil: Pernambuco, Parafba, 
Maranhao, Para e Amazonas no norte e Bahia, Rio de Janeiro, 
Santos, Santa Catarina, Sao Paulo e Minas Gerais no suI. Em 
Minas Gerais os carmelitas sao os primeiros, mas nao terao 
Iicenea de ficar no periodo mineiro do seculo XVIII. 

Apes a eliminacao dos indigenas da faixa litoranea, os car
melitas tiveram atuacao no Maranhao, onde tambern foram os 
primeiros, tendo sido considerados excelentes defensores das 
fronteiras do imperio portugues no interior do vale amazonico. 
No litoral, entretanto, eles perderam rapidamente 0 elan mis
sionario e ficaram dando "assistencia" aos moradores, aper
feic;oando seus conventos que sao ainda hoje famosos: 0 con
vento do Carmo no Rio de Janeiro foi escolhido em 1808 para 
abrigar 0 Principe Regente e a familia real portuguesa. 

Os beneditinos chegaram em 1581 a Bahia, onde fundaram 
uma abadia em 1584; em 1586 ao Rio de Janeiro; em 1592 a 
Olinda; em 1596 a Parafba e em 1598 a Sao Paulo, estabelecendo 
desde 1596 uma provincia com sede em Salvador da Bahia. A 
evolucao no suI foi bastante rapida: Sao Vicente, Parnaiba 
(643), Santos, Sorocaba (1660), Jundiai (1668). No norte, entre
tanto, a ocupacao holandesa foi desastrosa para a ordem bene
ditina: as abadias de Olinda e Parafba foram destruidas, as 
outras impedidas de desenvolver-se. Como para os franciscanos 
assim tambem para os beneditinos a metade do seculo XVIII 
significou urn apogeu em termos quantitativos: havia naquela 
epoca cerca de duzentos monges, numero nunca mais alcancado 
depois. A repressao pombalina foi igualmente dura para a 
ordem: Mendonca Furtado ordenou em 1764 0 fechamento dos 
noviciados e posteriormente a admissao ficou sempre limitada. 
Seguiu-se em 1789 uma nova interdicao escrita, seguida POI' 

outra em 1821. 
A ordem beneditina no Brasil foi pouco missionaria, pois 

dedicava-se antes a vida contemplativa. A cultura monastica 
da epoca nao criava harmonia entre missao e contemplacao 
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como tinha acontecido diversas vezes antes na hist6ria da Igreja. 
Ela era rica, possuia opulentos edificios urbanos e numerosas 
fazendas mantidas POI' escravos: em 1871 houve emancipacao 
de 4.000 escravos de Sao Bento, no dia 29 de setembro. Final
mente ela vivia bastante fora da problematica brasileira, cons
tituida POI' pessoas estrangeiras que transplantaram para 0 

Brasil a vida e a cultura portuguesas. Tudo isso fez com que 
a ordem beneditina vegetasse apoiada no trabalho escravo, fosse 
uma instttuicao estranha a. problematica que agitava a vida da 
maioria do povo, urn "outre mundo" fora dos problemas diaries, 
sem irradiacao no plano missiomirio." 

Estas breves anotacoes acerca das tres ordens "classicas" 
do periodo portugues nos fazem perceber como a estrutura ecle
siastica reage dentro de urn sistema colonial: ela se estabelece 
com relativa facilidade, funda conventos ou mosteiros que se 
tornam ao longo da historia sempre mais opulentos e sempre 
menos solidarios com os destinos do povo, normalmente nao 
admite gente nascida no Brasil, <2 vive de trabalho escravo, 
funciona como "banco" para proprietaries pela sua seguranca 
e estabilidade," identifica-se com anseios, interesses e projetos 
dos colonizadores, da-lhes boa consciencia pela instituicao de 
ordens terceiras - as de Sao Francisco e do Carmo notada
mente - reservadas a classe privilegiada, levanta finalmente bar
reiras ao espirito verdadeiramente missionario, de sorte que 
os missionaries religiosos freqtientemente sao marginalizados ou 
pelo menos pouco compreendidos na propria ordem a qual 
pertencem. 

Foi por causa desta triste situacao que Joaquim Nabuco 
lamentou no seu escrito 0 Abolicionismo, na epoca da luta 
abolicionista: 

Este contacto ou antes contagia da escravidao deu 11 rel iglfio, entre n6s, 
o carater materialista que ela tern, destruiu-lhe a face ideal, e tirou-lhe 
toda a possibilidade de desempenhar na vida social do pais a papel de 
urna ror ca consciente .. . Entre nos 0 movimento abolicionista nada deve, 
infelizmente , 11 Igreja do estado . .. Nenhum padre nunca tentou impedir 
urn leilao de escravos nem condenou a regime religioso das senzalas." 

§ 6. Impossivel descrever 0 "ciclo litodneo" das ordens 
religiosas missionarias como [esuitas, franciscanos, carmelitas 
e beneditinos, sem saber 0 que aconteceu com os indigenas e 
os africanos. 

• A historia dos indigenas no primeiro periodo colonial 
e a de sua eliminacao nas regioes ocupadas pelo branco. 0 
Reconcavc baiano foi aberto para 0 cultivo de cana-de-acticar 
ap6s a acao eliminadora de Mem de Sa, desde 1556, e de seus 
sucessores ate 1596: naquela data nao havia mais indios, senao 
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aldeados. Olinda e a capitania de Pernambuco so floresceram 
apos a "guerra justa" contra os castes (justa porque era guerra 
de vinganca pela morte do primeiro bispol ) que se iniciou em 
1562. Nesta expedicao sangrenta nem os indios aldeados foram 
respeitados: os portugueses entraram nas aldeias Born Jesus. 
Santo Antonio, Sao Pedro e Santo Andre. Ap6s a acao militar 
sobravam apenas uns mil indigenas dos quatorze ou quinze 
mil que havia antes nestas aldeias . 0 Rio de Janeiro foi aberto 
para a exploracao colonial apos uma expedicao contra os tupi
nambas de Cabo Frio entre 1560 e 1574, da qual Anchieta e 
Nob rega par ticiparam , e no final da qu al os restantes tres mil 
Indigenes foram aldeados. No final do seculo, os tupinarnbas 
eram extintos na regiao do Rio de Janeiro, como alia s nas 
demais regi6es litoraneas. Para sermos sinceros, temos que dizer 
que a tentativa de preservar a vida dos indigenas pelos aldea
mentos, tentativa da acao missionarla do primeiro seculo da 
historia brasileira, fracassou. Anchieta ja percebeu isto em 1585, 
quando ele medita com espanto sobre a rapida decadencia dos 
aldeamentos. Frei Cristovao de Lisboa observou em 1647, acerca 
do Ceara: 

No dist rito do Ceara houve em menos de sessenta leguas sessenta 
a ldeias : ho je nao ha mais de uma." 

Temos muitos documentos que confirmam esta assercao: 
o trabalho missionario no primeiro seculo entre indigenas ter
minou num fracasso, pela eliminacao destes por causa de doen
gas,'6 Iugas, guerras, fome. 

Claro que, nestas condicoes, conventos e colegios que foram 
concebidos como sistema de suporte para a mis sao perderam 
grandemente sua razao de ser e se tornaram sistema de suporte 
dos moradores portugueses, de "assistencia religiosa" aos colo
nizadores e seus filhos. Perdeu-se 0 elan missionario na faixa 
litoranea: ele renasceu nos sertoes do rio Sao FranCisco, e 
sobretudo no Maranhao. 

e A historla dos africanos no primeiro periodo colonial e a 
de sua chegada como escravos e vida no sistema patriarcal dos 
engenhos de acucar, sobre 0 qual, como ja vimos, os missiona
rios tiveram pouca influencia, senao dependente e integrante. 
Nos anos 1600 ja havia trinta mil africanos no Brasil, alem 
de trinta mil indigenas integrados na economia colonial (claro 
que houve muitos no interior, fora do sistema), e de quarenta 
mil europeus. Ravia uns duzentos engenhos, sobretudo na Bahia 
e em Pernambuco, concentrando-se 93% das pessoas no campo e 
somente 7% nas cidades e vilas Iitoraneas. Mais de dois tercos 
do lucro da empresa colonial iam para 0 reino e financistas in
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termediarlos. Cada ano se compravam mais ou menos tres mil 
escravos africanos, para manter 0 estoque de trinta mil, ja que 
a vida produtiva do escravo raramente excedia dez anos." 

Diante desta realidade, na qual os atricanos eram tao im
portantes numericamente como os Indigenas, a acao missionaria 
nunca criou um plano no sentido da libertacao: a evangelizacao 
dos africanos era concebida dentro dos quadros da familia 
patriarcal escravocrata, isto e, dentro do postulado da escravi
dao. 0 atricano sempre foi encarado como escravo, e nao co
nhecemos fatos que nos racam supor 0 contrario: assim nunca 
houve missionario que compreendesse 0 valor libertador dos 
quilombos, por exemplo, ou dos cultos atro-brasileiros, pelo 
menos nos documentos que estao ao nosso alcance. 0 que houve 
realmente foi uma certa assistencia religiosa dada por sacer
dotes a quilombolas, conforme inrormacoes do viajante Pohl 
do seculo passado, mas esta assistencia era dada a pedido dos 
proprios negros, que se consideravam cat6licos, e nao dentro 
de um plano pastoral que tivesse sensibilidade diante da expe
riencia dos quilombos no Brasil. 

o problema e de saber se era possivel mesmo pensar numa 
pastoral de libertacao dos escravos, dadas as condicoes con
cretas da vida no Brasil. Tudo faz crer que a verdadeira alter
nativa nao era a de aceitar ou nao aceitar a escravidao, mas 
sim a de ficar ou nao ficar no Brasil, sendo que a escravidao 
era constitutiva do Brasil e, em outras palavras, nao podia 
haver Brasil sem escravos. Os casos dos jesuitas Goncalo Leite 
e Miguel Garcia, a controversia entre Luis da Gra eManuel da 
Nobrega, casos que teremos que comentar ainda, contem pre
ciosas indicacoes para aprorundar esta questao, 

Assim eram os limites da acao missionaria no Brasil, limites 
tracados por urn sistema baseado no aproveitamento das rique
zas brasileiras em beneficio de Portugal. Quem nao aceitava 
estes limites praticamente nao podia ficar na colonia, tinha 
que voltar para 0 reino ou entrar - numa vida desligada do 
sistema: a vida de ermitao, irmao ambulante, ou peregrino 
percorrendo as estradas e os caminhos dos pobres. 

§ 7. Estas observacoes acerca dos limites da acao missio
naria impostos pela realidade dos percursos coloniais nao nos 
podem fazer esquecer os conflitos que surgiram desde 0 inicio 
da evangelizacao, e que dao prova do verdadeiro espirito mis
sionario que animava muitos misslonarios. Aqui so comenta
remos 0 conflito que surgiu na Paraiba nos anos oitenta do 
seculo XVI e que nao pode ser minimizado e reduzido a um 
conflito entre jesuitas e franciscanos, como fazem certos autores 
desde Gabriel Soares ate Gilberto Freyre, que - por falta de 
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uma analise mais ampla e profunda das dimens6es politicas 
e sociais de qualquer fen6meno religioso - reduzem as con
flitos surgidos entre clero secular e clero religioso, entre reli
giosos reciprocamente e entre bispos e jesuitas, par exemplo, 
a puros casas intra-eclesiasticos, a brigas de sacristia e de 
claustra, a brigas de urn pessoal que vive fora do mundo e 
disputa par direitos de estola e de esmola, de sacramento 
e santuario . 0 que estava em jogo no "caso paraibano" que 
realmente implicou incompreensao entre jesuitas e franciscanas 
era muito mais importante do que parece ao observador super
ficial: tratava-se de tamar posicao diante do poder colonial. 
Vamos aos fatos : A conquista da Paraiba foi sobremaneira 
dificil aos portugueses, par causa da concorrencia dos franceses, 
que conseguiram alianca com as indigenas potiguares (principia 
do "exclusive comercial" ).·· Par causa disto a coroa mandou 
uma armada, liderada par Frutuoso Barbosa, para "povoar" 
a Paraiba. Anchieta escreve: . 

Vierarn em companhia de Frutuoso Barbosa que vinha povoar a Parafba 
tres frades do Carmo e dois ou tres de Sao Bento a Pernambuco." 

Entretanto, Diogo Flores conseguiu expulsar as franceses 
em 1584 e deixar urn forte (0 forte Santa Catarina) na foz do 
rio Paraiba, com soldados. Na guerra contra as potiguares, que 
era na realidade uma guerra contra as concorrentes franceses, 
as jesuitas colaboraram, rezando missa diaria, distribuindo as 
sacramentos, intervindo nas pazes por saberem a lingua 

e nas ocasi6es do perigo iam a. frente, com urn crucifixo alcado, como 
fez Jeronimo Machado no combats ao Piragibe, 0 "Braco-de-Peixe", urn 
dos mais temerosos cneres indigenas. " 

Os indios do famoso Piragibe, vencidos, foram aldeados 
pelos [esuitas em 1585 que, em 1592, regtstraram na aldeia 300 
confiss6es, 54 batismos, 29 casamentos. A aldeia do Piragibe ia 
prosperando. 

Acontece que Frutuoso Barbosa comecou a duvidar dos 
jesuitas, quando ele foi derrotado par rebeldes Potiguares que 
estavam aliados aos franceses que continuavam sendo uma 
ameaca. Nesta questao parece que as jesuitas discordaram de 
Barbosa no tocante ao significado dos aldeamentos: para Bar
bosa as aldeamentos eram "fronteiras" e tinham finalidade 
eminentemente estrategica dentro do sistema que ele estava 
implantando: a sistema de substituicao da cultura indigena pela 
cultura colonial baseada em cultivo de cana-de-acucar, Para as 
jesuitas, pelo contrario, as aldeias eram experiencias missio
narias, tentativas de encontro com as indigenas e de cristianiza
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<;ao. Assim Barbosa charnou aos frades franciscanos para "ins
truirem em a Santa Fe aos indios"." No texto de entrega do 
poder das aldeias ao guardiao franciscano em 1589, Frutuoso 
Barbosa era decidido e taxativo: 

Por sempre pretenderem os ditos padres capuchos para os ensinarem 
e nao quererem que outros de outra religiao nenhuma tivessem dever 
com eles ... " 

Os de "outra religiao" eram evidentemente os jesuitas. 0 
caso foi para 0 reino, onde 0 Cardeal Alberto, "governador na 
cezao do reino de Portugal", baixou a seguinte ordem em nome 
de El·Rei Filipe II (estamos na epoca da uniao de coroas 
entre Portugal e Espanha): 

Vos mando que, tirada a inquirlcao (sabre desavencas entre franciscanos 
e jesultas). e achando que os padres de Sao Francisco sao culpados, os 
consertareis em forma que nao haja materia de escandalo: e se os padres 
da Cornpanhia, os despedireis, para nao mais tornarem a morar nesta 
Capitania, e os ditos religiosos de Sao Francisco doutrinarao todo 0 gentio, 
o que favorecereis em tudo 0 que vos for possivel." 

o sistema colonial tinha tornado posicao entre jesuitas e 
franciscanos. Em 15 de marco de 1593 seguiu-se 0 decreto, 
mandando os jesuitas sairem da Paraiba e da missao de Piragibe. 
Os franciscanos sao agora os que "doutrinam" nas missoes 
paraibanas. 

Mas mesmo assim 0 assunto nao estava encerrado: surge 
agora uma desavenca entre Feliciano Coelho, sucessor de Fru
tuoso Barbosa, acerca da "autoridade no govemo temporal dos 
catecumenos", 0 que leva 0 governador em 1619 a entregar as 
aldeias ao clero secular, que desde 1614 estava presente na 
Paraiba com a Iundacao da prefeitura apost6lica da Paraiba 
e instalacao do primeiro prelado secular em 1616. 0 clero se
cular era decerto muito mais apto a ser instrumentalizado 
pelo sistema. A entrega das aldeias aos seculares provocou 
enorme fuga de indigenas em 1619 e dai por diante a hist6ria 
das aldeias paraibanas foi a hist6ria de pobres sucessiva
mente entregues a diversas ordens religiosas: beneditinos, ora
torianos. Hoje ainda restam uns vestigios miseraveis dos antigos 
aldeamentos paraibanos, por exemplo, na Bahia da Traicao, 
no norte do atual Estado da Paraiba. 

o caso paraibano nao era isolado: em diversos pontos 
da colonia surgiram problemas parecidos, que nos fazem tirar 
a seguinte conclusao: a experiencia de aldeias situadas perto de 
centros colonials (cidades, vilas) terminou em fracasso. Inevi
tavelmente a aldeia era interpretada pelo poder colonizador 
como baluarte, fronteira, ponto estrategico contra os concor
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rentes comerciais - no caso contra os franceses - enquanto ela 
era interpretada pelos missionaries como realizacao da procura do 
outro, do encontro com 0 outro, de uma nova maneira de ser 
que 0 sistema nso podia tolerar: 0 ser fraternal, a convivencia 
no respeito mutuo. Os jesuitas na aldeia do Piragibe estavam 
experimentando 0 que 0 historiador paraibano Maximi ano Lopes 
Machado chamou de "catolicismo mameluco", com uso do ma
raca, da danca, do cerimonial potiguara, da moral indigena, do 
sistema de parentesco e de etica tradicionais entre os indigenas. 
Ora, 0 sistema colonial nao pede suportar a criaQao de urn 
catolicismo mameluco: era estruturalmente imposslvel. 

Temos a impressao de que os jesuitas desde cedo percebe
ram esta verdade e pensaram em realizar seu projeto missiona
rio longe dos centros coloniais: no Paraguai, por exemplo, para 
onde j:i no final do seculo XVI tres jesuitas do Brasil partiram 
a fim de ai tentar aldearnentos (ou reducciones) afastados das 
vilas e das cidades. A experiencia litoranea, que terminou num 
fracasso, possibilitou a criacao de novas experiencias, a para
guaia e mais tarde a maranhense, que foram multo mais bern 
sucedidas. 

Do "ciclo litoraneo" ficaram poucos vestigios: quando 0 

bispo pernambucano Azeredo Coutinho mandou nos anas 1800 
o capuchinho italiano Frei Vital de Frescarolo para 0 interior 
a fim de averiguar a situacao dos indios aldeados, este mandou 
urn relatorio intitulado Inicrmaciio sobre os indios btirboros tios 
sertoes de Pernambuco, por ojic io do bispo de Olinda," decla
rando que conseguiu ald ear restos de agrupamentos indigenas 
em "Jacare e Olho d'Agua da Gameleira, nas vizinhancas do 
SaO Francisco". Isto significa que os indigenas estavam pratica
mente eliminados da zona litoranea e da zona da mata. Sobre 
o sangue dos indigenas comecou a florescer a cultura colonial 
da cana-de-aeucar, desde os fins do seculo XVI . 
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§ 1. A acao mlssionaria no litoral brasileiro estava irreme
diavelmente ligada aos percursos coloniais e POl' isso entrou 
em declinio com 0 estabelecimento da cultura baseada na cana
de-acucar, razao pela qual a qualificamos de "ciclo", 0 mesmo 
destino estava reservado a acao evangellzadora no sertao do 
rio Sao Francisco: ela entrou em choque com os interesses dos 
fazendeiros de gado cuja prosperidade dependia da elirninacao 
dos grupos indigenas existentes no sertao que foi "tocado" pelos 
seus projetos e do aproveitamento da mao-de-obra escrava na 
criacao de gado e outras benfeitorias. Tudo isso esta presente, 
como numa imagem tipica, na oposicao entre 0 missionario 
bretao Martinho de Nantes e 0 coronel Dias d'Avila, na segunda 
parte do seculo XVII, oposicao que significa a total incompati
bilidade entre missao concebida em termos cristaos de rrater
nidade e implantacao de estrutura agraria baseada em termos 
de escravidao, 

Nos sertoes do Rio Sao Francisco obraram os jesuitas e os 
franciscanos, ordens ja apresentadas nestas paginas, mas tam
bern os capuchinhos franceses e italianos e os oratorianos, que 
nao atuaram tanto na missao litoranea. Ora, tanto os capuchi
nhos como os oratorianos tern uma particularidade que os dis
tingue dos demais missionarios: eles dependern da Congregacao 
romana de Propaganda Fide que foi fundada em 1622 precisa
mente para combater a opressao que 0 padroado vinha exercendo 
sobre a acao missionaria na America, na Africa e na Asia. Ca
puchinhos e oratorianos sao "missionarios apostolicos" e nao 
"reais", dependem do papa e nao do rei, tomam maior distancia 
diante do sistema colonial. 

§ 2. Os trades capuchinhos atuaram no Brasil casualmente: 
a chegada deles nao estava ligada a percursos coloniais por
tugueses. Os primeiros que chegaram, no Maranhao, eram quatro 
franceses ligados a tentativa francesa de colonizar 0 Maranhao: 
dois entre eles se tornaram famosos pelos seus escritos de 
grande valor cultural : Yves d'Evreux e Claude d'Abbeville, que 
nos deixou preciosas informacoes de ordern etno16gica . E stes 

primeiros missionarios haviam chegado em 1612, e em 1614 
chegaram mais dez; todos foram expulsos em 1617 com a 
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derrota dos franceses no Maranhao. Desde 1646 temos capu
chinhos franceses atuando em Pernambuco: eram fr ades qUG, 
na rota da Africa, foram desviados para 0 Brasil e ficaram 
aqui, conseguindo simpatia da populacao pela sua atuacao contra 
os holandeses. 0 povo pediu ao rei que os capuchinhos pudes
sem estabelecer "hospicios" em Olinda (1649), Recife (1656 ), 
Rio de Janeiro (1653). Apos a expulsao dos holandeses do Nor
deste, os capuchinhos comecaram a entrar no sertao do rio 
Sao Francisco, e aldear indigenas da cultura cariri ou quiriri 
nas pequenas ilhas existentes no curso deste rio : abriu-se uma 
epoca de intensa atividade missionaria nestas regi6es do baixo 
rio Sao Francisco, interrompida pelo rompimento das relacoes 
diplomaticas entre Portugal e a Franca em 1698. Com esta data 
terrnina 0 "ciclo" dos capuchinhos franceses no Brasil. Contudo, 
poucos anos depois, capuchinhos italianos reassumem 0 tra
balho de seus colegas, chegando a Bahia em 1705 e atuando 
com intensidade na primeira parte do seculo XVIII. No tempo 
da regencia, ja no seculo XIX, estes capuchinhos italianos serao 
por sua vez expulsos do Brasil POl' decreto de 25 de agosto 
de 1831. Eles voltarao no segundo imperio, mas em tsrmos in tei
rarnente diferentes, como "agen tes indigenistas" do sistema da 
entrada em Iongfnquas regi6es como GOlaS, Mato Grosso . 0 
periodo da missao livre dos capuchinhos pertence ao primeiro 
pacto colonial, ao periodo portugues da historia brasileira. A 
missao dos capuchinhos era relativamente livre, pelo menos 
antes do dia 18 de janeiro de 1840, data de entrada de cap u
chinhos italianos pagos pelo governo para preceder os coloniza
dores no interior brasileiro e "pacificar" os indigenas. Esta 
liberdade provinha de diversas raz6es: em primeiro lugar, os 
capuchinhos no Brasil nao eram portugueses e POI' conseguinte 
estavam menos ligados aos projetos de colonizacao portuguesa; 
em segundo lugar e principalmente , eles dependiam da Pro
paganda Fide e nao do Padroado, 0 que constituiu enorme 
vantagem: a relacao entre religiosos que ficam no esquema de 
suporte e apoio (hospicio) e os que entram nos sert6es (aldeias, 
miss6es) sempre foi mais funcional entre os capuchinhos do 
que entre as demais ordens: 0 hospicio da Bahia, em 1760, 
sustentava 10 aldeias, enquanto 0 de Pernambuco sustentava 7, 
sendo que tres frades residiam no hospicio, seis nas aldeias. 
Nem os jesuitas nem sobretudo os outros religiosos consegui
ram esta harmonia entre sistema de suporte (colegio, convento, 
hospicio) e sistema de convivencia com indigenas (aldeia, mis
sao, reducao) , POl' isso mesmo os capuchinhos tiveram missio
narios de grande aceitacao por parte do povo: Martinho de 
Nantes e Bernardo de Nantes do periodo frances; Apol6nio 
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de Todi, Clemente de Adorno, Carlos Jose de Spezia, Anfbal 
de Genova do periodo italiano." 

Os capuchinhos tiveram grande influencia sobre a religiao 
do povo brasileiro porque eram os grandes propagandistas de 
uma forma de miss6es ambulantes que teve repercussao durante 
os seculos XVIII e XIX, e mesmo no seculo xx. os ital1anos 
trouxeram de sua terra um metcdo de fazer missao, baseado 
na teologia e na pastoral do concilio de Trento, que fez sucesso 
no Brasil apos a reviravolta dos metodos missionaries no Brasil 
causada pelo governo de Pombal. Sigamos os passos dos capu
chinhos no Brasil, segundo a divisao que se segue: a hlstorla 
da vice-pref'eitura apostolica dos franceses, a da prefeitura da 
Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, estas tres dos italianos. 

(;', Os franceses que aportaram no Brasil eram bret6es que, 
numa viagem para Guine, foram aprisionados POI' holandeses 
e trazidos ao Brasil. Os primeiros desembarcaram em Per
nambuco em 1641 e comecaram a estabelecer casas em Olinda 
e Recife. Em 1646 eles conseguiram a seguinte carta de reco
mendacao POI' parte do rei Dom Joao IV: 

Antonio Telles. Eu EI-Rei vos envio muito saudar na provincia de 
Pernambuco. Tenho entendido andam alguns religiosos capuchinhos barbados 
da naeao francesa, misslonarios, em a vila de Olinda da mesma capitania; 
e porque fui infonnado que edificados os portugueses de seu modo de 
vida e exemplo os amam e fazern deles a estimacao que e bern: vos 
recomendo muito que a este respeito, e POI' serem vassalos de El-Rei 
cristianissimo, os favorecereis em tudo que houver lugar, e de assim 0 
fazerdes me haverei por bern servido. 

Escrito em Alcantara, 16 de julho de 1646. Rei. ee 

Claro que os capuchinhos cairam na graca do rei POl' causa 
de sua posicao ao lado dos franceses contra os holandeses que 
naquele tempo dominavam Pernambuco. Ap6s a saida dos ho
landeses, eles comecara m 0 trabalho com os indios, sobretudo 
com a chegada do missionario bretao Martinho de Nantes, cuja 

vida sera comentada adiante. Estes capuchinhos bret6es che
garam por intermedio da Propaganda de Roma, que centralizava 
os trabalhos: 0 provincial no Brasil foi constituido vice-prefeito 
apostolico, enquanto 0 prefeito residia na Europa. Desta maneira 
os capuchinhos, a partir de 1670, conseguiram fazer aldeamentos 
no Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, 
mas sobretudo no curso inferior do rio Sao Francisco: um 
missionario se estabelece em Pacatuba, urn em Sao Pedro de 
Porto de Folhas, tres assumem seis aldeias pelo rio Rodelas: 
Perea, Araxa, Vargem, Pambu, Aracapa, Cavalo. 

QuandO, em 1698, a casa real portuguesa rompeu com a 
casa real francesa, os capuchinhos foram f'orcados a deixar 0 

Brasil e suas miss6es passaram para os carmelitas descalcos, 
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• Neste mesmo periodo chegam ja diversos capuchinhos 
italianos ao Brasil, pois a Propaganda Fide pede rmssionarios 
para 0 Congo e Angola, e os capuchinhos respondem com entu
siasmo: entre 1645, primeiro apelo da Propaganda Fide, e 1805, 
453 capuchinhos italianos partiram. Ora, a viagem para 0 Congo 
e Angola passa pelo Brasil, pois as frotas sao controladas pela 
coroa portuguesa que s6 permite tres comboios oficiais por 
ana: urn para Pernambuco, urn para Bahia e a terceiro para 
o Rio de Janeiro. 

Em cada comboio uma ou mais naus estavam destinadas 
a Angola ou ao Congo e assim os capuchinhos italianos apren
deram a conhecer 0 Brasil cujo renome de ter urn clima mais 
ameno do que 0 clima africano fez com que diversos ficassem 
por aqui, muitas vezes por raz6es de satide. No final do seculo 
XVII 0 Brasil tornou-se mesmo estacao Iorcada dos capuchinhos 
a caminho da Africa ou de volta para a Italia, pois era preciso 
esperar meses, e por vezes ate urn ano, urn navio para pros
seguir a viagem. Neste interim os missionarios exerciam algum 
apostolado, de sorte que ja conheciam 0 Brasil quando sobreveio 
a expulsao de seus colegas franceses. 

Em 1705 os italianos herdaram dos franceses , por inter
medic dos carmelitas descalcos, 0 hospicio da Bahia e conse
qtientemente as aldeias do rio Sao Francisco. A transactio foi 
confirmada pelo rei em 1709. Assim formaram-se no Brasil tres 
prefeituras apost6licas dos capuchinhos: uma em 1712 na 
Bahia, outra em 1723 em Pernambuco e a terceira em 1737 
no Rio de Janeiro. No rio Sao Francisco as aldeias passaram 
a ser administradas pelos italianos ate os acontecimentos dos 
anos 1760. 

a) A prefeitura da Bahia era responsavel por mais ou menos 
tres mil indigenas, herdados dos bret6es. Os missionaries eram 
residentes ou ambulantes, sendo que a f6rmula mais ad otada 
na segunda parte do seculo XVIII foi a da missao ambulante: 
neste aspecto tambem a perseguicao pombalina foi decisiva. 
Tudo indica que eles viviam sobretudo de esmolas, 0 que os 
fez acentuar a devocao popular em torno de santuarios, A 
mensagem era sobretudo penitencial e milagreira. Nunca foram 
numerosos os missionartos, mas nao admitiam brasileiros. Houve 
missionaries her6icos como Frei Ludovico de Livorno que passou 
31 anos de sua vida entre os Indigenas, voltando a Bahia para 
ai morrer em 1849, ou como Frei Clemente de Adorno, 0 apostolo 
do rio Pardo, regiao do norte de Minas Gerais e sul J.a Bahia, 
venerado pelo povo, que morreu na vila do Rio Pardo nos fins 
do seculo XVIII (a hist6ria de Maria Rosaria que envenenou 
o vinho de missa do padre).·' 
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b) A prefeitura de Pernambuco teve origem com a chegada 
dos frades italianos num comboio oficial de cern naus no ano 
1710. Em 1723, a Propaganda Fide desmembrou a prefeitura 
de Pernambuco da baiana e fez tudo para salvaguardar as 
miss6es do rio Sao Francisco, ameacadas pelo governador e
pelo bispo de Pernambuco. As aldeias no rio (nas ilhas for
madas pelo rio) que os bret6es tinham deixado, floresceram 
de novo e os missionaries foram se interessando pela regiao 
do Cariri Novo, onde mais tarde atuaria 0 Padre Cicero Romao 
Batista: desde 0 ano de 1730 fundam-se as miss6es de Barbalha, 
Miranda (atualmente Crate), Missao Velha, Missao Nova. Houve 
repressao deste trabalho missionario em 1780, na qual os indl
genas foram conduzidos para Baturite e Almofala, fugindo parte 
deles para a serra do Araripe. A prefeitura de Pernambuco 
conheceu os trabalhos do grande mlssionario Carlos Jose de 
Spezia (1683-1752) que passou quarenta anos no interior pre; 
gando e deixou interessante manuscrito de suas miss6es ambu
lantes.• 8 

Todavia, tinha que chegar a hora das perseguicoes deste 
belo trabalho missionario: na epoca de Pombal surgiu a con
Iusao nas margens do rio Sao Francisco enos sertoes vizinhos, 
As acusacoes feitas aos missionartos eram sobretudo as seguin
tes: as miss6es se tornam ricas demais; nao obedecem nero 
800 bispo, nem a [ustica dos ouvidores, nem ao clero secular; 
os indios ficam por demais unidos aos missionarios, que 0& 
adestram para a guerra; ha falta de cornunicacao com a corte; 
as terras sao usurpadas por indios e missionaries e 0 ingresso 
e proibido aos portugueses; ha insultos aos ministros e emis
sarios do rei. Estas acusacoes repetem os temas que toram 
alegados tanto no Paraguai como no Maranhao como em toda 
parte onde houvesse experiencia de aldeamento independente, 
Foi publicado entao no dia 8 de maio de 1758 urn alvara em 
Belem, estendendo a legislacao referente aos indios do Maranlllio 
e do Para. para todas as aldeias existentes no Brasil e conver
tendo as aldeias em vilas, as miss6es em par6quias, os missio
narios em parocos. Com esta determinacao terminou pratica
mente a experiencia dos aldeamentos na regiao sertaneja do 
rio Sao Francisco. Doravante temos apenas miss6es ambulantes 
ou volantes, com missionarios peregrines . As missoes sao real
mente convertidas em paroquias, 0 que significa a maiar vitoria 
do sistema colonial sobre os estorcos missionaries, pois resulta 
na virtual recuperaeao destes. ' 

c) A prefeitura do Rio de Janeiro surgiu tambem casual
mente: dois capuchinhos de destino para a ilha de Sao TomtS 
se instalam no Rio de Janeiro e se especializam na pastoral 
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dos africanos, estabe!ecendo confrarias do Rosario entre estes. 
Logo en tram em conflito com os f ranciscanos e padres secula
res pois sao animados por um espirito que contrasta com 0 

do clero estabelecido. 0 proprio governador percebe isto e em 
carta de 21 de [unho de 1729 escreve ao rei: 

Estes dois religiosos foram aqui lancados como Jon as nas praias de 
Nfnive, porque sendo destinados para a sua missao da costa da Africa 
vieram arribar a este porto onde os abracaram os fieis e onde tern experi
mentado grandes controversias, principalmente pelo esta do eclesiastico . .. 
Nunca quiseram admitir habi tos que lhes davam os devotos, andando roti
nhos, quasi nus e cheios de remendos; e creio que mais por obedie ncia 
que par vont ade admitiram 0 reparo que Ihes fez 0 Rev. bispo do vestuar io. " 

Em 1737, a missao do Rio e elevada a prefeitura pela Pro
paganda Fide e os missionarlos partem para a missao entre 
os indigenas com a pobreza que os caracteriza: sao conhecidos 
por todos pelo breviario e 0 bordao (estes simbolos ainda serao 
os que identificam os mtssionarlos sertanejos do seculo XIX. 
Ainda .sao os simbolos do Padre Cicero Romao Batista do 
Ceara). Eles perfazem enormes trajetos, ape, pelos Estados 
de Minas Gerais, Sao Paulo, Golas, Espi rito Santo, Rio Grande 
do SuI, e sustentam algumas poucas aldeias que Iicam ap6s 
os fatos dos anos 1760 (por exemplo Sao Pidelis e Itaocara no 
atual Estado do Rio de Janeiro). 0 seu ponto de apoio e 0 

bospicio, bastante pobre, do Rio de Janeiro. 

§ 3. 0 movimento missionario dos padres oratorianos no 
Brasil e na realidade urn movimento do clero secular, urn belo 
fruto do novo espirito religioso que surgiu em Portugal na 
segunda parte do seculo XVII, 0 espirito da "reforma da vida 
crista" que se difunde em diversas cidades portuguesas como 
Porto, Braga, Viseu, Estremoz e se estende ate Goa na fndia 
e Pernambuco no Brasil. 00 

o movimento da "reforma da vida crista" nasce no mundo 
dos ermitaes, dos leigos e dos terciarios (rnem bros das ordens 
terceiras) e se estende ao mundo clerical, como acontece diver
sas vezes na Hist6ria da Igreja. Imbuidos deste novo espirito, 
dois padres seculares partem de Lisboa para Pernambuco nos 
primeiros anos da segunda metade do seculo XVII: Joao Duarte 
do Sacramento e .roao Rodrigues Vitoria. Parece que a inspira
~ao do Oratorio de Sao Filipa de Neri tambem concorreu para 
animar 0 projeto missionario de ambos. Chegados a Pernam
buco, eles se estabelecem na ermida de Sao Goncalo no Cabo 
Santo Agostinho e entram nos sert6es do rio Sao Francisco 
pelas cabeceiras do rio Capibaribe, mas logo adoecem e tern 
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que se retirar a ermida de Santo Amaro, a uma legua de 
distancia de Olinda, sendo conhecidos pelo povo como "escravos 
de Nossa Senhora da Saudade". 

Quando os holandeses deixam Pernambuco os dois padres 
obtem a aprovacao do cabido da Bahia para levar "certa vida 
eremitica" pela licenca de 18 de fevereiro de 1664. Assim a 
"casa" de Santo Amaro e canonicamente Instituida, e em 1669 
o grupo ja conta com cinco sacerdotes e seteestudantes. No 
dia 17 de julho de 1671 vern a aprovacao pontificia de Roma, 
na qual 0 papa sugere que 0 grupo se junte ao Oratorio de 
Sao Filipe de Neri em Rama. Mas esta sugestao nao consoava 
com os in tentos missionarios do grupo, de sorte que se jiro
curou uma rerormulacao da aprovacao, 0 nuncio de Portugal 
aprovou no dia 19 de marco de 1674 a ideia de trabalho mis
sionario, mas recomendou que evitassem os frades capuchinhos 
e capuchos a fim de nao tel' atritos com eles. Desta forma os 
oratorianos pernambucanos assumiram quatro aldeias, que an
tes do periodo holandes tinham sldo confiadas a jesuitas ou 
franciscanos: 

o Nossa Senhora das Montanhas ou aldeia de Aroroba, nas 
cabeceiras do rio Capibaribe, fundada em 1669, que se tornou 
em 1762 vila de Cimbres , e deu origem a atual cidade de Pes
queira em Pernambuco. 

G IVIae de Deus ou aldeia de Tapessurama, no Ceara, fun
dada em 1679 a pedido do primeiro bispo de Pernambuco, onde 
o eminente mlssionario Padre Jcao Alvares da Encarnacao vlveu 
trinta anos entre os indigenas, levantou 32 igrejas e morreu 
em Olinda. 

il Nossa Senhora da Apresentacao de Ipojuca, fundada .em 
1670, com "caboclos ou indios de lingua geral", 

~ Ararota e Limoeiro na freguesia de Sao Lourenco da Ma.ta., 
duas aldeias reduzidas a uma em 1684. 

Este periodo que vai de 1669 a 1685 e a epoca aurea da 
atividade missionaria dos oratorianos em Pernambuco." 

o Padre Joao Duarte do Sacramento, com entusiasmo, relata 
em 1675: 

Vamos com os adultos muito devagar em os admitir ao sagrado batlsmo, 
em razao de sua inconstancia, porque e gente volante e tem seu sustento 
e habitacao por qualquer parte do sertao, Com os meninos os sucessos 
sao malores: nos meninos se faz muito fruto e muito service a Deus.·~ 

Como os outros missionaries no Brasil, assim tambem os 
oratorianos nao duvidam da necessidade de reducao dos indios 
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como processo de evangelizaeao. Os oratorianos nao questionam 
este postulado universalmente aceito. 

Pelos anos 1690 os jesuitas e franciscanos reassumem os 
aldeamentos que tinham abandonado durante 0 periodo nolan
des, enquanto os oratorianos partern a fundal' novas aldeias 
entre "indios de lingua geral". Esta manipulacao dos indigenas 
POl' diversas ordens religiosas era comum no primeiro periodo 
colonial, pois a administracao das aldeias, com financiamento, 
estava sujeita a vontade da coroa. 

Este fim do seculo XVII significa 0 inicio da lenta deca
dencla da atividade missionaria dos oratorianos que sao sempre 
mais atraidos pelo service com os 'moradores', isto e, com os 
portugueses. Estes nao apreciam uma ermida, como a de Santo 
Amaro, que fica fora do povoado, mas querem os "congregados" 
dentro do povoado. Assim se funda no povoado do Recife, no 
dia de natal de 1683, uma casa dos "congregados", para onde 
se mudam os padres em 1687, ficando a ermida de Santo Amaro 
como hospicio para enfermos e convalescentes. A igreja no 
Recife esta pronta em 1706 e nela se celebra a primeira missa 
em 1716, ficando 0 conjunto todo (atualmente concatedral de 
Madre de Deus) concluido em 1720. Com esta evolucao - ami
loga a de outros movimentos missionarios no Brasil portugues 
'- os "congregados" se ocupam com doutrina crista, pratioas 
aos moradores nos domingos, visitas a enfermos e encarcerados 

por ser mui numerosa de povo esta vila (do Recife ), principalmente de 
escravos, por nao haver desta banda do Recife outro convento (pols os 
.franciscanos e os jesuitas ficaram da outra banda do rio Capibaribe)." 

Quanto aos trabalhos entre indigenas do interior, os ora
torianos doravante contormam-se com a praxe em vigor, a das 
rniss6es ehamadas "deamhulatorias": 

Em diversos tempos do ana se revezam outros padres em miss5es de
ambuIat6rias, pregando pelas freguesias e lugares mais povoados. ·· 

Desta forma se completa a recuperacao do movimento rnis
sionario dos oratorianos no Brasil, que tinha comecado com 
o entusiasmo do Padre Joao Duarte do Sacramento, a energia 
de Joao Alvares da Encarnacao e a dedicacao de tantos outros. 
Na epoca pos-pombalina 0 convento da Madre de Deus e urn 
convento qualquer no Recife, donde parte urn movimento de 
Cllstribuigao da "boa imprensa" por todo 0 Brasil, com folhi
nhas de parede e de algibeira, gravuras de parede e de bolso, 
almanaques e calendarios. A evolucao dos tempos nao faz senao 
confirmar esta decadencla e recuperacao: enquanto, no seculo 
XVIII, 0 oratorio pernambucano contava em certo momenta 
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com 79 pessoas, entre sacerdotes e Irmaos, s6 ficaram 6 sacer
dotes ap6s a revolucao de 1817 e com a interrupcao do comercio 
das folhinhas, provenientes de Portugal, com a independencia, 
o orat6rio nao conseguiu manter-se, sendo extinta a Instituicao 
por lei de 8 de dezembro de 1830." 

§ 4. Mas nao eram somente os oratorianos e capuchinhos 
que se dedicaram as missoes nos sertoes do rio Sao Francisco; 
os frades jranciscanos participam tambern do movimento geral, 
condicionado alias por urn percurso colonial como teremos 
oportunidade de demonstrar adiante. Quando a cust6dia fran
ciscana de Olinda e elevada a provincia, em 1657, ela recebe 
da parte do rei novas missoes, entre a Bahia e a Paraiba, 
mantendo-as em parte ate meados do seculo XIX. 0 periodo 
sertanejo dos franciscanos pode ser enquadrado nos anos 1679· 
1863. As invasoes holandesas tinham interrompido em grande 
parte 0 trabalho missionarlo franciscano e com a salda deles 
e a ere gao da provincia de Olinda, 0 peso do movimento fran
ciscano missionario se desloca para as missoes do rio Sao 
Francisco. A evolucao destas missoes foi diferente, tratando-se 
das situadas na margem direita do rio, do 1000 baiano, onde 
houve desde a segunda metade do seculo XVII conflito com 
os fazendeiros da famosa casa da Torre, em Salvador (a familia 
Dias d'Avila) ou tratando-se das missoes da margem esquerda, 
do Iado pernambucano, onde houve expulsao dos mlssionarios 
na epoca pombalina. Se os franciscanos resistem a todas estas 
peripeclas, e porque eles, mais facilmente do que os jesuitas, 
por exemplo, se conforrnam com os ditames da autoridade 
colonial e assurnem aldeias tiradas de outrcs rnissionarios, 
como em 1699, quando eles assumem as mls soes Caruru, Rode
las e Araxa anteriormente confiadas aos jesuitas.·· Repetiu-se 
no rio Sao Francisco 0 que tinha acontecido na Paraiba nos 
anos noventa do seculo XVI: os franciscanos aceitaram miesoee 
nas quais os jesuitas nao eram mais aceitos, eles se identifi
cavam mais com 0 sistema colonial portugues, 

§ 5. Mas tarnbem os padres [esuitas eram missionarios no 
rio Sao Francisco, alias tudo indica que eles eram os primeiros, 
conforme atesta a existencia de urn colegio, 18. pelos anos 1650, 
em frente a Penedo (a localidade conservou ate hoje 0 mesma 
nome: Colegio), Uma sesmaria de duas leguas de terra pela 
margem do rio com uma de fundo, constando de missao, ca
pela, convento conhecido como "colegio" por ser [esuttico, 
diversas aldeias. 01 Os jesuitas tinham nas mlssoes do Sao Fran
cisco eminentes mtsstonarios como Jacob Roland, urn holandes, 
Jose Coelho, Joao de Barros, Antonio de Oliveira, e 0 grande 
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catequista Luis Vicencio Mamiani, italiano, que estudaram a 
possibilidade de realizar no rio Sao Francisco 0 que se tentava 
realizar no rio Amazonas, nos ri os maranhenses enos rios 
Uruguai, Paraguai e Parana, no sul : uma experiencia de aldea
mentos afastados dos centros coloniais, pois a proximidade 
entre aldeias e vilas tinha terminado em fracasso, na experiencia 
Iitoranea, e os [esuitas estavam conscientes disto rnats do que 
qualquer outra ordem missionaria. Contudo, 0 sistema colonial 
estava bern presente nas margens enos sert6es do rio Sao 
Francisco, concretizado na pessoa do fazend eiro que foi 0 grande 
inimigo dos missionaries no ciclo que estamos descrevendo. 
Nil. realidade, as terras ja estavam divididas por sesmarias ema
nadas da administracao real em Portugal: os indigenas ja esta
vam de antemao condenados a serem "tocados", sertao adentro, 
ou aproveitados como mao-de-obra escrava. 

Apresentamos alguns missionaries jesuitas que atuaram no 
Sao . Francisco: 

It Joao de Barros (1639-1691) ja veio em 1654, com quinze 
anos, para a Bahia e tornou-se apostolo dos quiriris, oacazes, 
procazes, cujas linguas aprendeu e "reduziu a arte de grarnatica 
e de prosodia"; " Este seu trabalho lingUistico foi aproveitado 
mais tarde par Mamiani. Morreu na aldeia Santa Teresa dos 
Quiriris. 

• Jose Coelho (1652-1729) era brasileiro, nascido em Olinda, 
entrou na Companhia com 21 anos e trabalhou durante 19 anos 
entre os quirirts, tentando aproximacao e aprovando os traba
lhos de Mamiani. " Sendo brasileiro, era-lhe mais facil sentir 
o significado das express6es indigenas, normalmente enigmaticas 
para os europeus. 

• Antonio de Oliveira (1627-1686), outro brasileiro, nascido 
na Bahia, reduziu os paiaiazes do sertao e fez t ransparecer . nos 
seus escritos, a problematica existente entre prelados e missio
narios, entre as ordens romanas, baseadas nos decretos do con
cilio de Trento, e a realidade concreta do sertao. Ele nao parecia 
muito satisfeito nas miss6es do sertao baiano, pois pediu ao 
geral transferencia para as miss6es do Ceara, que comegar am 
a florescer sob 0 impulso de Luis Figueira e outros. 70 

o Jacob Roland (1638-1684), nascido em Ams terdam, veio 
em 1664 a Bahia e ficou vinte anos no Brasil, cinco entre os 
quiriris, Ficou decepcionado com a atuacao de urn padre por
etugues, Antonio Pereira, ligado a Casa da Torre, a grande familia 
.lat ifundiar ia da epoca, que ad nihilum valet ultra. Numa carta 
db dill. 15 de janeiro de 1667, 0 Padre Roland toea no problema 
nevralgico de toda a agao missionaria do Brasil nestes termos: 



Questao: os Tapuia e outros povos "mediterraneos" devem ser levados 
para 0 literal para serem iniciados nos mistertos cristaos ou nao? 11 ' 

Esta era realmente a questao. Como sua sugestao encontrou 
pouca receptividade, 0 Padre Roland deixou as miss6es baianas, 
deixou 0 Brasil em 1684, decepcionado, para a ilha de Sao Tome 
onde morreu no mesmo ano. Ele pertence a geracao dos que 
se colocaram os problemas fundamentals . 

«I Luis Vicencio Mamiani (1652·1730) era Italiano, entrou 
com 16 anos na Companhia, viajou a Bahia em 1684, onde apren
deu a lingua quiriri, redigiu 0 melhor catecismo em Tingua 
quiriri que conhecemos: Cateci smo da douirina crista na lingua 
brasilica da naciio quiriri, composto pelo padre Luis Vicencio 
Mamiani da Companhia de Jesus, missionario da provincia do 
B rasil, Lisboa, 1698 que teve tres edicoes, a segunda em Leipzig 
1852, a terceira no Rio 1877. 12 Nao se adaptando bern ao Brasil', 
Mamiani voltou a Lisboa em 1701, vindo a falecer em Roma. 

No curriculo da vida destes jesuitas ja se pode perceber 
o conflito existente nas miss6es do Sao Francisco, conflito 
inevitavel, pois inerente ao apelo do evan gelho em terras colo
nizadas. 

§ 6. Assim como tinha acontecido em relacao as missoes 
litoraneas, tambem nas miss6es sertane jas apareceram os con
jlitos. E estes nao eram casuais mas estruturais, pertenciam 
a fidelidade da vocaeao missionaria. Os conflitos nos sert6es 
do rio Sao Francisco sao, por assim dizer, personificados na 
oposicao entre 0 coronel Francisco Dias d'Avila, representante 
da Casa da Torre, latifundiaria e fazendeira, e 0 missionario 
Martinho de Nantes, bretao, capuchinno, representante da missao 
segundo as ideias e diretrizes da jovem congregacao romana 
de Propaganda Fide. " Para entender estes conflitos e necceea
rio saber como 0 rio S8.0 Francisco se tornou importante para 
o sistema colonial portugues. Isto aconteceu da maneira se
guinte: 

o No dia quatro de outubro de 1501, dia de Sao Francisco, 
o rio do mesmo nome foi "descober to" pelo navegador Americo 
Vespucci. Este rio era denominado "Para" pelos indigenas e 
ficou sem importancia para os projetos portugueses ate as 
anos 1650 . 

II No dia 27 de setembro de 1667 Dom Afonso VI, rei de 
Portugal, incita os paulistas bandeirantes a buscar ouro e pedras 
preciosas nos sert6es do rio. A carta regia dessa data era sinal 
de que algo tinha acontecido. A febre de ouro tinha se apoderado 
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de numerosos bandeirantes que passaram a se deslocar para 0 
rio Sao Francisco: Fernao Dias Paes, Dom Rodrigo de Castelo 
-Branco. Os baianos, que viveram mais perto, participaram da 
!ebre geral e 0 proprio governador da Bahia procurou formar 
bandeiras para descobrir "novos Potosis". Desta tentativa nasceu 
o poderio da famosa familia Dias d'Avila, os Senhores da Torre: 
Garcia d'Avila, seu filho Francisco Dias d 'Avila que organizou 
uma bandeira em 1628 mais ou menos, 0 seu filho Garcia d'Avila 
e finalmente 0 famoso Francisco Dias d'Avila, 0 segundo, 0 
mats famoso bandeirante da Bahia do primeiro pacto colonial; 
este abriu a area do rio para a colonizacao europeia , matando 
e afastando os indigenas da maneira mais inescrupulosa possivel. 
Em 1671 Francisco descobriu salitre no rio Salitre, na area de 
Jacobina, lutou contra as indigenas entre 1690 e 1695 no sertao 
de Rodelas, como "mestre de campo dos auxiliares da Torre", 
invadindo sert6es da Parafba, Rio Grande do Norte, Ceara, 
Piaui, e mesmo Maranhao. Sua tropa era composta de nove
centos homens de regimento, duzentos indios mansos, cern 
mamelucos, cento e cinquenta escravos, alguns missionaries 
e comboio de municoes de boca e de guerra : urn verdadeiro 
exercito." Resultado positivo para a casa da Torre por ocasiao 
da morte de Francisco "segundo" em 1695: salitre, gado, mais 
.tarde ouro. Construiu-se uma estrada para as boiadas entre 
Juazeiro e Salvador da Bahia, os franciscanos foram convidados 
para Juazeiro, organizava-se a missao. 

• Nos anos 1680 houve uma insurreicao dos indigenas em 
todo 0 vale do Sao Francisco diante das violencias praticadas 
pela casa da Torre, mas esta insurreicao foi reprimida de 
maneira mais violenta ainda. 0 historiador Taunay Iala de 
"uma verdadeira chacina". " Os missionartos nao podiam fic ar 
indiferentes, e vemos a reacao deles sobretudo no Qserit o d g 

Martinho de Nantes (bibliografia no cabecalho desta secao) , 
"mas tambem em correspondencia jesuitica de Alexandre de 
Gusmao: Historic da inolencia dos curraleiros do rio de Sao 
Francisco contra as missoes dos indios tapuias. Destruiciio das 
aldeias do rio de Sao Francisco (Cartas ao padre geral Noyelle 
do dia 2 de dezembro de 1692 e ao governador geral D. Joao de 
Alencastro de 11 de setembro de 1697); T. e de Simao de Vascon
cellos: Contra a casa da Torre e os padres que prejerem com
posiC;iio amuuioel com ela (Carta ao padre geral Oliva , da Bahia, 
dia 2 de novembro de 1669), Patris Vasconcelli discursus super 
ecclesiis destructis (setembro de 1669). Vasconcellos defendeu 
a aQ8.o missionaria do Padre Jacob Roland, supracitado, que 
tinha erguido igrejas no sertao que urn capitao da casa da Torre 
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destruiu, e pediu ao geral dos [esuitas mais padres belgas para 
sustentar 0 trabalho contra as usurpacoes dos fazendciros . IT 

e Parece que, nestes conflitos missionarios no rio Sao 
Francisco, entraram outros personagens dos quais so conse
guimos os nomes: Francisco Doufront, Anastacio d'Audierne, 
que devem ser capuchinhos. 7 8 De qualquer maneira, 0 "ciclo 
missionario" do rio Sao Francisco terminou com uma derrota: 
os indigenas foram expulsos, ou morreram resistindo, ou foram 
escravizados e se tornaram vaqueiros, boiadeiros, "cabras do 
sertao", caboclos, sertanejos. La pelos anos 1700 comeca 0 ciclo 
do gado sertanejo e os proprios religiosos van se conformando 
com a situacao, criando gado tambem, e conseqUentemente 
possuindo escravos. Surgem as grandes fazendas: Montes Claros, 
Angicos, Juazeiro, Olho d'Agua, Jaiba, Pau-a-Pique, Palma. So 
resta urn sinal de resistencia, atrativo para os pobres e incom
preensivel aos ricos: 0 santuario de Born Jesus da Lapa (origem 
1695 ou 1696), situado no curso do rio entre Barra e Januaria, 
simbolizando a historia colonial do rio, com os inurneros indi
genas sacrificados, os pobres esmagados, os colonizadores vi
vendo do suor alheio. 

e A perseguicao pombalina atingiu sobretudo a margem 
esquerda ou pernambucana do rio Sao Francisco, dificultando 
tambem a continuacao da experiencia dos aldeamentos na 
margem direita ou baiana, de sorte que os aldeamentos foram 
sempre mais abandonados, substituidos pelas missoes chamadas 
deambulantes, ou ambulantes, ou volantes, ou passageiras, formula 
que vigorou em todo 0 Brasil na segunda parte do seculo XVIII. 
o elemento cultural que marca esta influencia e a cultura peni
tencial , tipica do rio Sao Francisco que se tornou sempre mais 
o rio de Sao Francisco das Chagas, das "lamentacoes das almas", 
dos penitentes: 

Louvado seja a patxao do Salvador, 
Que desceu do ceu a terra, padeceu par nosso amor. 
Irtruio que estd dormitulo: vamos remir as benditas almas, 
As almas do purgat6rio: urn paiire-nosso com sua ave-maria 
Seja pelo atnor de Deu s, amor de Deus. T. 
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§ 1. 0 ciclo maranhense e caracterizado pelo tema da 
"liberdade dos indios". Foi neste cicIo que a missao no Brasil 
atingiu tal independencia e tal rorca, que 0 sistema colonial 
se sentiu realmente ameacado e reagiu com a expulsao de todos 
os jesuitas do Brasil, com a conversao da maioria dos aldea
mentos em vilas sob direto controle colonial, com a transtorma
g8.0 dos missionaries residentes entre indios em parocos segundo 
os moldes da pastoral da cristandade colonial. Para que isto 
acontecesse, concorreu certamente 0 fato da imensidade da 
regiao amazonica e do mimero imenso de indigenas nela viven
tes, mas tarnbern a decisao - por parte de alguns jesuitas 
de realizar ai 0 que se realizara no Paraguai: uma experiencia 
nova, diferente da litoranea e sertaneja-nordestina, na qual 
as aldeias ficariam Ionge dos centros coloniais e por conse
guinte os indigenas pudessem conservar sua "Iiberdade", Esta 
"paraguaizacao" - como foi charnada por urn autor so - foi, 
ao que tude indica, fruto de urn plano premeditado, de uma 
decisao firme de nao cair nos erros anteriormente cometidos, 
de uma analise menos ingenua dos recursos de recuperacao do 
sistema colonial, embora a relacao entre as diversas experien
cias [esuiticas no Brasil (a litoranea, a sertaneja, a paraguaia 
e a maranhense) ainda nao tenha sido bern esclarecida, nor 
causa de numerosas lacunas existentes no n05SO conhecimento 
da evolucao da evangelizacao no Brasil. Houve realmente cornu
nicacao entre a experiencia paraguaia e a maranhense? Ate hoje 
nao conhecemos provas de comunicacao direta, epistolar, veri
ficavel pelo historiador, mas houve certamente uma analogia 
em todas as missoes: a do fracasso das aldeias situadas perto 
das vilas, fracasso do ponto de vista cristae, pela morte, doenca, 
fuga, fome e sobretudo escravizacao do indigena. Este fracasso 
explica certamente a decisao de iniciar uma experiencia diferente 
no Maranhao. 

§ 2. Os primeiros a participar do movimento de evangeliza
<.tao no Maranhao eram os jranciscanos e os carmelitas, mas 
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entao inteiramente ligados aos percursos do sistema colonial 
portugues, 

• Na expedicao de Alexandre de Moura, em 1615, para con
quistar 0 Maranhao dos franceses, havia dois carmelitas que 
funcionavam como capelaes militares conforme a praxe. Ap6s 
a derrota dos franceses, no dia 4 de novembro de 1615, eles 
estabeleceram um primeiro convento em Sao Luis, no dia 20 
de fevereiro de 1616. Isto em relacao a Sao Luis. 

• Em relacao a Belem do Gran-Para as coisas se desenvol
veram de maneira parecida: os franciscanos ja tinham chegado 
com os primeiros bandeirantes portugueses e no ano 1618 ja 
existem em Belem urn vigario e dois franciscanos. 0 estabeleci
mento de religiosos no Para se deve sobretudo a Bento Maciel. 

• Com a chegada do primeiro governador do Maranhao, 
Francisco Coelho de Carvalho, a vida religiosa foi se desen
volvendo. Veio de Portugal em companhia do governador Frei 
Cristovao de Lisboa, em 1624, que era da provincia franciscana 
portuguesa da Piedade, qualificador do Santo Oficio, comissario 
de sua provincia em Portugal e primeiro cust6dio da provincia 
no Maranhao. Percorreu 0 norte do atual Brasil como comis
sario do Santo Oficio e visitador ecleslastico e foi ele que 
procurou organizar as missoes no Maranhao antes da chegada 
dos jesuitas : chamou cinco franciscanos da provincia de Olinda 
para oriental' os companheiros que tinham chegado de Portugal 
e nao dominavam a lingua brasilica. Frei Cristovao de Lisboa 
estava inteiramente engajado nos projetos colonials, de sorte 
que hostilizou 0 grande missionario jesuita Luis Figueira, cha
mando suas palavras de "mentiras" numa carta do dia 26 de 
outubro de ' 1626. " Ele era contrario ao tema da "liberdade 
dos indios" mas, estranhamente, se interessava pol' eles de urn 
ponto de vista "cientifico": redigiu uma Hist6ria Natural e 
Moral do Maranhiio e Griio-Parti com preciosas tnrormacoes 
etnol6gicas e antropol6gicas. Ele pertence ao grupo de homens 
que se interessam pelos "restos mortais".52 

" Com 0 desenvolvimento do projeto colonizador foram 
chamadas outras ordens religiosas, sobretudo de Portugal, pois 
o contato entre 0 Maranhao e 0 Brasil sempre foi fraco e 
intermitente: em 1652 foram chamados os "capuchos da Piedade", 
os "capuchos da Conceicao de Beira e Minho" (Portugal), os 
mercedarios, todos no periodo de Bento Maciel. Finalmente, 
em 1693, 0 rei Dom Pedro II fez a reparticao das tarefas cate
queticas no Maranhao e no Para entre as diversas ordens, ca
bendo a margem direita do rio Amazonas (0 lado sui ) a05 

jesuitas que Ioram os mais numerosos, como ver emos adiante, 
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a margem esquerda (0 lado norte) aos mercedarios, capuchos 
da Piedade, da Conceieao, de Santo Antonio do Brasil (apos 
1657), da Conceicao do Brasil (apos 1675) e as confluencias dos 
tres rios Solimoes, Negro e Madeira (atual estado do Amazonas) 
aos carmelitas. 

Como entender este interesse do poder colonizador pela 
catequese do vale amazonico? a que esta por tras das palavras? 

a primeiro sistema colonial, baseado no mercantilismo e 
por conseguinte na lei econornica do "exclusivo comerolal" (isto 
e, do monopolio comercial), enfrentou a colonizacao da Amazo
nia no meio de poderosos concorrentes: os franceses na zona 
litoranea e no norte (Caiena) , os holandeses no norte e no 
proprio litoral nordestino, onde eram mestres na epoca, os 
espanhois pelo rio Amazonas, na regiao do Alto Amazonas. Este 
perigo era constante e condicionou em grande parte a politica 
pombalina relativa a regiao. Neste sentido os religiosos tinham 
que "segurar" as fronteiras, serem agentes de defesa das Iron
tetras, uma vez que os verdadeiros bandeirantes do vale ama
zonico - como ja se disse varias vezes - roram os religiosos. 

No segundo percurso do sistema colonial, 0 da "volta" a 
Portugal e aproveitamento das riquezas maranhenses, os reli
giosos eram igualmente importantes, ja que eles podiam trans
formar os indios "brabos" em indios "mansos", isto e, integra
dos no sistema. Neste percurso de volta, os aldeamentos eram 
de suma importancia pela obra de catequese dos indios (no 
seculo XVIII 0 termo mais usado era 0 de "civilizacao" dos 
indios). 

Em resumo: no projeto do sistema colonizador os religiosos 
tern duas fungoes : a de segurar as fronteiras para Portugal 
(percurso de "ida") , a de catequizar, reduzir ou civilizar os 
indios (percurso de "volta"). Carmelitas e franciscanos adapta
ram-se mais ou menos a este esquema, embora com gloriosas 
excecoes, as [esuitas, porern, que tiveram realmente urn plano 
proprio, nao imposto pelo sistema, opuseram-se ao esquema e 
entraram em conflito grave com a adminlstracao do imperio 
portugues, embora esta oposicao nao fosse absoluta nem geral. 

Vejamos a evolucao dos trabalhos dos carmelitas e fran
ciscanos, as duas ordens que - alem dos jesuitas - marcaram 
mais profundamente este ciclo missionario : 

• as carmelitas tiveram que atuar, por ordem regia, no 
Alto Amazonas: junto aos rios Solimoes, Negro e Madeira. a 
caso surgido entre Frei Antonio de Andrade e Padre Samuel 
Fritz, jesuita proveniente de Quito, isto e, da Assistencia da 
Espanha, que pelos anos 1690 desceu 0 rio Amazonas a procura 
de assistencia medica, pois estava doente, demonstra claramente 
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de que se tratava: de salvar e ganhar 0 Alto Amazonas para 
Portugal e de afastar gente proveniente de Quito. s a A presenca 
de Samuel Fritz em Belem do Para causou verdadeira inquietacao 
em Lisboa: em 13 de junho de 1711 0 rei pede jesuitas da 
Assistencia de Portugal 

para fortalecer as fronteiras no rio Solimoes e impedir entradas dos de 
Castela. s, 

Nao foi possivel enviar jesuitas, entao vieram mais car
melitas que foram em tudo beneficiados e apoiados. s. Ja ante
riormente 0 rei tinha procurado mandar confeccionar bons 
mapas da regiao e encontrou no grande desenhista Aloisio 
Conrado Pfeil (1638·1701), jesuita, urn excelente colaborador. 
Numa carta do dia 7 de julho de 1693, 0 Padre Pfeil escreveu 
ao padre geral dos jesuitas: 

El-Rei quer que facta urn mapa do rio Negro e dos limites entre Castela 
e Portugal . . . EI·Rei me nomeou arquiteto e consultor das Iortincacoes . . . ss 

o mesmo Padre Pfeil ja tinha feito urn mapa "do grande 
rio das Amazonas", em 1684, a pedido de EI-Rei e do Padre 
Antonio Vieira. Dutro mapa dele e 0 da "missao do Maranhao" 
(1685). Estes preciosos documentos do Padre Pfeil serao mais 
tarde usados pelo Barao do Rio Branco para defender os direi
tos brasileiros nas quest6es de limites com a Guiana francesa. 

No periodo que vai de 1693 a 1728 as missoes carmelitas 
estiveram em pleno florescimento: estando muito ligados aos 
moradores de Sao Luis e de Belem, os carmelitas os acorn
panhavam facilmente aos sertoes "desta conquista" em expedi
<;oes de "castigo", para vingar a morte de urn portugues (e 
naturalmente voltar com alguns indios "de resgate"), ou expe
dicoes a procura de ouro. Em 1728 surgiu uma critica acerca 
de lucros exorbitantes que os carmelitas conseguiram atraves 
do trabalho escravo des indigenas, e editou-se urn docurnento 
no qual ficava estabelecido: 

- Que 0 missionario s6 podia "fazer doutrina" de capa 
branca, "para editicacao dos indios". 

- Que 0 missionario nunca podia viajar sem usar 0 habito, 
- Que nao podia levar mulheres na mesma canoa em que 

viajava. Sf 

Parece que os carmelitas no Maranhao e no Para foram 
pouco atingidos pela persegulcao pombalina. Isto confirmaria 
a tese segundo a qual a Intencao desta politica pombalina. 
era a de segurar as fronteiras: como os carmelitas estavam 
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exatamente fazendo isto, nao sofreram perseguicao. Numa "rela
cao" de 1784, consta que havia naquela data 45 religiosos car
melitas atuando entre moradores de Belem e indios no Rio 
Negro. Interessante observar que esses nao sao mais denomi
nados "misstonartos", mas sim "vigarios dos indios", todos 
ocupados "no service da Igreja e de sua majestade Iidelissima"," 
possuindo fazendas com escravos. 

A decadencia dos carmelitas no Alto Amazonas e em Belem 
obedece a evolucoes em Portugal, nao no Brasil. Claro que a 
independencia significou uma ruptura, pois os carmelitas eram 
quase exclusivamente portugueses. Em 1866 so existiam seis 
carmelitas no Maranhao e no dia 8 de maio de 1891 morreu 
o	 ultimo carmelita com a idade de oitenta anos. 

" Os franciscanos, por sua vez, Ioram indicados para a 
margem esquerda do rio Amazonas. Ai 0 perigo nao eram os 
espanh6is mas sim os holandeses e os franceses. No ano 1692 
entraram os religiosos do comissariado da Piedade, de Portugal, 
e em 1705 os da Conceicao, tambern portugueses, Entraram 
tambem os de Santo Antonio do Brasil. Todos realizaram uma 
obra de grandes esforcos, conseguindo estabelecer nas margens 
esquerdas do rio 26 miss6es: dez do comissariado da Piedade, 
sete do comissariado da Conceicao, nove da custodia de Santo 
Antonio. 

Tudo indica que os franciscanos eram mais independentes 
dos projetos coloniais que os carrnelitas, pois os da Piedade 
e da Conceicao foram expulsos da regiao amazonica no periodo 
pombalino e suas aldeias destruidas, enquanto os de Santo 
Antonio tiveram que aceitar a conversao das suas aldeias em 
par6quias. 

Consequencia de tudo isto foi que nao houve praticamente 
nenhuma acao missionarla nestas regioes confiadas aos fran
ciscanos entre 1760 e 1870, quando 0 ctclo da borracna cnamou 
de novo a atencao para a regiao e com isto provocou a chegada 
de outros franciscanos, desta vez de origem alema. 

Este fato, que se repete analogicamente em outras circuns
tancias durante a evangelizacao do Brasil e do Maranhao, e 
muito importante para a compreensao da mane ira tipica em 
que 0 catolicismo e vivido pelo povo: interrompendo-se a acao 
missionaria, 0 povo continuou a viver as tradicoes que os mis
sionarios tinham ensinado e criou desta maneira uma forma 
original, menos controlada pelo clero, de vivencia do evangelho. 
Eis uma importante consequencia da evangelizacao em ciclos 
intermitentes, caracteristica da alianca entre missao e colo
nizacao. 
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Dos cern reli giosos que atuavam nas 26 missoes da Ama
zonia em 1750, poucos ficaram apos a crise da vida religiosa 
em Portugal em 1834, extinguindo-se aos poucos toda e qualqueI' 

agao missionaria na regiao no decorrer do seculo XIX. " 

§ 3. A entrada dos j esuitas no Maranhao nao e ligada a 
expedicao colonial de algum bandeirante, conquistador au go
vernador, mas a viagem missionaria do grande Luis Figueira. ce 

Figueira. 0575-1643) entrou com 17 anos na Cornpanhia, foi 
para Olinda onde S8 tornou "rnestre" na lingua tupi, compos 
a mais perfeita Arte da L ingua Brasilica do periodo portugues 
(sete edicoes, superior a "arte" do Padre Montoya no pareeer 
de Couto de Magalhaes ), viajou para a serra de Ibiapaba em 
companhia de Francisco Pinto e fundou a missao jesuitica do 
Maranhao. No ano 1626, na inauguracao da igreja de Nossa 
Senhora da Luz em Sao Luis do Maranhao, Luis Figueira 
pronunciou a Duiloqo da Lqrejt: Nova do Maranhao no qual 
afirmou: 

Ao lado do gentiltsm o, pobre e m iseravel, apresen ta-se 0 cristianismo, 
cheio de esperancas, e, nu m trono aleg6ric o, a Ig reja nova do Maranhao. 

No ano 1636 ele fez uma missao, saindo do Maranhao , 
para 0 Grao-Para, Carnuta, trrupa, as "cap itanias do rio das 
Amazonas" e ficou tao entusiasmado com estes trabalhos, que 
voltou ao Reina procurar missionarios para a "nova Igreja". 
Voltando a frente de uma grande expedicao, Luis Figueira foi 
morto pelos indigenas Aruas, na Ilha de Maraj6 perto de Belem , 

Para Figueira a Maranhao era uma "nova Igr eja" e os 
fatos eonfirmaram sua perspeetiva: quando, em 1652, os jesuitas 
se estabeleeeram em Nossa 8enhora de Belem do Grao-Para, 
era para inieiar uma experiencia que poderia tel' mudado os 
rumos do Maranhao e do Brasil: a experrencia de ald earnenboe 
desligados do poder eolonizador. Claro que nem todos os jesui
tas que atuaram na regiao estavam engajados neste projeto, 
mas as melhores cabecas como Antonio Vieira 0608-1697), Joao 
Felipe Bettendorff 0625-1698), Pedro de Pedrosa 0632-1691), 
Salvador do Vale 0 628-1676), Francisco Veloso 0619·1679), 
Antonio Pereira 0638-1687) e outros estavam imbuidos de urn 
espirito missionario que nao tern igual na Hist6ria do Brasil, 
ao que nos parece. 

As duas figuras que sobressaem nesta empresa maranhense 
sao Figueira e Vieira: Figueira ineendiando os animos pelo 
entusiasmo que the dava a esperanca de erial' no Maranhao 
"uma nova Igreja"; Vieira atraindo gente de valor pelo brilho 
de sua inteligencia e pela sua lideranca politica. Temos a im
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pressao que a famosa reviravolta na vida de Vieira, pela qual 
ele deixou a corte lisboeta e foi para os sertOes do Maranhao 
em 1652, e parcialmente ou talvez principalmente provocada 
pela presenca de Figueira em Portugal, preparando a expedicao 
mtssionaria de 1643 na qual ele mesmo pereceu assim como 
16 companheiros, escapando Francisco Pires (data de nascimento 
desconhecida - 1649), que era paroco em Portugal quando foi 

alertado pelo ohamado de Figueira, entrou na Companhia e 
ap6s urn ano de noviciado partiu para a grande expedicao. 
Ficou durante cinco anos superior no Maranhao e foi morto 
pelos indigenas no rio Itapicuru. 

Outra pessoa que ficou impressionada pelo apelo de Figueira 
Ioi Joao Felipe Bettendorff (1625-1698), luxemburguense de 
grande cultura, que depois foi levado ao Maranhao pelo presti
gio de Vieira (660) e conseguiu muito pelos indigenas junto 
a EI-Rei Dom Pedro II, do qual era am igo. Bettendorff nao 
seguiu a linha de Vieira no tocante a "liberdade dos indios", 
preferindo uma solucao de compromisso, na linha de Alexandre 
de Gusmao na Bahia, "influenciado por alguns padres estran
geiros de identica formacao mental", conforme afirma Serafim 
Leite... 

o entusiasmo de Luis Figueira certamente tambem atingiu 
Pedro de Pedrosa 0632-1691), que entrou na Companhia com 
16 anos, na epoca em que a missao maranhense era assunto 
da ordem do dia na Companhia em Portugal, correspondeu ao 
pedido de Vieira e partiu para 0 Maranhao em 1655, foi fundador 
da missao de Ibiapaba (rnais uma heranca de Figueira), 0 pri
meiro portugues que penetrou no rio Xingu e abriu 0 caminho 
terrestre entre 0 Maranhao e 0 Ceara, possibilitando ulteriores 
intercambios, missionarlo dos guajajaras do rio Pindare, homem 
corajoso e integro que nao hesitou em mandar ao Rei urn 
"parecer" nos seguintes termos: Parecer sabre se debaixa do 
oocaouio e nome indios, que Sua Alteza ordena se repartam 
para a seroico dos moradores do Estado do Maranhao, se com
preendem as indias e as columis au cunhatiies, que vale 0 mesmo 
que meninos e meninas (680)." 

Esta linguagem direta e Intrepida sera sempre mais ados 
jesuitas que participam deste movimento criado por Figueira, 
uma linguagem que nao hesita em desafiar a maxima autoridade 
colonial. Quando Antonio Vieira parte para 0 Maranhao (saida 
de Lisboa 22 de dezembro de 1652, chegada ao Maranhao 17 
de janeiro de 1653), ele arrasta consigo urn grupo de grande 
valor: Francisco Veloso em 1652, Pedro de Pedrosa, Salvador 
do Vale e Antonio Pereira em 1655, Goncalo de Veras e Joao 
Maria Gorzoni em 1659, J08.0 Felipe Bettendorff e Gaspar Misch 
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em 1660. Apos a sua expulsao do Maranhao em 1661 0 movi
mento continua, interrompido por varias perturbacoes, perdu
rando toda a primeira parte do seculo XVIII ate a violenta 
e brutal expulsao de todos os jesuitas do Brasil nos anos 
1755-1760. 

a quadro do movimento jesuitico atuando no Maranhao 
e no Para e 0 seguinte: 

1607-1652 - Idas intcrmitentes (uma tentativa em 1607, alguns em 1622, 
Luis Figueira em 1638, a expedicao naufragada de Luis Figueira em 1643, 
tres jesuitas assassinados por indios por terem maltratado urna india em 
1649). 

1652 - Chegada de 15 misslonarlos com Antonio Vieira, entre eles 
Francisco Veloso (1619-1679) que faz a primeira entrada no Rio Negro em 
1657," alern de entradas nos rios Tocantins e Pindare. 

1655 - Chegada de outro grupo, com Pedro de Pedrosa, Salvador do 
Vale 0628-1676), que exercera intensa atividade no Para, Maraj6, Pacaja, 
Amazonas ate aos Pauxis (atual cidade de obidos), interrompida pelas 
perturbacoes de 1661," e Antonio Pereira que nasceu na cidade de Sao 
Luis do Maranhao em 1638, Ioi admitido por Vieira na Companhia em 1655, 
expulso tarnbem no motim de 1661, voltou para 0 Maranhao em 1664 para 
dedicar-se as aldeias dos Guajajaras no rio Pindare e no rio Tapaj6s e foi 
morto pelos indigenas nas fronteiras da Guiana francesa (atual Amapa) 
em 1687. ". Este grupo dependeu tambem de Vieira, na sua volta do reino 
em 1655. 

1659 - Chegada dos mais eminentes missionarios, entre eles Goncalo 
de Veras (1629-1686), cc e 0 admiravel Itali ano Jolio Maria Gorzoni (1627-1711), 
que ficou por mais de cinquenta anos entre os indigenas, nos rios Pindare, 
Solimoes, Negro, Madeira, Tapaj6s, e sobretudo Xingu: simples e afavel, 
ele se comurucava com os indigenas pela musica. Escreveu urna carta ao 
padre geral "sobre as perpetuas perturbacoes dos moradores, que querem 
ser senhores absolutos dos indios". Voltou cego para 0 colegio do Para 
a fim de ai morrer."' 

1660 - Chegada de Bettendorff acompanhado por Gaspar Misch (1626
1697), tambem luxemburguense que exerceu atividade missionaria no Para 
e Amazonas por 37 anos. ee 

1661 - Expulsao de Vieira e diversos compannetros, Contudo, 0 rnovi
mento e Iancado e a direcao e firme. 

1697 - 61 jesuitas atuam na vice-provincia do Maranhao e Para, entre 
e1es 11% de brasileiros-maranhenses. 

1722 - 76 jesuitas, com 9% de brasileiros-maranhenses. 
1740 - 128 jesuitas, 5% de brasileiros-maranhenses. 
1760 - 155 jesultas, 5% de brasileiros-maranhenses. Naquela epoca, a 

provincia do Brasil contava com 474 rnembros, entre eles 44% de brasileiros. " 
Seguiu-se a expulsao, que atingiu urn total de 670 pessoas, incluindo os 
novices. 

Seria lange demais apresentar aqui os trabalhos de Joao 
Teixeira, Francisco Soares, Jose de Sousa, Joao de Vilar, Jodoco 
Peres, Joao de Sampaio, todos dignos de rnencao: que a obra 
de Serafim Leite seja consultada por quem quiser aprotundar 
esta hist6ria por demais desconhecida. 
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Queremos apenas apontar a novidade da acao missionaria 
no Maranhao, como ela se manifesta na obra dos jesuitas prin
cipalmente, sem querer excluir as outras ordens: 

Q Em primeiro lugar, a linguagem dos missionaries no 
Maranhao e extraordinariamente livre, independente dos pode
rosos e profetica. Ela contrasta com 0 que conhecemos de 
outras epocas da Historia do Brasil. Sao universalmente conhe
cidas as express6es de Vieira nos seus sermdes do Maranhao: 

Sabeis, cristaos, sabeis, nob res do Maranhao, qual e 0 jejum que Deus 
quer de v6s? Que solteis as ataduras da injustica e que deixeis ir livres 
os que tendes cativos e oprimidos. 

Ah! Fazendas do Maranhao, que se estes mantes e estas capas S6 tor
cessem , hav eriam de lancar sangue. 

EI·Rei podera mandar que os cativos sejam livres, mas que os Iivres 
sejam cativos, nao chega hi sua [urisdicao. Se tal proposta fosse ao reino, 
as pedras da rua se haviam de levantar contra os homens do Maranhao. 10 0 

e Em segundo Iugar, a experiencla maranhense levou os 
missionarlos a colocar certos problemas que mesmo hoje sao 
dificilmente colocados, como POI' exemplo 0 da formacao dos 
ministros da Igreja. A orientacao tridentina, propondo uma for
macae livresca e teorica, continua ate hoje em flagrante oposi
gao com os dados da experiencia. No ana 16'79 0 missionario 
Jodoco Peres (1633 ·1707) escreveu ao padre geral da cornpanhia: 

Que os novices 6 escolasticos se formem na missao e nao sc enviem 
11 Bahia nem a Portugal. 10, 

e A experiencia maranhense levou a valorizar a cultura indi
gena, produzlndo obras de gramatica que excedem em valor 
o que se produziu na missao Iitoranea ou sertaneja nordestina, 
Ja apresentamos a obra de Figueira. Existe a de Bettendorff, 
que foi pessoalmente a Lisboa cui dar da r e edi<;ao de d u n s o'br-a.s, 
ern 1684: 0 "catecismo" de Antonio de Armijo, do movimento 
litoraneo, e a "arte" de Figueira. Ao mesmo tempo ele publicou 
seu Compendia da Doutrina Crista na Lingua Poriuquesa e 
Brasilica , Ordenada a Maneira de Didlagos, que saiu em Lisboa 
no ano 1687 e teve uma segunda edicao em Lisboa em 1800, 
e era conhecido no Maranhao como 0 "catecismo maior", em 
contraste com 0 "menor" de Araujo. Ao mesmo tempo, Betten
dorff se preocupou com urn "catecismo na lingua dos tapaj6s" 
e urn outro "na lingua dos urucucus", para os quais ele pediu 
ajuda de portugueses que estavam em contato direto com os 
indigenas e dos pr6prios indigenas. ' 02 Outro catequista do Ma· 
ranhao foi Jose Vidigal (1674-1748), que foi encarregado pelo 
geral de redigir urn catecismo-padrao, aceito sob preceito em 
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1740: Cotnperuiio da Doutrina Crista que se Manda Ensinar com 
Preceito, Ano de 1740, na Lingua dos Manaos. Este catecismo 
era redigido para os que iam nas tropas de resgate do rio Negro 
e os que tratavam com indios manaos resgatados e ja descidos 
para as aldeias. "3 

e Outra dimensao da missao maranhense e paraense que 
esta quase ausente nas demais experiencias de evangelizacao no 
Brasil e a seriedade da sacramentalizacao. Ainda teremos opor
tunidade de analisar como os percursos colonials perverteram 
profundamente 0 sistema sacramental cat6lico no Brasil. Pela 
maior liberdade com que os missionaries agiram na regiao 
amazonica tambem se regenerou 0 sistema sacramental. Prova 
disso a Visita de Vieira, um regulamento redigido por ele na 
epoca em que era superior e visitador das missoes maranhenses, 
de 1658 a 1661. ,.. Acerca do batismo de adultos diz Vieira: 

Descendo do sertao alguns indios gentios, de que haja provavel temor 
de que poderao tornar a suas terras, ainda que digam que querem ser 
cri staos, se nao batizarao nem os adultos nem os inocentes deles, se nao 
em perigo de morte, pela experiencia que ha da pouc a constancia dalgumas 
destas nacoes. 

Acerca dos casamentos: 

Nos casamentos dos indios livres com escravas se tenha a mesma 
vlgilancia, se guarde a concordata que sobre esta materia se tern feit o 
com 0 Ord inario, nao recebendo, nem consentindo que se receba indio 
algum das aldeias sem primeiro ser examinado e desenganado pelo superior 
da colonia, para evitar os doles, que debaixo do nome de matrimonio 
vern estes casamentos a ser uma das especies de cativar, que neste estado 
sa usa. 

Acerca do preceito pascal : 

Importa que se ponha tod a a diligencia para que tooos os indios se 
tacam capazes de receber 0 santissimo sacramento p el o menos pela oorrga
Qao da pascoa, e este cuidado deve ser ainda maior para que na hora 
da morte tenham 0 viatico, em cuja concessao e admmistracao nao devemos 
ser demasiadamente escrupulosos, fiados na benignidade e misericordia de 
Cristo, a quem nao ofende a rudeza, senao a malicia. '00 

A seriedade, com que Vieira trata da sacramentalizacao nas 
aldeias, deve ser entendida dentro de um projeto de ordem 
tambem economica: pretendia-se mesmo estabelecer nas aldeias 
uma ordem economica nova, baseada na procura da auto
sustentacao e Iugindo aos ditames da economia de exportacao. 
o texto fundamental e este: 

Por quanto as igrejas dos indios nao tern, pela maior parte, mais do 
que nos lhes damos nem ha renda alguma de El-Rei para etas, e aos 
fregueses corre obrigaeao de contribuir com 0 necessario para 0 seu sustento 
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e ornate como em todas as partes fazem os indios, e neste estado parti
cUlarme~te carecarn de todo 0 socorro para as suas enfermidades, em que 
tambern nao tern outro remedio, mais que 0 que the cia a caridade dos 
padres, tirando da sua pobreza, 0 que tudo nao basta para que as igrejas 
e enfermarias das aldeias sejarn assistidas como convem: para estes bons 
efeitos exortarao os padres aos indios que se valharn de algumas industrias, 
de que eles e a terra em que estiverem for capaz : e porque os ditos 
fndlos nao tern ta lentos para venderem 0 que fizeram, nem comprar 0 que 
lhes for necessario, cada urn dos padres das residencias procurara ter na 
c1dade (de Belem, de Sao Luis) uma pessoa que quelra fazer esta caridade 
aos indios ... 10. 

Este texto da "Visita" sugere certa independencia economica 
das aldeias. 

§ 4. Foi exatamente esta independencia economica, ja anun
ciada na Visita dos anos 1658-1661 e plenamente realizada no 
famoso Regimento das M issi5es do Estado do Maranhao e Griio
Pard de ·primeiro de dezembro de 1686, que provocou 0 maior 
con/lito da Hist6ria da Igreja no Brasil: 0 conflito entre admi
nistracao colonial e administracao das aldeias. A adrninistracao 
das aldeias passou aos poucos a ser muito mais importante no 
tratamento das quest6es maranhenses do que a propria admi
nistracao colonial: os missionarios passaram a controlar a vasta 
regiao amazonica de maneira independente. 

Temos que ir a origem da questao para entende-la bern, 
no seu conjunto. Ao pretender colonizar a vasta regiao amaze
nica, 0 sistema colonial fez na realidade urn pacta com os 
missionaries. urn pacta urn tanto diferente do que fora realizado 
na faixa litoranea nordestina ou na zona sertaneja em torno 
do rio Sao Francisco. No projeto colonizador maranhense 0 

sistema deu muito mais confianca aos missionaries, transfor
mando-os em verdadeiros bandeirantes, defensores da fronteira 
com a Espanha, Inglaterra, Rolanda, Franca (nas suas respecti
vas possessoes), redutores dos indigenas, capelaes cas "tropas 
de resgate", educadores dos indios e pedagogos destes na vida 
colonial escravocrata, pioneiros de vastas novas regioes nunca 
dantes atingidas por nenhum bandeirante ou aventureiro. Desta 
forma 0 sistema atraiu muitos misstonarios para a area e lhes 
deu largos privilegios: nos an os 1750 devem ter existido uns 
trezentos missionartos na area, entre jesuitas, franciscanos e 
carmelitas, sem contar os mercedarios e agostinianos que pare
cern ter atuado tambern na regiao, mas sobre os quais nao 
temos mrormacoes, dados os limites desta nossa pesquisa. Para 
resumir: Portugal nunca teria conseguido conquistar a Amazonia 
sem os missionaries. If: 0 que afirma Americo Jacobina Lacombe 
ao dizer: "Vieira deu ao Brasil as Amazonas". 
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Um caso tipico desta dependencia do sistema colonial mara
nhense diante da autoridade e influencia do missionario temos 
numa carta que 0 padre Ooncalo de Veras (1629-1686) escreveu 
ao seu colega Padre Bettendorff, relatando uma entrada no 
rio Tocantins ate 0 Araguaia em 1671, em companhia de uma 
"tropa de resgate": 

Nao POSED deixar de referir 0 que su cedeu no sertao com os Carajas, 
lam eles em vinte e cinco canoas bern armados com seus arcos e flechas 
e outras arrnas de guerra. Apenas viram os portugueses , empunharam as 
armas e puseram as canoas em posicao de guerra, mas logo que advertiram 
que vinham tambem padres da Companhia de Jesus, remando com mais 
rorca atiraram os arcos a seus pes e rodearam-nos, e para darem mostras 
de sua connanca e generos idade, nao tornaram a pegar nas arrnas, vindo 
oferecer os seus pequenos presentes, aos quais eu respondi com 0 que me 
permitia a minha pobreza, r o t 

Organizou-se 0 "descimento", evidentemente acompanhado 
POl' epidemia entre os indigenas, e a subseqtiente distribuicao 
dos nativos entre os moradores de Belem do Grao-Para: 

A camara, com 0 parecer dos padres, distribuiu-os pelas resldencias, '.1 

Na realidade, esta dependencia pratica do sistema colonial 
diante dos missionarios era muito perigosa para 0 exito do 
projeto colonial: era de se esperar que os missionarios nem 
sempre de bom grado Iriam conformar-se com 0 papel de "ino
centes uteis" nestes negocios. Aos poucos operou-se entre eles 
uma conscientizacao da qual podemos marcar algumas etapas: 
1613, 1626, 1658-1661, 1686. 

• No "postulado da consulta provincial", Salvador da Bahia, 
3 de [ulho de 1613, os padres se revoltaram ja diante dos rumo
res de que uma ordem regia tratava de coagi-Ios a serem "curas 
de almas" no sentido tridentino, nas aldeias. Assim se exprime 
o n° 10 deste "postulado": 

Se todos estes anos passados os nossos padeceram tantos trabalhos, 
tantos danos espirituais e tantas inramias nas aldeias dos indios, que 
persuadidos como cuidavam do esplrito de Deus, diziam muitos que esta 
ocupacao era intoleravel e qu e convinha, para conservar e restituir 0 

esplrito da Companhia, deixar totalmente as aldeias dos indios e refugiar-se 
nos colegios, como cidadelas, para dai em miss5es volantes cuidar com 
mais proveito dos indios e portugueses: que sera no futuro, se a ordem 
regia se praticar e assim crescerem as trabalhos e os danos, na fama e no 
espirito? Sem duvida decaira 0 nosso espfrito para nao poder se levantar 
mais. E de que nos valera conquistar 0 mundo inteiro 11 custa de nossas 
almas? ,•• 

• Este mesmo espfrito de Independencia e dignidade trans
parece na "carta anua" que 0 jovem Antonio Vieira, com 18 
anos, mandou ao padre geral da Companhia em 1626, de Salva
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dol' da Bahia, e que significa - na evolucao dos movimentos 
evangelizadores no Brasil - 0 encerramento da epoca de N6bre
ga e Anchieta, baseada numa certa ingenuidade diante dos pro
jetos coloniais, e 0 nascer de uma nova epoca mlssionaria mais 
critica e rnais baseada na analise dos percursos coloniais.• ,. 

'I Seguiu-se a "visita" de 1658-1661, do Maranhao, que aqui 
ja foi mencionada e anuncia uma pratica de independencia mis
sionaria diante do poder colonial nunca atingida antes nem 
depots na Hist6ria do Brasil. Nesta epoca estava aberta a possi
bilidade de 0 pais tomar urn rumo diferente e deixar de existir 
unicamente em runcao de Portugal ou de qualquer metropole: 
o principio de econornia de subsistencia versus economia de 
exportacao esta claramente enunciado na "visita". 

o Finalmente, os itens do "regimento das missoes" de 1686 
consagram todo este caminhar e entregam praticamente a Ama
zonia aos missionarios. A partir desta data, os acontecimentos 
vao se precipitando e os missionarios de diversas ordens VaG 

adquirindo uma liberdade sempre maior, uma rorca de centes
tacao que 0 sistema nao podera mais suportar. 

Tudo isto esta exemplificado no epis6dio da atividade de 
Antonio Vieira no Maranhao entre 1653 e 1655, que foi analisado 
POI' Maxims Haubert no seu valioso estudo.'" A grandeza na 
atitude dos jesuitas consistia em defender a "Iiberdade dos 
indios" contra praticamente todos os moradores de Sao Luis, 
mesmo os dois vigarios-gerais e os superiores de diversas ordens 
religiosas. Este episodic demonstra a quase impossibilidade de 
evangelizar dentro dos quadros de urn sistema escravocrata. 

Como entender a firmeza da posicao de Vieira contra todos? 
E que Vieira sa bia , POI' ser homern viajado e bern informado, 
a que estava acontecendo com os indigenas par caus a d~ che
gada dos europeus. Foi 0 que aconteceu POI' toda parte onde 
os europeus chegaram nos ultimos quatrocentos anos: uma 
enorme matanca de indfgenas. Segundo a t ntormactio que por 
Ortiem do Conselho Ultramarino Deu Sobre as Coisas do Mara
nhao ao Mesmo Conselho, r r a Vieira informou que a populacao 
indfgena do Maranhao diminuiu de dois milhoes entre 1615 
e 1652! Ora, a populacao portuguesa no Maranhao nao passava 
de oitocentas pessoas em 1650. Estes numeros na verdade se 
comparam com os que Bartolome de Las Casas deu em relacao 
a matanca dos Indios na conquista espanhola na regiao do 
Caribe. Esta matanca nao era s6 devida a guerra mas sobretudo 
as epidemias que os europeus trouxeram consigo, como na 
conquista da faixa litoranea brasileira. 
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Temos numerosos documentos que mencionam estas epide
mias, muitas vezes tratando delas de maneira indireta, como 
parte de um relatorio sobre um descimento ou de uma viagem 
de um estrangeiro: 0 viajante frances La Condamine, navegando 
em 1730 de Quito ate Belem, inforrna que um religioso car
melita inaugurara 0 usa da vacinacao, salvando deste modo 
numerosos indigenas da bexiga que era epidemica na regiao 
amaz6nica." 3 Um certo tenente-coronel Teodc'isio Constantino 
Chermont escreve uma Memoria dos Mais Terriveis Conitiqios 
de Bexigas e Sarampos no Estado do Maranhao. r r e Quando 
em 1724 chegou a Belem 0 primeiro bispo do Grao-Para, viu 
a situacao calamitosa entre os Indigenas: 

Viu em duas capitanias arder 0 contagia e dele resultar tanta quantidade 
de mortos que apenas havia quem suprisse para sepulta-los. A pobreza os 
lanca va de noite nos adros das igrejas e aiirma que s6 na cidade do 
Para e suas vizinnancas se pudera averiguar 0 mimero de para cima de 
quinze mil mortos. Tal estrago fez a bexiga que por isso mereceu 0 distin
tivo de ser chamado sarampo grande. "' 

o provincial carmelita do Para pediu em 7 de agosto de 
1733 ao EI-Rei um missionario para 0 Rio Negro: 

A aldeia de Santo Alberto dos Caburus por estar exausta e quase 
despedacada pelo contagio das bexigas . 116 

Antonio Vieira, por conhecer esta triste realidade, quis a 
to do custo evitar 0 contato, mortal para os indigenas as mais 
das vezes, entre estes e os brancos. Por alvara do dia 15 de 
maio de 1624 0 rei tinha proibido a escravidao negra na regiao 
e desta forma os moradores maranhenses se encontraram diante 
de urn impasse: de urn lado 0 mar, onde reinava 0 imperativo 
do "exclusive comercial", isto €i, onde a ameaca de holandeses, 
franceses e ingleses era continua; do outro lado a terra, onde 
reinava 0 imperativo do aproveitamento da mao-deobra escrava 
estruturalmente necessaria a sobrevivencia dos brancos nos 
tr6picos. Esquematicamente: 

o en-
a terra: mao-de-obra escrava clave 0 mar: "exclusive comercial" 

portu
gues 

o projeto, nestes termos, era absurdo pois resultava na 
morte de inumeras pessoas humanas em beneficia de poucas 
outras: era genocidio no sentido mais claro da palavra." 1 Con
tudo, os portugueses engajados na empresa nao estavam de 
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maneira alguma dispostos a abandonar sua posicao, pois dela 
dependia sua vida. Assim se agarraram aos discursos justifi
cativos em torno do tema do "titulo justo" que existiria em 
captar indigenas: este "titulo justo" seria POl' exemplo 0 aprl
sionamento de indios em "guerra justa", ou de portugueses 
contra indios, ou de indios entre si, ou de "indios de corda" 
(ja aprisionados). As dlscussoes eram interminaveis e procurou
se uma justificativa para entrada ou descimento de "resgate", 
isto e. para comprar dos chefes indigenas outros que ja estavam 
presos (que eram "de corda"). Era deixar a porta largamente 
aberta para qualquer entrada pelos Inumeros rios da bacia 
amazonica. Em 1647 introduziu-se a runcao de procurador ou 
curado r dos indios, que era chamado "pal dos cristaos" (a 
formula veio de Goa 1543) e era normalmente um religioso. Este 
devia acompanhar e controlar as entradas. Aproveitando-se desta 
funcao, os religiosos pediram mais: a administracfio temporal 
das aldeias onde os indigenas "descidos" tinham que perma
necer para adaptar-se a nova vida. Esta administracao temporal 
foi concedida aos franciscanos em 1624, aos jesuitas em 1638 

' 18e 1642, e mesmo a certos chefes indigenas em 1647. Em 
1642 criou-se em Lisboa 0 "conselho ultramarino" para discutir 
os problemas surgidos entre colonos, missionarios e chefes 
indigenas. Contudo, estas determinacoes generosas ficaram no 
nivel das palavras, nao entraram em acao, E neste conjunto 
de circunstancias que temos que entender a atitude de Antonio 
Vieira no Maranhao, onde ele pronunciou os seus tres farnosos 
sermoes: 0 serrnao das tentacoes do primeiro domingo da 
Quaresma, no qual explicou a inoperancia das leis indigenistas,'" 
o serrnao "aos peixes" ou "das verdades", no qual afirmou: 
"Se os homens nao querem ouvir-rne, pregarei aos peixes","· 
e 0 sermao das missoes ou 0 serrnao amazonico, no qual 
demonstrou a determinacao de criar um mundo para os indi
genas, separado do mundo colonial. r er Conseqiiencia de tudo 
isso foi a expulsao de Vieira em 1661. 

Mas nao era so em Sao Luis que 0 problema existiu, tambem 
Belem foi sacudida pela questao: quando Frei Cristovao de 
Lisboa quis par em execucao, no ana 1624, 0 alvara regio proi
bindo a escravidao africana (15·5-1624), a camara e 0 povo se 
revoltaram contra ele e ele teve que ceder. Em 1661, 0 motim 
de Sao Luis repercutiu em Belern e os alvaras de 12-9-1663 e 
18-10-1662 suscitaram a revolta popular. Entre 1667 e 1678 0 

clima em Belern foi agitado, chegando-se a um periodo de 
relativa calma no inicio do seculo XVIII, pela famosa solucao 
do "poder moderador", tao caracteristico do sistema colonial: 
deixar como esta para vel' como fica. Pois atras de todas as 
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discussoes ficou a realidade e esta era a seguinte: a economia 
paraense e maranhense em geral repousava sobre a colheita 
de especiarias, e esta era feita pelos indigenas, e s6 podia ser 
feita POl' eles . 

Interessante em tudo isso foi que os missicnarios ficaram 
sempre ao lade da lei, nunca excederam as atribuicoes que as 
leis lhes deram, de sorte que toda a perseguicao tramada contra 
eles no seculo XVIII Ioi baseada em suposicoes, anrmacoes 
aleatorias e nao justificadas ate hoje, Claro que muita documen
tacao ainda tern que ser analisada, pOl' exemplo, acerca dos 
capuchos da Piedade '" e mesmo acerca dos jesuitas, cujos 
arquivos romanos estao longe de serem conhecidos. Mesmo 
assim 0 argumento sempre invocado para justificar a expulsao 
dos jesuitas, 0 argumento de sua riqueza, e por demais "trans
parente" para explicar tudo. Damos a seguir urn texto classico 
apresentando este argumento, uma carta de Francisco Xavier 
de Mendonca Furtado, govemador do Grao-Para, a Tome Joaquim 
da Costa, ministro portugues da marinha, em 23 de maio de 1757: 

S6 pelos livros de razao, que estes padres conservam em seu poder, 
se poder ia demonstrar os imen sos cabedais que tern tirade da administracao 
dos indio s neste Es tado; porem, ainda que eles nao hao de apresentar 
os ditos livros, sempre se pod era calcular e fazer uma ideia da riqueza 
com que se acham e do grande prejuizo que fizeram ao Estado, para a 
adqui rirem . E publico nesta cidade que, dentro do colegio, ha uns grandes 
arrnazens, em que se rec olhem as drogas que estes padres extraem dos 
sertoes, '" 

Sem querer entrar nesta questao da riqueza jesuitica, fica 
POl' demais claro, pelos documentos que existem, que a questao 
era muito rna is fundamental: pois a luta entre religiosos, sobre
tudo jesuitas, e a populacao colonial foi 0 acontecimento central 
da hist6ria do Para neste periodo, acontecimento em tome do 
qual "todos os mais gravitam", como afirma Joao Lucio de 
Azevedo, 0 historiador portugues que aprofundou esta htstoria, 
A abolicao da Companhia de Jesus no Maranhao e no Para, 
fato maximo da Hlstoria da Igreja no Brasil, e consequencia 
de uma longa oposicao entre ela e os moradores, nao apenas de 
sua riqueza em "drogas do sertao". Foi porque os missionarlos 
se afastaram dos percursos reais da colonizacao, percursos que 
necessaria e estruturalmente incluem a escravizacao dos indio 
genas e em grande parte a sua elirninacao, que eles Ioram 
hostilizados. 

Estes acontecimentos relativos a historia do Para sao im
portantissimos para a historia universal da Igreja, pois fazem 
meditar sobre a possibilidade ou impossibilidade da evangeliza
gao dentro dos quadros de urn sistema colonial: ora esta questao 
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e mais atual do que nunca, pois desde 0 seculo XVI a evan
gelizacao do mundo anda aliada a colonizacao e as consequen
cias desta alianca estao longe de terem sido analisadas devida
mente. Contudo, as fatos sao por demais eloqiientes. 0 numero 
de mortes que esta alianca ja exigiu nao foi calculado ate hoje, 
embora os estudos estejam esclarecendo aos poucos a questao, 
assim como acontece com ados africanos transportados para 
as Americas. 1 24 
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§ 1. Pode-se falar em urn cicIo misslonario mineiro? 0 
periodo ou ciclo mineiro nao e exatamente caracterizado pela 
falta de missionarlos? If: de conhecimento geral que 0 reino 
proibiu, em 1711, a entrada de religiosos em Minas Gerais, e 
convidou os jesuitas que ja tinham entre 1717 e 1721 uma resi
dencia na vila de Ribeirao do Carmo (rnais tarde chamada: 
Mariana) a sair. '" Em Minas Gerais e nas demais regi6es 
mineiras como Cuiaba (1719), Golas (1725) nao encontramos 
as ordens classieas que evangelizaram 0 litoral: franciscanos 
e carmelitas, beneditinos e capuchinhos. 

o Estado de Minas Gerais e diferente dos demais na sua 
formacao, inteiramente convulsiva, descontrolada, imprevisivel, 
ate ca6tica. Ele nao conheceu fidalgos como Tome de Sousa 
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que chega com uma importante comitiva, mas sim mamelucos 
paulistas, que sempre inspiraram desconftanca em Portugal 
onde se dizia que viviam sem governo e sem reli giao , 12 ' seguidos 
por portugueses que entraram em massa, possuidos pela febre 
de ouro e eram tao numerosos que desde 1720 a coroa teve 
que emitir sucessivas leis limitando a entrada deles, e por 
africanos mineiros, isto e, especializados na extracao de ouro, 
que nao eram bantos mas sim de Guine, da cultura ashanti 
Iamosa na arte mineira, ao que se disse. Estes mamelucos, 
portugueses e africanos formaram uma sociedade praticamente 
incontrolada pelo poder colonial, pelo menos no s inicios : os 
governadores nao sabiam exatamente distinguir a area de sua 
atuacao neste mundo novo, enquanto os bispos de Olinda, Sal
vador e Rio de Janeiro nao sabiam quem entre eles tinha que 
"dar assistencia" a esta nova populacao. 

Alem disso discutiu-se muito a utilidade do ouro para Por
tu gal, pois ele impunha a coroa uma politica a qual estava mal 
preparada. Na verdade, no primeiro Brasil, no da madeira, do 
acucar , do furn o, do gado, do algodao, 0 poder central sempre 
foi minimo: 0 Brasil era urn con glomerado de feitorias , capi
tanias, en genhos, sesmarias , tazendas, no qual 0 poder local 
imperava, em con traste com a America espanhola, onde 0 po der 
central sernpre foi maior. Mas, com Minas Gerais, a corea teve 
que centralizar, impor su as ordens: assim ela se aproveitou 
de uma guerra civil entre marnelucos paulistas e portugueses 
recem-chegados em 1709 (a guerra dos emboabas) para intervir 
e impor sua autoridade enquanto a revolta em Vila Rica no 
ano 1720 deu mais uma oportunidade ao conde de Assumar 
de provar a rorca do poder central. A partir destas interven
goes, a historia colonial de Minas 

quase que s6 consiste nas variacces das or dens sobre a maneira de tributar 
o ouro em beneficio da fazenda real e na resistencia e relutancia que faziam 
as mineiros, com mais ou menos sucesso, ao vexame e severtdade com 
que eram tratados. 1 27 

Desta forma Portugal procurou realmente "sequestrar" 0 

Estado de Minas Gerais, reservando ansiosamente os beneficios 
imensos do ouro e dos diamantes para si . Exemplo tipico desta 
tentativa de sequestro era 0 distrito diamantino, 

vir tualmente um a colonia dentro de outra colonia, desligado do resto do 
Brasil por uma barreira juridica e administrativa mais efica z naquela sua 
forma que as pedras da grande muralha da China . 1,. . 

Contudo, a situacao era muito mais complexa e nao podia 
se resumir numa simples relacao colonial entre Minas e Por
tugal: no seculo XVIII, Portugal nao era mais economicamente 
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independente, mas ja tinha concluido, na pratica, urn pacto 
colonial com a Inglaterra cujas repercuss6es vao largamente 
determinar a Hist6ria do Brasil no seculo XIX: 0 ouro viaja 
de Vila Rica de Ouro Preto para Portugal e dai para a Inglaterra. 
Eis 0 percurso real, no qual Portugal nao e mais que interme
diario. No seculo XVIII, Minas Gerais e a "mina" do mundo 
europeu, e enriquece os paises que participam com a Inglaterra 
da lideranca economica do mundo. Desta forma 0 aura brasi
leiro abre uma conjuntura economica mundial favonivel a me
tr6pole, enquanto ele gera miseria e opressao para os que 0 

extraem da terra: na realidade, 0 Brasil do seculo XVIII nao 
e mais de Portugal mas do mundo rico na sua totalidade, pela 
facilidade de circulacao de bens criada pelo ouro. 

Contra estas realidades Portugal procuroureagir, desespe
radamente, fechando ao maximo as portas de seu tesouro de 
ouro, e formando este estado "seqtiestrado" das demais capi
tanias, sem acesso ao mar, sem missionaries nem catequese 
de indios, sem colegios de jesuitas nem conventos de frades, 
sem "lingua geral", sem cidades fixas e planejadas, sem estradas 
abertas, pois tudo tinha que se escoar pelo estreito que levava 
a cidade do Rio de Janeiro, nada podia passar para 0 norte. 

§ 2. E exatamente por causa desta tragedia da historia 
mineira, que produziu luxe e poder para os outros, miserla 0 

opressao para si, que houve em Minas Gerais urn ver dadeiro 
e genuino movimento missionario. Contudo, este nao foi clerical 
mas leigo. Enquanto a maioria corria atras do aura e pisava 
nos seus irrnaos para conseguir a ilus6ria riqueza, alguns per
ceberam 0 drama e se afastaram radicalmente do modo de vida 
dos outros: foram os ermiiiies. 

No meio da enorme atracao que as minas exerceram sobre 
os seus contemporaneos (0 Brasil tern 400 mil habitantes em 
1700, tres milh6es em 1800!) os ermitaes lembram a vaidade 
desta louca corrida, que alias teve breve duracao: em 1750 as 
minas ja nao rendem rnais tanto, muitos perdem tudo que 
conseguiram reunir, a maioria tern que dedicar-se it agricultura 
e it criacao de gado, como antes. Estes ermitaes tiveram uma 
enorme influencia sabre 0 povo brasileiro, influenola que per
dura ate hoje e e mal interpretada por aqueles que, vindos de 
fora, desconhecem as tradicoes brasileiras e os modos de for
macae da sua cultura. 

A espiritualidade destes ermitaes e marcadamente influen
ciada pela renovacao espiritual que se operou em Portugal nos 
fins do seculo XVII sob 0 impulso sobretudo de dois homens: 
o franciscano Antonio das Chagas (1631-1682), fundador do 
seminario de Varatojo em Portugal, e 0 padre secular Barto
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Jose de Anchieta (1534·1597). 0 grande catequista 
dos i ndigenas no seculo XV1 (p. 120-122). 
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Antonio Vieira (1608·1697), proc/amador da justica de
 
Deus diante dos pod erosos t». 117·118).
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o ti i scu rso acerca da eranoetizaciio do Brasil esconde 
uma reatuiaii e querretra (p . 26). 

A vistio portuguesa do Brasil parte do mar: isto 
condiciona 0 discurso euarujettzaii or acer ca 
do Brasil ( p. 145). 
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S a pedaoooia ecanoctizador a, os aldeamentos sao 
de grande import dncia poi s sum i ti cam uma 
exper iencia de convivencia pastoral (p. 126·132) . 

A catequese nos engenhos [azia contraste com a cate quese 
nos ald eamen tos: vi si ta versus cOIl! 'i re l1cia ( p, 132 ) . 
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"0 irui uictui bras i tetro s ri po d ia set 
encarado pe los portuoueses de 
maneira r edutiua" (p . 145) . 
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lomeu de Quental (1626-1698), fundador do Oratorio de Lisboa, 
padrao do Oratorio de Pernambuco do qual ja tratamos. A 
renovacao espiritual em Portugal era sobretudo urn fato leigo, 
sustentado pela estrutura florescente das confrarias e ordens 
terceiras: ela pretendeu remir a oracao de sua excessiva ver
balidade, promovendo a oracao mental (a "meditacao"): remir 
a dissolucao dos modos de viver pela revalorizacao do sacra
mento da penitencia que ocupa lugar central na vida piedosa; 
remir a dissipacao e 0 luxo pela austeridade da vida. a lema 
do movimento era: "Padecer e amar", as exercicios preferidos: 
a via-sacra e a oracao mental, interior. Recorria-se por vezes a 
mortificacao corporal pela autoflagelacao. 12. 

as ermitaes brasileiros recorriam a esta tradicao espiritual 
portuguesa que estava em contraste flagrante com 0 modo de 
vida nos arraiais mineiros, onde reinava a desordem moral, 0 

luxo ostensivo, 0 tremendo contraste entre ricos proprietaries 
de "datas" e pobres escravos sem nada. 

a historiador mineiro Carrato descreve a aparencia destes 
errnitaes do modo seguinte: 

Os eremitas aparecem geralmente revestidos de uma especie de samarra 
preta, marrom ou azul, de grosse e rustico burel, atada com uma corda 
a cintura, a franciscana, calcados de sandalias de couro ou simplesmente 
descalcos. Cobrem-se com rusticos chapeus desabados e se arrimam em 
bord6es robustos, para as longas caminhadas no sertao, "Deixam crescer 
a barba", descreve 0 Barao de Eschwege, "e freqiientemente descuram a 
cabeleira". Pende-lhes do pescoco uma pequena caixa, com relicario envidra
cado, contendo uma imagem do santo de sua devocao, que os fieis beijam 
piedosamente, tirando 0 chapeu ou dobrando urn joelho, como se pode 
ver nas gravuras de Rugendas. J 30 

Pode parecer estranho e ate pretensioso apresentar os er
mitaes como missionaries, mas acreditamos que esta impressao 
e condicionada pela maneira como nos conhecemos 0 Brasil 
antigo: esta maneira depende do lugar hierarquico (do ponto 
de vista dos que dominavam a sociedade) ou do lugar estran
geiro (do ponto de vista dos viajantes estrangeiros que visita
yam 0 Brasil). Ora, tanto os homens revestidos de autoridade 
como os estrangeiros sempre trataram os ermitaes brasileiros 
como seres estranhos, esquisitos, alheios ao mundo e absoluta
mente desprovidos de qualquer interesse para quem quisesse 
compreender 0 Brasil. a governador do bispado de Mariana 
escreveu a Dona Maria I, em carta de 7 de fevereiro de 1778 
(acerca do povo que freqUentava os santuarios onde viviam 
os ermitaes): 

86 lhes falta subirem os tabernaculos para verem as sagradas formas: 
no que usurpam a regalia e jurisdi<;:ao do ordinario e fazem que os rusticos 
menos respeitem os lugares sagrados.v>' 

95 



E 0 bispo de Mariana, em carta ao governador de Minas 
Gerais acerca do santuario do Senhor Born Jesus de Matosinhos: 

Tal era a conrusao e tao descomposto 0 tumulto, que a capela de 
Matosinhos mais parecia praca de touros que igreja de fiElis. 13 2 

Os estrangeiros tambern focalizaram sobretudo 0 extrava
gante, 0 exotico, 0 insolito: 0 viajante Saint-Hilaire encontrou 
no recolhimento da Serra da Piedade uma certa irma Germana, 
que nos dias da Paixao do Senhor, em jejum absolute, de 
braces abertos em cruz, estando a orar, caia em transe pro
funda. 13 3 0 mesmo Saint-Hilaire: 

Quase todos os mineiros usam urn rosario ao pescoco, mas muito poucos 
existem a quem tenho visto rezar. 

Urn viajante no norte, Cereal, escreveu: 

Ninguem anda sem rosario na mao, terce no pescoco e urn Santo 
Antonio sobre 0 bucho. Sao todos pontuais a se ajoelharem pelas ruas ao 
toque do angelus , mas ao mesm o - tempo nao ha quem nao tome as 
precaucoes de nao sair de casa sem urn punhal a cava, pistola no bolso 
e espada a ilharga direita . 

o prussiano Leithold ficou escandalizado por vel' urn ca
chorro entrar numa igreja, latir perto do altar sem que ninguem 
se incomodasse. Reconhecemos nestes e em ou tros depoimentos 
parecidos 0 ponte de vista de quem nao _conhece par dentro 
a cultura brasileira, de quem nao entende do que se trata. 
Contudo, esta visao e a de numerosos brasileiros ilustres, que 
pretendiam ou pretendem poder falar com autoridade sobre 
estes assuntos. 0 proprio Jose Bonifacio escreveu numa carta 
ao conde de Funchal, do dia 30 de julho de 1812: 

A nossa religiao popular que e? Urn sistema ligado de supersticoes 
ann-socials e cont rarias a letra e ao espirito do evangelho. 

Mais recentemente escreveu urn ilustre historiador brasileiro: 

A nossa rel igiao e urn culto sem obrigacoes e sem r igor, intimista 
e familiar, urn culto que dispensa do fiel todo esroreo, toda diligencia, 
toda tirania sobre si mesmo. 

E outro: 

o nos so catolicismo e urn catolicismo de tradicao, de pal avras bonitas, 
sem conversao .v >' 

Estas afirmacoes, que no minimo podem ser qualificadas 
de ingenues pois desprovidas de qualquer analise mais seria, 
puramente baseadas na impressao que urn burgues pode ter 
da religiao dos outros, demonstram como estamos longe de 
entender 0 nosso proprio passado, e 0 caso dos ermitaes e 
tipico neste sentido. Na realidade, a vida assumida livremente 
pelos errnitaes toea no problema nevralgico da vida e da con
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vivencia no Brasil: 0 da aceitacao ou nao-aceitacao de um sis
tema implantado por poucos, em beneficio de si mesmos, em 
detrimento da imensa maioria. as errnitaes demonstram ex 
absurtio a inviabilidade deste projeto que s6 con segue cri ar 
luxe para uns e miseria para muitos. Eles sao para 0 primeiro 
pacto colonial brasileiro 0 que os famosos "padres do deserto" 
foram para 0 Egito do seculo IV, onde os pobres camponeses 
coptas eram explorados pelos funcionarios do imperio romano. 
Eles simplesmente deixaram de acreditar no sistema, foram 
viver fora dele, escolhendo sua habitacao em serras ou vales 
onde as leis do sistema nao vigoravam mas sim a lei da Ira
ternidade. Teremos oportunidade de voltar a este assunto. 

Resta-nos apontar a estrutura basica de propagacao e irra
diacao da mensagem dos eremitas mineiros: a confraria. as 
eremitas pertencem a uma confraria ja existente ou formam 
uma nova e se comunicam ao povo por meio deste canal. A 
mensagem que as confrarias mineiras - e brasileiras em geral, 
pois trata-se aqui de um fen6meno que excede 0 ambito de 
Minas Gerais - comunicam e a da verdade do Brasil: verdade 
racial, verdade social. 

e Verdade racial: os documentos mineiros impressionam 
pela "verdade" com que falam da diversidade das ragas no 
Brasil, verdade que contrasta vivamente com 0 "preconceito 
de nao ter preconceito" que impera hoje em dia . No segundo 
livro de devassas ou visitas feitas em Minas nos anos 1733-1734, 
conservado no arquivo de Mariana, fala-se abertamente em pardos 
forros, pretos escravos, pretos forros, mesticos forros, bastar
dos forros, crioulos escravos, brancos (os homens), e crioulas 
escravas, crioulas forras, pardas escravas, pardas forras , pretas 
minas, mesticas forras , bastardas escravas, indias carij6s, mes
ticas escravas (as mulheres) , ' " Tambem nos numerosos "com
promissos" das confrarias a raga e explicitamente mencionada, 
o que possibilitou uma coesao entre as pessoas da mesma cor 
que certamente nao entrava na linha do que a estrutura colonial 
pretendia impor no Brasil. 

• Verdade social: as confrarias eram clara e manifesta
mente orgamzacoes de classes sociais. Em Vila Rica de Ouro 
Preto, par exemplo, as confrarias do Santissimo Sacramento, 
de Nossa Senhora da Conceicao, de Sao Miguel e Almas, de 
Bom Jesus dos Passos, das Almas Santas sao dos brancos 
rein6is que representam as classes dirigentes. As confrarias 
das Merces, do Amparo, do Cordao representam os mulatos, 
crioulos e pretos forros, Intermediaries entre os rein6is e os 
escravos, enquanto as confrarias do Rosario, de Sao Benedito, 
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de Santa Ifigenia sao dos negros escravos ou dos escravos 
em geral , Desta forma as prociss6es demonstraram claramente 
aos olhos de todos como a sociedade mineira estava organizada, 
quem dominava e quem era dominado, pols nas prociss6es, 
como bern se sabe, "as cores nao se confundiam", nem as 
classes. Chegou-se a urn momenta de verdade que tinha que 
inquietar as autoridades, como de fato aconteceu. 

§ 3. Diante desta efervescencia de religiao popular em Minas 
Gerais, a intervencao do sistema eclesiastico foi essencialmente 
repressiva. 

Ja sabemos que a criacao de bispados no Brasil durante 
o primeiro pacta colonial obedecia aos impulsos colonials: 1551 
Salvador da Bahia com 0 inicio do projeto litoraneo: 1676 
Olinda, Rio de Janeiro, com 0 prosseguimento deste projeto; 
1677 Sao Luis do Maranhao e 1719 Santa Maria de Belem do 
Grao-Para com 0 projeto amazoriico (prova disto: estes bispados 
ficam sufraganeos de Lisboa ate a independencia) ; 1745 Sao 
Paulo, Mariana, com as prelazias de Golas e Mato Grosso com 
o projeto de mineracao. Nestes atos nao conseguimos perceber 
nenhum impulso genuinamente missionario, antes a at itude de 
urn governo (ou de urn padroado) que usa da religiao para 
fins politicos. 0 caso e claro em Minas Gerais: ate 1745 0 aven
tureiro garimpeiro precedia 0 clerigo (ou melhor: diversos cle
rigo s eram na realidade garimpeiros). As visitacoes canonicas 
se faziam a partir do bispado do Rio de Janeiro, e temos os 
documentos destas visitacoes no arquivo de Mariana, como ja 
foi dito aqui. A agitacao da vida mineira era tao grande, que 
o sistema eclesiastico nao conseguiu acompanhar 0 movimento. 
Como ja foi dito, os ermitaes eram os verdadeiros missionaries 
naquela epoca, os religiosos foram afastados por serem por 
demais independentes. 

Esta situacao mudou com a criacao do bispado de Mariana, 
em 1745, unicamente formado por clero secular inteiramente 
dependente do padroado. Mariana contrasta com Congonhas 
do Campo, onde 0 povo se reline; a posse do primeiro bispo 
de Mariana em 1748, celebrada no escrito Aurea Trono Epis
copol ,: " contrasta com a famosa procissao das confrarias em 
Ouro Preto em 1733, celebrada no escrito Triunfo Eucaristico. '" 
Instala-se uma cultura central que pretende controlar outra 
considerada periferica e marginal. A partir de 1745, a religiao 
popular no Brasil foi considerada pela hierarquia como sendo 
supersticiosa, ignorante, fanatica, perigosa finalmente. 0 grande 
instrumento de controle clerical foi 0 seminario, onde jovens 
se formaram sem nenhuma sensibilidade pela cultura de seu 
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proprio povo do qual nasceram. Desta feita 0 clero mineiro 
tornou-se funcionario, perdeu a dimensao misslonaria: sua fun
<;ao era a de rezar missas nos domingos e dias de festa, con
fessar na pascoa, Pelo resto, este clero se dedicou aos oficios 
de advogado, proprietario de mina ou engenho, ou mesmo con
trabandista de ouro ou pedras preciosas, negociante, fazendeiro, 
politico, estalajadeiro, solicitador ou mesmo curandeiro, con
forme diversas informacoes de viajantes como Saint-Hilaire, 
John Mawe, Spix e Martius, Eschwege. s s e Como pede ser dife
rente quando a par6quia e concebida, dentro da ideologia do 
padroado, como "posto de controle", de sorte que se torna 
extremamente extensa (Saint-Hilaire notou par6quias de 40 le
guas [Salgado], 45 leguas [Barra], 80 leguas [Itacambira], 100 
leguas [Morrinhos] ao longo do rio Sao Francisco) e extrema
mente afastada da se episcopal (a paroquia de Santo Antonio 
de Curvelo, ao longo do rio das Velhas, ficou a 1.100 km da 
se de Salvador)? COlYJ.O conceber a paroquia, nestas condicoes, 
senao como urn posta avancado de urn sistema centralizador, 
urn sistema que procura estender sua acao 0 mais longe possivel? 

Que diferenca entre as igrejas paroquiais, criadas pelo 
padroado, e as igrejas construidas pelo esrorco comum dos 
"irmaos" das confrarias, como a celebre igreja de Nossa Senhora 
do Rosario de Santa Ifigenia em Ouro Preto, construida sob 
a lideranca do famosa "rei Chico", africano, cujo poder era 
equivalente ao do governador de Minas Gerais! S6 que 0 poder 
do ' "rei Chico" provinha do povo e era livre, verdadeiro e 
expressfio da verdade vivida em Minas, enquanto 0 poder do 
governador lhe era conferido pelo rei de Portugal, era imposto 
e odioso. A investidura real de "rei Chico" lhe vinha da con
gada e nao do padroado. 0 sistema colonial procurava urn 
modus vivendi com estas liderancas populares, constituindo-as 
em instancias intermedlarlas entre os senhores brancos e a 
massa escrava, dando-lhes pois muitas "regalias" e muitos bene
ffeios. Mesmo assim, sempre reinava desconfianca entre os 
senhores brancos e seus protegidos, pois esses senhores bern 
sabiam como era fragil esta alianca de privilegtos. Alias, a 
mesma desconfianca reinava em relacao aos eclesiasticos que 
livremente pretendiam entrar em Minas Gerais: a lei de 20 de 
margo de 1720, restringindo a emigracao portuguesa para 0 

Brasil, tarnbem mencionou os eclesiasticos: 

Das pessoas eclesiasticas somente gozarao desta faculdade (de poder 
emigrar para 0 Brasil) as que forem como bispos, misstonartos, prelados 
e religiosos das religi6es do mesmo estado professos nas provfncias dele, 
como tambem os capel aes dos navies que para ali navegarem . . "It 
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Nestas circunstancias era grande a tranqliilidade que a 
eriacao do bispado de Mariana em 1745 trouxe aos senhores 
brancos. Pois os eclesiasticos ligados ao bispado estavam devi
damente ligados ao padroado atraves da "Mesa de Consciencia 
e Ordens", sua entrada tinha sido rigorosamente controlada no 
tocante a sua fidelidade a coroa e aos interesses portugueses. 
Esta tranqliilidade explica por que, na segunda parte do seculo, 
nao havia muitas restricoes a entrada de novos clerigos nos 
quadros eclesiasticos, Capistrano de Abreu cita: 

Desde a nomeacao do bispo de Mariana, Dom Joaquim Borges de 
Figueroa (1782), se tern conferido crdem a urn sem-numero de sujeitos, 
sem necessidade e sem escolha. Tem-se vis to alguns que, tendo aprendido 
oficios mecanicos e servido de soldados pedestres, se acham hoje feitos 
sacerdotes. Tendo 0 Doutor Francisco Xavier da Rua, governador que foi 
do blspado com procuracao do dito bispo, ordenado os sacerdotes que 
eram prec isos, nao foi bastante para que 0 Dr. Jose Justino de Oliveira 
Gondim, que Ihe sucedeu, deixasse de ordenar em menos de tres anos 
cento e urn pretendentes, dispensando sem necessidade em mulatismos e 
ilegitimidades. 0 Dr. Inacio Correa de Sa, que sucedeu .a este Jose Justino 
no governo do bispado, ordenou oitenta e quatro pretendentes em menos 
de sete meses e entre eles urn que era devedor da fazenda real. 1<0 

Podemos concluir: se nas demais regi6es do Brasil 0 sistema 
paroquial, substituindo 0 dos aldeamentos pelas leis pombalinas, 
era redutivo, em Minas Gerais ele resultou ser repressivo diante 
do sistema das confrarias, cujo valor missionarlo nao pede ser 
subestimado e ainda sera analisado com mais vagar no decorrer 
deste estudo. 
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CAPiTULO IV 

GRANDES MISSIONARIOS
 

A MIS SAO VEM DO PAI, nao e dada pelos homens. A acao 
missionaria nao se compara com algum mov imento que tenha 
sua origem na vontade dos hornens, nos projetos humanos. 
Ela nao se origina nem nas determinacoes da Santa Se, nem 
no "carisma?" dos fundadores de congregacoes religiosas, nem 
nas "constituicoes" destas mesmas congregacces. Estas raz6es 
todas sao freqtientemente invocadas pelas instituicoes para 
"canalizar" a rorca imensa da vocacao divina nos moldes esta
belecidos pelos homens, elas constituem urn atentado a graca 
livre de Deus. A verdade e que a missao vern diretamente do 
Pai pelo Espirito, ultrapassa qualquer projeto humano e, por 
conseguinte, pode atingir a. pessoa humana na sua infancia, na 
sua juventude, na idade adulta ou na velhice. Ela e uma maneira 
de entender a vida toda, de viver todas as experiencias humanas. 
Ela nao se deixa prender nos modelos que os grupos humanos 
se formam e por isso mesmo e dificil descrever a sua historia, 
E bern possivel que estas paginas nao consigam nem de longe 
captar 0 que 0 Espirito Santo inspirou aos homens no Brasil 
antigo. Fazemos pelo menos uma tentativa de apresentar algu
mas figuras que, a partir do lugar pelo qual optamos ao escrever 
este trabalho, nos parecem eminentemente missionarias : os er
mitaes, os peregrines da Palavra de Deus , os proclamadores da 
justiga de Deus, os catequistas. 
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§ 1. 0 movimento eremita no Brasil e 0 movimento menos 
conhecido na Hist6ria da Igreja e talvez 0 mais importante: 
e que a geracao nossa 0 contempla a partir do lugar da repres
sao, da manipulacao ou da recuperacao, 0 mais das vezes in
conscientemente. Ora, 0 movimento surge desde os prim6rdios 
da evangelizacao do Brasil e se fundamenta na intuicao cia 
inexorabilidade dos percursos coloniais e, por conseguinte, na 
necessidade de se afastar deles de maneira radical. Como este 
movimento oferece poucas possibilidades de recuperacao pela 
sistema, este passa a persegui-lo das formas mais variadas, 
pois 0 verdadeiro perigo deste movimento aos olhos do sistema 
e 0 poder popular, que os ermitaes eventualmente possam 
conseguir, como de fato 0 conseguiram por diversas vezes. A 
organizacao e vida dos eremitas no Brasil sera tratada no 
segundo "periodo" desta Historia Geral da Igreja no Brasil. 
Basta-nos aqui apresentar algumas personalidades que marca
ram 0 ambiente em que viveram: 

• Pedro Palacios nasceu em Medina, Espanha, no ana 1500 
e viajou como irmao leigo do grupo dos "arrabidos" para 
Lisboa, donde partiu para a Bahia, onde acompanhou os jesuitas 
nas suas primeiras incurs6es pelos aldeamentos do Reconcavo. 
Provavelmente veio ao Brasil sob a influencia de Sao Pedro 
de Alcantara, e desde 1558 ate a sua morte em 1570 ficou 
numa especie de gruta numa "penha" perto de Vila Velha, 
origem da atual cidade de Vito ria do Espirito Santo, ao norte 
do Rio de Janeiro, onde os jesuitas tinham iniciado a expe
r ien cia dos aldeamentos tarnbem. A sua vida consistia em rezar 
o terce com os indios aimores, provavelmente em torno de 
urn painel de Nossa Senhora da Penha que the veio de Portugal, 
pedir esmola pelas ruas de Vila Velha e Vila Nova, 0 suficiente 
para si e para alguns outros pobres, fazer doutrina as crtancas 
percorrendo as ruas das mencionadas vilas, de sobrepeliz, com 
cruz na mao, e ficar na solidao da gruta da Penha com urn 
menino, a moda dos eremitas de todos os tempos. A sua vida 
corre inteiramente fora dos quadros da ordem franciscana, pols 
nao ha franciscanos em Vitoria naquele tempo e Pedro Palacios 
assiste a missa e se confessa com os padres jesuitas. Ele per. 
tence ao mundo das or dens terceiras, 0 mundo dos leigos peni
tentes e eremitas. Apos sua morte, a sua pequena ermida ficou 
com amigos que ajudaram a construi-la e a doaram em 6 de 
dezembro de 1591 a. custodia franciscana de Olinda. 1 

Pedro Palacios pode ser chamado 0 primeiro dos eremitas 
no Brasil, pelo menos dos que nos sao conhecidos. A sua rna
neira de "evangelizar", pela amizade, pela convlvencia, pela con
templacao da vida dos indigenas foge muito dos modelos cia 
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evangelizacao "oficial", mas 0 santuario da Penha, ainda hoje 
absolutamente central na vida religiosa das pessoas pobres de 
Vit6ria, e prova visivel e atual da importancia de sua experiencia. 

• Francisco de Mendonca Mar era urn pobre portugues que 
chegou a Bahia pelos fins do seculo XVII, com vinte anos. 
Conseguiu ali comprar seis escravos para 0 seu service, mas, 
convertido ao que parece por urn sermao de Vieira, deu alforria 
aos escravos, distribuiu suas posses e foi andando pelas fazendas 
com uma imagem da Cruz e de Nossa Senhora. Assim chegou, 
Ia pelos anos 1695 ou 1696, ao rio Sao Francisco, a 550 km 
de dis tancia de Salvador. Comecon a viver como eremita, atra
indo para a gruta onde vivia os garimpeiros, mascates, va
queiros, pobres em geral, Ouvindo isto, 0 arcebispo de Salvador, 
por ocasiao de uma missao na cidade de Urubu, pediu aos 
missionaries para fazer uma "mquisicao" e integrar 0 movi
mento nos canais eclesiasticos. A gruta recebeu 0 nome: "Born 
Jesus e Nossa Senhora da Soledade", 0 eremita se tornou "ca
pelao" sob 0 nome de "Frei Francisco da Soledade", a festa 
Ioi marcada para 0 dia 6 de agosto, Mas 0 povo continua a 
trazer suas ofertas, ricas no periodo aureo, a visitar 0 "santo" 
dos garimpeiros e 0 "filho do grande espirito" dos indigenas 
da regiao, a prestigiar 0 santuario de "Born Jesus da Lapa".' 

• Feliciano Mendes da origem ao maior centro de romaria 
nas minas do Brasil antigo: Senhor Born Jesus de Matosinhos, 
em Congonhas do Campo. Foi a conversao de Feliciano Mendes 
que possibilitou a criacao deste monumento de cultura popular 
em Minas: pela cura de uma enfermidade, Mendes doou todo 
o ouro que ele possuia para a construcao de urn santuario," 

• 0 mais famoso ermitao do Brasil portugues foi contudo 
o Irmiio Lourenco de Nossa Senhora, cujo nome original nao 
foi conservado nos documentos. Viveu no distrito diamantino 
(antigamente arraial do Tijuco, atualrnente cidade de Dtarriuri
tina) no momenta da passagem entre dois sistemas de explora
~ao de diamantes: 0 sistema do contrato , criado em 1740, pelo 
qual se arrematava a exploracao por quatro e mais tarde por 
seis anos, sendo que 0 contratador mais famoso foi Joao Fer
nandes de Oliveira, e 0 sistema da "real extracao" que imperou 
desde 1772. Neste sistema a extracao do diamante era Ieita 
por conta da fazenda real. Na passagem entre os dois sistemas 
muitas pessoas sairam perdendo, ao que parece tambem 0 futuro 
Irmao Lourenco, que des de 1770 se diz "desenganado do mundo" 
e troca 0 cuidado pelos neg6cios diamantinos pelos cuidados 
com a capela, a casa, a comunidade que Iundou na serra do 
Caraca, longe dos negocios do arraial do Tijuco. Num gesto 
realizado em abril de 1770 
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muito de sua livre vontade e sem constrangimento de pessoa alguma 
havia tornado a verdadeira resolucao de se empregar no service de Deus 
Nosso Senhor e do Serafico Patriarca Sao Francisco 

segundo urn Treslado de uma escritura de doaciio condicional 
que jaz 0 irmiio Lourenco de Nos sa Senhora a Ordem Terceira 
da Peniiencia do Sertiiico Patriarca Sao Francisco deste arraial 
do Tejuco.· 

Em 1774 Lourenco cria 0 "hospicio de Nossa Senhora dos 
Homens" na serra do Caraca. Nunca mais pediu nada ao povo 
de Tijuco e com esmolas de outra proveniencia conseguiu com
prar uma sesmaria na serra do Caraca, comecando a erguer 
ai uma ermida, que virou aos poucos centro de romaria. 0 
bispo nunca apareceu por la, nem os eclesiasticos, a nao ser 
muito rna is tarde, quando 0 nome de Caraca ja era conhecido 
por toda a regiao. Os primeiros companheiros de Lourenco 
eram os seus proprios escravos e os que ele comprou para 
as obras da capela e do hospicio. Assim se constituiu uma 
comunidade formada, na sua maioria, por analfabetos e escra
vos , os anonimos da historia. Escreve Aires de Casal: 

:E uma especie de mosteiro onde vivem varios ermitaes conduzidos 
uns pela devocao, outros pela perseguicao: seu habito e uma sotaina negra. 
Sustentam-se de esmolas.· 

o historiador mineiro Carrato observou que 0 sonho de 
Lourenco, ate 0 fim de sua vida, era essencialmente missionario. 
Ele estava influenciado pelo exemplo do franciscano portugues 
Antonio das Chagas (1631-1683), do qual ja. tratamos, e que 
fundou 0 seminario de Varatojo. Ora 0 sonho de Lourenco era 
trazer para 0 Caraca os "r eligiosos de Varatojo" para evan
gelizar a regiao." 

Desde as dez horas da noite ate quase as quatro da madrugada exclamou 
o Irrnao Lourenco: E possivel que toda a minha vida ate agora trabalhei 
para tormar este asilo a fim de virem os religrosos de varatojo rmssiona
rem, e eu nao pude alcancar, Tudo vai perdido: dinheiro,suor, fadigas 
e as persegufcoes ... ai, ai, ai, frustradas todas as diligencias perde-se esta 
obra. 0 Mae de Deus, vas conheceis muito bern meus desejos, por vossa 
honra e bern da religiao catolica, olhai benigna para esta obra! ' 

Tais foram, segundo uma tradicao anonirna, as tiltimas pala
vras do Irmao Lourenco, que morreu no dia 27 de outubro 
de 1819. 

§ 2. A instituiciio eclesuisiica procurou reduzir a acao e 
influencia dos ermitaes e canaliza-las para si: Pedro Palacios 
foi recuperado post mortem, tanto na sua imagem junto ao 
povo como nos rendimentos populares que 0 santuario da 
PeOOa oferecia, pela instituicao franciscana. Francisco de Men
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donca Mar transrorrnou-se em Frei Francisco da Soledade, em
bora ate hoje haja dois "percursos" em Born Jesus da Lapa: 
urn dirigido a pregacao e sacramentahzacao, outro dirigido ao 
pagamento de promessas, enquanto 0 filho de Antonio Pereira 
e Dona Ana de Figueiredo so nos e conhecido pelo nome que a 
instituicao the atribuiu: 0 de Irrnao Lourenco de Nossa Senhora. 
Com a chegada dos padres Iazaristas ao Caraca se completa 
a reducao. 

As constituicoes Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 
1707, atribuiram especial atencao a este processo de reducao 
e recuperacao do movimento eremita no Brasil: 

NQ 626: Nas ermidas de nosso arcebispado e principalmente naquelas 
onde ha romagem e devocao, e necessario haver ermitaes para 0 cuI to 
divino e Iimpeza delas. E para que nao se introduzam aqueles que nao 
sera bem se admitam, mandamos, que pertencendo a apresentacao a outrem, 
apresentem para ermitaes homens dili gentes de idade conveniente, e de 
boa vida e costumes, e nao poderao apresentar mulheres. 

NQ 627: E nao pertencendo a apresentacao a outrem, nos, ou nosso 
provedor provaremos as ditas ermidas de ermitaes, que tenham as mesmas 
partes e qualidades, e nem uns, nem outros poderao servir sem carta de 
ermitania passada por nos, ou nosso provedor, e, servindo sem carta serao 
privados das ermitanias e castigados como parecer. 

A linguagem destas Constituicoes parte do postulado que 
as ermitanias, de antemao, estejam pertencentes a instituicao 
eclesiastica e que ela, por conseguinte, possa emitir uma "carta 
de ermitania". Na realidade concreta, as ermidas nasceram da 
livre Inspiracao do Espirito, nao nasceram da Instituicao, muitas 
vezes foram objeto de desprezo e impaciencia por parte de 
gente da instituicao. Dom Frei Cipriano de Sao Jose bisno de 
Mariana, nao gostava nem da romaria ao Born Jesus de 'Mato
sinhos nem do Caraca, e se exprimiu ace rca do Caraca nos 
seguintes termos, numa carta ao Principe Regente, no inicio 
do seculo XIX: 

Quem, ou por devocao mal entendida, ou por divertimento conhecido 
vai passar tres ou quatro dias naquele sitio volta para a sua casa mui 
contente e satisfeito publicando que ganhou muitas Indulgencias, que 0 
ermitao Lourenco tem alcancado de Roma para com elas atrair mais Iacil
mente 0 povo. E e para notar que as gentes que sobem com tanto trabalho 
a serra para lucrar tndulgenclas, nem cuidam, nem se apressam para 
entrar nas suas respectivas freguesias, onde sem maior incornodo, con
fessando-se e comungando podem lucrar as que os sumos pontifices con
cedem a todos os fieis em tantos dias do ano como se Ie na bula da 
cruzada, Donde se pode inferir sem escrupulo que 0 divertimento e a 
curiosidade, a romagem e a mistura de um e outro sexo e todo 0 m6vel 
de semelhantes devocces. Prouvera a Deus que eu me enganara! 8 

§ 3. Consequencia desta dupla acao, a primeira inspirada 
por urn genuino movimento missionario que levou certas pes
soas a criarem no Brasil uma religiao dos pretos, dos pardos, 
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dos mulatos, dos mesticos, dos marginalizados finalmente, a se
gunda proveniente da Instituicao eclesiastica que se inquietou 
com estes movimentos populares impressionantes e os inter
pretou como ameacas a ordem estabelecida, foi a instalacao, 
na historia religiosa do Brasil, de uma dialetica do poder. 
Com os ermitaes, 0 poder nao esta mais unicamente nas maos 
dos colonizadores; 0 povo, que - segundo a famosa expressao 
de Capistrano de Abreu - sempre foi "sangrado e ressangrado, 
capado e recapado", conseguiu uma estrutura de coesao: a ro
maria, a subida em comum, a peregrinacao em comum, a oracao 
em comum, 0 entusiasmo em comum. 0 irmao Lourenco, que 
ficou sempre inteiramente a disposicao dos que subiam a serra 
do Caraca para venerar a imagem de Nossa Senhora Mae dos 
Homens, compos a seguinte loa para os romeiros: 

Para dar nesta capela
 
Tantas voltas t etuies dado
 
Que eu tam oem, por amor tiela,
 
V irgem Mae, ando cansado. ·
 

E por terem conseguido inserir no tecido da hist6ria bra
sileira esta dialetica libertadora que consideramos os ermitaes 
como os primeiros e mais importantes missionarios do Brasil 
antigo. 
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§ 1. Em primeiro lugar precisa-se dizer que existia, entre 
os missionaries do Brasil antigo, uma mistica da pereqrinaciio, 
o mtssionario, viajando por terra, nao deve viajar de rede, 
como fazem as senhores escravocratas: esta ja e a recomendacao 
de Anchieta, que diz que a ovelha deve ser carregada pelo pastor, 
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nao 0 contrario, donde se deduz a proibicao, para 0 missiona
rio, de se deixar carregar, exceto em caso de doenca ou 
necessidade: 

Sigamos 0 Cristo e abandonemos as redes, pois nao sao redes como 
estas com que os ap6stolos pescam os homens, ,. 

Esta recomendacao se encontra repetida na Visita de Vieira 
(1658-1661) : 

E quando a rmssao, que fizerem os nossos, for por terra, nao iraQ 
em rede a ombros de indios, exceto em caso de necessidade; nem por 
terra, nem por mar, levem consigo senao os mocos, que precisamente 
forem necessarios." 

A missao era acompanhada de longas e penosas carninhadas, 

por vezes com perigo de vida, muitas vezes em estado de doenca, 
quase sempre com extrema cansaco. 0 jesuita Francisco Pinto 
relata sua volta do Rio Grande do Norte a Paraiba (1590): 

Partimos, dia de Ascensao, da casa do Pau-Seco, ambos muito fracos 
ainda, porque a mim havia urn s6 dia que me abandonaram as feb res 
e 0 padre meu companheiro ainda trazia suas tercas. E assim ele, de 
quando em quando, vinha em rede. Mas eu sempre vim ape, posta que 
caindo pelo caminho por ser mui aspero e n6s virmos molhados, mas 
acudiu Nosso Senhor, dando-nos rorcas pera chegarmos, em obra de quinze 
dias, 11 Paraiba. 11 

. Por isso mesmo a ermida dos primeiros oratorianos em 
Pernambuco, 0 colegio dos jesuitas, 0 hospicio dos capuchinhos, 
o convento dos franciscanos, eram antes de mais nada Iugares 
de repouso e descanso apos longas e estafantes caminhadas. 
Diversos missionaries chegaram ao "pouso" apenas para ai mor
rer: 0 caso ja foi lembrado aqui. Do outro lado, os misslonarlos 
andavam normalmente acompanhados de urn "moco" ou escravo, 
pois os caminhos eram inseguros, a presenca dos indigenas 
sempre Inquietante. Alguns se deixaram acompanhar por urn 
cachorro que lhes abria os caminhos, alertava diante da pre
senca de uma cobra, urn perigo qualquer. Mas todos carregavam 
o breviario e 0 bastao: 0 breviario era simbolo de padre ou 
mlsslonario ate nos Inicios do seculo XX, 0 bastao simbolizava 
a peregrinaeao, a caminhada. Normalmente 0 missionario an
dava acompanhado de uma comitiva como 0 capuchinho Anibal 
de Genova: dois escravos africanos que vieram com ele de 
Benin (Africa), do is indigenas brasileiros para defender a co
mitiva das oncas e outros animais, 0 "sindico" do hospicio 
da Penha no Recife (urn branco) e seu escravo." Mas outros 
dlspensavam a comitiva e andavam sozinhos: 
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Frei Anselmo (capuchinho) despediu-se deste hospicio em bons termos, 
e foi-se com 0 seu breviario e bordao, ape, atraves da capitania do 
Espirito Santo, por caminhos perigosos, missionando ate a Bahia (em 1738).14 

§ 2. Entre estes heroicos peregrinos temos que mencionar 
em primeiro lugar 0 jesuita Italiano Gabriel Malagrida (1689
1761), cuja celebridade the veio sobretudo pela sua morte hor
rivel: foi queimado na noite do dia 21 de setembro de 1761 
pela Inquislcao mas sobretudo pelo 6dio do Marques de Pombal, 
cujos modos de agir ele ousara contestar, na praca do Rossio 
em Lisboa. Esta execucao de urn veneravel anciao de 72 anos 
ajudou muito a desmoralizar a imagem de Pombal diante da 
hist6ria. Voltaire ficou escandalizado: "0 cumulo da atrocidade 
juntou-se ao cumulo do absurdo" e a Europa intelectual da 
epoca soube do caso e 0 comentou. Contudo, a grandeza de 
Malagrida esta sobretudo na maneira em que ele concebeu a 
sua vida como urna missao, do comeco ate 0 fim. Entrando 
com 22 anos na Companhia de Jesus, ele embarcou em 1722 
para as missoes do Maranhao e do Para, onde exerceu urn 
apostolado absolutamente original, nao na tradicao de Figueira
Vieira-Bettendorff, mas pelo metodo que ele mesmo chamava: 
"as missoes a italiana"." Malagrida ja era missionario ambu
lante antes da epoca pombalina. Pelas suas cartas podemos 
reconstituir 0 impressionante roteiro de suas viagens, quase todas 
pelos rios (de canoa), ou por terra (a pe): rio Itapicuru 1725; 
Alto Mearim 1726; Maranhao 1727; de volta ao Maranhao 1734; 
no ' rio Sao Francisco 1736; em Pernambuco 1742; de volta a 
Pernambuco 1746; em Carmita, no Para, 1751. Durante vinte e 
cinco anos, entre 1725 e 1751, Malagrida percorreu a pe os 
caminhos entre 0 Maranhao e a Bahia, estabelecendo semina
rios para rapazes, recolhimentos para mocas, casas de exerci
cios espirituais segundo os ditames da Companhia. Em 1750 
ele viajou para a corte de Lisboa a fim de tratar de neg6cios 
da missao: ja com fama de grande mlsslonario, voltou em 1751 
para 0 Maranhao e em seguida retornou a corte, onde se dedicou 
a direcao espiritual. A sua correspondencia ainda nao foi devi
damente estudada, embora contenha preciosas Intormacoes sobre 
o problema das epidemias (que e "estrutural" do primeiro pacta 
colonial em toda a America), das "dificuldades com os mora
dores brancos", da "febre das minas" que existia no Maranhao 
na epoca, da instituicao de recolhimentos e seminarios na epoca, 
da pastoral entre mesticos, do contraste existente entre metodos 
missionaries no seio da Companhia de Jesus. ,. As institulcoes 
muito validas de Malagrida, sobretudo na linha de uma pastoral 
para os pobres, nao foram aproveitadas e as suas obras decai
ram rapidamente: neste ponto ha analogia com 0 Padre Ibiapina 
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do final do seculo XIX. Entre 1736 e 1742, por exemplo, ele 
esteve em Salvador da Bahia onde impressionou vivamente a 
populacao pela sua maneira de apresentar a vida religiosa; 
procurou reformar a vida rellgiosa feminina e criar abertura 
para a entrada de religiosas pobres (os estatutos das ursulinas 
de Salvador sao dele), mas, na capital da Bahia, 0 convento 
era para "donzelas dotadas" e assim Malagrida nao conseguiu 
muita coisa, voltando para 0 norte: no dia 10 de margo de 
1742 ele fundou, na vila de Igaracu, em Pernambuco, junta
mente com 0 Padre Miguel Rodrigues Sepulveda, 0 "recolhi
mento do Sagrado Coracao de Jesus" com vinte mulheres pobres, 
Esta obra ainda existe hoje, com casa em Igaraeu. Malagrida 
deixou seminaries na Paraiba, em Sao Luis, em Belem, em 
Camuta, 

Ql A Provincia Franciscana da Imaculada Conceicao venera 
Frei Ant6nio do Extrema como seu maior missionarlo. Perten
cendo ao clero secular mineiro, Antonio do Extremo entrou 
na ordem franciscana em 1730 e comecou em 1740 uma vida 
de treze anos continuos dedicados as missoes volantes nas 
regi5es de Goias, Minas Gerais, Mato Grosso, Sao Paulo, Colonia 
do Sacramento. 0 arquivo da provincia conserva uma carta 
deste missionario, relatando a sua viagem para a Colonia do 
Sacramento, urn ana antes de sua morte, estando ja doente." 
Faleceu em Sao Paulo no ana 1753. Antonio do Extremo exem
plifica a vida dos missionarios da epoca das rniss6es volantes: 
viaja ape, so de alpercatas, tendo uma cuia como chapeu 
e uma cachorrinha como unica companheira. 0 breviario pen
durado a tiracolo, uma caixa de rape de folha e 0 bastao de 
peregrino na mao constituem sua unica bagagem. Por onde 
chegava organizava missoes baseadas no tema da periitencia, 
fazendo praticas enormes de mais ou menos quatro horas ao 
gosto do tempo. Ele dizia: 

Serla loucura deixar perder as asperezas dos sertoes com as delfcias 
dos povoados e por lsso desejo a mlnha retirada: por que nao quero ser 
vencldo por quem ja ful vencedor . I. 

41 Da mesma tempera era 0 capuchinho Erei Carlos Jose 
de Spezia 0683-1752) que percorreu Pernambuco durante qua. 
renta anos, deixando urn interessante relatorio de suas missoes 
ambulantes. " Dizia ele: "Desejo morrer pregando". 

• Outre capuchinho venerado pelo povo era Frei Clemente 
de Adorno, 0 apostolo da regiao do rio Pardo no nordeste de 
Minas Gerais nos fins do seculo XVIII. Apos urn periodo 
de vinte e tres anos de missoes, ele foi indicado como "prefetto" 
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do hospicio em Salvador, mas voltou em 1799 aos seus queridos 
indigenas do rio Pardo, morrendo na Vila do Rio Pardo no 
inicio do seculo XIX. 2. 

• Contudo, 0 maior dos missionarios capuchinhos ou pelo 
menos 0 mais famoso foi Frei Apol6nio de Todi (1748·1820) , 
que era destinado a ilha de Sao Tome, mas ficou em Salvador 
por motivo de saude, comecando a acompanhar 0 visitador 
diocesano nas suas "visitas pastorais" a trinta e uma freguesias 
do RecOncavo. Mais tarde, a partir de 1785, visitou as diversas 
vilas ao Iongo do rio Sao Francisco que anteriormente tinham 
side aldeias, pregando um tipo de catolicismo penitencial que 
teve grande repercurssao na regiao e ficou exemplificado no 
"monte santo", na serra de Piquaraca, onde ele transformou 
um monte num calvario, com as capelas dos diversos "passes" 
e onde ele mesmo ficava quatro meses por ano, vivendo e 
pregando a palxao de Cristo. Suas andancas cobriam todo 0 

litoral baiano e 0 curso do baixo Sao Francisco ate a serra 
Jacobina, voltando sempre as vilas dantes visitadas para colher 
os frutos das santas miss6es e confirmar as licoes anterior
mente ensinadas. Apo16nio de Todi morreu em Monte Alegre, 
Bahia, no ano 1820. 2 

' Como adiante veremos, Apolonio repre
senta um ciclo missionario posterior ao de Martinho de Nantes, 
tambern capuchinho: ele pressupce a integracao do indigena 
no sis tema, representa uma visao "mestica" da missao, enquanto 
Martinho a.nda luta pela "liberdade" dos indios. As miss6es de 
Apolonio nao entram em conflito com as autoridades. 
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DIAS, EDUARDO. "Para a Hist6ria dos Avilas da Bahia", in Anais do Primetro 
Congresso de H istoria da Bahia, Vol. 2. Salvador, 1950. 

A missao nao consiste so em afastar-se de um sistema 
julgado desumano, como fizeram os ermitaes, ou em peregrinar 
para levar a Palavra de fe, esperanca, amor aos sertanejos, 
como fizeram os mlssionarios ambulantes, mas tambem e prin
cipalmente em enfrentar os que estao sentados no lugar da 
falsa justica, invocando mesmo com falsidade 0 nome de Deus. 
a misslonario e tambem um proclamador da justica de Deus 
diante dos poderosos, um perseguido por causa da justica. 

§ 1. Foi sobretudo em torno do tema da liberdade dos indios 
que se fez no Brasil a proclamacao da [ustica de Deus. as 
indigenas sao livres, ex natura, e nao podem ser escravizados 
nem expulsos de suas terras. Esta afirmacao, repetida ao longo 
dos anos em que 0 Brasil dependia de Portugal, entrou em 
conflito direto com 0 projeto colonizador que estava funda
mentalmente baseado na conquista das terras brasileiras em 
beneficio de Portugal (0 percurso "ida" do sistema) e no apro
veitamento da mao-de-obra escrava em beneficio Identico (0 

percurso "volta" do sistema). A administracao colonial, que de 
um lado proferiu discursos protetores dos indios, e do outro 
lado vivia das rendas coloniais, pensou em evitar 0 conflito 
pelo famoso discurso em torno do poder moderador, expressao 
simbolica da hipocrisia. 

a discurso em torno do "poder moderador" (CIn linguageITl 
popular: 0 "[eito", a "conversa mole", tao caracteristioos do 
sistema colonial em todas as regi6es e todas as epocas), parte 
da pacificidade da presenca portuguesa no Brasil e nisto esta 
sua radical hipocrisia. A presenca portuguesa no Brasil nunca 
foi pacifica, sempre se manteve manu militari, por meio da 
violencia, 22 Este discurso procurou evitar um conflito entre 
os missionaries, sobretudo os [esuitas que eram os que maior 
consciencia tinham dos verdadeiros termos do problema, e os 
moradores que vieram para ca, condicionados pela l6gica dos 
percursos coloniais, ora dando certos privilegtos - sobretudo 
financeiros - aos missionarios, ora ignorando na pratica os 
abusos que os moradores cometiam na colonia. Este discurso 
consistia pois essencialmente em nao tomar uma opcao , 

Ora, a experiencia missionaria foi demonstrando que a 
tomada de opcao era inevitavel. as aldeamentos significaram 
uma opcao, pois colocaram 0 problema da legitimidade da 
propriedade de terras por parte dos Indigenas, legitimidade 
esta que 0 sistema nao podia de maneira nenhuma aceitar sob 
pena de ver desfalecer-se seus projetos (eis 0 nucleo do pro
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blema de Martinho de Nantes nas margens do rio Sao Francisco 
e de Antonio Vieira na regiao amazonica) . Outra opcao, que 
os missionaries foram tomando aos poucos, foi a de adotar 
no Brasil a "lingua brasilica", uma lingua ao nivel da comunica
gao com os indigenas: esta "lingua geral" funcionou sobretudo 
no sul entre Sao Paulo e Rio Grande do SUI, e no norte, no 
Maranhao e Para. A politica pombalina consistiu, entre outras 
coisas, em eliminar a "lingua geral" e impor a lingua portuguesa 
POI' meio da criacao de vilas em substituicao dos aldeamentos . 

Desta forma a Igreja proclamadora da justica de Deus 
tornou-se uma Igreja perseguida. 0 cronista jesuita Matias 
Rodrigues (nasc. em 1729 e morto entre 1774 e 1780), ele mesmo 
vitima da perseguicao pombalina, foi 0 primeiro a apresentar 
a Hist6ria da Igreja no Brasil como a his toria de uma perse
guicao, numa epoca em que toda a historiografia cat6lica estava 
imbuida de profundo triunfalismo. Seus escritos acerca da per
seguicao no Maranhao e no Para, e acerca da perseguicao que 
sofreu 0 Padre Gabriel Malagrida, ainda nao foram publicados, 21 

o historiador Candido Mendes de Almeida, no segundo imperio, 
apresentou 0 padroado como urn cativeiro do qual a Igreja era 
vitima e em torno da "questao religiosa" houve certas tentativas 
de "ler" a hist6ria da Igreja no Brasil diferentemente, nao como 
uma sucessao de dados desligados da realidade concreta da vida 
mas como uma luta do poder da justica contra 0 poder mun
dano. Atualmente renascem estas tentativas, sob 0 impacto do 
momento vivido pela Igreja POl' causa da opcao de alguns de 
seus representantes. 24 Na realidade sao os pobres que conser
vam a visao da htstoria como a de uma perseguicao, nos tesouros 
da tradieao oral que 0 povo brasileiro guarda e que sao de 
tao dificil entendimento pelos burgueses. 

§ 2.0 capuchinho bremo Frei Martinko de Nantes e exemplo 
elassico do rmsstonarto proclamador da justica de Deus contra 
os fazendeiros roubadores de indios e de suas terras. Entrando 
na ordem em 1659, Martinho e enviado pela Propaganda Fide 
a Lisboa e dai a Bahia em 3 de agosto de 167l. 

Os capuchinhos estavam naquele tempo empenhados em 
catequizar os indios chamados kiriris, ou cariris, ou quiriris." 
Parece que estes indigenas foram detidos na sua marcha para 
o Oriente pelos tupiniquins e depois pelos tupinambas, che
gando a habitar a regiao que vai do rio Paraguacu e Sao Fran
cisco ate 0 rio Itapucuru e talvez Gurupi. Depois da repressao 
portuguesa, estes cariris se refugiaram sertao adentro, nas serras 
de Borborema, nas margens ou pequenas ilhas existentes dentro 
do rio Sao Francisco, nas serras dos "cariris-velhos " e dos 
"cariris-novos", nas ribeiras do Acaracu, Jaguaribe, Acu, Apodi. 
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Foram freqtientemente confundidos com os "tapuias" pelos cro
nistas. Parece que a palavra cariri significa: calado, descon
fiado. De qualquer modo, eles nao sao tupis, e sua lingua e 
diferente da "lingua geral" usada no litoral e propagada pelos 
jesuitas. Dai a originalidade da missao no rio Sao Francisco, 
onde Martinho de Nantes atuou. 2• 

Desta forma Martinho de Nantes viaja para uma missao 
entre cariris na Paraiba para aprender os metodos e a lingua 
e parte dai em 1672 para as margens do rio Sao Francisco, 
fixando-se na aldeia de Urucapa, donde parte para a ilha do 
Cavalo, existente no meio do Sao Francisco, construindo ai 
igreja e morada, Claro que os indigenas, fugindo diante das 
violentas incursoes dos bandeirantes da familia Dias d'Avila, 
passam para a ilha onde Martinho lhes reserva um refugio 
e para outros aldeamentos que ele vai organizando na regiao. 
Dias d'Avila vai acusar 0 missionario de "subversive" junto 
ao governador da Bahia, de sorte que Martinho tem que viajar 
duas vezes a Salvador, em 1677 e 1679, para defender-se das 
intrigas de Dias d'Avila, 21 com sucesso apenas muito relativo, 
pois em 1682 ele e nomeado superior do hospicio de Salvador 
e retirado das missoes, tendo que voltar para a Europa em 
1687, atacado pelo "mal da bicha" (bexiga). 

Frei Martinho e exemplo de um missionario livre do pa
droado, pois 0 seu sustento, antes moral que financeiro, lhe 
provem da Propaganda Fide, que procura atraves dos capu
chinhos desfazer 0 dominio absoluto que 0 padroado exerce 
sobre a missao do Brasil. Sua missao e caracterizada pela 
seriedade: demora tres anos para aprender a fundo a lingua 
cariri, fica dez anos nos mesmos dois ou tres ald eamentos, 
fazendo a experiencia de convivencia com os indigenas, de sorte 
que consiga compreender os verdadeiros problemas, nao pra
tic a. batismos em massa seguindo as recomendacoes da Pro
paganda que neste ponto contrasta com 0 que 0 padroado 
recomenda, compreende que 0 problema dos indigenas e um 
problema de terras, pois e neste ponto que a economia de 
subsistencia entra em choque com a economia de exportacao 
prornovida pelos Dias d'Avila. 

a choque entre Frei Martinho de Nantes e a familia fazen
deira Dias d'Avila nao e apenas casual, nem baseado num con
flito de temperamentos etc.: e um conflito que exprime a in
compatibilidade entre a missao e 0 latifundio . 2' Martinho relata 
que Dias d'Avila possuia, por doacao do rei de Portugal: 

Toutes les terres du jleuve depuis trente l ieues en bas iusqu'a plus 
de cent lieues en haut (todas as terras do rio desde trinta leguas no baixo 
rio Sao Francisco ate rnais de cern leguas rio aclrna).20 
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Nestas circunstancias ele se encontra na encruzilhada na 
qual todo missionario engajado num projeto colonial se encon
tra: ou ele recebe sua definicao a partir do lugar colonial e 
se torna defensor das fronteiras coloniais, guardiao das con
quistas, elemento de integracao do indigena no sistema, de 
conversao do indio "brabo" em indio " rnanso" , ou ele en tende 
sua identidade como a de um defensor e conselheiro dos indi
genas, 0 que na realidade resulta numa "redefinicao" de seu 
papel que nao sera aceito pelo sistema. A prova de que Martinho 
en tende sua missao conforme esta segunda definicao encontra-se 
num texto, no qual ele descreve as virtudes do missionario 
sertanejo: suficiente conhecimento da lingua da tribe, amor 
"aos filhos da selva", desprendimento dos bens terrenos e 
firmeza na virtude da castidade. ao 

Tudo isso nao nos deve levar a idealizar demasiadamente 
a figura de Frei Martinho de Nantes: ele diz que os indigenas 
sao p lus betes qu'hommes (rnais animais que homens) e que 
a catequese consiste em leva-los au banquet de la civilisation 
(ao banquete da civilizacao). Alias, a percepcao do carater pro
prio da cultura indigena nao existe na Europa antes do movi
mento do iluminismo, e Martinho usa a terminologia "civiliza
cao" segundo a ideologia de seu tempo. 

§ 3. Antonio Vieira 0608-1697) e 0 jesuita mais conhecido 
da Hi st6ria do Brasil e mesmo de Portugal, comentado e ana
lisado em numerosos escritos. Ele era tambern e talvez princi
palmente proclamador da justica de Deus, pois nao se pode 
esquecer que toda a epopeia maranhense cornecou com ele e 
foi por ele defendida, organi zada, sustentada. Contudo, opina
mos qu e ele nao deve ser qualificado como 0 "Las Casas do 
Brasil", po ts pensamos que Las Casas percebeu a alteridade 
do indigena e a sua irredutibilidade a um projeto colonizador 
enquanto esta percepcao nao aparece nos escritos de Vieira. 
Os seus escritos representam a mentalidade da epoca, que de 
maneir a "normal" engloba 0 indigena na "totalidade" do pro
jeto portugues: fora deste projeto 0 indigena simplesmente 
nao existe. Ele vive nas "t revas" , no "abandono", e "gentio", 
e simplesmente inexistente. Vieira demonstra que nunca "viu " 
a fa ce do indigena como a face de um outro que tinha algo a 
lhe comunicar, a the trazer de novo, a the revelar." Eis 0 

grande pecado da Europa moderna: partir do seu proprio 
lugar, de sua propria casa, da organizacao de sua propria casa 
(economia) , e constituir esta organizacao em principio univer
sal e totalizante. Esta mentalidade, que e a de Vieira, e a men
talidade colonial de sempre. Se Vieira defende os indigenas, e 
por causa de uma "negatividade", ele se sensibiliza diante de 
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urna falta de liberdade, falta de dignidade etc. Mas nunca per
cebeu a "positividade" do indigena. 

Nos escritos de Vieira, os erros da colonizacao sao perce
bidos a partir do sistema, nunca fora dele e POI' isso mesmo 
Vieira procura corrigir um sistema no qual ele acredita, nao 
o rejeita. 0 historiador Jose Honorio Rodrigues 0 apresenta, 
com muita razao, como um dos principais ideologos do impe
rialismo portugues. 32 Para ele, a desordem da escravidao e do 
"descimento" de indigenas no Brasil se insere numa ordem 
global, a ordem de Deus . Neste sentido Vieira e bem "medieval" 
e providencialista como sao os medievais, ele nao parte tanto 
da experiencia vivida como fazem os modernos, mas sim dos 
principios que regem 0 universo, como faz seu mestre Juan 
de Solorzano, defensor dos direitos do padroado. Assim tambem 
Vieira deve ser entendido como um politico a service do rei 
de Portugal, sobretudo no periodo de 1641-1652, antes de cair 
em desgraca na corte de Lisboa. 

Contudo, nao se pode negar que houve uma conversao na 
vida de Vieira, e que esta se opera com a sua ida para 0 

Maranhao (1652). Capistrano de Abreu viu Vieira como urn 
diplomata ambicioso convertido em missionario sincero," em
bora 0 historiador duvidasse da operacionalidade de seu pro
jeto missionario. Tem-se a impressao que em Vieira convivem, 
de um lado, urn espirito extremamente aberto diante da huma
nidade, um espirito que defende os judeus e os indigenas na 
mesma intulcao da grandeza da pessoa humana e, do Dutro 
lado, urn sistema ideologico fechado e condicionado pelo am
biente em que ele viveu: dai a fundamental ambiguidade desta 
figura hlstorica. Esta ambigtiidade se revela claramente na sua 
reacao diante da sugestao feita POI' urn jesuita italiano, no fim 
do seculo XVII, de ir ao quilombo dos Palmares para cate
quizar os negros foragidos: 

Par ultima razao, fortissima e total, Vieira opinava que os negros, 
sendo cativos e reb eldes estavam e perseveravam em pecado continuo, de 
que so podiam ser absolvidos quando tornados a obediencia dos senhores, 
e isso de nenhum modo aceitariam. Ele, Vieira, via urn so meio de reduzir 
os rebeldes: conceder-lhes a liberdade, para ficarem vivendo na povoacao 
como os ind ios em suas aldeias. Mas isso importava na ruina definitiva 
do Brasil porque todos os outros escravos formariam outros palmares." 

Este texto revela 0 modo de pensar de Vieira. Dentro do 
movimento missionario maranhense a figura de Antonio Vieira 
tern sua grandeza, embora 0 seu pensamento seja marcado POI' 
urna ambigtiidade da qual procura escapar pelo messianismo, 
como veremos adiante. Basta lembrar a sua expulsao do Ma
ranhao em 1661 para justificar 0 titulo de proclamador da 
[ustrca de Deus diante dos poderosos. 
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4. OS CATEQUISTAS 

LEITE, S. Monumenta Brasiliae [pa ssim].
 
-- Hist6ria da Companhia de Jesus no Brasil [passim].
 
__ "Padre Pedro Dias, autor da 'arte da lingua de Angola' ", in Portugal em
 

Africa, 2~ Serie, Ano 4, NQ 19, 1947 [9-11]. 
DOMINIAN, HELEN G. Apostle of Bra zil: th e Biography of Padre Jose de 

Anchieta. Nova Iorque, Exposition Press, 1958 [cf. Bibliotheca Missionum 
26, 11038 e 11219]. 

§ 1. A catequese no Brasil do prirneiro pacta colonial tern 
uma caracterfstica absolutamente basica: ela se identifica com 
doutrinaciio. 

Daf resulta que ela e concebida como urn movimento que 
diz respeito a indfgenas e africanos, nao a portugueses, a nao 
ser como catequese infantil. Os portugueses adultos sao julgados 
ja catequizados. 

Outra conseqtiencia: a catequese se dirlge muito mais aos 
indigenas do que aos africanos, embora estes sejam mais nume
rosos. Em 1691 escreve Vieira: 

E sendo muito maior sem comparacao 0 mimero dos negros que 0 
dos indios, assim como os indios sao catequizados na sua pr6pria lingua, 
assim os negros 0 sao na sua, de que neste cotegio da Bahia temos quatro 
operarios muito praticos, como tambem no Rio de Janeiro e Pernambuco... 

Os primeiros catecismos para os indigenas ja foram elabo
rados no seculo XVI, e constantemente atualizados e melhora
dos, enquanto temos que esperar ate 0 ano 1697 para ver publi
cada a primeira 'arte da lingua de Angola' da autoria do Padre 
Pedro Dias . 

Mas a consequencia mais grave da identiricacao entre cate
quese e doutrinacao consiste no fate que ela e concebida como 
urn movimento ativo, que parte dos colonizadores em direcao 
aos colonizados. Os colonizadores nao dis cutem 0 lugar a partir 
do qual catequizam os outros, a catequese nao e vista como 
urn movimento em direcao ao "outro" absolutamente diferente 
e por isso mesmo misterioso e revelador de Deus, mas como 
urn movimento integrante, englobante e redutor. Dai 0 carater 
maquinal e repetitive, passive e rotineiro que a catequese con
serva ate hoje, pelo menos dentro dos quadros de rererencia 
que sao os da reducao religiosa, da reducao do "outre" ao 
"mesmo", 

Este tipo de catequese nao estabelece uma verdadeira co
municacao, antes a impede. Escreve Anchieta em 1555: 

Uma coisa desejamos ca todos e pedirnos muito a Nosso Senhor, e que 
esta terra toda seja mui povoada de cristaos que a tenham sujeita, porque 
a gente e tao indomita e esta tao encarnicada em comer carne humana e 
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isenta em nao reconhecer superior, que sera mui dificultoso ser firme 
o que se plantar, se nao houver este remedio, 0 qual continuamente pedem 
eli os padres e os irmaos. 3. 

Como estabelecer comunicacao hurnana, tendo estes pre
conceitos na mente? 

§ 2. A catequese dos indigenas teve eminentes representantes: 

e No ciclo litoraneo atuaram Antonio de Araujo, Joao de 
Azpilcueta Navarro, Jeronimo Rodrigues, Leonardo do Vale, 
Cristovao Valente, Manuel Viegas, alern do eminente Jose de 
Anchieta, todos eles jesuitas. 31 

e No ciclo do rio Sao Francisco se destacaram 0 jesuita 
Luis Vicencio Mamiani, 0 capuchinho Bernardo de Nantes, 
irrnao de Martinho, e 0 oratoriano J08.0 Alvares da Encarna
gao. 3T Atuaram igualmente as franciscanos. 

e No ciclo maranhense a catequese iniciou com 0 grande 
Luis Figueira e seu companheiro Francisco Pires, e houve names 
como as de Joao Felipe Bettendorff, Antonio Vieira, Jose Vidigal, 
apostolo dos manaos, para so falar dos jesuitas. 3T 

Par causa dos limites deste trabalho so temos condicoes 
de apresentar aqui 0 catequista Jose de Anchieta 0534.1597), 
par ser ele uma figura cujos escritos sao devidamente publicados 
e cuja mentalidade catequetica e representativa do grupo. Nas
cido nas ilhas Canarias. Jose de Anchieta entrou na Companhia 
de Jesus com 17 anos - 0 que era perfeitamente normal na 
epoca - e aportou a Bahia de Todos os Santos em julho de 
1553, com 19 anos, na companhia do segundo governador geral 
do Brasil, Duarte da Costa, 0 que era tambern perfeitamente 
normal. Embora seja verdade - como diz Capistrano de Abreu 
- que sua imagem foi em parte "criada" par Simao de Vas
concellos, cronista jesuita do seculo XVII que enalteceu a Brasil 
como 0 "paraiso nas Americas" e ajudou a criar 0 mite do 
triunfalismo jesuitico, os seus escritos demonstram certas ca
racteristicas importantes para qualificar a catequese no Brasil: 

e Em primeiro lugar houve a imenso esrorco de conviver 
com as Indigenas, cujas dificuldades mal podemos avaliar hoje, 
Na sua primeira carta "aos irmaos enfermos de Coirnbra", 
de 1554, Anchieta escreve: 

Neste tempo que estive em Piratininga servi de medico e barbeiro, 
curando e sangrando a muitos daqueles indios dos quais viveram alguns 
dos quais nao se esperava vida, por serem mortos muitos daquelas enter
midades; fe, mais adiante]: Acontece andar urn irmao seis, sete meses no 
meio da maldade e seus ministros e sem ter outro com quem conversar 
senao com eles; donde convem ser santo para ser irmao da Companhia. 38 
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Este esforco de convivencia faz com que Anchieta chegue 
a conhecer muito bern a terra, melhor do que Nobrega, por 
exemplo. Prova disto a carta que ele escreve no dia 31 de 
maio de 1560 ao padre geral da Companhia com dados pre
ciosos acerca dos animais, das plantas, dos costumes indigenas. 
Anchieta conhece 0 Brasil e chega ate a tel' certa penetracao 
na maneira como os indigenas encaram os portugueses (a 
famosa questao da redefinicao) ; 

Todas estas coisas por urn vocabulo chamarn "Caraiba", que quer dizer 
como cotsa santa ou sobrenatural ; e por esta causa puseram este nome 
aos por tugueses, logo quando vieram, tendo-os por coisa grande, como do 
outro mundo, por virem de tao longe por cima das aguas. " 

• Este esrorco de convivencia trouxe consigo a necessidade 
de aprender as linguas indigenas, extremamente dificeis para 
os ouvidos portugueses ou europeus em geral, Vieira confessa, 
num texto que daremos adiante, que nao consegue distinguir 
os sons. Outros falam da mesma dificuldade. Aos poucos criou
se uma "lingua brasilica dos indios da costa de pan-brasil", 
baseada na lingua tupi, que Ioi ensinada nos colegios. Anchieta 
estudou e dominou esta "lingua geral", embora sempre esteja 
acompanhado, nas suas andancas, de uns indigenas "como lin
guas e interpretes para nos ajudarem na conversao dos gen
tios";" Em contraste com Nobrega, que nunca dominou a lingua 
dos tupis, Anchieta chegou a escrever uma Arte de Gramatica 
(595), uma serie de cantos, como a "Danca dos dez meninos", 
ou a "Danca que fez na procissao de Sao Lourenco de doze 
meninos", e mesmo uma Doutrina Crista a Modo de Dialoqo, t1 

• Contudo, este movimento, que na sua aparencia era urn 
movimento em direcao ao "outre" e a revelacao de Deus na 
pessoa do outro, ficou perturbado por estar engajado nos per
cursos da colonizacao: 

Detenninou Sua Alteza mandar doze homens pelo sertao a descobrir 
ouro, para 0 que 0 governador Tome de Sousa pediu urn padre, que rosse 
com eles em lugar de Cristo para que nao fossem desamparados: eles vao 
buscar ouro e ele vai buscar 0 tesouro das almas, que naquelas partes ha 
muito copioso e por aquelas partes se entra ate ao Amazonas [Carta ao 
Padre-Mestre Inacio de Loyola, de Pir atininga, julho de 1554]." Os padres 
e Irmaos es tao mui consolados porque M. quase certeza que pela terra 
aden tro se descobrem muitos metais, porque com isso se habltara muito 
esta terra e estes indios que tao tiranizados estao do demonic se conver
terao a seu Criador [Carta aos padres e irmaos em Portugal, de Piratt
ninga, 1555]. t3 

Na realidade, a catequese dentro destas condicoes so pode 
resultar em reducao do "outre" ao "mesmo", isto e, em expan
sao religiosa semelhante a que praticam todos os sistemas poli
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ticos em expansao. Aquilo que, no outro, nao e semelhante ao 
"mesmo" (aquilo que no indigena nao e semelhante ao por
tugues) , e prontamente rejeitado: 

Com os brasis, nossos antigos discipulos, que com tanto afli e trabalho 
andavamos crtando, nao temos conta alguma porque eles se hao feito 
mdispostos para todo bern, dispersando-se por diversas partes onde nao 
podem ser ensinados e assim tornam-se todos aos costumes de seus pais 
[Carta de Piratininga, 1562]." 

S6 prestam mesmo OS indios que "nada tern de indio": 

Ha. vindo aqui urn principal destes indios que chamarn carij6s e nao 
veio a mais que a busoar-nos para que vamos a suas terras a ensinar-lhes 
e afirmo-Ihes que e born cristae e mui discreto e que nenhuma coisa 
tern de indio [Carta de Sao Vicente, do 15 de marco de 1555]." 

• E POl' demais conhecida a razao desta assimilacao da 
catequese a reductio para que voltemos a insistir nela aqui: os 
jesuitas estavam na realidade aliados aos colonizadores. Esta 
alianca marcou, e continua marcando, a catequese no Brasil. 

§ 3. A catequese dos africanos teve muito menos represen
tantes do que ados indigenas. as afrlcanos chegaram aqui em 
condicoes miseraveis, muitos apenas aportavam para morrer, 
e 0 quadro revoItante da chegada de escravos nos portos de 
Salvador, Rio de Janeiro, Recife, certamente nao dava muito 
animo para pensar em "catequese". Ha urn veu de discricao e 
vergonha que cobre estes acontecimentos. Contudo, os repre
sentantes do sistema nao deixaram de insistir para que se raca 
catequese, pois a reducao dos atricanos aos modos de vida 
colonial era absolutamente vital para 0 sucesso da empresa. 
E nesta linha de pensamento que 0 governador do Rio de Janeiro, 
Joao Furtado de Mendonca, escreve ao rei no dia 2 de agosto 
de 1678: 

Tern mais padres deputados para a lingua de Angola, porque como 
se averigua que a maior parte daquele gentle vern por batizar, sao os que 
maior service fazem a Deus, porque tern cuidado de irem aos navios que 
vern de Angola, tanto que aparecern, a animar os que vern vivos e ajudar 
a bern morrer os que vern doentes, que sao muitos. Depois, em terra, 
assistem com grande cuidado pelas casas de quem os compra, catequizando
as ate os porem em estado de os batizarem: fazendo pelos domingos e 
dias santos doutrinas pelas ruas; e vao por todo 0 rec6ncavo desta cidade, 
pelas fazendas dos moradores ao mesmo exercicio, afastando-os dos abusos 
que ainda trouxeram de suas terras." 

Sera. que houve catequistas que conseguiram exercer este 
service com dignidade? Como se realizou na realidade esta cate
quese? Sabemos que depois da "restauracao" de Angola em 1648 
(0 afastamento dos concorrentes holandeses e a reintegraeao 
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de Angola nos percursos do trarico negreiro dependente do 
imperio portugues), os jesuitas tiveram 0 recurso de · enviar 
padres e irmaos nascidos em Angola e POI' conseguinte conhe
cedores da lingua angolana para os portos brasileiros para ai 
fazer a "catequese" dos negros escravos. Conhecemos assim 
Antonio de Passes, Joao de Araujo, Miguel Cardoso, Francisco 
de Lima, Manuel de Lima, Antonio Cardoso, Joao da Cunha. 
A estes se juntavam padres e irmaos nascidos no Brasil que 
aprenderam a lingua angolana com as proprias amas negras 
e POI' conseguinte eram chamados de "linguas de Angola": 
Domingos Nunes, Pedro de Mota, Mateus de Aguiar, Francisco 
Alvares, Tomas de Sousa, Antonio Cardoso. " 

o mais conhecido destes catequistas de africanos e 0 Padre 
Pedro Dias (1622-1700), que, ao que parece, conseguiu comunicar
se real mente com os escravos: Quando morreu em Salvador, 
no ano 1700, os negros acorreram em multidao a Igrej a. Foi 
chamado 0 "Sao Pedro Claver do Brasil". Nascido em Portugal, 
entrou na Companhia aos 20 anos, no Rio de Janeiro, sensibi
lizando-se logo pela situacao dos escravos africanos nos enge
nhos de aeucar, e aprendendo a medicina para os socorrer. 
Assim ele se aplicou a aprender a lingua de Angola e chegou 
a escrever uma Arte tia Lingua de Angola Ojerecida a Virgem 
Senhora Nossa do Rosario, Mae e Senhora dos Mesmos Pretos, 
publlcada em Lisboa em 1697. 0 Padre Miguel Cardoso, acima 
citado, reviu este trabalho composto para os que 

trabalham com estes mtserab iltssimos e ignorantissimos homens , e nao 56 
ach a nenhwna gramatica desta lingua no Brasil nem no reino de Angola." 
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CAPiTULO V 

A PEDAGOGIA EVANGELIZADORA
 

JA INSISTIMOS MUITO na afirmacao que 0 projeto missiona
rio nao combina com 0 projeto colonial, pois ele tern uma 
originalidade que vern de Deus e os homens so chegam a com
preende-la apes a sua conversao a uma maneira totalmente 
nova de entender a vida. Os homens formam suas "totalidades" 
fechadas, isto e, so entendem as coisas de seu proprio ponto 
de vista: 0 da sua totalidade. Desta forma, 0 projeto colonizador 
forma duas "totalldades": ados colonizadores ou vencedores, 
que se constitui em cultura central ou elitista, e ados coloni
zados ou vencidos, que se constitui em cultura periterica ou 
"popular", como se diz hoje. Como estas duas totalidades sao 
conflitantes, elas significam na realidade a nao-Iraternidade es
tabelecida e organizada. A maior parte das pessoas aceita esta 
situacao como normal e normativa, segundo 0 esquema que 
se segue: 

------ 
coloni zada------_._--_. 

o projeto evangelizador nao pode aceitar este estado de 
cois as, ele nao se identifica nem com a totalidade colonizadora, 
e nao pode aceitar alianca com ela, nem com a colonlzada, pols 
esta significa a aceitacao da nao-Iraternidade entre os homens. 
Por isso mesmo 0 projeto evangelizador e eminentemente peda
gogtco , quer levar 0 homem a superar seus pontos de vista 
a partir de uma "totalidade", a totalidade do "mesmo", e a 
encontrar-se com a totalidade do outro para dai constituir uma 
nova humanidade, baseada na descoberta de Deus no outro e 
por conseguinte num valor novo: 0 valor do outro como outro. 

Na realidade brasileira esta pedagogia evangelizadora rea
Iizou-se de diversas maneiras no decorrer dos tres primeiros 
seculos de sua historia, e pensamos que houve desde 0 inicio 
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duas tendencias: uma mais baseada na comnoencia, outra ba
seada na vis ita. 0 projeto missionario dos aldeamentos, que 
procurou distanciar 0 mundo indigena do mundo colonial, levou 
aos poucos a uma experiencia de convivencia que teve grandes 
consequencias. 0 das "missoes populares", que prolongava no 
Brasil uma linha pastoral muito desenvolvida na Europa apos 
o concilio de Trento, levou a experiencias de visitas esporadicas 
que igualmente tiveram conseqiiencias tipicas e significativas. 
Com a carta regia de 8 de maio de 1758, a experiencia da 
pedagogia por convivencia se encontra diante da impossibilidade 
de prosseguir, de sorte que, a partir da segunda parte do seculo 
XVII, 0 Brasil so conheceu missionarios ambulantes ou "volan
tes", sendo as aldeias indigenas convertidas em vilas, os mis
sionarios convertidos em vigarios, a lingua geral tupi substituida 
pela lingua portuguesa. 

1. A CONVIVE:NCIA 

LEITE, S. Hist6ria da Companhia de Jesus no Brasil [passim] . 
AZEVEDO, AROLDO DE. "Aldeias e aldeamentos de indios", in Boletim 

Paul ista de Geoqraiia, 33, Sao Paulo, 1959. 
RENDON, J . A. AROUCHE DE TOLEDO. "Mem 6rias sobre as aldeias dos 

indios da provincia de Sao Paulo", in RIGHB, 1863 [803]. 
ELLEBRACHT, S. "A aldeia de Nossa Senhora da Escada", in Vida Fran

ciscana, 17, 1960 [13-39J. 

Aqui nao trataremos das diversas formas de convivencia 
com 0 povo desenvolvidas pelos ermitaes, nem das tentativas 
de convivencia, por parte da missao, com os africanos, tenta
tivas alias bern raras, mas unicamente da experiencia dos 
aldeamentos. 

§ 1. Qual 0 significado dos aldeamentos de indigenas numa 
pedagogia evangelizadora? Para estar em concncoes de responder 
a esta questao e preciso ver como nasce, se desenvolve e se 
organiza um aldeamento. 

• 0 aldeamento origina-se de um descimento ou reductio 
de indigenas do interior para a zona litoranea, ou para a con
fluencia de rios, na regiao amaz6nica. Caso classico de urn 
descimento e a "mlssao dos Mares Verdes" de 1624, pela qual 
os padres jesuitas 30800 Martins e Antonio Bellavia desceram 
450 indigenas paranaubis do interior do atual Estado de Minas 
Gerais para a aldeia crista dos Reis Magos , nas proximidades 
da atual cidade de Vit6ria do Espirito Santo, onde - entre 
1598 e 1759 (data da expulsao dos jesuitas) - existia impor
tante centro de catequese e doutrinamento de indios. 0 relato 
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desta missao demonstra com clareza como se fazia urn desci
mento: 

Outro dia tambem a principal taos indios) apresentou ao padre a corda 
com a qual el~s amarram as tapuias quando as metem, de modo que 

a. n6s. nos pareC!8 que 0 velho renunciava pOUCO 8 pouco omnibus . 
dlaboll, de que ffcamcs mui consolados No b d . pomprs 
o principal e deu outros vestidos a al~ ca 0 ~ consulta vestiu 0 padre 
se fez na aldeia universal festa [A 6s e ,os ma~s veIhos deIes, com que 
(0 ceremonial do "resgate") o~ga~za_sest~ cperrtez:tdomal de troca ~e presentes
M ' a 1 a para a aldei a dos Rels 
I agos, ~erd~d elro paraiso messranico aos olhos dos indfgenas. 0 principal 
parte dois dias antes, com os velhos , para n ao atrasar a rnarcha d o s d ernais. 

o resto da marcha fica sob a autoridade dos padres que jll. assumem seu 
papeI de "prmcipais"]: Multas vezes, quando passeavamos rezando pelo 
terreiro, vinham alguns a varrer onde caminnavamos e tirar os paus e 
pedras, que nos podiam fazer prejuizo. [Parte-se para a aIdeia nova (crista) 
ap6s a destruicao da antiga (paga)]: Partiu 0 padre com a demais gente 
que ficava, ap6s ter posto fogo as casas, a fim deIes nunca mais se 
lembrarem delas, no que nao mostraram nenhum sinal de tristeza, nem 
Iagrimas, 0 que nos espantou, por serem. as casas novas e mui fermosas, 
[Mesmo as doencas que os padres transmitiram aos indigenas desde sua 
chegada for am interpretadas dentro desta ideologia messianica por parte 
dos nativos] : Botaram eIes estes males a boa parte, dizendo: "Vamo-nos 
para 0 mar jll. que esta nossa terra e tao doentia", nao dizendo nem 
suspeitando que n6s porventura traziamos conosco aqueles males, 0 que 
era mais provavel, [0 descimento pelo rio Doce foi sobremaneira penoso, 
mas os indios estavam animados]: Nunea se ouviu algum que se queixasse 
no meio de tantos trabalhos, coisa que em indios e mui rara e mui digna 
de notar. Verdade e que n6s nao deixavamos de os animar com as nossas 
praticas no tempo das missas, que diziamos cada dia, com que eles e n6s 
fioavamos consolados. [0 final deste descimento e tragico: chegando os 
natives a alde ia dos Reis Magos, eles sa o contaminados pelos demais]: 
comecaram estes Mares Verdes a adoecer deIas (das bexigas), pouco a 
pouco, dos quais muitos morreram, mas batizadas e ins truidos na fe. 1 

Mesmo sendo este relato patentemente do genero literario 
edificante e mesmo triunfalista - os relatos missionarios eram 
lidos nos refeit6rios dos colegios jesuiticos pelo mundo inteiro 
- ele revela os condicionamentos reais de urn descimento como 
fazendo parte de um percurso evidentemente colonialista: 0 
percurso que introduz os indigenas da terra para dentro do 
sistema portugues. 0 missionario jesuita Francisco Pinto, em
baixador do sistema junto ao famoso "principal" indigena Pau 
Seco no Rio Grande do Norte, relata nos anos 1590: 

Os padres, com zelo de servir a Deus e a Sua Majestade e bern das 
almas daquele gentio, caminhando ape, obra de cinqiienta Ieguas, peIo 
sertao, entraram em vinte e cinco aldeias do gentio inimigo, de que aIgum 
estava ainda tao encarnicado que com muita dificuIdade e risco de suas 
vidas 0 puderam atrair a nossa amizade e, em efeito, com pregacoes dos 
padres e ajuda de Nosso Senhor, vieram todos ao que deles se pretendia, 
que era aceitarem as pazes e descerem com sua gente pera onde pudessem 
tratar da salvacao de suas almas e ajudar aos moradores destas capitanias.· 
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e Ap6s 0 descimento, comeca a organiza~ao do aldeamento, 
com enorme sacrificio sobretudo por causa da fuga dos indi
genas. Eis como Serafim Leite apresenta os primeiros aldea
mentos do Brasil, no Reconcavo baiano: 3 

Aldeia do Rio Vermelho, fundada em 1556, rapidamente 
abandonada pelos indios, virou casa de retiro dos padres, porque 
"0 lugar e born". 

Aldeia de Sao Lourenco, abandonada igualmente. 
Aldeia de Sao Sebastiao, 1556, donde todos fugiram em 1557. 
Aldeia do Simao, outro indio "fervoroso" como Tubarao, 

o fundador da aldeia de Sao Sebastiao: quase todos fugiram 
em 1557, ficando alguns com Simao. 

Aldeia de Sao Paulo (hoje Brotas), formada em 1558 pela 
reuniao de quatro aldeias, atacada em 1563 pela epidemia da 
variola que matou quase todos. 0 resto foi afastado para mais 
longe dos brancos. 

Aldeia de Sao Joao, 1560, donde todos fugiram (hoje Plata
forma). 

Aldeia do Espirito Santo, 1558, que prosperou ate a era 
pombalina (hoje Abrantes) , 

Aldeia de Santiago (1559), destruida por fome e fuga. Nao 
se reconstruiu. 

Aldeia de Santo Antonio (1560), fazendo parte de urn grupo 
de aldeias formadas sob influencia do padre Luis da Gra, des
truida pela fome. 

Aldeia de Born Jesus de Tatuapara (1561): os indios, por 
medo dos padres, nao cultivavam a terra; "de fracos e magros 
morriam por estes matos a mingua". 

Aldeia de Sao Pedro de Saboig (1561) nao durou mais de 
urn ana: fome, fuga. 

Aldeia de Santo Andre de Anhembi (1561): todos fugiram. 
"Procurou Antonio Rodrigues reconduzir 0 gentio, e ainda duma 
vez trouxe tres mil". 3 

Destas quatro aldeias formadas entre 1560 e 1561 s6 ficaram 
rna is ou menos mil indios, ap6s pouco tempo, reduzidos todos 
a aldeia de Santo Antonio. 

Aldeia de Itaparica (1561), atacada por peste e fome em 
1563-1564, resultando na fuga geral, 

Aldeia de Sao Miguel de Taperagua (1561), que teve a mesma 
sorte da anterior. 

Aldeia de Nossa Senhora da Assuncao de Tapepitanga (1561) 
com a mesma sorte. 
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Esta impressionante lista de desgracas e calamidades nos 
faz compreender por que, em toda sinceridade, a primeira 
experiencia de aldeamentos jesuiticos tern que ser considerada 
urn fracasso. as missionaries bern 0 compreenderam e enten
deram que a causa do fracasso estava na proximidade entre 
aldeia e vila , entre comunidade indigena e sistema colonizador. 
Por Isso, a partir de axperiencias varias entre as quais mencio
namos as de Luis Figueira (Ibiapaba), Jacob Roland no rio 
Sao Francisco, Martinho de Nantes e outros, eles tentaram 
separar aldeamentos e povoamentos portugueses, 0 que lhes 
impos urn grande esrorco de adaptacao aos cos tumes indigenas. 

• A vida dUir ia nos aldeamentos nos e pouco conhecida por 
falta de monografias. Frei Sebastiao Ellebracht a estudou no 
caso da aldeia de Nossa Senhora da Escada, formada de indio 
genas do interior de Sao Paulo trazidos para as margens do 
rio Paraiba do SuI, sob jurisdi<;ao "civil" de urn capitao.· 0 
quadro e deprimente. Urn missionario escreve em 1722: 

Os garimpos acabam com as aldeias. Quem leva indio nunca mats 
o traz de volta. La permanecem ate a morte, enquanto as mulheres vivem 
aqui em miseria.· 

Os portugueses se aproveitam da situacao para viver com 
tres ou quatro mulheres indigenas e procriar filhos para seus 
neg6cios. (Veja os casos de Jose Siqueira e seu irrnao Sebastiao 
na monografia de Ellebracht). Os homens levados a Iorca para 
trabalhar fora, as mulheres procriando para 0 sistema: e bern 
este 0 quadro realista de uma aldeia no seculo XVIII. Nestas 
condicoes os missionaries tam que catequizar manu militari, 
com sistema elaborado de castigos, que os proprios padres nao 
agtientam por muito tempo, de sorte que se elabora urn regu
lamento segundo 0 qual 0 missionario nao fica por mais de 
tres anos na aldeia. A "desobriga" (preceito pascal) era acom
panhada de castigos dos recalcitrantes: 

A desobriga era muito seria, A desfdia era cominada com a pena de 
excomunhlio mais tres <lias de "tronco" e trinta chibatadas drnrias.· 

Os missionaries obrigam os indigenas a trabalharem tres 
dias por semana "para a missao" (construcao de capela, estrada, 
casa de residencla, servicos de carregadores) , A impressao geral 
e a de vida miseravel, triste, de verdadeira prostracao dos 
indigenas. 

§ 2. No meio desta realidade era necessario pensar em 
pedagogia evangelizadora, e os padres so a conseguiram no 
interior, longe das fazendas, engenhos, vilas de mineracao, po
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voamentos portugueses. 0 caso mais celebre de urn aldeamento 
"livre" e 0 de Nossa Senhora da Assuncao na serra de lbiapaba, 
no atual Estado do Ceara (hoje ViQosa), fundado POl' Luis 
Figueira e companheiros, que chegou a ser 0 maior aldeamento 
do Brasil, contando em 1700 com quatro mil almas e, segundo 
Loreto Couto, em 1757 com mais de dez mil pessoas.' Ora, 
a rorea deste aldeamento residia na sua milicia: 

Dividimos os indios todos em companhias, nomeando-lhes por capitaes 
e cabos a alguns mais benemerltos e de mais autoridade e sequito entre 
eles; aos quais fizemos fazer suas caixas de guerra, mandando-os com 
seus principais passar mostra em algumas ocasi6es para os ter exercitados 
e prontos nao s6 para a defesa contra os tapuias, se se oferecer ocasiao, 
mas tambem para socorrerem e ajudarem aos brancos, se 0 pedir a 
necessidade. • 

Foi exatamente esta rorca militar que os aldeamentos no 
norte do Brasil e no Maranhao iam adquirindo aos pOliCOS 
que inquietou as autoridades coloniais e as fez temer a rorca 
dos jesuitas que era na realidade a rorca dos indigenas orga
nizados, E no momenta em que os jesuitas conseguem erial', 
sobretudo no Maranhao, uma profunda inquietacao dentro do 
sistema colonial que 0 movimento deles ganha as dimens6es 
de urn verdadeiro desafio diante dos poderosos e de uma alter
nativa que com 0 tempo eresee em credibilidade. Os [esuitas 
foram compreendendo que sua fraqueza estava na alianca com 
a aparente rorca do poder colonizador e que sua verdadeira 
rorca estava na alianca com os indigenas, aparentemente fracos. 
Poucos conseguiram viver em plenitude esta experiencia, mas 
nao se pode negar que houve urn movimento neste sentido, 
que atingiu tambern as outras ordens atuantes no vale ama
zonico. A "soberana Virgem Senhora Nossa da Assuncao", pro
tetora do aldeamento de lbiapaba, nao se compara com as 
imagens de Nossa Senhora invocadas pelos portugueses em 
suas empresas coloniais: ela era deveras libertadora. 0 entu
siasmo provocado pela expariencia do Maranhao se sente no 
seguinte trecho, de uma carta de Vieira ao provincial do Brasil 
em 1656, na qual ele faz clara distincao entre a missao no 
Brasil e a no Maranhao: 

Porque 0 ler urn curso ou fazer quatro serm6es nao e 0 que nos honra, 
singulariza, ilustra, senao as conquistas cia fe e as almas convertidas a 
Deus, que e a materia que ha muito tempo tern faltado 11 nossa provincia 
e pela qual me perguntaram multas vezes os padres das nacoes por onde 
passei, espantando-se de ouvirem tantas relacoes do Japao, da fndia, da 
China, do Paraguai, do Chile e de outras provincias da America, e s6 do 
Brasil nao se escrever nada, e pols esta provincia esta tantos anos na 
Companhia como que emudecida , hoj e que Deus lhe tern metido em casa 
a maior empresa que tern a Companhia e porventura a mesma Igreja, 
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onde s6 0 nome e 0 numero das nacces bastariarn para assombrar 0 mundo.. 
por que nao fam caso dela? Por que nao a socorrera com grande numero 
de sujeitos? 7 . " 

Contudo, estas palavras entusiastas de Vieira nao podem 
fazer esquecer que a educacao crista dada no contexto dos aldea
mentos nao podia fugir a certos condicionamentos que !he 
tiravam em grande parte a sua face ideal: ela era, globalmente 
considerada, instrumento de dominacao, mesmo nas melhores 
circunstancias como as existentes na experiencia maranhense. 

G Em primeiro lugar, esta pedagogia da vida crista estava 
antes a service da doutrinacao do que a service da educacao 
na fe, esperanca e caridade. Tambem no Brasil e no Maranhao 
as aldeamentos sao deveras "doutrinas", como na America es
panhola, embora a terminologia tivesse sido usada raramente; 
Mas Nobrega falava em "aldeias de doutrina" e "ajuntamentos". 
Na carta a Tome de Sousa, de 5-7-1559, ele menciona explicita
mente as experiencias "peruanas" do sistema "encomienda
doctrina": • 

E j a que Ihos houvessem de repartir, como no Peru, haviam de ser 
obri gados a terem urn padre pera sua doutrina como Ia tambem se 
acosturna. ' 

A imagem das experiencias nas Antilhas (Caribs) e no 
Peru estava presente na mente de N6brega quando iniciou, 
com Mem de Sa, a experiencia dos aldeamentos no Brasil: 
"ajuntar" indios, "doutrina-los", para depois "reparti-los" pelos 
moradores. A oaracteristica doutrinarla da pedagogia crista nos 
aldeamentos faz com que os jesuitas se apeguem a educacao 
das criancas, muitas vezes contra a vontade dos pais, fazendo 
pressao sobre elas por meio de uma serie de recursos nem 
sempre muito honestos e respeitosos da personalidade e da 
cultura indigenas. A evangelizacao, que na realidade signiflea 
doutrmacao, nao forma comunidade, antes destr6i os laces 
existentes, destribaliza e descaracteriza a cultura, produz 0 indio 
generico (massificado) e preterite (que pertence a uma cultura 
considerada primitiva). 

G Em segundo lugar os aldeamentos destrufram na realidade 
a vida tribal dos indfgenas brasileiros. Ora, esta vida tribal 
poderia ter sido ponto de partida de uma educacao na fe, na 
caridade, na esperanca, pois continha numerosos elementos de 
valor. Fora de sua tribo, 0 indigena se descaracterizava e pas
sava a ser manipulado pelos poderes coloniais: por ordem regia 
as aldeias passavam da autoridade de uma ordem religiosa 
para a de outra. Assim conhecemos 0 caso da aldeia de Sao 
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Miguel entre os caetes do Una (Pernambuco), que passou da 
administracao franciscana para a do clero secular em 1619, 
depois para os jesuitas em 1624, para voltar aos franciscanos 
em 1679, depots de ter sido administrada por urn tempo pelos 
oratorianos. 1 0 Esta manipulaeao nao e urn caso isolado, repetiu
se freqtientemente, fazia parte da rotina da assim chamada 
"administracao temporal" das aldeias. 

• Finalmente e prmcipalmente, as aldeias eram do rei de 
Portugal: ele conferia aos missionarlos a "administracao", con
fonne nos lembra Vieira na sua "visita": 

Da direcao temporal, que Sua Majestade nos encomenda na forma da 
lei, importa muito que procedamos patemalmente, e sem modos que chelrem 
a imperio, nao chamando em nenhum caso nomes afrontosos aos indios, 
nero os castigando por nossas maos, mas 0 castigo que merecem se lhes 
dan!. por meio dos prmcipats, os quais com isto se satisfazem, enos 
acrsscentam respeito e autoridade, 11 

2. A VISITA 

DUPRONT, A. "De l':f:glise aux temps modernes", in RItE, 1971 [429s]. 
ROGIER, L. G. Nova Historia da I greja, Vol. 4. Petr6polis 1971 [pa ssim]. 
DHOTEL, J. C. Les origines du caiec hisme moderne. Paris, Aubier, 1967. 
PRIMERIO, F. DE. Capuchinhos em Terras de Santa Cruz. Recife, 1940 

[184·199] . 
LEITE, S. Monumenta Brasiliae, I [passim]. 

§ 1. As santas missoes, baseadas na visita de urn misslonario 
a uma determinada comunidade humana (lugarejo, vila, fazenda, 
engenho) , foi a formula que provou ser a mais realista e a 
mais adaptada as condicoes concretas da evangelizacao no 
Brasil. Como os missionaries eram na sua imensa maioria 
estrangeiros europeus, eles trouxeram da Europa este metodo, 
que na realidade nasceu da tradicional negl igencia de uma 
pastoral popular. Como a pastoral de convivencia entre os 
pobres e exigente para 0 missionario, a Igreja optou, com a 
formacao da cristandade, pela pastoral de visitas esporadicas, 
de "santas missoes", as primeiros jesuitas que vieram para 
ca ja conheciam 0 metoda que era usado no mundo rural 
portugues. Quando, mais tarde, vieram missionaries italianos 
- jesuitas como Malagrida ou sobretudo capuchinhos - estes 
aperteicoararn e exaltaram este metodo que recebera do con
cillo de Trento as mais vivas recomendacoes. No seculo XIX 
as "santas missoes" nada perderam em atualidade, ja que 0 

espirito de restauracao entao vigente na Europa, ap6s a Revo
Iucao Francesa, lancou mao de dois metodos para "recristianlzar 
a sociedade": as miss6es populares (redentoristas, por exemplo) 
e a educacao da juventude (os colegtos catolicos) , 
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Do Dutro lado, os indigenas brasileiros pareciam aceitar 
bern estas visitas regulares, ja que estas correspondiam a uma 
tradicao amerindia: a da chegada dos feiticeiros ou pajes "para 
fazer santidade", Na sua Iniormaciio das Terras do Brasil, que 
Manuel da Nobrega escreve em agosto de 1549, apos poueos 
meses de permanencia aqui, observa: 

De certos em certos anos vern uns feiticeiros de longas terras, fingindo 
trazer santidade; e no tempo de sua vinda eles mandam limpar os caminhos, 
e vao recebe-los com dancas e festas segundo seu costume, e antes que 
cheguem ao Jugal' andam as mulheres de duas em duas peJas casas, dizendo 
publicamente as faltas que fizeram aos seus maridos, e umas a outras, 
e pedindo perdao delas.v> 

Quem nao reconhece neste texto as santas miss6es segundo 
a tradicao brasileira? A estrutura basica destas "visitas" de 
"felticeiros", descritas por Nobrega, e estranhamente parecida 
com a das "santas missoes" tipo padre Ibiapina, no seculo XIX, 
no interior nordestino. 

A formula teve aceitacao tao facil no Brasil que ela atra
vessa a historia brasileira sem muitas alteracoes. a Padre Joao 
de Azpilcueta nos descreve, numa carta do dia 28 de margo de 
1550, como ele organiza sua semana. :If: a organizacao dos tra
balhos de tantos e tantos padres no decorrer da historia: 

o modo que tenho com estes gentios e cristaos e este : as segundas 
e tercas-feiras visito tres ou quatro aldeias, as quartas e quintas outras 
duas ou tres que estao afastadas das outras, nas sextas-Ieiras venho a 
cidade fazer a pratica dos disciplinantes que vai em multo crescimento, 
gracas a Deus, sobretudo agora na quaresma. Nos sabados estudo 0 evan
geJho do domingo para dizer alguma ccisa a respeito aos cristaos na 
missa, algumas vezes na cidade (de Salvador), outras vezes numa vila de 
moradores antigos onde me ocupo tambem em doutrinar os filhos dos 
cristaos e escravos e escravas que sao em grande quantidade. Todos os 
domin gos fazemos procissao a umas ermidas, que agora se fizeram para 
romarias e semelhantes devocoes . Ocupo-me tambern neste dia em ordenar 
que se casem os solteiros, que todos vivem arnancebados com suas escravas. 11 

Esta pastoral, basicamente de visitas, foi aperfeicoada pelo 
visitador Cristovao de Gouveia (visita 1583-1589) num Regula
menta das Missoes (1586), que circulava entre os padres jesui
tas nas fazendas enos engenhos e que contem os princlpios 
seguintes: 

o fim primordial das fundacoes dos colegios e a prornocao das missOes; 
estas tern que organizar-se pelo menos uma vez por ano nas fa.zendas 
enos engenhos; 0 padre pregador tern que deixar-se acompanhar POl' um 
companheiro que seja "lingua"; "entendam que principalmente sao enviadoS 
para ajuda das necessidades dos indios e negros de Gulne"; 0 padre pro
mova a fundacao de uma confraria do Rosario em cada engenho ou fazenda; 
e proibido casar indios de aldeia nas casas dos portugueses. ,. 
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Esta tradiQao, que foi seguida igualmente por missionaries 
franciscanos, carmelitas, oratorianos, recebeu novo impulso com 
os capuchinhos italianos a partir do seculo XVIII. Os capu
chinhos sao os que deram as miss6es ambulantes 0 carater 
espetacular e teatral que veio da Italia, sob influencia da pas
toral barroca." Alguns destes missionaries capuchinhos ja to
ram apresentados aqui: Apolonio de Todi, Carlos Jose de Spezia, 
Clemente de Adorno." 0 povo tomou muito gosto em seguir 
estes missionarios: quando Frei Carlos Jose de Spezia comecava 
urna nova missao num lugar distante tres dias de viagem 
do lugar onde havia celebrado missao antes, 0 povo todo 0 

seguia. 11 As miss6es normais eram de dez a doze dias, as 
"abreviadas" de cinco dias. 0 misslonario se hospedava na casa 
de urn rico fazendeiro ou capitao: 0 seu grande trabalho era 
confessar e pregar. Alias, a avaliacao da missao era feita em 
rnimero de confiss6es e comunh6es. A missao era improvisada 
DO sentido que, ao longo da viagem do missionario, ele era 
convidado pelas autoridades locais a organizar uma missao. 
Mas 0 esquema nao era espontaneo nem improvisado, seguia 
pelo contrario urn roteiro bern estabelecido, baseado na sacra
mentalizaeao e moralizacao, As viagens longas e extremamente 
duras que 0 missionario e 0 povo perfaziam eram interpretadas 
como penitencias. Quem Ie urn relat6rio de algum misslonario 
daquele tempo, como, por exemplo, 0 de Frei Anibal de Genova," 
entra num mundo estranho, violento e mistico, feito de entu
siasmo e duras penitencias, Frei Anibal faz missao na vila de 
Fortaleza, no Ceara, nos anos 1762-1764, ajudado por sete padres. 
Resultado foram 9.973 comunhoes. Na vila de Vicosa, antigo 
aldeamento da serra de Ibiapaba: ajuda de 23 padres confes
sores, 24.975 comunhoes. Anibal admira 

a presenca daqueles pobrezinhos que, abandonando suas casas , vinham 
carregando a braces os filhinhos a aproveitar-se da palavra de Deus." 

Ele continua sua viagem, sempre convidado por algum fa
zendeiro ou capitao, ate aos confins do Maranhao e quando 
volta a Recife, no dia 8 de abril de 1764, 0 seu caderno de anota
c,;6es guarda 0 total de comunh6es distribuidas: 128.528. 

§ 2. 0 que nos impressiona nestas miss6es populares e 
sobretudo a massiiicacao que elas criam: tudo e feito em termos 
de massa, de numeros, de animacao por causa da assistencia de 
muita gente. As miss6es nao sao aptas para criar comunidades 
populares, pelo contrario sao inteiramente centralizadas em 
torno de tres sacramentos, batismo, conf'issao e matrimonio, 
que .so podem ser administrados pelo padre. Estes sacramen
tos assumem carater obrigat6rio, de sorte que a presenga do 



padre-missionarto seja absolutamente indispensavel para que 
urn engenho, uma fazenda, urna vila, possam ser considerados 
catolicos de verdade, 

Ainda mais: 0 concilio de Trento, na sessao 24, estabelecera 
que cada bispo devia fazer visitas pastorais "e que nao podendo 
efetua-Ias 0 bispo, alguem devia fazer-lhe as vezes".2. Desta 
maneira 0 proprio concilio - certamente aceitando uma situa
gao de fa te - optou pela pastoral de visitas, deixando de 
apoiar na pratica a pastoral de convivencia, e os primeiros 
bispos no Brasil tentaram realmente seguir as orientacoes tri
dentinas, 0 que nao deixou de provocar rapidamente urn con
flito com os padres jesuitas que tinham optado por uma 
pedagogia pel a convivencia nos aldeamentos. Os padres se reuni
ram em consulta provincial, na Bahia, e publicaram 0 "postulado 
da Bahia" do dia 3 de julho de 1613, opondo-se com dignidade 
e coragem as visitas pastorals segundo os ditames do concillo 
tridentino: 

Nunca 0 decre to tridentino se executou no Brasil, havendo rnuitas 
ocasi6es disso. Parece, portanto, ab-rogado per non usum. 21 

Os bispos cederam, de sorte que as visitas pastorais no 
Brasil, e tambem no Maranhao, ficaram nos dois primeiros 
seculos praticamente letra motra, ja que a maioria das comu
nidades no interior eram aldeias governadas por religiosos. Os 
bispos se limitaram, quando muito, a visitar engenhos ou fa
zendas, Neste particular tambem a perseguicao pombalina signi
ficou uma mudanca de rumos pastorais para a Igreja do Brasil: 
a partir de 1760 nao existe mais a experiencia dos aldeamentos, 
nao ha mais convivencia com os pobres, de sorte que a pastoral 
se torna alheia as verdadeiras necessidades do povo, simples
mente por desconhecimento destes problemas. 0 missionario 
que apenas "visita" os povoados nunca pode entender as exi
gencias concretas do evangelho para as populacoes que e1e so 
consegue ver como uma massa a ser sacramentalizada, doutri
nada, moralizada. A posicao de visitante condiciona seu olhar 
e conseqtientemente seu discurso. 
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CAPiTULO VI 

AS MISSoES PROTESTANTES 

1. os RUGUENOTES NA GUANABARA 

o PRIMEIRO EPIS6DIO da historia brasileira em que 0 pro
testantismo estava envolvido e 0 da eremera colonizacao fran
cesa na baia da Guanabara (1555-1560). Com 0 intuito de fundar 
no hemisreno SuI uma Franca Antcirtica, 0 vice-almirante Nicolau 
Durand de Villegaignon pretendia mobilizar os calvinistas fran
ceses ou huguenotes, cuja situaeao se tornava cada vez mais 
melindrosa no solo patrio. Prometendo-lhes um regime de li
berdade religiosa na futura colonia, ele conseguiu mesmo a 
ajuda do nobre protetor dos huguenotes, Gaspar de Coligny. 
Em fins de 1555, Villegaignon se estabeleceu com 400 homens 
numa ilha da baia da Guanabara, proclamando-se em breve 
rei da America. Suspeitas e inseguranca lheperturbariam logo 
o governo. Villegaignon desconfiava dos indios tamoios tanto 
como dos seus proprios homens; desconfiava, mais ainda, das 
potencias europeias que podiam disputar-lhe a soberania; e esta 
desconfianea 0 faria cometer arbitrariedades. Por enquanto 0 

vice-almirante se mostrava propenso ao calvinismo. Em setembro 
de 1556, quando um contingents de umas 280 pessoas partiu da 
Franca para vir rerorcar a colonia, se lhes associaram, as expres
sas instancias de Villegaignon, doze calvinistas de Genebra, tra
zendo credenciais do proprio Calvino. Ravia entre eles dois 
pastores ordenados, Pierre Richier e Guillaume Chartier. one
gando a seu destino em margo de 1557, foram recebidos com 
alegria, e Villegaignon surpreendeu todo 0 mundo pelas suas 
manifestacoes de profunda piedade. 

Quanto aos ministros e a sua companhia, pediu-lhes para estabelecer 
a ordem e disciplina da Igreja segundo a forma de Genebra, a qual em 
plena assembleia prometeu submeter-se, e assim tambem a sua companhia. J 

Mas 0 rei da America nao tardou a mudar de atitude. Um 
dos seus suditos huguenotes, Joao de Lery, a quem devemos 
um extenso relato desta hist6ria, ventila a hip6tese de que 
haviam chegado cartas de Carlos de Guise e de outros lfderes 
catolicos. que faziam Villegaignon temer pela sua posieao na 
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Franga. Comecon a criticar as pastores par causa de uma ques
tao secundaria, a saber, a fato de eles usarem na Santa Ceia 
pao comum e vinho nao misturado com agua. 0 conflito foi 
levado ao extrema de Chartier voltar a Europa para pedir 
a parecer das autoridades calvinistas, enquanto que Richier 
ficou na colonia para exercer a pastorado. Com uma singular 
Inclinaeao as disputas teol6gicas, Villegaignon continuou ques
tionando a posicao calvinista com respeito a transubstanciacao, 
ao carater sacrifical da eucaristia, a invocacao dos santos, as 
preces pelas mortos e ao purgat6rio. Finalmente ele impos a 
Richier uma proibicao de pregar. Perante esta situacao as 
huguenotes declararam, em termos de autentica teocracia cal
vinlsta, que 

tendo (Villegaignon) renegado a sua fEi e apostasiado da religiao, nao mais 
o<reconheciam como seu senhor soberano, mas 0 tomavam por tirano e 
inimigo da republica.' 

Vencida uma serie de adversidades, Richier e 15 dos seus 
correligtonarios conseguiram partir para a patria em janeiro 
de ,1558. Uns poucos elementos desse grupo, intimidados pelas 
precarias condicoes nauticas do seu navio, decidiram voltar a 
colonia, onde Villegaignon, suspeitando uma armadilha, buscou 
Urn motivo para desfazer-se deles. Obrigou-os a redigir, num 
prazo de 12 horas, uma declaracao relativa aos pontes teolo
gicos controvertidos, e depots, fingindo profunda lndignacao 
pelo tear calvinista deste escrito, que passaria para a hist6ria 
.eorno a Conjessio Ftuminensis, mandou executar tres dos seus 
.as sinantes (9 de fevereiro de 1558). Joao du Bourdel, Mateus 
Venneil e Pedro Bourdon se tornaram assim os primeiros 
martires religiosos no Novo Mundo. Um quarto assinante do 
escrito se salvou mediante retratacao. E com isto termina 0 
eptsodio dos huguenotes na Guanabara. A perda da protecao 
de Coligny e outros fatores obrigaram Villegaignon a repatriar
se, provavelmente antes de 1560, ana em que as portugueses 
reconquistaram a Guanabara, 

o episodic, curto como foi, nao deixa de ser eloqtiente 
sob diversos aspectos. Em primeiro lugar, chama a atencao 
que a motivo da participacao dos huguenotes foi a busca de 
luna liberdade religiosa que na Europa nao existia: com isso 
eles se anteciparam a motivacao que, tres geracoes mais tarde, 
levaria as "pais peregrinos" a Nova Inglaterra. Em segundo 
lugar, observamos que 0 aparecimento dos huguenotes fazia 
parte da corrida das grandes potencias europeias para a poder, 
e que a ansia de do minar, com a oportunismo politico-religioso 
dai decorrente, foi a causa principal dos sucessivos fracassos . 
Em terceiro lugar, devemos constatar que todo 0 fervor religioso 

138 



dos huguenotes nao era suficiente para faze-los buscar qualquer 
contato mtssionario com os indios. Eles nao apenas se desinte
ressaram desta missao, mas inclusive, quando Villegaignon ja 
pretendia expulsa-los da ilha para 0 litoral, protestaram dizendo 
que 

em sa consctencia eles nao podiam se retirar com os selvagen s, totalmente 
ignorantes da rellgliio cr ista. 3 

2. OS HOLANDESES NO NORDESTE 

Um perfodo de influencla protestante altamente significativo 
tot 0 da colonizacao holandesa no Nordeste (1630-1654), que 
sob a regencia do conde Joao Mauricio de Nassau-Siegen (1637
1644) atingiu temporariamente todo 0 litoral desde 0 Maranhao 
no Norte ate ao rio Sao Francisco no SuI. 0 regime holandes, 
de cujos notaveis sucessos no campo da economia, das clencias 
e das artes nao falaremos neste lugar, se caracterizou por uma 
ampla tolerancia religiosa. Esta, de um lado, se impunha ao 
governo como sendo a unica maneira para ganhar a benevo
lencia da populacao portuguesa; de outro lado, porem, os holan
deses ja estavam se conscientizando, tanto no Brasil como nos 
Paises Baixos, de que a tolerancia merece ser promovida como 
um bem em si, Os cat6licos gozavam de liberdade para exer
cerem seu culto e manterem relacoes oficiais com a sede epis
copal da Bahia. As sinagogas e escolas talrmidlcas do Recife 
foram as primeiras que apareceram no Novo Mundo, e Joao 
Mauricio fazia questao de proteger os judeus mesmo contra 
as reclamacoes da Igreja Reformada. 

Mas esta tolerancia nao equivalia a indiferenca religiosa. 
Ja antes do inicio da colonizacao um dos seus idealizadores, 
o flamengo Guilherme Usselinx, havia ressaltado a Irrrpo'rtarrcta 
de plantar no Brasil a verdadeira religtao 

para conduzir muitos milhares de pessoas a luz da verdade e 11 eterna 
bem-aventuranca. • 

A formacao de par6quias reformadas seguin de perto as 
conquistas territoriais, sendo que a maior e mais prestigiosa 
dessas paroquias, a do Recife, tomou em 1636 a iniciativa para 
uma organizacao regional, a classe, que formalmente dependia 
dos sinodos provinciais nos Paises Baixos. As atas das assem
bleias classicais, em numero de nove ate 1644, sao a nossa prin
cipal fonte de informacao sobre 0 protestantismo colonial. Elas 
mencionam um total de 33 ministros ou predicantes, dos quais 
19 estavam simultaneamente em runcao no periodo de maior 
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expansao territorial (1641-1643). Segundo a tradicao reformada, 
os conselhos paroquiais no Brasil eram integrados por anaao« 
- com atribuicoes preponderantemente administrativas - e 
didconos, encarregados estes da assistencia aos necessitados. 
Urn ministerio especial era 0 dos consoladores de eniermos, 
que alem das visitas pastorais tambem se ocupavam com a 
catequese e, em caso de emergencia, com 0 ensino. 

A chave para a compreensao da a<;ao pastoral e missionaria 
dos holandeses no Brasil e 0 conceito calvinista de teocracia, 
isto e, 0 desejo de subordinar todos os aspectos da vida, tanto 
particular como publica, aos mandamentos de Deus expressos 
na Sagrada Escritura. A realizacao de tal desejo dependia da 
interacao entre 0 ministerio eclesiastico, que era essencialmente 
ministerio da Palavra, e a autoridade civil, cujo dever era regu
lamentar a vida publica conforme as normas da Palavra. A 
partir deste principio explica-se, primeiramente, 0 costume da 
censura morum: 0 exame peri6dico do comportamento dos 
predicantes, que devia ser exemplar para toda a cristandade. 
Explica-se tarnbem 0 zelo das assembleias classicais pela inte
gridade da vida matrimonial, tanto dos holandeses, expostos 
a todas as tentacoes da sociedade colonial, como dos negros e 
indios, acostumados ja a continuas irregularidades. Fot melno
rada a Iegislacao, de tal modo que, por exemplo, 0 negro escravo 
nao mais podia mudar de dono sem que sua mulher 0 acorn
panhasse na transacao, Nao menos significativo para a teocracia 
calvinista era 0 empenho na observancia do descanso domini
cal, empenho este que a seu modo tambern melhorou a posicao 
dos negros, 

A cristianlzacao da populacao indigena fazia parte do mesmo 
esrorco para cristianizar a sociedade como urn todo. Foi adotado 
o sistema dos jesuitas portugueses de fixar em aldeias os indios 
nomades, para possibilitar no seu meio urn trabalho estavel, 
Em 1638 foi liberado 0 primeiro predicante, Davi Doorenslaer, 
para dedicar-se a evangelizacao das aldeias na capitania da 
Paraiba. Dois an os mais tarde, ele admitiu os primeiros indios 
a celebracao da Santa Ceia, 0 que no rito reformado e indicio 
de maturidade espiritual. Urn breve catecismo trilinglie - em 
tupi, holandes e portugues - foi composto por ordem da classe 
para ser impresso na Rolanda, embora as objecoes formais 
da igreja holandesa tenham impedido sua divulgacao, Apesar 
de os acontecimentos politicos terem logo interrompido a obra 
missionaria dos predicantes, temos provas hist6ricas de que, 
mesmo depois da expulsao dos holandeses do Brasil, certas 
nocoes calvinistas ficaram profundamente arraigadas na mente 
dos indios nordestinos. 
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CAPiTULO VII 

DISCURSO EVANGELICO
 
E DISCURSO COLONIALISTA
 

NO DECORRER DA EXPOSI<;AO acerca da evangelizacao do 
Brasil, de seus movimentos e de seus metodos, alertamos por 
diversas vezes para a relacao entre 0 trabalho evangelizador 
e os diversos percursos coloniais. Assim, por exemplo, demons
tramos como os "ciclos" mtsslonarios acompanharam os ciclos 
da colonizacao do pais. Neste capitulo conclusivo procuraremos 
mostrar que fizemos estas aproximacoes para que 0 nosso 
estudo, embora geral e sumario, fosse contudo cientifico e 
obedecesse aos pressupostos antropologicos que condicionam 
os percursos e discursos humanos. A antropologia, em recentes 
conquistas, 1 mostrou que todo discurso humano e relativo a 
urn determinado lugar, que nao existe discurso senao "situado", 
que a leitura da historia a partir das ideias (Geistesgeschichte) 
e insuficiente: 0 lugar entra na propria constituicao do dis
curso proferido pelo homem. . 

Ora, 0 descuido destas leis que podemos chamar de antro
pologlcas na leitura da Historia da Igreja no Brasil fez com 
que esta leitura nao tenha alcancado freqtientemente nivel cien
tifico, seja pressupondo que os progressos da instituicao fossem 
ipso facto progressos na evangelizacao, seja atribuindo os erros 
do passado a "mentalidade da epoca", Dai 0 teor triunfalista 
ou progressista de quase todas as publicacoes acerca da Historia 
da Igreja no Brasil. 

Para superar estas insuffciencias, e preciso que 0 leitor se 
situe, procure identificar seu proprio lugar diante de eventos 
que, embora pertencendo a urn passado para sempre morto 
e preterite, tern contudo uma dimensao atual. Quando, por 
exemplo, 0 leitor "le" a historia de Mem de Sa e de suas 
matancas nas aldeias indigenas do Rec6ncavo baiano no seculo 
XVI, esta leitura nao e de maneira nenhuma "indiferente", mas 
apela para uma tomada de posicao, Esta tomada de posicao 
so pode ser a favor de urn ou a favor de outro: a favor de 
Mem de Sa e conseqtientemente contra os Indigenas, ou a 
favor dos indigenas. Neste conflito que opoe Mem de Sa aos 
indigenas nao existe lugar indiferente, nao-conflitual, e todos 
entendemos que a conflito permanece. 0 leitor de uma "Historia 
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da Igreja" nao e de maneira nenhurna urn puro espectador, 
ele ja tern seu lugar determinado e se hoje 0 conflito entre 
Mem de Sa e os indigenas pudesse renascer, ele tomaria ime
diatamente posicao, assim como Nobrega, Anchieta, os bispos 
e 0 clero da Bahia tiveram que tomar posicao, 

Nesta Hist6ria da Igreja procura-se tomar posicao a favor 
dos indigenas, nao por espirito de contradicao nem por gosto 
pela novidade, mas por imperativos que nos parecem ser evan
gelicos: os da fraternidade e da justica, Mudando de lugar, 
mudamos evidentemente de ponto de vista e entendemos as 
coisas de maneira diferente. 0 mesmo fato, preterite mas de 
certo modo atual, recebe outra luz. Para retomar 0 exemplo 
da oposicao entre Mem de Sa e os indigenas: s6 existem duas 
leituras destes fatos, uma que parte dos portugueses e seus 
projetos no Brasil; outra que parte dos indigenas e da justica 
de sua posicao no conflito. 

Apresentando as coisas de maneira esquematica: 

lugar adquirido lugar perdido
fato histo

pela violencla -+ pela violenciarico "objetivo"
(lugar portugues) (lugar indigena) 

o lugar portugues no Brasil e fruto de violencia e por isso 
o discurso portugues acerca dos indigenas e aberta ou velada
mente violento. 0 estorco nosso, neste ensaio de Hist6ria da 
Igreja no Brasil, vai no sentido de ler os discursos portugueses, 
que, pelos condicionamentos da epoca, eram eminentemente 
religiosos, a partir do lugar dos que foram objeto deles: os 
indigenas. Claro que esta "conversao hermeneutica" nao pode 
ficar puramente formal nem te6rica, mas achamos que ela tern 
urn momenta teorico que aqui tentamos apresentar. Este esrorco 
vai no sentido da alteridade sobre a qual Emmanuel Levinas 
tern paginas de grande valor te6rico. % 

Neste capitulo procederemos por dois momentos: num pri
meiro momento analisaremos urn pequeno trecho da Iniorma
giio das Terras do Brasil do Padre N6brega, que resume satis
fatoriamente 0 discurso a partir do lugar portugues, que e 
estruturalmente redutor. Num segundo momenta tentaremos 
ler urn trecho da primeira carta que 0 mesmo padre Nobrega 
enviou da Bahia ao seu "padre mestre" Simao Rodrigues, poucos 
dias depois do desembarque, a partir do lugar indigena, foca
lizando por conseguinte a relacao entre evangelizacao e traicao, 
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1. EVANGELIZAQAO E REDUQAO 

Intormat;iio das Terras do Brasil. Do P. Manuel da N6brega aos Padres 
e Irmiios de Coimbra. Bahia, Agosto de 1549, in Monumenta Brasiliae, 
I [145-153]. 

§ 1. No mes de agosto de 1549, poucos meses apos sua chegada 
ao Brasil, 0 Padre Nobrega mandou aos seus ex-colegas de 
Coimbra uma Intormaciio das Terras do Brasil com urn navio 
no qual iam tambem outras cartas. Nesta "lnformacao" en
contram-se em germe os diversos elementos dos numerosos 
discursos que os missionaries, no decorrer da historta da missao 
brasileira, produziram, tanto acerca da doutrina como acerca 
da moral Indigenas. Acerca da doutrina, os discursos focalizam 
a ignorancia religiosa. Acerca da moral, eles apontam para a 
amoralidade da vida indigena, que se exprime sobretudo em 
tres aspectos: a nudez, a "oferta da mulher ao estrangeiro", 
a antropofagia. 

Por falta de espaco nao damos 0 texto todo, mas somente 
os trechos que nos interessam mais na procura da identificacao 
do discurso evangelico em contexto colonial. 

3. Esta gentilidade nao adora a nenhuma coisa nem conhece a Deus, 
56 aos trovoes chamam Tupana, que e como quem diz coisa divina. E 
assim n6s nao temos outro vocabulo mais conveniente para os trazer ao 
conhecimento de Deus que chamar-lhe Pai Tupana [doutrina]. 

5. Nao tern conhecimento de gl6ria nem inferno; 56 dizem que depois 
de rnorrer VaG descansar num born lugar [doutrina]. 

8. Tern muito poucos vocabulos para poder bern declarar nossa fe, mas 
contudo damo-Ia a entender 0 melhor que podemos e algumas coisas lhes 
declaramos por rodeios [doutrina]. 

1. Esta terra tern mil leguas de costa toda povoada de gente que anda 
nua assim as mulheres como as homens, tirando algumas partes muito 
afastadas donde estou, onde as mulheres and am vestidas no traje de gitanas 
com panos de algodao, porque a terra e mais fria do que esta [moral: 
tema da nudez]. 

4. Quando cativam alguern, 0 trazem com grande festa com uma corda 
ao pescoco. e Ihe dao por mulher a filha do principal ou qualquer coisa 
que mais Ihe contenta. E poem -no a cevar como urn porco ate 0 momento 
de mata-lo: para 0 qual ajuntam-se todos da comarca a ver a festa [moral: 
oferta da mulher e antropofagia]. 

Contudo, a apreciacao que Nobrega faz dos Indigenas nao 
e inteiramente negativa: ele observa pontos positivos que sao 
os seguintes: hospitalidade, fidelidade conjugal, "memoria do 
dihivio", memoria de Sao Tome: 

6. Qualquer cristae que entra em suas casas, eles the dao a comer 
o que tern e uma rede lavada na qual durma. Sao castas as mulheres aos 
seus maridos [moral: hospitalidade e fidelidade conjugal]. 

7. Tern mem6ria do diltivto, embora falsamente . . . [doutrina: memoria 
do passado biblico] . 
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8. Dizem eles que Sao Tome, a quem chamam Zome, passou por aqui 
[doutrina : memoria do passado biblico]. 

A visao de Nobrega sobre 0 indigena distingue entre as
pectos nos quais 0 indigena e semelhante ao portugues e par 
conseguinte born e outros nos quais ele se manifesta diferente 
do portugues e par conseguinte mau, errado. A alteridade do 
outro e encarada como uma negatividade. No que 0 outro e 
diferente do mesmo, ele e errado. 0 erro esta em nao ser 
semelhante, em nao ser identico, 

De maneira esquernatica: 

Alte ridade : 
- lqn c rancla religlosa 

de nc ssa doulrina 
Vida portuguesa _ mora! dlvergente da 
(c:olonialista) nossa: nudee, of er ta 

da mulhe r, antropo
Iaq la. 

Esta distincao entre "indio brabo" e "indio manso" a partir 
da visao portuguesa e inerente a todos os discursos evangeliza
dores no Brasil portugues, e cremos que se trata aqui de uma 
lei antropologica, a qual nao se escapa, visto que ela e baseada 
numa 16gica decorrente de uma determinada posicao diante 
do objeto: quem olha a partir de urn determinado lugar, observa 
de uma maneira que e relativa a este lugar. 0 lugar entra na 
maneira de ver as coisas. Ora, 0 indigena brasileiro so podia 
ser encarado - dentro dos percursos coloniais - de maneira 
"redutiva", isto e, a partir de uma distincao entre elementos 
reduziveis ao sistema portugues e pais recuperaveis, e outros 
irreduziveis e por consegumte irrecuperaveis, rejeitados em 
nome da doutrina ou da moral cristas. 

Insistimos neste ponto porque numa certa historiografia, 
demasiadamente confiante nas "ideias" como condutoras dos 
destinos humanos, as coisas sao apresentadas da maneira se
guinte: a partir do iluminismo 0 Ocidente comecou a considerar 
o indigena de maneira diferente, valorizando sua cultura, per
cebendo 0 valor de suas tradicoes, e mesmo criando 0 mite 
do "born selvagem" que seria superior em sabedoria da vida 
ao "civilizado", Concordamos que, a nivel dos discursos, houve 
esta valorizacao e sobretudo curiosidade ace rca do indigena, 
mas a nivel da vida pratica pouca coisa mudou na epoca do 
iluminismo: 0 indigena foi oficialmente banido do Brasil no 
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seculo XIX, no qual as ideias iluministas penetraram no pais. 
a seculo eminentemente iluminista da historia brasileira foi 0 

da virtual e efetiva elfrninacao do indigena brasileiro, Razao 
disso e que 0 mundo nao muda pela mudanca das ideias mas 
sim pela mudanca dos lugares, que geram as idelas. 

Poderiamos dar muitos exemplos, alem dos que ja foram 
apresentados, de dis cursos evangelicos que na realidade partem 
de urn lugar nao-evangelico: 0 da violencia colonialista. Anchieta, 
por exemplo, escrevendo "aos padres e irmaos da Companhia 
de Jesus em Portugal, de Piratininga", em 1555, l or iza os 
indios ibirajas justamente porque sao parecidos co os por
tugueses em certos pontos: 

Urn genero de indios que chamam ibirajas, dos quais te os noticias, 
sao mui chegados a razao porque [1] obedecem a urn senhor, [2] nao tern 
mais que uma mulher, [3] nem comem carne humana, [4] nem tern idolatria 
nem feiti.:;arin nenhuma e segundo ouvimos assim em isto como em outras 
coisas se diferenciam muito dos outros indios.' 

Colocado ao lado do texto de Nobrega, este texto apresenta 
uma Iogica exatamente identica: 0 indio e born quando "pouca 
coisa tern de indio" e por conseguinte muito que 0 aproxime 
do portugues. Mesma ideologia em Manuel Viegas (1533-1608), 
jesuita dos primeiros tempos que dedicou mais de cinqtienta 
anos de sua vida aos indigenas, conhecendo bern a lingua bra
silica e denominado "pai dos guarumimins", atuando numa 
aldeia que deu origem a atual cidade de Guarulhos perto de 
Sao Paulo: 

Esta gente e muito boa, amigavel e tern boa Inclmacao, e folga muito 
em saber e aprender a coisas de nossa santa fe. Esta gente Maromemim 
nao come gente, nao tern cada um rnais que uma mulher, pelo que com 
eles se pode fazer muito.· 

§ 2. Conseqtiencla destes condicionamentos foi 0 cartiter 
redutivo que assumiu a evangelizacao no Brasil: ela significou 
no plano Ideologico 0 que a escravidao significou no plano 
econornico. Reduzir 0 "outro" ao "mesmo" pelos discursos, 
ritos e simbolos fazia parte de urn processo redutivo no plano 
economtco, que vtsava reduzir 0 indio "brabo", inapto ao tra
balho nos engenhos e nas fazendas, a urn indio "manse", per
feitamente integrado nos diversos percursos de tipo colonial 
que 0 portugues veio implantar no Brasil. Este carater redutivo 
ja esta explicitado na bula papal Inter Coetera, de 1493, uma 
das mais importantes para a compreensao da maneira em que 
a America Latina foi evangelizada: 
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A fe cat6lica e a religiao crista, sobretudo nos nossos tempos, seja 
exaltada e em toda parte arnpliada e dilatada, procure-so a salva~ao das 
almas, deprimam-se as nacoes barbaras e sejam elas retiuzuias a fe.· 

A partir do lugar da exaltacao, da ampliacao e da dilatacao, 
o "outre" so pode ser encarado numa perspectiva de depressao 
e reducao. Dai as diversas reducoes: primeiram~te a do indi
gena ao "indio", isto e, a das diversas nacoes indigenas bra
sileiras a terminologia redutiva "indio", de cunh colonialista; 
depois a do indio reduzido a menoridade, ja resente nos 
escritos de N6brega e sancionada por uma lei p rtuguesa do 
dia 12 de maio de 1798, declarando oficialmente os "indios 
brasileiros em estado de menoridade"; em seguida a das linguas 
indigenas, extremamente complexas e diversas, a uma so "lingua 
geral", reducao pobre mas muito operacional. Neste particular 
ha urn texto interessante de Antonio Vieira: 

Por vezes me aconteceu estar com ' 0 ouvido aplic ado a boca do barbaro, 
e ainda do interprets, sem poder distinguir as silabas nem perceber as 
vogais nem consoantes que se formavam, equivocando-se uma letra com 
duas ou tr es semelhantes ou cornpondo-se com mistura de todas elas: umas 
tao ' delgadas e sutis, outras tao duras e escabrosas, outras tao interiores 
e escuras e mais afogadas na garganta que pronunciadas na lingua; outras 
tao curtes e subitas, outras tao estendidas e multiplicadas que nao percebem 
os ouvidos mais que a conrusao . . .• 

Esta complexidade e tiqueza - inerente a toda lingua ver
dadeiramente "viva" - foi reduzida, sobretudo pela catequese 
jesuitica, a uma so lingua geral e usada como meio de cornu
nicacao entre 0 colonizador e 0 colonizado, 

Outrossim, a mais importante das reducoes foi a catequese, 
que estudaremos no terceiro periodo deste trabalho, Os exemplos 
desta catequese sao abundantes mas so damos aqui urn trecho 
do catecismo de Mamiani,' para que 0 leitor veja 0 que a 
reducao catequetica significou na pratica: 

Modo com que se pode dispor urn indio pagao para receber 0 santo 
batismo: "Meus filhos, nao e bern que sigais os costumes dos vossos avos, 
porque se os seguirdes nao podereis ir ao ceu e gozar de Deus; somente 
o fogo do inferno sera a vossa morada para sempre. Portanto, entendei 
bern 0 que vos digo e crede 0 que vos ensino para que sejais filhos de 
Deus. Se assim fizerdes, ireis para 0 ceu a gozar a bem-aventuranea. Quereis 
saber 0 modo disso?" "Quero". "Este e 0 caminho dos filhos de Deus: 
crer em Deus, esperar em Deus e amar a Deus . Para isto hao de guardar 
os mandamentos da lei de Deus e hao de receber 0 santo batismo. Quereis 
v6s fazer assim?" "Quero de veras" (Depots de recitar os artigos da fe, 
o indio repete: "Creio verdadeiramente" e "Espero com toda conrianca" e 
"Amo-o sobre tude"), "Prometeis de nao pecar mais daqui em diante?" 
"Prometo", "Quereis que vos batize?" "Quero e desejo muito", 8 

Nesta reducao do outro ao mesmo, os padres nao hesitaram 
em qualificar 0 outro de "Satanas" ou "Demonic", conforme 
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resulta de uma leitura da famosa Primeira Catequese dos indios 
das Miss6es do padre jesuita Montoya, na qual a catequese 
e apresentada como uma verdadeira luta entre padres e demo
nios; os padres rezam a Deus atraves ~s anjos, os feiticeiros 
atraves dos demonios: estes vivem na :' ao do demo", aqueles 
na "mao de Deus"; instala-se uma verda eira luta de dimensi5es 
cosmicas, na qual finalmente 0 Deus' dos exercitos, 0 Deus 
de Constantino e de Clotilde vence os feiticeiros, servos de 
Demonic. • 

2. EVANGELIZAQAO E TRAIQAO 

Carta do P . Manuel da N6brega ao P . Simiio Rodrigues, Bahia, 10 de abril 
de 1549, in Monumenta Brasiliae, I [108·114]. 

§ 1. Procuremos agora entrar no mundo dos indigenas bra
sileiros. Como eles encararam a evangelizacao? Qual a logica 
que se lhes Impunha a partir de seu lugar no processo da 
evangelizacao, do qual foram objetos? Ja sabemos que 0 lugar 
deles foi urn lugar perdido pela violencia dos outros, dos 
portugueses, e que esta posicao nao podia senao influir na 
maneira com que eles encararam as coisas. Analisemos urn 
texto, significativo de muitos outros, por ser 0 primeiro que 
temos acerca da evangelizacao do Brasil, pelo menos da evan
gelizacao jesuitica: trata-se de uma carta de Nobrega, a primeira 
escrita do Brasil, redigida poucos dias depois de chegar a. Bahia, 
no dia 29 de margo de 1549, quando ele era apenas superior 
da missao do Brasil e ainda nao provincial. Nobrega se refere 
ao primeiro indigena "convertido": 

Tambem achamos urn principal deles ja cristae batizado, 0 qual me 
disseram que muitas vezes 0 pedira, e por isso esta mal com todos os 
seus parentes. Urn dia, achando-rne eu perto dele, deu uma boretada grande 
a urn dos seus por the dizer mal de n6s ou outra coisa semelhante. Andn 
muito fervente e grande amigo nosso; demos-the urn barrete vermelho que 
nos ficou do mar e umas calcas, Traz-nos peixe e outras coisas da terra 
com grande amor. Nao tern ainda noticla de nossa fe, ensinamos-lha. 
Madruga multo cedo a tomar lIQao e depois vai aos mocos a ajuda-los 
as obras. Este diz que fani cristaos a seus Irmaos e mulher e quantos 
puder, Espero em 0 Senhor que este ha de ser urn grande meio e exemplo 
para todos os outros, os quais ja vao the tendo grande inveja por verem 
os mimos e favores que the fazemos. Urn dia comeu conosco a mesa 
perante dez ou doze ou mais dos seus, os quais se espantaram do favor 
que the davamos. ,. 

§ 2. Ha possibilidade de tiuas leituras deste texto: uma a 
partir da totalidade portuguesa; outra a partir da totalidade 
indigena. Para Nobrega, que faz a leitura a partir do lugar 
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portugues, 0 principal "anda muito fervente e grande amigo 
nosso" e por Isso ganha presentes dos padres; em compensacao, 
ele "traz-nos peixe e outras cotsas da terra com grande amor" 
e e convidado para sentar-se a mesa com os padres; "madruga 
muito cedo a tomar lic;ao e depois vai ajudar as obras", certa
mente da construeao da primeira residencia jesuitica na Bahia. 
Mas estes fatos nao sao pacificos: os Indigenas fazem uma 
outra "leitura" desta atitude do principal, pois "ele esta mal 
com todos os seus parentes", deu "urna bofetada grande a urn 
dos seus", "os quais ja vao lhe tendo grande inveja". 

De maneira esquematica: 

Visao a 
partir do 
lugar 
portugues 

Visao a 
partir do 
lugar 
indigena 

Conversao e traicao, neste contexto, sao conceitos relativos ao 
ponto de vista a partir do qual 0 "fato objetivo" e observado. 
Os indigenas so podiam considerar como urn traidor aquele 
que as portugueses consideravam como urn convertido a "nossa 
santa Ie", Quando a evangelizacao segue os percursos da vio
lencia redutora em runcao do estabelecimento de urn sistema 
colonial, isso e inevitavel. Os que, na historiografia dos ven
cedores, sao chamados "indios de paz, indios das igrejas, indios 
mansos", so podiam ser considerados traidores por aqueles 
que eram reduzidos a escravidao ou vencidos na guerra. 

Esta possibilidade de duas leituras do mesmo fato cons l
derado objetivo faz com que certos autores considerem a evan
gelizacao do Brasil urn sucesso, urn triunfo da expansao da 
fe, enquanto outros a consideram urn fracasso e insistem na 
afirmacao de que nao houve verdadeira evangelizacao. Na rea
lidade instala-se aqui a problematica, nao tanto do objeto a 
ser estudado, mas do sujeito que estuda. Quanta ao objeto 
a ser estudado, ele pertence definitivamente ao passado e falta
nos a capacidade de reviver a experiencia dos antepassados. 
Mas em relacao ao sujeito que estuda e que "faz historia", 
coloca-se a problema do lugar a partir do qual ele enxerga 
a fato passado e que par conseguinte revela a experiencia 
que ele tern do presente. 0 passado fica entregue a interpreta
c;6es as mais variadas segundo a posicao que a proprio histo
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riador ou leitor assume diante do presente que ele vive atual
mente. Neste sentido a historia nos revel a a nos mesmos. 

§ 3. Procurando fazer uma leitura da Historia da Igreja 
a partir dos Injusticados, nao se pode evitar a aproximacao 
entre conversiio e traiciio. 

o primeiro texto escrito acerca do Brasil, 0 relate de Pero 
Vaz de Caminha, cronista da armada que levou Pedro Alvares 
Cabral em 1500 as costas do Brasil e 0 colocou em contato 
com os indigenas, ja revela este problema. Pero Vaz ja escreve 
em termos negatives acerca de alguns indigenas que procura
ram desviar seus semelhantes do contato com os portugueses: 
estes indigenas, certamente pajes ou principais, foram ora os 
grandes colaboradores, ora as grandes opositores da evangeliza
<;800 do Brasil. Colaboradores quando aceitaram os presentes 
dos padres e outros "embalxadores da paz", opositores quando 
rejeitaram estes "resgates" em 'nome, certamente, de uma dig
nidade que 0 sistema colonial procurou eliminar. A evangeliza
<;800 foi freqtientemente apresentada como uma luta entre 0 
padre missionario e 0 "feiticeiro" ou paje, entre Deus e 0 

Demonic na linguagem de Montoya." No relata, aqui ja apre
sentado anteriormente, do contato entre 0 jesuita Francisco 
Pinto e 0 principal indigena Pau Seco, nos anos 1590 no terri
torio do atual Estado do Rio Grande do Norte, encontramos 
os mesmos elementos que Nobrega aponta: os presentes, a 
"amizade", a conversao como processo de atracao dos indigenas 
ao mundo dos portugueses: 

Ele tambem ficou satlsfeito com os presentes que 0 capitao lhe deu 
e em especial com uma roupeta do mesmo com uma cruz de comenda no 
peito. [Ap6s trocarem presentes, 0 padre e 0 principal viaj am juntos pelo 
sertao para fazer as pazes] : Em todas as aldeias fazia minhas praticas em 
seus terreiros, como e costume, aonde se ajuntavam nao somente os prin
cipais, mas toda a aldeia, sem ficar ninguem... Ajuntaram-se os principais. 
Fiz-lhes algumas praticas e assentaram comigo de me virem acompanhando 
ate a Paraiba para cumprir as pazes." 

Durante toda a hist6ria brasileira a funcao destes "traido
res", para falar a partir do lugar indigena, foi absolutamente 
essencial e indispensavel: na guerra pernambucana contra os 
holandeses que arneacaram 0 "exclusive comercial" portugues, 
um chefe potiguar de 28 anos, Antonio Camarao, juntou-se ao 
arraial do Bom Jesus na atual cidade do Recife organizado 
pelo portugues Matias de Albuquerque para combater os ini
migos holandeses. Em homenagern a esta traicao, ele ganhou 
o nome de Antonio Filipe Camarao, capitao-mor. Evolueao pa
recida foi a do africano Henrique Dias, que recebeu uma igreja 
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votiva nas "fronteiras" do Recife pelos services prestados duo 
rante a guerra holandesa em beneficia do sistema colonial, 
igreja que ainda hoje existe. A sorte de Domingos Fernandes 
Calabar foi exatamente a contrario: preso par Matias de Albu
querque par ter colaborado com as holandeses, ele foi executado 
como traidor no dia 22 de [ulho de 1635 e 

enforcado expiou a sua traicao e deixou seus membros dilacerados como 
espetaculo que testemunhava de sua infidelidade e miseria.v > 

Heroismo au traicao: as terminologias revelam a lugar do 
vencedor au do vencido. Quem ficou com as vencidos ficou 
sendo considerado traidor aos olhos dos vencedores: eis. uma 
decorrencia da l6gica inerente ao lugar. 

A hist6ria dos traidores na formacao do sistema colonial 
no Brasil ainda necessita de muita pesquisa. Atualmente s6 
conhecemos uns traidores famosos como Tibiric;a, Sorobabe, 
Filipe Camarao, Henrique Dias, e do outro lado Calabar e 
Manuel de Morais, mas muita coisa fica para ser aprorundada. 
Assim, par exemplo, parece que a famoso pirata Ingles John 
Hawkins s6 conseguiu iniciar a trarico negreiro Ingles atraves 
da "amizade" com um chefe indigena brasileiro, levado a Ingla
terra em 1531. 14 Contudo, as relatos jesuiticos acerca da Ior
macae dos aldeamentos sao bastante convincentes em apre
sentar as "indios das igrejas" (a expressao e de Anchieta na 
sua Injormaciio dos Primeiros Aldeamentos da Bahia) como 
traidores de seus irmaos e colaboradores na instalacao de um 
sistema de nao-fraternidade no Brasil. 

Esta questao da aproximacao entre conversao e traicao 
coloca a problema do que seja evangelizacao na sua constitui
gao concreta. A partir da totalidade do vencedor portugues, ela 
s6 pode ser entendida como expansao de sua propria religiao 
pela dou trinacao. A partir da mensagem evangelica, ela s6 pode 
ser a pratica de fe, de esperanca e de caridade em beneficia 
dos oprimidos, em nome de uma fraternidade universal que une 
portugueses e indigenas, fraternidade que a sistema colonial 
nunca permltira, pais ela significa sua destruicao. 
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SEGUNDO PERfODO 

A INSTITUIQAO ECLESIASTICA
 
DURANTE A PRIMEIRA EPOCA COLONIAL
 

(Riolando Azzi) 





CAPiTULO I 

CO~5CIENCIA DA IGREJA
 
DE 51 MESMA NO TEMPO COLONIAL
 

UMA COMPREENSAO mais profunda da organizacao eclesias
tica durante 0 tempo colonial exige como ponto de partida uma 
visao da consciencia que a Igreja teve de si mesma nessa 
epoca. 

1. CONSCI~NCIA DA IGREJA DE SI MES1VL.<\ 

§ 1. A partir do fim do Imperio Romano, com os sucessivos 
favores e doacoes de Constantino e de seus sucessores, a Igreja 
passou a ocupar a po sicao de religiao oficial do Estado. 

Em seguida, durante 0 periodo medieval, a amplidao cres
cente do Patrimonio de Sao Pedro criou progressivamente a 
mentalidade de considerar a Igreja como urn verdadeiro Estado 
ao lade dos demais. E durante essa epoca que se desenvolve 
amplamente a teo ria dos dois poderes que governam 0 mundo, 
o	 espiritual e 0 temporal, 0 religioso e 0 civil. 

Com a Reforma Tridentina no seculo XVI, se oficializa a 
mentalidade de considerar a Igreja como "a sociedade dos Iieis 
cristaos, que vivem sob a autoridade do papa", espalhados 
pelas diversas nacoes, A Igreja constitui uma sociedade perfeita 
instalada nos diversos Estados. Com certa analogia, pode-se 
falar de sociedade religiosa dentro da sociedade civil. 

Em consequencia, todo 0 conceito ode missao e evangeliza
gao esta imbuido da Ideia da criacao da sociedade crista, espe
cialmente atraves dos sinais dos sacramentos (batismo, matri 
monio, etc.). 

E possivel que 0 concerto de sociedade crista perfeita tenha 
inspirado as diversas experiencias dos jesuitas nas reducoes dos 
indigenas. 

& 3. A Igreja Tridentina deu uma grande importancia aos 
aspectos vislveis da fe . Essa mentalidade prosseguiu dominando 
nos seculos seguintes. Por essa razao, a implantacao e a orga
nizagiio da Igreja colonial tera como caracterfsttca uma Igreja 
marcada pelo culto exterior, pelas festas, procissoes e romarias. 
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Alias, tudo isso estava bem de acordo com a mentalidade medie
val. Dava-se maior Importancia aos simbolos exteriores da fa 
do que a mesma vivencia interior. 

Dominam no Brasil colonia as manifestacoes ptiblicas da fa. 
Os nascimentos, os casamentos, os enterros, as recepcoes e os 
festejos estao sempre marcados pelas cerimonias cristas. 

Alem disso, existe uma preocupacao muito grande em sepa
rar as manirestacoes de fa cat6lica de outras manifestag6es 
religiosas consideradas menos ortodoxas. A fa catolica a a unica 
aceita e oficialmente reconhecida. 

Qualquer outra manifestacao religiosa sera. reprimida ener
gicamente. A inquisicac se convertera no instrumento de defesa 
do catolicismo contra qualquer possivel contaminacao da fe, 
cuja ortodoxia a regida pela sede romana. 

§ 3. Um dos aspectos mais evidentes do espfrito tridentino 
e 0 clericalismo. Trata-se de uma concepcao da Igreja funda
mentada principalmente na instituicao clerical, em oposlcao a 
reforma protestante que defende uma visao eclesial mais ampla, 
envolvendo a participacao do povo fiel, e colocando em xeque 
a propria constituicao do sacerdocio hierarquico. 

Ja os padres conciliares se tinham preocupado em eviden
ciar a importancia fundamental do clerigo dentro da vida da 
Igreja, proclamando como verdade de fe a instituicao do pres
biterado catolico. Enos seculos sucessivos a tendencia da Igreja 
catolica foi acentuar sempre mats a preeminencia do sacerdocio 
em detrimento do proprio laicato cristae. 

No Brasil colonia, essa mentalidade nao chegou a ser im
plantada de forma decisiva, por causa da mesma instituicao 
do padroado, A dependencia do clero do poder civil e politico, 
como funcionarios do reina, foi sempre muito forte, de modo 
que nao se pode falar durante 0 perfodo colonial de um cleri
calismo dominante. 

2. CONSCIENCIA DOS COLONIZADORES PORTUGUESES 

§ 1. Por concessao da Santa Sa, os reis de Portugal gozavam 
do direito de padroado sobre as novas colonias portuguesas, 
Deste modo os monarcas se constituirarn como verdadeiros 
chefes espirituais das novas terras, por delegacao do papa. 

Por essa razao, ao monarca portugues competia implantar 
a fa crista nas terras brasileiras. Na realidade, tats prtvtlegtos 
levavam normalmente a uma identificacao entre colonizacao 
e cristianizacao. 
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Em ultima analise, a nova Igreja a ser constituida no 
Brasil dependia diretamente dos monarcas portugueses. Her
deiros de certo modo da mentalidade constantiniana, conside
ravam a organizacao eclesiastica como um departamento de 
Estado, orientado pela Mesa da Consciencia e Ordens. 

Assim os monarcas portugueses pensavam em criar no 
Brasil um Estado cristao, tendo como religiao oficial 0 cato
licismo. A missao desse Estado cristae era subjugar e incor
porar os indigenas a cultura portuguesa e a reltgiao crista. 

§ 2. 0 espirito de cruzada domina a colonizacao portuguesa. 
Escreve a respeito Eduardo Hoornaert: 

Os portugu eses colonizadores participaram largamente da mentalidade 
de seus re is; eles pertenciam a uma Igreja estabelecida e participavam de 
urn estado de espirito comum a todos os catolicos da epoca, pelo menos 
na Peninsula Iberica: 0 espirito guerreiro contra os inimigos da Ie, espirrto 
este que rot popularizadc atraves de uma a<;ao cons cientizadora demorada 
por parte do clero e da nobreza e que encontrou seu ponto culminante 
na Europa quando 0 papa Urbano II convoccu os povos europeus para a 
"guerra santa" contra os turcos, don os da terra santa. 

Esta Ideolo gia de guer ra santa fez com que nunca houvesse propria
mente missao na America Latina: houve conquista, implantacao de estrutura 
da religiao dominante. Missao e conquista sao irreconciliaveis. Foi por 
causa de uma ideologla que os portugueses, vindos para ca , as mats das 
vezes hurnildes comerciantes, deixaram de ser tolerantes para com os indios. 1 

§ 3. Com essa mentalidade, os portugueses procuram im
plantar no Brasil uma sociedade crista. 

Na base dessa sociedade esta 0 nacionalismo portugues: 
o portugues e por nascimento e por direito cristae, enquanto 
o	 aborigine e pagao e infiel. 

Os costumes trazidos pelos portugueses sao cristaos, ao 
passo que os costumes e tradicoes indigenas sao considerados 
de cunho pagao e gentflico. Os nomes portugueses sao cristaos, 
os nomes indigenas sao vinculados ao paganismo. 

Ser cristao, em ultima analise, e adotar a cultura por
tuguesa. Por essa razao, nao existe estorco algum de compre
ensao quanta a mentalidade do indigena, mas apenas um sen
timento de comtseracao por seu atraso cultural e pelas trevas 
do paganismo em que estao envolvidos. 

Por essa razao, com Ireqiiencla 0 combate e a guerra aos 
indigenas serao feitos em nome da religiao crista, como se 
observa claramente na epoca do governo de Mem de Sa. 

§ 4. Outra conseqiiencia l6gica dessa mentalidade e que a 
religfao e reconhecida mais por limites territoriais do que por 
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marcos espirituais. Os territ6rios conquistados pelos portugueses 
tornam-se cristaos, as terras habitadas pelos indigenas sao ainda 
dominic do mal. 

Deste modo a conquista das novas terras pelos portugueses 
se faz pela cruz e por outros simbolos religiosos, quer sejam 
ermidas, orat6rios ou capelas. 

Na colonizacao latino-americana em geral e brasileira em particular, a 
construcao de igrejas e capelas tornou-se marca de conquista em dimen
s6es nunca alcancadas na hist6ria anterior do cri st ian ismo. A maioria das 
construcoes religiosas do periodo colonial nao obedeceram principalmente 
a consideracoes de ordem pastoral mas significaram "padr6es" de posse em 
nome do imp erio e garantia de dominio sobre ind ios, fr anceses, holandeses, 
quilombolas. 2 

E evidente que essa mentalidade dominante entre os por
tugueses favorecia bern pouco uma adesao sincera a fe crista 
por parte dos aborigines e dos negros africanos que para ca 
foram trazidos como escravos. 

3. CONSCIENCIA DOS INDfGENAS 
E AFRICANOS SOBRE A IGREJA 

§ 1. Nao e factl determinar qual a ideia dos indigenas e 
africanos sobre a Igreja, pois nao existem documentos diretos 
a respeito. 

Urn aspecto, po rem, parece provavel: a identiticacao da 
religtao com 0 poder dominador. E sabido que os portugueses 
se designavam a si como cristaos, e aos indigenas como infteis. 
Assim como os portugueses identificavam cultura portuguesa 
e catolicismo de urn lado, e cultura indigena e paganismo de 
outro, e bern provavel que para os indigenas e africanos a 
rellgiao crista nao fosse senao uma expressao a mais do poder 
dominador. A rerorcar essa mentalidade tera contribuido sem 
duvida a metodologia de evangelizacao adotada sobretudo na 
epoca de Mem de Sa e inspirada pelo proprio Manuel da 
Nobrega: os indios eram reduzidos a servidao, e eram batizados 
como sinal de submissao ao dominio de EI-Rei e da fe crista. 

E possivel tambem que alguns Indigenas considerassem a 
adesao ao catolicismo como instrumento apto de promocao 
social, ou seja, como urn meio para 0 ingresso na sociedade 
dos colonizadores. 

§ 2. Alias, alguns missionarios chegaram mesmo a identifi
car entre as causas da nao aceitacao da fe crista por parte dos 
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indigenas a vinculagao do catolicismo com 0 poder dominador 
dos portugueses. 

Anchieta coloca em evidencia esse aspecto quando afirma: 

o que mais espanta aos indios e os faz fugir dos portugueses e por 
conseguinte das igrejas, sao as tiranias que com eles usam obrigando-os 
a servir toda a sua vida como escravos, apartando mulheres e rnaridos, 
pais de filhos ... 3 

Talvez tambem aqui esteja a razao mais profunda da incons
tancia indigena com relacao a fe crista, tantas vezes denunciada 
pelos missionaries. Por certo tempo os indios aceitavam a fe 
crista, mas logo voltavam a seus antigos usos e costumes. 

Essa fuga da "institulcao religiosa" foi bern evidenciada 
com relacao as colonias indigenas criadas por Mem de Sa na 
Bahia e no Espirito Santo, apos ter vencido os indigenas em 
sucessivos combates. Apesar da boa disposicao dos missionarios 
[esuitas, grande parte dos indios abandonou as povoacoes para 
voltar a viver na antiga liberdade das matas. 
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CAPiTULO II 

o PADROADO PORTUGUtS 

1. ORIGENS HIST6RICAS 

§ 1. As origens hist6ricas do padroado devem ser buscadas 
ainda no seculo IV. 

Nos tres primeiros seculos da era crista a Igreja catolica 
viveu marginalizada da vida politica e social, quer dentro do 
proprio [udaismo, quer na civilizacao helenica. 0 mundo romano 
nao aceitou os cristaos com suas praticas e instituicoes. Pelo 
contrario, ate hostilizou-os sob a acusacao de "ateismo" e de 
"subversao da ordem politica e social". Da perseguicao de Nero 
no ana 64 (em que os cristaos foram acusados de terem causado 
o Incedio de Roma), ate a perseguicao de Diocleciano no inicio 
do seculo IV, a vida da Igreja foi entremeada por continuos 
sobressaltos e tensoes. 

E com 0 imperador Constantino que se da uma mudanca 
profunda na vida da Igreja. A partir de 313 Constantino e Licinio 
decidem dar liberdade de culto a todas as religi6es. A medida 
visava de modo especial os cristaos, que eram mencionados 
explicitamente. 

Constantino nao escondeu suas predilecoes para com a nova 
religiao, Por sua ordem e com 0 seu auxilio foram con struidas 
as principais basilicas romanas: Sao Pedro no Vaticano, Sao 
Paulo fora dos Muros, Santa Cruz de Jerusalem, Sao Jo ao de 
Latrao, 0 antigo palacio dos Laterani, propriedade de Fausta, 
esposa de Constantino, foi doado ao papa Silvestre. La se 
estabeleceu a primitiva residencia dos papas. 

§ 2. Os cristaos nao tiveram apenas liberdade de culto, 
Pas sam a ter a protecao e prlvilegios imperiais. Os membros 
do clero passam a gozar da isencao do service militar, do pri
vilegio do foro e outros mais. 

Pouco a pouco 0 cristianismo passou a se sobrepor aos 
antigos cultos romanos. A proteeao imperial foi um dos meios 
mais eficazes para a rapida expansao do cristianismo: 0 proprio 
imperador Constantino convocou 0 primeiro Concilio ecumenico 
de Niceia, em 325. Ele se considerava como urn bispo da Igreja, 
"do exterior". 
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Por outro lade Constantino transferira para 0 chefe da 
Igreja 0 titulo de "Pontifice Maximo" que the era atribuido 
pela religiao romana. 0 papa aceitou essa situacao, e seus suces
sores continuaram na mesma linha. Concedia-se ao imperador 
certa ingerencia nos negocios eclesiasticos em troca dos bene
ficios imperiais. 

Ja em fins do seculo IV 0 imperador Teod6sio proclamava 
o cristianismo religiao oficial do	 Estado. 

Em menos de urn seculo 0 cristianismo passava de religlao 
oprimida para religiao oficial. 

Na concepcao dos antigos imperadores romanos, que eram 
ao mesmo tempo chefes politicos e religiosos CPontifices Ma
ximos) 0 govemo religioso constituia urn departamento de 
Estado. 

Tarnbem os imperadores cristaos conservaram essa menta
lidade de fusao - e confusao - entre Igreja e Estado. De 
Teod6sio a Justiniano, no seculo -VI, as leis da Igreja passam 
a ser leis do Estado, e os inimigos da Igreja, os hereges, passam 
a ser os inimigos do Estado. 

No Imperio Bizantino essa concepcso perdurara por toda 
a Idade Media, e a Igreja Oriental acettara pacificamente essa 
vinculacao ao govemo imperial. 

§ 3. Na civilizacao ocidental europeia essa situacao sera 
mais tensa. Nos seculos VIII e IX Carlos Magno e seus suces
sores dilatarao as fronteiras do Imperio Carolingio (Sagrado 
Romano Imperio) lutando contra os germanos em nome da 
religiao, sob 0 lema: "Cre ou morre". 

A hist6ria medieval e chela de atritos entre a autoridade 
imperial e a autoridade papal, culminando com as famosas 
lutas das investiduras entre papas e imperadores germanicos, 
lutas que se estenderao do seculo XI ao seculo XIII. 

A protecao do Estado trouxe sempre privilegios e beneficios 
materiais para a Igreja, mas significou sempre compromisso, 
e nao poucas vezes, opressao da Igreja. 

A partir do seculo XVI, com 0 surgir do mundo modemo, 
as nacoes anglo-germanicas passaram a ado tar 0 protestantismo 
como religiao do Estado: luteranismo na Alemanha, anglica
nismo na Inglaterra. 

Nas nacoes neolatinas continuou a dominar 0 catolicismo. 
De modo mais conturbado na Franca, onde se impos atraves 
das guerras de religiao, e de urn modo mais estavel na Italia 
e na Peninsula Iberica, sustentado pela rorca da inquisicao 
religiosa. 
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o padroado sera a forma atraves da qual 0 governo de 
Portugal exercera sua funcao de "protecao" sobre a Igreja 
cat6lica, religiao oficial e unica permitida na nacao. I 

Tendo obtido para si 0 titulo perpetuo de grao-mestre da 
Ordem de Cristo, os reis de Portugal passaram a exercer nas 
col6nias e terras de conquista 0 pleno dominio politico e 
religioso. 

2. A ORDEM DE CRISTO 

§ 1. A Instituicao do padroado esta ligada intimamente a 
Ordem dos Templarios. e a Ordem de Cristo, sua herdeira. 

A Ordem dos Templartos, ao mesmo tempo militar e reli
giosa, fol fundada em Jerusalem em 1118 por Hugo de Payens, 
Godofredo de Santo Ademar e mais sete franceses que tomaram 
parte na Cruzada de Godofredo de Bulhoes. A principio chama
ramose "pobres cavaleiros de Cristo" e formavam na Palestlna 
uma guarda para atender aos peregrinos da Terra Santa. Pas
saram a ser designados como Templarios quando 0 rei Bal
duino II, de Jerusalem, instalou os seus membros no palacio 
vizinho ao antigo templo de Salomao. 

Os templarios estabeleceram-se em Portugal em 1125. sua 
influencia politica era tao grande que ja nos anos seguintes 
possuiam muitos bens doados por D. Teresa, mae de D. Afonso 
Henrique. Fixaram-se a margem esquerda do rio Tomar, onde 
fundaram a primeira igreja sob a invocacao de Santa Maria 
de Olival; junto a ela edificaram um convento que foi 0 prin
cipal da Ordem ate sua extincao, 

Em 1160 0 mestre da Ordem dos Templ::irios em Portugal 
D. Gualdin Pais mandou construir 0 castelo de Tomar, onde 
foram residir os membros da Ordem. 

Ao redor do convento construiu-se um povoado, designado 
como vila a partir de 1162. Tomar tornou-se assim 0 centro 
principal da Ordem. 

Em 1310, sob a pressao de Filipe IV, 0 Belo, 0 papa Cle
mente V decretou a extincao da Ordem dos Templarios em 
to do 0 mundo, Assim, a Ordem como tal deixou de existir 
tambem em Portugal. 

§ 2. Poucos anos ap6s a extincao da Ordem dos Templarlos, 
no reinado de D. Dinis, Instalou-se em Santarem uma nova 
institulcao religiosa, a Ordem de Cristo, aprovada pelo papa 
Joao XXII a 14 de margo de 1319. A nova Ordem passou a 
herdar os bens dos Templ8.rios. Por essa razao D. Pedro I 
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transferiu em 1357 a sede da Ordem para 0 antigo convento 
de Tomar. A sede de Tomar passou a ser vicariate, e . 0 prior 
do convento, vigario. A Santa Se concedeu a Ordem jurisdi¢o 
eclesiastica sobre as terras que haviam conquistado e que nao 
pertenciam ainda a nenhuma diocese. 

Nessa epoca, foram Iundadas em Portugal duas outras 
Ordens de Cavaleiros: a Ordem de Sao Tiago da Espada e a 
Ordem de Sao Bento. 

A Ordem de Sao Bento foi fundada em 1146 por Dom 
Afonso I; em 1181 este cedeu a Ordem a cidade de Aviz, e 
desde entao passou a ser conhecida comumente como Ordem 
de Aviz. 

Em 1522 0 papa Adriano conferiu a Dom .roao III a dignidade 
de grao-mestre da Ordem de Cristo, que se transmitiu em 
seguida a todos os reis de Portugal, seus sucessores. 

A 22 de julho de 1550 faleceu Dom Jorge, mestre das Ordens 
de Sao Tiago e de Sao Bento. o papa Julio III anexou e incor
porou para sempre, em 1551, 0 grao-mestrado das tres Ordens 
(de Cristo, de Sao Tiago e de Sao Bento) a Coroa de Portugal.' 

3. SIGNIFICADO DO PADROADO 

§ 1. 0 direito de padroado dos reis de Portugal s6 POd~ 

ser entendido dentro de todo 0 contexto da historia medieval, 
Na realidade, nao se trata de uma usurpacao dos monarcas 
portugueses de atribuicces religiosas da Igreja, mas de uma 
forma tipica de compromisso entre a Igreja de Roma e 0 
governo de Portugal. 

Unindo aos direitos politicos de realeza os titulos de grao~ 

mestre de ordens rellgiosas, os monarcas portugueses passaram 
a exercer ao mesmo tempo 0 governo civil e religiose, princi
palmente nas colonias e dominios de Portugal. 

De rato, por concessao da Santa Se, 0 titulo de grao-mestre 
conferia aos reis de Portugal tambem 0 regime espiritual. 

o padroado conferia aos monarcas lusitanos 0 direito de 
cobranca e adminlstracao dos dizimos eclesiasticos, ou seja, 
a taxa de contribuicao dos fieis para a Igreja, vigente desde 
as mais remotas epocas. 

A arrecadacao dos dizimos era 0 sistema usado durante 
a Idade Media para 0 sustento do culto e dos seus ministros. 
Cada cristae deveria contribuir com a decima parte dos lucros 
usufruidos com 0 trabalho da terra, para as despesas da Igreja. 

§ 2. A partir do seculo XVI, e portanto da epoca da desco
berta do Brasil, a coleta desses dizimos passa a ser feita pelo 
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proprio rei de Portugal, que, como grao-mestre da Ordem de 
Cristo, devia tarnbem zelar pelo bem espiritual das colonias 
portuguesas. 

AIem disso, cabia ao monarca a apresentacao dos nomes 
dos escolhidos para ocupar 0 governo das dioceses, das para
quias e outros beneficios eclesiasticos, bem como a obrigacao 
de zelar pela construcao e conservacao dos edificios do culto, 
de remunerar 0 clero e de promover a expansao da fe crista. 

Na realidade, 0 monarca portugues tornava-se assim uma 
especie de delegado pontificio para 0 Brasil, ou seja, 0 chefe 
erettvo da Igreja em formacao. Ao papa cabia apenas a confir
ma~o das atividades religiosas do rei de Portugal. 

§ 3. Para melhor adrnlnistracfio politica e religiosa das 
colonlas, 0 governo portugues instituiu a Mesa da Consclencla 
e Ordens e 0 Conselho Ultramarino. 

A Mesa funcionava comouma especie de departamento 
religloso do Estado, ou em outros termos, como uma especie 
de mtnisterio do culto. Constava de um tribunal composto de 
urn presidente e cinco teologos deputados juristas. Iniciou suas 
atividades em 1532. Seus despachos informativos ao rei diziam 
respeito a estabelecimentos piedosos de caridade, capelas, hos
pitals, ordens religiosas, universidades, resgates de cativos, para
quias, etc. 0 provimento de todos os cargos eclesiasticos e os 
assuntos religiosos necessitavam 0 parecer juridico da mesa, 
conIorme 0 capitulo XVI, art. 3.· Daf sua importancia para a 
hist6ria religiosa do Brasil. 

. 0 Conselho Ultramarino era encarregado dos pareceres 
sobre questoes coloniais, precedendo 0 arrazoado do procura
dor da coroa, e em seguida dos desembargadores. Mais tarde 
houve invasao por parte do Conselho nas atribuicdes da Mesa 
da Consciencia e Ordens, ate que um decreto especial delimitou 
ocampo especffico de cada instituicso. 

Pode-se afirmar que 0 padroado e a origem fundamental 
do chamado regalismo, ou seja, intromissao do poder civil nos 
neg6cios eclesiasticos. Convem reafirmar contudo que durante 
o periodo colonial 0 padroado constituiu uma concessao feita 
livrementa pelos papas aos reis de Portugal. 

, . ' 
4. 0 PADROADO E OS PRIMORDIOS 

DA EVANGELIZAQAO DO BRASIL 

. § 1. As preocupacoes iniciais do governo de Portugal visa
vam diretamente a dilatacao das fronteiras da fe e do imperio. 

Os primeiros documentos da colonizacao evidenciam essa 
preocupacao religiosa dos reis de Portugal. 
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Na carta de Pero Vaz de Caminha, em que se narra 0 desco
brimento da Terra de Vera Cruz, le-se, a prop6sito das mara
vilhas da nova terra: 

Contudo, 0 melhor que dela se pode tirar parece-me que sera saIvar 
essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em era 
deve lancar. 

o documento principal a respeito da colonizacao da nova. 
terra e 0 regimento dado por D. .roao III ao primeiro governa
dor geral Tome de Sousa. 0 documento tern a data de 17 de 
dezembro de 1548 e constitui de certo modo a primeira cons
tituicao do Brasil. 

No preambulo do regimento 0 rei estabelece as razoes do 
projeto colonizador de Portugal: Em primeiro lugar "0 servicq 
de Deus e exalcamento de nossa santa fe"; em segundo" "0 ' 
servico meu e proveito dos meus reinos e senhorios". Por ultimo, 
"0 enobrecimento das capitanias e povoacoes das terras do 
Brasil, e proveito dos naturais delas." Essa preocupacao reli
giosa manifesta-se no proprio texto do documento, que consta 
de 48 paragrafos com normas e instrucoes de governo. " 

No paragrafo 24 le-se: 

Porque a principal causa que me moveu a man dar as ditas terras do 
Brasil, foi para que a gente delas se convertesse a nossa santa fe cat6lica, 
vos recomendo muito que pratiqueis com os ditos capitaes e oficiais (das 
capitanias) a melhor maneira que para isso se pode ter; e da minha Parte 
Illes dire is que lhes agradecerei multo terem especial cuidado de os pre}. 
vocar a serem cr istaos: e, para eles ma is folgarem de 0 ser, tratem bem 
todos que forem de paz, e os favorecam sempre, e nao consintam que 
lhes seja feita opressao nem agravo algum; e fazendo-se-Ihes, lho ~ 

corrigir e emendar, de maneira que fiquem satisfeitos, e as pessoas que 
lhos fizerem, sejam castigadas como for justica. 3 

o rei de Portugal assumia assim nitidamente 0 seu papel 
de chefe religioso do Brasil. 

§ 2. A catequese e a liberdade dos indios e colocada como 
fundamento na obra de evangelizacao da nova terra. Na rea
lidade concreta, porem, 0 processo de colonizacao sera. bem 
mais complexo. 

Os jesuitas que acompanham Tome de Sousa na sua Elxp&. 
dic;ao ao Brasil em 1549 se transrormarao nos baluartes de 
defesa da liberdade dos indios, muitas vezes violada pelos colo
nos em vista da necessidade de braces para a lavoura. 

Em carta a Tome de Sousa, datada de 1559, N6brega escreviai 

Mui mal olham (os colones) que a intencao do nosso rei santo (D. 
Joao III) que esta em gloria nao fol povoar tanto por esperar cia terra 
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ouro nero prata que nao a tern, nem tanto pelo interesse de povoar e 
fazer engenhos, nem por ter onde agasalhar os portugueses que la em 
Portugal sobejam e nao cabem, quanta por exaltacao da fe cat6lica e 
5a1vagao das almas.· 

§ 3. Coube a El-Rei D. Joao III a criacao das primeiras 
par6quias do Brasil. A 7 de outubro de 1534 assinou 0 foral 
confirmando as doacoes feitas a Martim Afonso de Sousa na 
eapitania de Sao Vicente. Meses depois, a 20 de janeiro de 
1535, 0 rei aludia ao desejo de uma organizacao paroquial, 
justificando a divisao do Brasil em capitanias: 

Considerando eu, quanto service de Deus e bern dos meus reinos e 
ol'Elnhorios e dos naturals e sud itos deles e ser a minha costa e terra do 
Brasil mats povoada do que ate agora fo!, assim por se nela haver de 
eelebrar 0 cuito, ofielos divinos e exalcar a nossa santa fe cat6lica com 
trazer e provocar a ela os naturais da dita terra infieis id6latras. 

A 30 de junho de 1535 con cedi a 0 alvara regie a Sao Vicente 
.vigario e quatro capelaes. Ao vigario a fazenda real pagaria 
anualmente quinze mil reis , mais quatro para vinho, h6stias 
eazeite, e do is mil reis para a fabrica. 

E assim sucessivamente todos os vigarios do Brasil pas
savam a ser funcionarios do reino, pagos pela fazenda real. 

§ 4. Deve-se tambem a iniciativa de El-Rei a crracao do 
primeiro bispado no Brasil. A 31 de julho de 1550 escrevia 
D. Joao III ao papa Julio III que 

Queria novamente crlar em Se Catedral a Igreja que se chama Salvador 
na eidade outrossim Salvador.' 

A bula do Papa Julio III, de 25 de fevereiro de 1551, criando 
o bispado do Brasil, e urn documento onde se evidencia a 
mentalidade de compromisso entre a Igreja de Roma e 0 rei 
de Portugal, e onde 0 rei emerge como figura religtosa de dele
gado da Santa Se para a evangelizacao das novas terras. 

o t6pico inicial da bula e bastante expressivo a esse respeito: 

Quando 0 nosso carisslmo filho em Cristo Jolio, pela bondade dlvina 
rei ilustre de Portugal e Aigarves, querendo que fossem dilatadas as fron
teiras da Religilio Crista na regiao do Brasil, que pelo seu valor e de 
seus antepassacl.os foi suieita ao seu poder, nao sem grandes despesas e 

. imimeros trabalhos, e trabalhou para que nesses lugares foss em edificadas 
muitas igrejas, paroquias e capetas, onde sc celebrassem 0 santo sacnncto 
cia rnissa e outros ofielos divinos , bern como para que fossem enviados 
ilqueles lugares pregadores a fim de semearem a palavra de Deus e redu
Ztrem os ditos habitantes n luz da verdade, e como em uma das ditas 
prefeituras, intitulada Bahia de Todos os Santos, tivesse fundado uma 
pov<>a<;2.0 charnada cidade de Slio Salvador, a guisa de asilo para guarda 
e refUgio dos cristaos que moram na dita regiao; e visto que 0 dito rel 
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Jofio piedosamente deseja que naqu ela rsgiao sujeita a seu mando, se 
incremente 0 culto do gloriosissimo nome daqu ele a quem per tence 0 Orbe 
Terrestre e a plenitude dos seres que nele habitam; Nos, atendendo a que 
mul to nos convem que haja naquela regiao urn Antiste para exercer as 
fUn<;oes episcopais e confirmar os que se voltam a fe cri sta; depots de 
circunspecta deliberacao sobre 0 assunt o tida com os nossos veneraveis 
irm aos, os cardeais da Sant a Igreja Romana, com 0 seu conselho e com 
a plenitude do poder, em seguida as instantes suplicas que por meio de 
car tas, nos enviou a este respeito 0 dito rei Joao, com a aut oridade apost6lica 
e no teor da presente, perpetuarnente separamos e desmembramos a 
sobredita cidade que pelo direito metropolitano esta sujeita ao OOSSO 

veneravel Irm ao, 0 ar cebispo de Fun chal, na ilha da Madeira . . .• 

Como se ve, a figura do rei D. Joao III e apresentada como 
urn verdadeiro delegado da Santa Se para 0 governo religioso 
do Brasil. 

§ 5. A bula contem ainda uma afirmacao explicita do direito 
de padroado dos reis de Portugal. 

Do mesmo modo reservamos e concedemos 0 direito de padroado e 
de apresentacao a N6s e ao Pontffice Romano que entao existlr, de uma 
pessoa idonea para a dita Igreja de Sao Salvador, todas as vezes que a 
mesm a venha a se vagar, ao dito Rei Joao, ou ao rei que entao existir, 
a qual sera nomeada bispo da Igreja de Sao Salvador por N6s ou pelo 
Pontifice Romano que entao for ; tambern reservamos e concedemos ao 
Grfio-Mestre ou administrador da refer ida milicia a apresentacao de pessoas 
idoneas pa ra as dignidades, canonicatos, prebendas e· outros beneficios todas 
as vezes que acontecer est arem vagos a fim de serem colados pelo referido 
bispo; e declar amos que 0 direito de padroado e de apresentacao existe 
com todo 0 vigor , essencia e ericaeia em virtude de verdadeira s e totals 
Iundacao e dotacao reais, e ao dito rei compete como Grao-Mestre au 
administrador como igualm ente the compete em virt ude de verdadeira e· 
total doacao, e nao podera ele ser derrogado nem mesmo pela Santa ~, 

sem primeiro inte rvir 0 consentime nto expresso de Joao, Re i e Grao-Mestre, 
ou do administrador que entao for , bern como declaramos que deve ser con
siderado irrito e sem valor tudo 0 que for feito em cont rario a respeito, 
consciente ou inconscientemente , por qualquer pessoa que se julgue com 
autoridade, bern como por qua isquer juizes ou pessoas que .gozem de 
autoridade su jeita a ele, e par qualquer deles, ainda que . tenham faculdade. 
e auto ridade de julgar e interpretar de modo diferente.' 

Ao estabelecer a remuneracao para 0 bispo, 0 papa afirma 
que tudo deve ser feito com a deliberacao do rei, 

que e 0 perp etuo admlnistrador no espiritual e temporal da milfcia de 
Jesus Cristo da Ordem de Cister, delegado da Santa Se e Grao-Mestre au 
administr ador da mesma milicia durante todo 0 tempo de sua existencla, 

"Delegado da Santa Se", "Grao-Mestre e Administrador da 
Ordem de Cristo no espiritual e no temporal", eis a figura do 
rei, 0 verdadeiro chefe da Igreja do Brasil. 

§ 6. E nessa epoca que se realiza 0 ConcHio de Trento. 
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Escreve Candido Mendes: 

A Reforma Catolica de Trento foi completamente ace ita em alguns 
~stados, e em outros, depois de aceita, foi sofismada e transviada. A realeza 
ia consumando por toda a parte 0 seu predominio. 

Em Portugal, mau grade as resistencias do regalismo ultra, a Reforma 
de Trento Ioi completamente recebida no remade de D. Sebast.iao, durante 
a sua menoridade e depots. Mas passando a coroa portuguesa aos soberanos 
de Espanha, onde 0 Concilio de Trento nao havia sido recebido com tanta 
latitude, procurou-se por meios ainda os mais depravados . .. neutralizar 
o efeito daquela aceitacao. Dai em diante 0 absolutismo real marchou sem 
tropecos, e os monarcas cat6licos da Peninsula Iberica nao tiveram que 
invejar os protestantes, que alias nenhuma dependencia tinham do papa. 

E conclui, referindo-se a. situacao da Igreja lusitana nos 
seculos XVI e XVII: 

o clero lusitano nesses dois seculos corrompeu-se em demasia, prefe
rlndo sacrificar os interesses da Igreja e da sociedade ao plano revolu
cionano da realeza e do cesarismo lusitano. Urn clero assim predisposto 
facilmente se tornaria presa do cisma e da heresia. Tal foi a missao do 
marques de Pombal. 
. 0 poder real, na sua guerra 11 Igreja mais pronunciada desde a uniao 
de Portugal 11 Espanha, havia corrompido a maior parte do clero, na 
nomeaeao dos bispos, na dtstribuicao dos beneficios e comendas das ordens 
milltares, e de tal modo que nunca mais houve a reuniao de concilio algum 
provincial, e bern raros os sinodos diocesanos, No Brasil apenas houve 
urn em 17Cfl na diocese da Bahia. Era a dependencia de Roma que se 
procurava evitar.> 

Nao obstante a tonica ultramontana que transpira da analise 
de Candido Mendes, nao resta duvida de que 0 padroado foi 
tuna Instituicao que atendeu melhor as exigencias do regalismo 
do que as verdadeiras necessidades da Igreja do Brasil em, 
formacao. 

§ 7. Tambem Caio Prado Junior reafirma os inconvenientes 
da situaeao de dependencia da Igreja colonial. 

Por efeito do Padroado, a Igreja nao gozou nunca no Brasil, de Indepen
~ e autonomia. Os negocios eclesiasticos da colonia estiveram inteira
mente nas maos do Rei, que deles se ocupava atraves do departamento 
de sua administracao jli citado acima, a Mesa da Consciencia e Ordens. 
Mas a Igreja de Rama exerceu score eles uma Influencia indireta e decisiva 
atraves da preponderancia de que gozou por muito tempo na corte por
tuguesa a Companhia de Jesus, que teve 0 reino, ate 11 epoca de Pombal. 
enfeudado a si e ao papa. Depois da expulsao dos jesuftas (1759), desaparece 
squela innusncia, e 0 clero e negocios eclesiasticos do Brasil flcam inteira
mente entregues ao poder soberano da coroa.· 

~ sumamente importante ter presente essa sltuacao de 
padroado para uma melhor compreensao dos demais aspectos 
da organizacao eclesiastica do Brasil colonial. 
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CAPITULO III 

AUTORIDADE DA SANTA SE
 

§ 1. A autoridade do papa e relativamente muito pequena sobre 
a vida da colonia, em vista dos plenipotenciarios poderes con
feridos ao monarca portugues como chere da Igreja do Brasil, 
por rorca do padroado. A fungao do pontifice romano limitava
se a confirmar as nomeacoes de cargos e fungoes eclesiasticas 
propostas pelo rei de Portugal e criar as circunscricoes eclesi
asticas solicitadas pelo monarca. 

Por essa razao, toda a vida eclesiastica do Brasil depende 
praticamente da Mesa da Consciencia e Ordens de Portugal, 
e nao da Curia Romana e da Santa Se. 

as bispos, 0 clero e os religiosos mantem-se na dependencia 
da Coroa Portuguesa, e somente de modo indireto se relacionam 
com a Santa Se, 

A autoridade que decide efetivamente sobre a construcao 
de igrejas, Iundacao de conventos, criacao de dioceses e paro
quias e 0 monarca portugues, A Igreja do Brasil, em sua orga
.nizaoao institucional, vincula-se estreitamente a Portugal. 

§ 2. De fato, atraves de uma serie de bulas os pontifices 
romanos durante 0 seculo XV e XVI passaram a delegar aos 
reis de Portugal seus direitos de governo espiritual sobre as 
colonias portuguesas. 

Portugal obteve de diversos papas gracas especiais para 
aqueles que morressem pela propagacao da fe e pelas conquistas 
de Portugal sobre os inf'ieis. 

Em 1452 0 papa Nicolau V, mediante a bula Dum Diversas, 
concedeu a Portugal a direito de conquista nimitada sabre as 
mouros. 

Tres anos depois, em 1455, 0 mesmo papa Nicolau V, com 
a bula Romanus Poniijex, concedia ao rei de Portugal os poderes 
necessaries para construir igrejas, mosteiros e demais locais de 
culto, bern como enviar clero secular e religioso para as terras 
conquistadas. 

Por sua vez, em 1456 0 papa Calixto III nomeava a D. Hen
rique, prior da Ordem de Cristo, como prior de uma diocese 
nullius criada em Tomar, com jurisdigao espiritual sobre as 
terras conquistadas e a conquistar. 
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Em 1483 D. Manuel foi eleito grao-mestre da Ordem de 
Cristo, cargo que the dava acesso a receber os beneficios da 
Ordem e a recolher os dizimos no ultramar para financiar as 
atividades eclesiasticas nessas terras. A Igreja institucional pas
sava assim a depender totalmente da autoridade do rei de 
Portugal. 

§ 3. Essa desvinculacao quase total com relacao a Santa Se 
perrnitiu que a Igreja do Brasil assumisse durante 0 periodo 
colonial caracteristicas proprias bastante distintas das Igrejas 
europeias, onde em geral se enfatizou a praxe sacramental e 
conseqtientemente 0 clericalismo, passando 0 leigo a ocupar 
uma posicao totalmente passiva, em contraposicao a valoriza
l;ao do leigo na Reforma Protestante. No Brasil Colonial, ao 
inves, a presenca leiga continua bastante acentuada mediante 
a participacao nas confrarias religiosas (irmandades e ordens 
terceiras) e predomina 0 aspecto devocional, que se expressa 
atraves das romarias, das promessas e ex-votos, das prociss6es 
e festas dedicadas aos santos, com carater eminentemente social 
e popular. 
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CAPITULO IV 

EPISCOPADO 

QUANDO SE REALIZOU 0 Concilio de Trento, houve urn grande 
apelo para que 0 movimento de Reforma nas diversas Igrejas 
fosse assumido e liderado pelo episcopado. Na realidade, diver
sos prelados destacaram-se ainda no seculo XVI pela implanta
«;ao da Reforma em suas dioceses. Entre esses, Carlos Bor
romeu, retormador da Igreja de Milao na Italia, e Bartolomeu 
dos Martires, reformador da Igreja de Braga em Portugal. 

1. VINCULAQAO AO PADROADO PORTUGU:E::S 

No Brasil, nao existe nenhum bispo que ocupe posicao 
muito destacada durante 0 periodo colonial. Todavia, a analise 
da atuacao do episcopado brasileiro so po de ser feita dentro 
dos moldes do regime de padroado. 

E exatamente a vinculacao ao padroado portugues que 
explica as grandes Iimitacoes do episcopado brasileiro durante 
o periodo colonial. Tres aspectos merecern especial relevo a 
respeito: a escassez de bispos, as longas vacancias entre urn 
prelado e outro e a profunda dependencia dos bispos do poder 
real. 

A crlacao de dioceses durante 0 periodo colonial dependia 
do poder real. Foram mui escassas nessa epoca, e nao corres
ponderam as exigencias da Igreja do Brasil. 

Os bispos eram considerados nobres vinculados a coroa 
real, e portanto sua atuacao religiosa estava limitada com fre
quencia aos interesses politicos. Alguns bispos que agiram com 
certa independencia em seu munus pastoral foram afastados 
do exercicio de seu cargo pela autoridade do rei. 

o episcopado tern pouca inftuencia durante 0 pertodo colo
nial, limitando em geral sua atuaeao a aspectos de jurisdicao 
eclesiastica, e com rrequencta executando funQao supletiva de 
cargos publicus. 
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2. CRIAQAO DE DIOCESES
 

§ 1. 0 primeiro aspecto que logo se evidencia e que a cria
gao de dioceses e absolutamente inadequada para as necessi
dades pastorais do imenso territ6rio. Enquanto em diversos 
paises de colonizacao hispanica se multiplicam os bispados ja 
no seculo XVI , no Brasil 0 processo de criacao de dioceses 
e lento e esporadico. Isso se explica em grande parte tendo 
em vista que 0 governo portugues estava muito mais interessado 
em "explorar" economicamente a terra do que num verdadeiro 
processo de povoamento. E cada bispado que se criava supunha 
a existencia de lL.'11a cidade. 

o primeiro bispado foi criado no Brasil ja na segunda 
metade do seculo XVI, em 1551. E durante mais de cern anos 
o bispado da Bahia foi 0 unico existente. Somente urn seculo 
depots foram criadas outras tres dioceses: Pernambuco (676), 
Rio de Janeiro (676) e Maranhao (677). Essas tres dioceses 
foram constituidas na mesma epoca, ja no ultimo quartel do 
seculo XVII. 

Durante a primeira metade do seculo XVIII se estabelecem 
rnais tres dioceses: Para (719), Mariana (745) e Sao Paulo 
0745L 

E nao se criou mais nenhuma diocese ate a Independencia 
do Brasil. Desse modo, 0 Brasil chega ao termino de tres seculos 
de vida colonial com apenas sete bispados. 

A extensao dessas dioceses era muito ampla, dando poucas 
condicoes a seus prelados para exercerem suas obrigaeoes pas
torais. A diocese do Para compreendia toda a regiao amazonica, 
a diocese de Pernambuco abrangia to do 0 nordeste, a diocese 
de Mariana se prolongava pela regiao centro oeste, e a diocese 
do Rio de Janeiro se estendia a todo 0 sul do pais. 

§ 2. OUtro aspecto importante a ser ressaltado sao as longas 
vacancias entre urn bispo e outro, quer por raz6es politicas 
que retardavam a nomeacao do sucessor, quer porque diversos 
bispos tomavam posse por procuracao, vindo as dioceses bern 
mais tarde; alguns, alias, nao chegaram sequer a assumir pes
soalmente 0 governo da diocese. 

As vacancias entre os primeiros bispos da Bahia sao de 
tres a quatro anos, sendo que ap6s D. Marcos Teixeira 0 Brasil 
fica dez anos sem bispo porque seu sucessor D. Miguel Pereira 
nao chegou sequer a vir para 0 Brasil. 

Ap6s D. Pedro Sampaio, que governou a diocese de 1634 
a 1649, se excetuarmos a curta permanencia de D. Estevao dos 
Santos (dois meses apenas), a Bahia so tera bispo residente 

173 



em 1683, isto e, 34 anos depois. A principal razao dessas longas 
vacancias no secure XVII se deve ao periodo de dominio es
panhol e as sucessivas lutas de Portugal para recobrar a pr6
pria independencia. 

§ 3. Na diocese do Maranhao, dos quatro bispos eleitos 
no seculo XVII, apenas dois tomaram posse. 

Durante 0 seculo XVIII, 0 bispado do Maranhao caracteri
zou-se por longas vacancias. Apenas seis bispos governaram 
efetivamente a diocese nesse periodo: tres na primeira metade 
e tres na segunda. 

Decorreram 17 anos desde que D. Tim6teo abandonou a 
diocese em 1700 ate a vinda do sucessor D. Jose Delgarte; e ap6s 
a morte deste, novamente a diocese ficou vaga por 14 arras. 

Desse modo, 0 bispado ficou sem pastor durante 31 anos 
na primeira metade do seculo, e as vacancias na segunda metade 
atingiram urn total de 32 anos. 

Em sintese: no seculo XVIII a diocese maranhense ficou 
sem bispo residencial 63 anos, e teve a presenca episcopal ape
nas durante 37 anos. 

Tais vacancias prolongadas foram motivadas por quest6es 
de ordem politica principalmente: dissentimentos entre a Coroa 
portuguesa e a Santa Se, e a atltude regalista do marques de 
Pombal. Eram, alias, as consequencias tnevttaveis do regime 
de padroado. 

§ 4. No bispado do Para as vacancias foram menos pro
longadas do que no Maranhao. Houve cinco anos de sede vaga 
entre a criacao da diocese e a chegada do primeiro bispo, 
e a seguir demorou seis anos a posse do segundo bispo. 

Durante 0 seculo XVIII a diocese do Para ncou vacante 
num total de 24 anos. 

Na diocese do Rio de Janeiro, 0 primeiro bispo so tomou 
posse pessoalmente em 1782, e ap6s oito anos foi chamado 
para Portugal, la ficando ate 0 fim do seculo, 

A diocese de Olinda ficou vaga durante dez anos ap6s a 
morte de D. Manuel, em razfio das divergencias entre Portugal 
e a Santa Se nas primelras decadas do seculo XVIII. 

Ap6s a morte do primeiro bispo de Mariana a diocese 
ficou vacante por 16 anos, pois nem 0 segundo bispo nem 0 

terceiro chegaram a tomar posse. 
Como se ve, 0 panorama geral das vacancies e bastante 

relevante. 
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3. PRELAZIAS DO RIO DE JANEIRO E PERNAMBUCO 

§ 1. Convem no tar que no Rio de Janeiro e em Pernambuco 
foram instituidas prelazias antes da erecao das respectivas 
dioceses. 

A prelazia do Rio de Janeiro foi erigida em 1576 e per
durou por urn seculo ate a criacao do bispado do Rio de Janeiro. 

Impressiona sobretudo a vida atribulada dos prelados do 
Rio de Janeiro. 1 A razao fundamental advinha da pr6pria ins
titulcao do regime de padroado, com bastante confusao entre 
os limites da autoridade civil e eclesiastica. Esta confusao se 
acentuou no Rio de Janeiro, pois a divisao do Brasil em dois 
governos, norte e sul, foi mantida com intermitenclas. Assim 
sendo, com trequencia 0 prelado se imiscuia em problemas de 
ordem secular. Nesse caso, porem, havia sempre possibilidade 
de apelo ao governo da Bahia ou diretamente a El-Rei. No 
Rio os prelados assumiram 0 governo politico na pratica, nem 
sempre porem de direito, donde decorriam constantes conflitos. 
Diversa era a posicao dos bispos da Bahia, que algumas vezes 
assumiram 0 governo interino com carater oficial. 

§ 2. Motivo de series atritos no governo de quase todos 
os prelados do Rio de Janeiro foi a questao da liberdade dos 
indios, defendida pelos jesuitas, com 0 apoio da Coroa. Prin
cipalmente em Sao Paulo a questao vinha sempre a tona; to
mando posicao em favor da liberdade dos indios, facilmente 
os prelados indispunham os anlmos dos paulistas. 

Outra causa de disc6rdia eram as exigencias dos prelados 
para a moralizacao dos costumes. A cobranca de taxas e multas 
como penalidades eclesiasticas gerou tambern nao poucos atritos. 

Embora com amplos poderes, 0 fato de nao se revestirem 
da dignidade episcopal diminuiu 0 prestigio do prelado junto a 
populacao, 

Em geral os prelados do Rio de Janeiro eram homens de 
cultura, porem mais ciosos de seus direitos e prerrogativas 
do que empreendedores de verdadeira acao pastoral. A pr6pria 
instabilidade de seu governo e a rigida oposlcao encontrada 
sao as causas provaveis das Iimitacoes na agao eclesiastica. 
Entre os prelados do Rio de Janeiro merece destaque especial 
a figura de Lourenco de Mendonca, digno de urn ensaio ou 
monografia especial.' 

§ 3. A prelazia de Pernambuco teve vida eremera. Instituida 
em 1614 por Paulo V, teve urn unico prelado, pois em 1624 
Urbano III revogou 0 decreta de seu antecessor, e aquelas 
regi6es passaram de novo a jurisdicao eclesiastica da Bahia. 
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Em 1745 a mesma bula que criou as dioceses de Mariana 
e de Sao Paulo erigiu tambem as prelazias de Golas e Cuiaba, 

Ambas as prelazias ficaram praticamente vagas durante 0 

seculo XVIII. 
Os dois unicos prelados nomeados para Golas, ja no tempo 

de D. Maria I, renuneiaram a vir ao Brasil e assumir a prelazia. 
Para a prelazia de Cuiaba houve a nomeacao de urn iinico 
prelado, D. Jose de Azeredo Coutinho, que foi transferido a 
seguir para Golas, e nao chegou a tomar po sse de nenhuma 
das duas prelazias. 

4. ZELO PASTORAL DE ALGUNS BISPOS 

§ 1. Nao obstante a preeariedade das condicoes existentes 
no Brasil colonial, alguns bispos deeidiram tomar a peito a 
reforma tridentina quer com visitas pastorais, quer tentando 
a criacao de seminaries ou a realizacao de sinodos diocesanos. 

Ja 0 segundo bispo do Brasil, conforme 0 testemunho de 
Anchieta, nao 56 se empenhou nas visitas pastorals, como che
gou mesmo a realizar urn sinodo com 0 seu clero. 

D. Pedro Leitao, tambem cldrigo, foi 0 segundo bispo e veio em 1559. 
Este visitou tod a a costa do Brasil. crismando e dando ordens, e muitas 
vezes visitando as ald eias dos indi os cris taos, e batizava e casava mu ltos 
par 51 mesmo e lhes ere. mui to afeicoado, ajudando multo sua conversao 
e conservacao. No seu tempo se fez urn stnodo, no qual nao se acharam 
senao as seus clerigos, nenhum dos quais era letrado. AIRumas constituicoes 
se fizeTam nele, posto que em todo a Brasil sempre se guardaram as de 
Llsboa, ordenando alguns dias santos de novo.' 

o autor do Tratado de Algumas Coisas Noidueis do Brasil 
fez desse bispo este conciso elogio: 

D. Pedro Leitiio, bispo 14 anos, veio na era de 59, ajudou mats que 
todos a Cristandade. 

Merece referencia tambem 0 quarto bispo do Brasil, D. 
Constantino Barradas, que tambern procurou organizar Consti
tuicoes para 0 bispado da Bahia. Em 1605 D. Barradas irnpos 
a observancia de alguns artigos, Mas como as constituicoes 
nao foram impressas, sua observancia caiu em desuso, con
tinuando a vigorar no Brasil as Constituicoes de Lisboa. 

§ 2. A figura mais conheeida entre os bispos da Bahia no 
seculo XVII e D. Marcos Teixeira, por sua atuacao na guerra 
contra os holandeses. 
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Tudo procedia dos merecimentos de seu born capitao e santo prelado, 
porque enquanto eles com armas combatiam 0 inimigo, ele dizia missa 
todos os dias, e em ora cao qual outro Moises, com Iagrtrnas e suspiros 
lhes negociava 0 favor do ceu para alcancar vitorias quase milagrosas em 
todas as ocasi6es em que entravam.> 

D. Frei Manuel da Ressurreicao, arcebispo da Bahia, faleceu 
em 1691, exatamente quando realizava a visita pastoral nas 
provincias do sul. 

Seu sucessor, D. Joao Franco de Oliveira, foi 0 primeiro 
ate entao a enfrentar as dificuldades de uma viagem pelo inte
rior, passando a visitar as paroquias do rio Sao Francisco. 

§ 3. A figura mais destacada do arcebispado da Bahia no 
seculo XVIII e D. Sebastiao Monteiro da Vide. De salida for
macae juridica, planejou inicialmente a realizacao de urn con
cilio provincial. Dada porem a ausencia do bispo do Rio de 
Janeiro, contentou-se com urn sinodo diocesano onde se pro
mulgaram as Constiiuicoes Primeiras do Arcebispado da Bahia. 

Essa foi a unica legislacao eeleslastica elaborada no Brasil 
durante 0 perfodo colonial. Segundo Joao Camillo de Oliveira 
Torres, a importancia dessas constituicoes merece ser relevada 
porque 

a sociedade brasileira antiga era essencialmente sacral; as leis da Igreja eram 
oficialmente reconhecidas pelo Estado e tinham vigencia plena.' 

Todavia, essa iniciativa de implantacao do espirito triden
tino, no qual se inspiravam as constiturcoes, nao teve seqtien
cia, pois 0 sucessor de Dom Sebastiao, D. Luis Alvares de Fi
gueiredo, era pessoa voltada para interesses arqueol6gicos. 

§ 4. No Maranhao, os dois bispos que governaram a diocese 
no seculo XVII tiveram alguma acao pastoral. D. Gregorio dos 
Anjos fez visita pastoral na capitania do Para, e D. Tim6teo 
do Sacramento empreendeu uma acao -pela reforma moral dos 
costumes. 

Figura importante no seculo XVIII e D. Manuel da Cruz, 
um dos primeiros bispos a pensar seriamente na institulcao 
dos seminaries. Deixou a ideia lancada no Maranhao e a rea
lizou concretamente na diocese de Mariana, da qual foi eleito 
o	 primeiro bispo, 

No bispado de Olinda merece relevo D. Matias de Figueiredo, 
que assumiu a diocese em 1688. Loreto Couto nos apresenta 
obispo como a figura mais importante desse tempo, colocando 
em relevo as reformas realizadas e as visitas pastorais por ele 
feitas. 
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D. Francisco de Lima, seu sucessor, apesar dos 70 anos, per
correu a diocese de Pernambuco ate 0 sertao para agremiar 
indios, preocupando-se com sua catequese. 

No seculo XVIII destaca-se em Olinda a figura de D. Jose 
Fialho, bispo reformador de notavel zelo apost6lico.· 

D. Frei Francisco de Sao Jeronimo e 0 primeiro bispo do 
Rio de Janeiro no seculo XVIII. 

A prudencia e 0 zelo com que promoveu a mstrucao e moraltzacao 
do clero granjearam-lhe a estima e veneracao de toda a diocese.' 

as dois bispos seus sucessores D. Antonio de Guadalupe 
e D. Joao da Cruz distinguiram-se pelas visitas pastorais pelos 
territories das Minas Gerais. 0 primeiro demorou-se dois anos 
por Ia, 0 segundo tres. 

§ 5. No Para merece destaque D. Joao de Sao Jose Queiroz, 
que percorreu em visita pastoral 0 interior da diocese, subindo 
o	 rio Amazonas. A narracao desta visita esta impressa. 

Provavelmente a figura mais importante do episcopado do 
Para pOI' sua acao pastoral seja D. Caetano Brandao, na se· 
gunda metade do seculo XVIII. 

Mesmo 0 bispo D. Miguel de Bulh6es, nao obstante sua 
atitude antijesuitica, tem uma concepcao pastoral bastante ni
tida, como se pode vel' pela carta escrita a Frei JOSe de Santo 
Antonio de Padua, 0 qual lhe propunha a aquisicao de titulos 
honorificos: 

Antes de principiar a ler esta carta de V. Paternidnde, venda pela 
assinatura do nome que era ditada por urn filho do grande patriarca 
Sao Francisco, e escrita a urn bispo missionario, julguei que acharia em 
cada expressao uma maxima evangelica, que, instruindo-rne no meu apos
t6lico oncio, me inspirasse celestiais ditames com que pudesse cabaimente 
desempenhar as duras obrigacoes do alto ministerio, de que indignamente 
me vejo encarregado; mas continuando a ler a mesma carta, acabei de 
convencer-me que tinha errado 0 meu pensamento ... 

Meu padre Jose, nao creia em tttulos, porque algumas casas conheco 
eu na Europa que, sendo tiatllares. nao sao as mais ilustres, e senao, 
diga-me V. Paterrridade, que eu consulto agora como religiose e teologo, 
que a<;ao reputaria V. Paternidade por mais louvavel nos prelados da Igreja, 
despenderern 0 patrim6nio de Cristo em remediar pobres ou em comprar 
titulos? 

Mas dlga V. Paternidade 0 que quiser, que eu sempre devo julgar que 
o mats nobre e autorizado titulo dos prelados e ser pai e protetor dos 
pcbres. 

Enfim, padre frei Jose, acabamos de nos convencer que honras sem 
fundamento solido das virtudes, titulos sern base fund amental dos rnereci
mentos mais inflamam que ucreditam; esta e nossa ilusac, entender que 
com a precisa capa dos ntutos ncam dissimulados os nossos defeitos.· 
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5. PREOCUPAc;6ES ADMINISTRATIVAS E POL1TICAS 

~ 1. 'Embora nao se 'Possam negar atividades 'Pastorais e 
mesmo zelo apostouco em alguns dos bispos do periodo colo
nial, a acao deles foi por demais absorvida pela propria estru
tura do padroado. 

Nas proprias visitas pastorais, evidenciarn-se mais atitudes 
administrativas e juridicas do que tipicamente apostolicas. 

Sao homens demasiado comprometidos com 0 regime politico 
para que possam de fato exercer uma acao de verdadeira reno
vacao espiritual no Brasil. 

Alem disso, diversos bispos do periodo colonial ocuparam 
posicao nitidamente politica, substituindo os governadores ou 
fazendo parte de juntas do governo interino. 

Assim 0 terceiro bispo do Brasil D. Antonio Barreiros faz 
parte de duas juntas do governo constituidas por ocasiao da 
morte dos governadores Lourenco Veiga em 1581 e Teles Barreto 
em 1587. 

Em 1687 Frei Manuel da Ressurreicao, arcebispo da Bahia, 
assumiu por dois anos 0 governo interino, pela morte de Matias 
da Cunha. 

Segundo a tradicao do arcebispado da Bahia, diversos bis
pos do seculo XVIII tambem exerceram 0 governo civil. D. 
Sebastiao Monteiro da Vide assumiu 0 governo interino por 
morte do governador D. Sancho de Faro. D. Jose Botelho exer
ceu 0 governo civil em 1755, substituindo no governo geral 0 

conde de Atougoia; D. Frei Manuel de Santa Ines substituiu 
na qualidade de presidente no governo da provincia a D. Anto
nio de Almeida Soares Portugal. Finalmente D. Antonio Correia, 
que tomou posse em dezembro de 1781, presidiu ao governo 
interino da Provincia na ausencia do marques de Valenca e de 
D. Fernando Jose Portugal. 

§ 2. Tambem em Pernambuco os bispos assumiram com 
Irequencia 0 governo civil. 

Em 1688 D. Matias de Figueiredo foi solicitado pela Camara 
de Olinda para substituir ao governador Fernao Cabral que 
acabava de falecer. D. Manuel Alvares da Costa teve que assu
mir 0 governo abandonado por Sebastiao de Castro Caldas na 
guerra dos mascates. D. Azeredo Coutinho, 0 ultimo bispo do 
seculo XVIII a governar a diocese de Olinda, teve tambem por 
algum tempo relevante participacao no governo civil. 

No Rio de Janeiro D. Antonio do Desterro Malheiros fez 
parte do triunvirato que assumiu 0 governo pela morte do 
conde de Bobadela em 1763. 
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Tambem 0 bispo de Sao Paulo, D. Manuel de Abreu Pereira, 
que entrou na diocese em 1797, foi varias vezes governador 
interino da capitania. 

6. SUJEIQAO DOS BISPOS A. AUTORIDADE CIVIL 

§ 1. Se de urn lade a participacao no governo politico signi
ficava alta consideracao pela dignidade episcopal, por outro 
lade, implicava num envolvimento profundo dos prelados na 
politica colonialista, da qual passam em certo sentido a serem 
defensores e porta-vozes oficiais. 

Nao faltaram evidentemente alguns bispos que protestaram 
ou simplesmente nao se conformaram com as imposicoes da 
metropole, ou tiveram dissensoes com os governantes no Brasil. 
Alguns bispos foram ate chamados a Portugal para prestar 
contas de sua atuacao ou simplesmente afastados da sede epis
copal e exilados. 

Por outro lado, a estrutura do regime nao era questionada 
pelos bispos, pois a dependencia do rei de Portugal como ehefe 
religioso era bern maior do que a vinculacao com a Santa Se , 

Ja 0 primeiro bispo do Brasil, Pedro Fernandes Sardinha, 
devido a atritos eom 0 governador Duarte da Costa, foi cha
mado a Portugal ap6s quatro anos de governo apenas, naufra
gando na viagem em 1556. 

Tambem 0 primeiro bispo que fixou residencla no Rio de 
Janeiro, D. Jose de Barros Alarcao, teve que ir a Portugal para 
justifiear suas atitudes, conforme a seguinte resolucao regia: 

Ao bispo rnando escrever que usando da licenca que the tenho concedido 
venha a este reino, 0 que executara infalivelmente. Lisboa , 23 de janeiro 
de 1690. Rei. 

Em 1711 0 bispo de Olinda D. Manuel Alvares da Costa. 
pela posicao assumida na guerra dos maseates em favor dos 
brastleiros, foi deportado para 0 Ceara. 

Em fevereiro de 1767 era tambem ehamado a Portugal 0 

btspo do Maranhao D. Antonio de Sao Jose, da Ordem de Santo 
Agostinho, por ter resistido a Pombal. Foi alias urn dos poucos 
bispos dessa epoca a ter essa coragem, Par essa razao roi 
obrigado a se reeolher no convento de sua ordem em Leiria. 

Outro prelado a sofrer as pressoes do regalismo foi D. Joao 
de Sao Jose Queiroz, bispo do Para, chamado a Portugal em 
1763. 
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§ 2. Com a reforma pombalina na segunda metade do 
seculo XVIII 0 regalismo passa a ser a mentalidade dominante, 
e a vinculacao dos bispos ao poder civil se torna mais patente. 

Assim, em 1780 0 desembargador Jose Joao Teixeira Coelho 
em sua instrucao para 0 governo da capitania de Minas Gerais 
lamenta que os bispos de Mariana ousem prover as par6quias 
da diocese, usurpando assim os direitos de D. Maria 1. 

:E certo que Sua Majestade, como Gra-Mestre da Ordern de Cristo, e 
Prelada Ordinaria, que se reputa como patriarca ou bispo, e como tal lhe 
compete nao 56 prover as igrejas ultramarinas de vigarlos colados, mas 
tambern 0 nomear vigarios encomendados para elas, enquanto estao vagas, 

Multo expressiva e tambern a carta regia dirigida pela corte 
portuguesa ao capitao general da capitania da Bahia, Francisco 
da Cunha Menezes, datada de 1800, onde ao mesmo tempo que 
se recomenda a deferencia para com a dignidade dos prelados, se 
recomenda exigencia em sua submissao aos direitos reais, ao 
mesmo tempo que se insinua a religiao como instrumento de 
pacificacao politica. 

A religiao dada por Deus ao homem para sua consolacao e sem dtivida 
o melhor e mais seguro meio de conservar a tranqUilidade e subordinacao 
necessaria entre os povos, e assim, por este motive, como razao da qualidade 
que me e inerente de defensor e protetor da Igreja, 'lOS recomendo nao 
s6 que facats respeitar a mesma religiao, mas tambern que, mostrando 
a maior dererencia para os prelados da Igreja, os auxilieis com aquelas 
providencias que eles justamente solicitarern de vossa parte e que forem 
indispensaveis para conservar 0 respeito devido 11 mesma Igreja e aos seus 
ministros, e para zelar sem violencia a permanencia e conservacao dos 
bons costumes, de que nao depende menos do que de habels leis , a prospe
ridade e felicidade dos Estados. Portanto confio que com a vossa pessoal 
conduta nao s6 dareis a tao louvaveis principios 0 mais s6lido fundamento, 
mas tambem 'lOS proporeis zelar a minha soberana autoridade, nao consen
tindo que debaixo de aparantes pretextos do born service de Deus e da 
Igreja, se violern os meus reais direitos, de que por uma parte vern a 
resultar graves inconvenientes ao meu real servico, e pela outra se suscitam 
graves perturbaeoes e escandalos nocivos ao mesmo service de Deus e da 
Igreja.·	 . 

E pois sob esse espirito regalista dominante que exerceram 
suas atividades pastorais os bispos do Brasil durante 0 periodo 
colonial. 
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CAPiTULO V 

CLERO 

NESTE ITEM enfocaremos apenas a situacao do clero secular 
durante a perfodo colonial. 

1. CARACTERfSTICAS DO CLERO 
NO PER10nO COLONIAL 

§ 1. 0 primeiro aspecto que marca a clerigo no periodo 
colonial e seu carater de funcionario eclesiastico. Como regra 
geral, a sacerdocio e considerado nessa epoca como uma pro
Iissao, urn oficio au uma carreira a qual a pessoa se dedica 
em modo analogo as demais protissoes entao existentes. Rece
bendo a congrua do governo, a padre passa a ser considerado 
como um functonario publico incumbido de exercer as runcoes 
Iittirgicas proprias do catolicismo, que era a religiao oficial da 
sociedade colonial. Nao havia preocupacao com a evangelizacao, 
catequese e conversao do povo, pais se supunha que a fe Iazia 
parte da propria tradieao cultural lusitana, cuja ortodoxia era 
mantida pelo tribunal da inquisicao. 

Poucos sao as padres que durante essa epoca se des tacam 
par sua atividade pastoral, como a padre Angelo Siqueira, ja 
em meadas do seculo XVIII. 

§ 2. Em geral a rormacao teol6gica dos clerigos era bas
tante limitada. Mesmo as que tinharn oportunidade de receber 
formacao mais cuidada nos colegios dos jesuitas nao tinham 
posteriormente oportunidade de se atualizar, dadas as distancias 
e dificuldades de se ter em maos qualquer tipo de literatura 
durante a perfodo colonial. No sertao, numerosos clerigos ape
nas sabiam a essencial para a admlnistracao dos ritos da fe 
catolica. Muitos viviam completamente alheios a qualquer atua
lizac;ao eclesiastica, conservando apenas a pouco que haviam 
aprendido na epoca da recepcao das ordens sagradas. 

§ 3. Nao obstante, a nfvel de cultura geral dos clerigos e 
ainda bastante elevado com relacao a populacao em geral. 
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Escreve Eduardo Prado: 
o que ocorreu na Europa medieval se repetiria na colonizaeao do Brasil: 

a batlna se tornaria 0 refugio da inteligencia e da cultura; e isto porque e 
sobretudo ern tal base que se faria a selecao para 0 clero. Ele fol assim, 
durante a nossa fase colonial, a carreira intelectual por excelencia, e a 
uni ca de perspectivas amplas e gerais; e quando, realizada a Independencia, 
se teve de recorrer aos nacionais para preencher os cargos politicos do pais, 
e sobretudo nele que se recrutarlio os candidatos . 1 

§ 4. E muito comum que durante 0 periodo colonial os 
clerlgos sejam absorvidos por atividades profanas, seja de 
carater comercial, seja de participacao politica. As congruas dos 
clerigos nunca foram elevadas no periodo colonial. Era comum 
portanto que aqueles que desejassem levar uma vida de maior 
conforto se dedicassem a criacao de gado ou a algum tipo de 
comercio, A partir do seculo XVIII, especialmente nos centros 
urbanos, muitos clerigos se envolvem em atividades politicas, 
sob a influencia das Ideias liberais e iluministas. 

§ 5. 0 clero de Portugal nos seculos XVI e XVII nao pri
maya pela vida moral. E e de la que vinha 0 maior contingente 
de clerigos para a colonia brasileira. Acresce que a vida na 
nova terra oferecia grandes dificuldades para a manutencao de 
rigidas normas morais. Liberdade, promiscuidade e relaxamento 
moral marcavam a sociedade colonial, onde ainda nao se con
seguira impor os padr6es de vida europeus. :A facilidade de rela
goes sexuais com indias e negras e geral em toda a colonia, 
e os elementos do clero deixam-se envolver por esse clima de 
permissibilidade. 

2. SITUAQAO DO CLERO NO SECULO XVI 

§ 1. Ao chegar ao Brasil em 1549, os jesuitas passam a 
denunciar repetidamente a decadencia moral do clero primitivo. 
Escrevendo de Pernambuco em 1551, N6brcga afirma: 

Nesta cap ltanin se vivia multo seguramente nos pecados de touo 0 
genero, e tinham 0 pecar por lei e costume; os mais ou quase todos nao 
comungavam nunca, e a abs olvicao sacr amental a recebium perseverando 
em seus pecados, Os eclcsiasticcs que achei, que sao cinco ou seis, viviam 
a rnesma vida e com mais asnandulo, e alguns apostatas, e por todos 
assim viverem nao se estranha pecar. 

Escreve Nobrega em outra carta: 
eli M clerigos, mas e a esc6ria que de hi vern .. . Nao se devia consennr 

embarcar sacerdote sem ser sua vida muito aprovada, porque est es destroem 
quanto se edifi ca. 2 

§ 2. Esta situacao leva 0 superior dos jesuitas a escrever 
ao Padre Geral da Companhia solicitando a vinda de uma auto
ridade eclesiastica: 
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Dos sacerdotes ouco coisas 'feias: parece-me que devia V. Reverendisslma 
de lembrar a Sua Alteza urn vigario geral, porque sei que mais movers 
o temor da justica que 0 amor do Senhor.' 

E em outra oportunidade Nobrega acrescenta: 

~ muito necessario ca urn bispo para consagrar 6Ieos . .. ou ao menos urn 
vigario geral para castigar e emendar grandes males que assim no eclesias
tico como no secular se cometem nesta costa; porque os seculares tomam 
exemplo dos sacerdotes, e 0 gentlo de todos.> 

As esperancas de Nobrega porem nao se realizaram sequer 
com a vinda do primeiro bispo D. Pedro Sardinha, pois os 
clerigos que vieram com ele nao eram os melhores. Em carta 
a Tome de Sousa em 1559 Nobrega se refere a essa situacao 
dolorosa: 

Obispo, posto que era muito zelador da salvacao dos cristaos, fez 
pouco porque era so, e trouxe consigo uns clerigos por companheiros que 
acabaram, com seu mau exemplo e mal usarem e dispensarem os sacra
mentos da Igreja, de dar com tudo em perdicao ... introduziram na terra 
estarem clerigos e dignidades amancebados com suas escravas, que para 
esse efeito escolhiam as melhores e de mais preco .. . Melhor nos fora que 
niio vieram ca.' 

§ 3. A situacao global do clero diocesano no seculo XVI 
e analisada de forma bastante incisiva por frei Odulfo, estu
dioso dos prim6rdios da Igreja do Brasil: 

Acerca do clero paroquial desta epoca, impoe-se urna conclusiio de que 
nao brilhou pela virtude nem pelo zelo das almas. Mas e inegavel que 
essas deficiencias em parte correm por conta das condicoes menos favoravels 
do tempo, do meio , de sistema colonial. 0 Brasil naquele tempo era 
pouco conhecido no reino e, menos ainda prezado, de modo que niio 
era facil encontrar quem desse 0 nome para tal ernpresa. ~ de presumir 
por isso que resolv lam embarcar-se somente clerigos que na patrla niio 
conseguiram colocar-se convenientemente. Destes nao se podia esperar que 
se apegassem a uma terra onde faltava todo 0 bem-estar e tudo ainda 
estava por fazer. 0 certo e que nao pequena parte deles veio para 0 

Brasil com 0 prop6sito de, ap6s fazerem algumas economias, voltarem 
para 0 reino. 

o sistema fez com que pratlcamente nao passassem de funcionarios 
ptiblicos da metr6pole ou da capltania que os nomeava e pagava. Faziam 
o que era de obrigacao, quer dizer, conforme os ideais da epoca, batizar, 
celebrar missa, desobrigar e casar . .. Era a fatal ganancia que a urn tempo 
tira 0 zelo das almas e a connanca dos fieis e que sempre tern constitufdo 
urn dos mais graves estorvos a urn apostolado proficuo ... Ora, nas pri 
mitivas par6quias do Brasil, ao menos nas maiores, nao havia falta de 
padres que abrissem aos fieis as fontes sacramentais da salvacao e santi
ficac;:ao, mas 0 que faltava era santldade do ministro.· 

3. MIGRAQA.O DE CLERIGOS POUCO DIGNOS 

§ 1. A migracao de clerigos pouco dignos e constante durante 
todo 0 perfodo colonial. 
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Em 1656, em amplo relat6rio apresentado a EI·Rei sobre 
o clero do sul do Brasil, 0 administrador da prelazia do Rio 
de Janeiro Padre Antonio de Marins Loureiro afirma: 

Alguns que vern desterrados dessa corte sao tao indignos que lhes 
estivera muito melhor tratarem de outra protissao em que, com menos 
escandalo, pudessem seguir 0 ditame de suas inclinacoes: de que e bastante 
exemplo urn que S. Majestade foi servido mandar para estas partes, por 
turbulento e valente, que fora mais necessario nas fronteiras ou na fndia, 
onde melhor exercitava bizarrias e desgarros de soldado que a compostura 
do habito de Sao Pedro. Ou em algumas partes mais remotas, donde a mesma 
lirnitacao da terra os obrigasse a reprimir suas acoes, melhor que no 
Brasil; porque as convenienclas que aqui acham por suas ordens de que 
eles tao mal sabem usar, dao mais lugar a que vivam com mais largueza 
e dissolu<;ao.' 

Segundo Marins Loureiro, portanto, a pr6pria dignidade 
sacerdotal servia de abrigo para 0 desregramento moral do 
clero. 

§ 2. 0 seculo dos descobrimentos das Minas viu uma ver
dadeira migracao de padres e religiosos aventureiros vindos 
tanto de Portugal como de outras partes do Brasil. Em seu 
estudo sobre a hist6ria religiosa de Minas Gerais no seculo 
XVIII, Jose Carrato assim conclul sua analise sobre 0 clero: 

o padre das Minas, como se ve, nao leva seu trem de vida multo 
diferente de qualquer homem do seculo. E, tantas vezes, apenas urn homem 
de batina. Quando a usa . . . 0 sacerd6cio nao e urn apostolado, e uma 
proftssao como qualqu er outra .. . Ele e 0 filho-padre - fatalidade imposter
gavel de legado familiar ou irresistivel vontade materna, a vontade daquelas 
implacavets viuvas do sertao brasileiro - que vai se tomar urn desses 
muitos vigarios displicentes da t greja mine ira. Esses parocos negligenciam 
a seu dever de combater os viclos, de verberar os abusos, de explicar a 
dou trina, de inculcar a bem e a virtude segundo a rorrnuia prescrita pelos 
canones da Igreja.· 

4. DIFICULDADES PARA A FORMAQAO DO CLERO 

§ 1. 0 mimero limitado de dioceses e as longas vacancias 
de bispos dificuItava a formacao eclesiastica e as pr6prias orde
nacoes sacerdotais. 

Em setembro de 1631 0 Dr. Lourenco de Mendonca, admt
nistrador da prelazia do Rio de Janeiro, em Memorial dirigido 
a EI·Rei, solicitava permissao para enviar os ordinandos ao 
Rio da Prata, Tucuma e Paraguai, urgindo a necessidade da 
criacao do bispado do Rio de Janeiro: 

Afnstndos da diocese da Bahia, de cuio blspado, ha multos anos, por 
autoridade apostolica, a Instanctas dos Senhores Rei Pal e Av5 de Vossa 
Majestade foram afastados, vista como nfio podia 0 bispo acudir aos lugares 
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tao remotos, viarn-se os administradores foreados a envlar com suas cartas 
comendaticias os ordinandos por terra adentro pelo caminho de Sao Paulo 
ao Paraguai, e por la ao Rio de Janeiro, e 0 mesmo fazendo os religiosos 
da dita adrninistracao. A viagem da Bahia alem disso era longa, mais de 
300 leguas, e perigosa por motivos dos inimigos, e chegando Ill. quase sempre 
MO acham 0 bispo, 0 Brasil com mil e duzentas leguas tern urn s6 bispo 
e as vezes nenhum, Ao contrario, de Castela a viagem e mais segura, e 
tern bispos no Rio da Prata, Paraguai e Tucuma, faltando urn, M outros . . . 
Por tudo isso, e cousa muito necessaria, para descargo da consciencia 
de Vossa Majestade ... seja sagrado bispo 0 prelado administrador, embora 
sem cabido , como se usa em muitos lugares.· 

§ 2. Por outro lado, um documento do Conselho Ultramarino 
de Lisboa, datado de 23 de fevereiro de 1713, nos da noticias 
bastante reticentes sobre as ordenacoes sacerdotais no comeco 
do seculo em Pernambuco, em vista da ausencia dos bispos: 

Nesta corte se acharn, ha muito tempo, os bispos de Pernambuco e 
Angola, e as suas dioceses sem prelados que as hajam de pastorear, 
seguindo-se de sua falta grandes dan os esplrttuais, asslm na relaxacao dos 
costumes de suas ovelhas como nas demais desordens que costumam aeon
tecer na ausencia do seu verdadeiro pastor; nao sendo menos para lastimar 
os que comet em os eclesiasticos vendo-se sem bispo que os emende, tendo-se 
por noticia mui constante que 0 Cabido de Pernambuco ha ordenado urn 
excessivo numero de pessoas indignas do estado sacerdotal, 0 que tern 
causado grande escandalo naqueles povos e desconsolacao, e porque esta 
materia e grave, e convern muito ao service de Deus e de V. Majestade, 
que nao continuem estes desconcertos tao prejudiciais. ro 

§ 3. A escassez de prelados para atender a amplitude do 
territ6rio brasileiro constituia um dos elmentos para a deca
dencia moral do clero e da vida crista. 

A 12 de outubro de 1710 insistia Antonio Albuquerque de 
Carvalho, governador de Sao Paulo e Minas, na ideia de um 
bispo para Sao Paulo, alem do bispo do Rio de Janeiro, 

por nao ser posslvel a este acudir as obrigacoes do born Pastor de ovelhas 
tao distantes da sua presenca e que necessitam tanto do governo espiritual, 
por nao terem parocos capazes que lhes assistam e viverem tao soltamente, 
que, em lugar de lhes dar exemplo, lhes servem de escandalo, 11 

A 14 de margo de 1711 D. Joao V respondia mostrando-se 
ciente do pedido. 

Todavia, nada foi feito ate rneados do seculo, quando 0 

conde de Assumar passou a propor nao apenas urn bispado em 
Sao Paulo, mas outro em Minas, para evitar, dizia, "a grande 
dissolueao e distraimento dos eclesiasticos." 12 

5. 0 CLERO NA REGIAO NORTE 

§ 1. Com a expulsao dos jesuitas em 1759 e a crise dos 
seminaries en tao incipientes, a situacao do clero brasilelro tende 
apenas a agravar-se. 
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Bastante precaria e a situacao do clero no Para, onde diver
sos casos de padres descuidados de seus deveres e transgres
sores do celibato sacerdotal sao apresentados nos escritos de 
D. Frei .roao de Sao Jose Queiroz, bispo do Para (1760·1763): 

Antes, recebiam-se 14 moedas para por correntes os papers dum orde
nando, outros roubos precisos para sustentar amigas que ainda estando 
presas eram de noite visitadas. 

E ao padre Nazario de Morais escreve 0 bispo: 

Nao mais 0 chamarei ao service da igreja, vista a escandalosa inca
pacidade a que a desordem de beber e de viver tern reduzido em todo 
o estado a sua pessoa, prostituida a reputacao, como, nas ruas de Coimbra 
a do mais vil rnoco de mulas, ou neste estado a do indio mais perdido . . . 11 

§ 2. A situacao do clero do Maranhao, ao final do seculo 
XVIII, emerge do quadro apresentado pelo bispo D. Joaquim 
Ferreira de Carvalho no relatorio ao ministro D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, datado de 27 de novembro de 1799: 

Tenho passado pelo desgosto de nao achar neste bispado nem letras 
nem religiao nem costumes, e nao havendo as primeiras, a falta da segunda 
e da terceira e conseqiienc ia: sendo entre todos os mais escandalosos 
os eclesiasticos, que uma grande parte e destes capelaes de navios que, 
embarcando-se com esse titulo, apenas desembarcam, entranham-se pelos 
sertoes, que e precise depois violentar alguns clerigos da terra para irem 
suprir as suas vezes; e veja V. Excia . que doutrina ensinaram uns homens 
que sempre sao ignorantes ou que costumes formaram estes mesmos 
clerigos que de ordinarto fogem de seus bispados para escaparem do 
castigo que tem merecido! 

E em seguida acrescenta: 

Agora mandei que todos os clerigos que se achassem em meu bispado 
sem demiss6rias de seus prelados respectivos, dentro de urn ana se reco
lhessern aos seus bispados. Isto vai fazer barulho ate aos ouvldos de V. 
Excia ; mas eu nao fj:;:: rnais do que executar 11 lei estabelecida no Concilio 
de Trento. Tudo isto, senhor, me fa:;:: eonheeer a neeessidade de uma easa de 
educacao, onde se possarn rormar bons minlstros para a Igreja e boris 
cidad iios para 0 Estado, porque sendo 0 clero virtuoso e sabre, os povos 
serfio fhils e humildes." 

6. OS CLERIGOS NA REGIAO NORDESTE 

§ 1. Bastante deficiente apresenta-se tambem a formacao 
moral e cultural do clero no nordeste nas ultimas decadas do 
periodo colonial. 

Bastante sombrio e 0 quadro do clero cearense apresentado 
pelo historiador Raimundo Girao: 
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Recebendo congruas Irrisortas, erarn os padres Iorcados a procurar 
pronssoes mais lucrativas metendo-se as vezes ate demasiadamente nas 
competicoes politicas, e tornando-se na realidade, donas de fazendas de 
criar, Decaidos na maioria da dignidade e correcao do sacerdocio, esqueciam 
as suas obrigacoes e os interesses das suas paroquias, e para tanto concorria 
a sua formacao intelectual e moral, mandados muitos dales ao santuario 
por Imposicao 0.05 pais, vaidosos de ter urn "filho padre" . FreqUentando 
cursos aligeirados, para os quais faltava a verdadeira vocacao, faziam por 
fazer os votos sagrados, nem sempre respeitavam 0 da castidade, quantos 
deles constituindo familias de concubinas teudas e manteudas, Legitimavam 
geralmente os filhos, e sabe-se como inumeros destes vieram a ser nomens 
ilustres na vida publica e nas letras." 

§ 2. Tambem na Bahia os dados e intormacoes mostram 
um quadro analogo as demais provincias. 

Referindo-se ao fim do periodo colonial, 0 Pe. Fonseca Lima 
assim descreve a formacao do clero: 

o pensamento religioso caia pela dericiencia de selva que devia alimenta
10 e dar-lhe impulso. Nada havia que formasse 0 padre. Urn pouco de 
latim e 0 Larraga, estudos a correr, e nenhum esprrito eclesiastico. eram 
o tirocinio 0.05 ministros, sob cujos ombros pesavam os destines da Igreja. 1d 

Raposo de Almeida completa 0 quadro nos seguintes termos: 

o clero achava-se enredado no labirinto inexplicavel da politica, que 
era entao uma molestia social aguda, que ao depois se tern tornado enter
midade cronica. 

o povo estava estomeado do pasto espirttual, e rnuitas igrejas se 
achavarn acetalas por falta de paroco . . . 

Se os costumes do clero estavam derrancados, a sua instrucao ecle
siastica era quase nula, 0 padre naquele tempo era como urna especie de 
oficio, e nao uma vocacao, Os padres eram como capitaes ou baixas dos 
lugares, e acobertados pela sua influencia politica, menosprezavam e at e 
zombavam da disciplina e da autoridade diocesana. 11 

7. 0 CLERO NA REGIA.o CENTRO-OESTE 

§ 1. Na provincia de Minas Gerais, 0 baixo nivel do clero 
se evidencia desde 0 lnicio, com 0 ciclo do ouro. Para la acor
rem inumeros clertgos a busca das riquezas e com preocupa
gao pastoral muito limitada. Alem disso, dada a carencia de 
seminaries, as ordenacoes sacerdotais sao feitas sem muita 
selecao, 

Em 1780 0 desembargador Jose Joao Teixeira Coelho assim 
se manifesta a prop6sito do mau recrutamento do clerd: 

Desde a norneacao do bispo de Mariana, Dom Joaquim Borges de 
Figueiroa, se tern conferido ordem a urn grande numero de sujeitos sem 
necessidade e sem escolha. Tem-se visto alguns que, havendo aprendido 
oncios mecanicos e servido de soldados da tropa paga, se acham hoje 
feitos sacerdotes. 
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E prossegue em seguida: 

Tendo 0 Dr . Francisco Xavier cia Rua , governador que foi do bispado 
com procuracao do dito bispo, ordenado os sacerdotes que eram precisos, 
nao foi bastante para 0 Doutor Jose Justino de Oliveira Gondim, que lhe 
sucedeu, deixasse de ordenar em tres anos cento e urn pretendentes, dis
pensando sem necessidade em mulatismos e ilegitimidades. 0 Doutor Inacio 
Correia de Sa, que sucedeu a esse Jose Justino no govcrno do bispado 
ordenou oitenta e quatro pretendentes em menos de sete meses, entre eles 
um que era devedor da fazenda real. 11 

Nao obstante as observacoes do desembargador refletirem 
preocupacao politica, e evidente que essas ordenacoes em massa 
demonstram pouco cuidado na selecao dos candidatos. 

§ 2. Tambem em Goias era comum a violacao do celibato 
eclesiastico, designado pelo conego Fonseca e Silva como "levi
tisrno". 

Num grande contra-sense moral e real estranheza, vindo de epocas 
bern velhas, n~o era muito raro em Goias 0 levitismo. Sacerdotes de 
piedade, zelosos pela salvacao das almas, homens de Deus e ap6stolos cia 
caridade, completamente irregulares em face da disciplina da Igreja." 

Em resumo, nao resta duvida que, numa visao global, a 
situacao moral do clero brasileiro durante 0 periodo colonial 
deixava bastante a desejar. Nao obstante, essa situacao e bas
tante compreensivel dentro dos padroes de crtstandade em que 
fot implantado 0 catolicismo no Brasil. 
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CAPiTULO VI 

FORMA(:AO DE SACERDOTES 

Quando se analisa a formacao dos candidatos ao sacerd6cio 
durante 0 periodo colonial, urn fato se evidencia com bastante 
nitidez. Desde 0 inicio ate a epoca da expulsao coube aos [e
suitas a parte mais destacada na formacao do clero do Brasil. 

As demais ordens religiosas que desenvolveram relevantes 
atividades apostolicas, preocuparam-se quase exclusivamente, 
salvo raras excecoes, com a formacao dos candidat os para 0 

proprio instituto religioso. 
A Companhia de Jesus tinha uma estrutura mais aberta 

que the era proporcionada pelos colegios, fundados atraves de 
dotacoes regias. E os jesuitas abriam as portas desses educan
dartos para que religiosos de outras ordens e semi.naristas do 
clero secular pudessem ai completar seus estudos eclesiasticos. 

A formacao sa cerdotal durante 0 periodo colonial apre
senta quatro etapas principais de desenvolvimento historico: 
as confrarias dos Meninos de Jesus, os colegios dos [esuitas, os 
seminarlos clericais e os seminaries episcopais. 

1. AS CONFRARIAS DOS MENINOS DE JESUS 

§ 1. As confrarias dos Meninos de Jesus significaram urn 
primeiro ensaio para a solucao do problema das vocacoes sa
cerdotais em terras brasileiras. 

Logo ap6s a chegada ao Brasil, os jesuitas criaram em 
diversos colegios as confrarias dos Meninos de Jesus, que cons
tituiram os primeiros ensaios de seminaries menores no Brasil. 
Embora nao se destinassem especificamente a formacao sacer
dotal, dai sairam diversos candidatos ao estado eclesiastico. 

Datam de 1550 as prtmeiras tentativas dos jesuitas para 
a organizacao de internatos-seminarios. A iniciativa partiu do 
Fe. Manuel da Nobrega, aproveitando a chegada de urn grande 
numero de meninos ortaos de Lisboa, enviados para as pri
meiras escolas dos [esuitas. 

Aos orffios foram agregados meninos da terra. 
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Duas eram as finalidades precipuas desses internatos: pre
servacao moral dos jovens e preparacao de candidatos a vida 
religiosa e sacerdotal. 

A diretoria das confrarias dos Meninos de Jesus, consti
tuidas por leigos que proviam a subsistencia dos jovens, passou 
a ter certa intromissao na vida interna desses colegios-semina
rios. Por outro lado se verificou que a nova terra nao com
portava ainda iniciativas desse porte. Dai 0 grande surto inicial 
e ao mesmo tempo 0 rapido desaparecimento desse tipo de 
Instituicao. 

§ 2. Os colegios dos Meninos de Jesus foram criados em 
Salvador na Bahia, em Porto Seguro, em Vit6ria, em Sao 
Vicente; e se pensou tambem em Pernambuco. Tiveram vida 
etemera, geralmente na decada de 1550-1560. 

Essas confrarias formaram as primeiras vocacoes sacerdo
tais do Brasil. 

Escreve Serafim Leite: 

As confrarias, seminarios do Menino Jesus e os colegios, tinham 0 fim 
de educar; nao excluiam 0 de despertar nas almas generosas da mocidade 
urn ideal mais alto. 0 apego dos meninos aos padres, quer fossem meninos 
indios, quer mamelucos ou filhos de portugueses, sugeriu a ideia de que 
estas criancas se transformariam em apostolos de Cristo solidamente for
mados. Foram esperaneas que murcharam quase todas em flor. A falta de 
resguardo, a ausencia de tradio;;ao e ambiente catolico como substrato e 
sustentaculo dessas voca coes: por outro lado, os alicientes imorais que 
surgiram por tod a a parte fizer am gorar muitos casos que se apresentavam 
prornetedores. Daqui uma serie de preocupacoes que garantissern a maior 
eficiencia na escolha, 1 

2. OS COLEGIOS DOS JESUfTAS 

§ 1. Fracassada a primeira experiencia de rorrnacao sacer
dotal, iniciou-se uma segunda etapa que passou a ser minis
trada diretamente nos colegios dos jesuitas. 

De 1560 ate meados do seculo XVIII os colegios tornaram
se os centros de Iormacao sacerdotal da maior parte do clero 
brasileiro. Nao havendo nessa epoca outras escolas ou colegios. 
os jesuitas recebiam tambern alunos que nao aspiravam ao 
ministerio sacerdotal. 

o quadro geral dos estudos abrangia tres niveis: curso 
elementar, curso de letras humanas, correspondendo ao curso 
medic, e curso de artes, equivalente a urn curso de nivel superior. 

Para os candidatos ao sacerd6cio havia urn curso de teologia, 
abrangendo a teologia moral e a teologia especulativa. 
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§ 2. Durante 0 seculo XVI foram fundados tres coleglos 
de grande importancia na area educacional: 0 colegio da Bahia, 
o colegio do Rio de Janeiro e 0 colegio de Olinda. 

o curso de teologia iniciou-se em Salvador em 1572. Para 
os alunos externos, 0 curso foi aberto em 1575. Com a reorga
nizacao do colegio de Salvador, passaram tambern a freqtientar 
as aulas de latim a partir de 1577 os capelaes da Se, ou seja, 
os seminaristas do clero secular. 

Ravia assim no colegio da Bahia duas classes de estudantes: 
os internos, seminaristas candidatos para a Companhia de 
Jesus; e os externos, dos quais alguns se destinavam ao clero 
secular, e outros simplesmente se formavam para profiss6es 
civis e liberais. 

o colegio do Rio foi aberto em 1573, com curso elementar 
e a seguir humanidades. Em 1662 ja se considerava 0 colegio 
do Rio 0 mais prospero do Brasil. 

o terceiro grande centro de estudos fundado no seculo XVI 
e 0 colegio de Pernambuco. A Iundacao foi aprovada por alvara 
regie de janeiro de 1576, e nesse mesmo ana lnaugurou-se 0 

curso de cas os de moral com a presenca do bispo D. Antonio 
Barreiros. 

Importancia bern menor tiveram dois outros colegios fun
dados ainda no seculo XVI: Sao Paulo e Vit6ria. 0 colegio de 
Sao Paulo so veio a ter curso de filosofia em 1677, e em Vit6ria 
o curso de humanidades so comecou em meados do seculo XVII . 

§ 3. Durante 0 seculo XVIII surgem tres outros colegios 
-de grande Importancia na area educacional do Brasil: 0 colegio 
do Recife, 0 colegio Maximo do Maranhao e 0 colegio Santo 
Alexandre no Grao-Para. 

o colegio do Recife foi fundado em 1677, e assumiu impor
tancia sempre maior na medida em que Recife passava a sobre
pujar Olinda. 

Foi Antonio Vieira quem iniciou a campanha para qu e os 
jesuftas tivessem estudos de formacao clerical no Maranhao. 
Em car ta de 21 de margo de 1661, escreve ele ao superior geral: 

Digo que em termos de estudo no Maranhao e omnino necessario. e 
mul to conveniente, e nao so possivel, mas facil. 

Na rnissao do Maranhao apareciam candidatos ao sacer
d6cio entre os pr6prios alunos de humanidades. Mas somente 
em 1688 foram inaugurados os cursos de teologia moral, ini
ciando-se assim os estudos de formacao sacerdotal no Maranhao. 

Fundado em 1653, 0 colegio de Santo Alexandre do Grao
Para. manteve apenas aulas de filosofia e teologia moral durante 
o seculo XVII, ficando 0 curso de teologia especulativa excluslvo 
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do Maranhao. No colegio do Para, freqtientavam as aulas dos 
jesuitas os padres mercedarios e outros clerigos seculares. 

Numa consulta do Conselho Ultramarino de 30 de janeiro 
de 1689 existe a seguinte referencia aos colegios dos [esuitas: 

Podiam afirmar a V. Majestade eram 0 seminario de que swam os 
melhores sujeitos que povoam os conventos, e autorizam os conventos das 
mais religi6es que havia no Estado, em grande gl6ria da Companhia e 
consolacao de seus povos, 2 

3. OS SEMINARIOS ECLESIASTICOS 

§ 1. Os colegios dos [esultas nao eram centros especificos 
de formacao sacerdotal. 

A partir de fins do seculo XVII a iniciativa da fundaQ8.o 
de seminaries eclesiasticos e retomada com grande impulso. 

Quatro nomes se destacam nessa preocupacao especifica 
com a educacao da juventude para 0 ideal sacerdotal: Barto
lomeu de Gusmao e Gabriel Malagrida, jesuitas, Angelo de 
Siqueira, sacerdote do clero secular, e 0 irrnao Joaquim do 
Sacramento. 

Coube ao Pe. Bartolomeu a in iciativa pioneira, com a fun
dacao do serninario em Belern de Cachoeira, em fins do se
culo XVII. 

No regulamento do seminario, 0 primeiro escrito no Brasil, 
le-se no artigo 10: 

o fim deste seminarto e criar os meninos em santos e honestos cos
tumes, principalmente no temor de Deus, e Inclinacao as coisas espirituais, 
a fim de sairem no diante boris cristaos. Alem disso, hao de aprender a 
ler , escrever, contar, gramatica e humanidades, e nao se lera curso de 
filosofia; e nas doutrinas que se fazem nos domingos, se ha de procurar que 
aprendam os misterios da ft! com inteligenc ia. 3 

Do seminario de Belem, escreve Rocha Pita: 

Tern jli saldo muitos e virtuosos sujeitos para 0 habito de Sao Pedro 
e para os das outras ordens claustrais, e ate para 0 seculo perfeitos var6es.· 

§ 2. Em 1727 os jesuitas fundaram em Aquiras urn hospt
cia, ou casa de missionarlos, que passou a ser em seguida 
seminario onde se recolhiam como alunos internos os fiThos 
dos moradores disperses pelas f'azendas e pelo sertao, 

Em carta ao geral dos jesuitas datada de 17 de outubro 
de 1727 0 Pe. Joao Guedes escrevia: 

Os moradores daquelas capitanias do Ceara e do Piauf querem mandar 
os filhos aos estudos que j a ensinam no dito hosptcio, mas nao se resolvem 
a manda-tes por nao acharem casas em que as possam acomodar sem 
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perigo de se perderem pela grande soltura em que comumente se vive 
nos sert6es. 

E a 25 de outubro de 1731 0 governador de Pernambuco 
Duarte Sodre Pereira, em carta a EI-Rei, dava as seguintes in
rormacoes: 

A dita obra e tanto do service de Deus, que nenhuma outra a excedera, 
por estar no mei o de lIDS sert6es, os maiores desta Ameri ca, entre 
Maranhao e esta praea de Pernambuco, povoada de criminosos e muitos 
mulatos de larga vida, uns criados entre as feras que neles ha e outros 
desse reino com os mesmos costumes, vivendo alguns em sitios que distam 
das igrejas vinte a trinta Ieguas, com pou co temor de Deus e das [usttcas. 
Da doutrina dess es padres, ensinada aos filhos destes hornens, para 0 que 
tern seminario, se podem esperar grandes utilidades cont ra os referidos 
costumes. • 

§ 3. Tambem no sul os jesuitas criaram uma obra analoga, 
Em 1722 0 ouvidor da Vila de Paranagua, Rafael Pardinho, 

escreve a El-Rei que 

nao pode deixar de representar a V. Majestade quao util sera a Iundacao 
do Coleglo dos ditos religiosos nesta vila, tanto para aumento espiritual 
dela e das demais ctr cunvizinhas, como para 0 acrescentamento das suas 
povoacoes. . . nas de tguape e Cananeia, que ficam para 0 norte desta, 
e nas do rio de Sao Francisco, I1ha de Santa Catarina e Lagun a, que 
ficam para 0 Sui, e na de Curitiba, que fica para 0 poente, nos largos 
campos que ha detras da serra apenas assiste urn vigario, e alguns ano s 
M que estao sem ele, e sendo-o alguns religiosos por falta de clerigos, 
e par esta razjio dizerem os homens que se nao resolvem a ir mais longe 
desta vila a fazer novas povoacoes: que algumas vezes intentaram e largaram, 
por nfio haver sacerdotes que lhes assistissem nelas, 0 que procede da 
pobreza destes moradores, que nao tern com que mandar seus filhos a 
estudar nos colegios da vila de Santos ou de Sao Paulo, que desta vila 
hao de dis tar mais de quarenta leguas, e sao os que lhes ficam mais 
proxirnos, e em 0 haven do nesta vila , com muita comodidade os mandarao 
estudar pa ra poderem or denar e que deste colegio satrao com frequencia 
em missao os ditos padres para estas tilt imas vilas , e com elas se morigerarao 
melhor os homens e deixarao a ferocidade com que vivem, 0 que evidente
mente se ve nesta, onde depois da assistencia dos padres tern estudo, 
ordenando-se alguns mocos, e se tern coarctado os atrozes hornicidios que 
se cometiarn e os homens, com mais poli cia, tratam hoje melhor das suas 
lavouras e fuzendas.· 

Iniciada em 1727, ja em 1730 havia seis alunos internos 
na casa de Paranagua transformada em semtnario. 

Durante a primeira metade do seculo XVIII, portanto, os 
jesuitas criaram alguns seminarios menores, que passaram a 
existir simultaneamente com os colegios, Mas toda a atividade 
da Companhia de Jesus encerrou-se em 1759, com a expulsao 
dos [esuitas. 
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§ 4. Nessa epoca merece destaque especial 0 Pe. Angelo 
Siqueira por sua atividade na fundacao de seminaries menores. 

Escreve 0 conego Luis Castanho: 

OPe. Angelo pode ser colocado na galeria dos maiores missionarios 
do seu tempo, em lingua portuguesa, Figura com honra ao lado de dois 
contemporaneos religiosos: 0 jesuita Gabriel Malagrida e 0 franciscano Fre~ 

Antonio do Extremo. Porem, ao lado das miss6es populares, sua memoria 
refulge no setor da educacao da juventude, especialmente da juventude 
clerical. Compreendeu perfeitamente que 0 fruto das suas viagens apostolicas 
necessitava quem as conservasse. A obra da Iundacao dos seminarios fazia 
urn complemento das pregacoes. 7 

Temos noticia de dois seminaries por ele fundados: -urn 
em Campos, estado do Rio, e outro na propria capital fluminense. 

OPe. Siqueira apareceu em Campos em 1747 como prega
dor de missoes populares. Em 1750 ja estava construida a 
igreja e parte do seminario, que cornecou a receber estudantes, 
sendo 0 seu primeiro reitor 0 mesmo fundador. 

Em 1750, vindo para a Rib, oPe. Siqueira preocupou-se 
com a fundacao de outro seminario. A primeira pedra Ioi 
benzida a 2 de fevereiro na Lapa dos Mercadores. Foi inau
gurado em junho de 1752, e no ana seguinte oPe. Siqueira 
viajou para a Europa. 

Ambos as seminartos encerraram suas atividades nas pri
meiras decadas do seculo XIX: a primeiro foi extinto em 1822, 
a segundo em 1811. 

§ 5. Outra figura de relevo na fundacao dos seminaries 
e a do Irmao Joaquim do Livramento, fundador de quatro asilos 
para a juventude que se constituiram em casas de formacao 
sacerdotal. 

OPe. Silverio Gomes Pimenta, com seu peculiar estilo 
classico, destaca as atividades do irmao Joaquim. 

Vendo pois quanto sofrem os meninos desvalidos, e a quantos perigos 
ficam expostos, e calculando 0 incalculavel fruto que se pode colher da 
cultura dessas plantazinhas, com as quais nunca 0 trabalho e dernais, 
determinou criar-lhes urn asilo, como havia criado para os doentes. Com 
este desenho acomete outra vez todos os enojos de esmolar, e funda 
urn recolhimento para meninos desvalidos na cidade da Bahia, depois 
outro em Jacuecanga, outro em Itu, 0 quarto enfim em Santana, perto 
de Sao Paulo. Fundadas estas casas, continuaram seus desvelos para mante
los e sustenta-los, recorrendo ora a caridade do povo, ora a generosidade 
do governo, procurando mestres que os instruissem, padres que os dirigissem 
e 0 mais que haviam mister para a alimentacao e vestuarto.> 

4. OS SEMINARIOS EPISCOPAIS 

§ 1. E apenas em meados do seculo XVIII que surgem os 
seminarios episcopais propriamente ditos, dependentes da auto
ridade diocesana. 
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Aqui se destaca a acao do Pe. Gabriel Malagrida. Verdadeiro 
missionario popular, em suas peregrinacoes pelo norte e nor
deste tomou a decisao firme de levar avante a obra da fun
da<)ao de casas para a formacao sacerdotal da juventude. Con
segue autorizacao dos reis de Portugal para a tundacao de 
seminaries. 0 alvara de 1751 conferia-Ihe 0 poder de erigir semi
narios em qualquer parte da America. Sob esse aspecto, ele 
tornou-se urn valioso colaborador dos bispos na criacao dos 
seminaries diocesanos. 

§ 2. Ate 1676 u Brasil teve apenas urn bispado: a diocese 
da Bahia. E os seminaristas se forrnavam no cole gio dos jesuitas.
Ha indiclos de que os primeiros bispcs, Pedro Sardinha, Pedro 
Leitao e Marcos Teixeira, tenham pensado na fundacfio de urn 
seminario, mas nao se concretizou nenhuma obra. 

A ideia de urn semlnario foi projetada pelo Pe. Gabriel 
Malagrida e levada a serio pelo bispo D. Jose Botelho, chegado 
a Bahia em 1741. Em sucessivos aeon' 0 seminario foi conlos, 
fiado a direcao dos padres da Companhia, e .i ii, runcionava em 
1747 provavelmente na dependencia do colegio dos [esuitas, 
Em 1756 fez-se a transferencia para uma casa propria com 0 

titulo de Semmario de N. S. da Conceicao, Em dezembro de 
1759 os soldados cercaram 0 seminario eexpulsaram os alunos, 
Tres dias depois os jesuitas deixavam a Bahia. 

o seminario s6 £oi reaberto em princfpios do seculo XIX. 

§ 3. Fundada em 1676, a diocese de Pernambuco 136 veio a 
tel' seminario em principios do seculo passado. 

No relatcrio de 1693 0 terceiro bispo de Pernambuco D. 
Matias de Figueiredo Melo assim escreve sobre a diocese: 

Nfio ha seminario, nern 0 bispo, por nao ter outra entrada que a 
congrua que S. Majestade the ass igna 0 pode instituir; mas a falta de 
seminarios suprem-na as esco las dos padres jesuttas que atualrnente, a 
Instanclas do bispo, estao lendo fiio sofia a cmqtienta estudantes, alem das 
escolas de Latinidade, quo POI' eles e outros mestres, se ensina em diversas 
partes. • 

o setlmo bispo D. Frei Luis de Santa Teresa chegou a 
fundal' urn seminarlo na Paraiba, confiando a direcao aos 
jesuftas. A iniciativa deste serninario tambem psrtence ao padre 
MalagricJ.a, quando la passou em 1745. 

o sucessor de D. Luis, D. Francisco Xavier Aranha, ordenou 
que nenhum candidato ao sacerdocio, secular ou religiose, rece
besse ordens sem antes ser examinado pelos mestres jesuitas. 

o seminarto da Paraiba teve vida efemera. Em fevereiro 
de 1760 as jesuitas deixaram a Parafba e encerraram a sua 
obra, 
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§ 4. Tambem na diocese do Maranhao, criada em 1677, a 
instituicao do primeiro seminario fez parte do movimento Ini
ciado POI' Malagrida, e data de 1752. 

Apesar da estreiteza do tempo, escrevia Malagrida a rainha Mae, fundou
se urn seminario e se povoou de meninos, que os nossos padres criam 
e instruem em virtudes e letras com 0 maximo cuidado. 

o seminario roi fechado pouco depots, com a expulsao dos 
jesuitas. 

A ideia de urn semina-rio no Para data do seculo XVII. 
Escrevendo a 10 de abril de 1679, 0 [esuita Pe. J6doco Peres 
afirma que os jovens, 

'livendo em suas casas entre mo cas nuas, nao era pos sivel educ arem-se 
e manterem-se cristamente. 0 uni co meio seria fundar urn seminarlo onde 
os meninos, for a desse ambiente, se instruissem em letras e doutrina, e 
com isto se elevasse a moralidade publica. 10 

A Ideia voltou a agitar-se no Inicio do seculo XVIII. a semi
nario foi finalmente aberto a 16 de [unho de 1749, POI' inicia
tiva de Malagrida e com a aprovacao do bispo Bulh6es. U A 
mais valiosa obra do apostolo no Para foi a fundacao de urn 
seminario", escreve Mury, 0 bi6grafo de Malagrida. Com a expul
sao dos jesuitas, 0 seminario passou a tel' vida intermitente. 

§ 5. Transferido do Maranhao, 0 primeiro bispo de Mariana 
D. Manuel da Cruz distinguiu-se por seu zelo pastoral: "nenhum 
service porem Ioi maier do que a tundacao de um seminario", 
escreve Diogo de Vasconcelos. 

Pelo alvara de 12 de setembro de 1748 0 rei respondia aos 
projetos do bispo: 

Faco saber a vas , bispo de Mari ana. que viu-se a representacao que 
me fizeste s da falt a que havia nesse bispado de fund ar urn seminarto, 
rogastes ao rnissionarro Pe. Gabriel Malagrida, da Companhia de Jesus, 
passasse a fazer missao, porque a experiencia havia mostrado em toda a 
America que a sua doutrina nao so movia a outros a mudar de vida . mas 
a fazer ofertas e esmolas para obras pias. Fui servido conformar-me com 
o que referistes, 

Tendo Malagrida sido chamado a Portugal em 1749, 0 bispo 
convidou para reitor do seminarto 0 jesuita Pe . Manuel No
gueira. A seguir 0 seminario passou POI' diversas vicissitudes, 
inclusive 0 fechamento. 

Afirma Diogo de Vasconcelos: 

o seminario de Mariana foi 0 primeiro estabelecimento de ensino em 
Minas . E se e certo que homens notabillssimos brilharam no cenano da 
nossa hist6ria, quer no estado eclesiastico, quer no politico, todo 0 esplendor 
que deles ainda refulge e se dimana em honra do passado, foi daquela casa 
que saiu. 0 semimirio de Mariana foi sem contestacao , a alma mater da 
vida intelectual da nossa patria, 
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§ 6. Em Sao Paulo a iniciativa da criacao do seminario 
coube tambem a seu primeiro bispo D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira, fazendo vir do Recife 0 jesuita Padre Inacio Ribeiro 
em 1746. 

Em 1759 ja havia 23 alunos internos, quando se deu a ex
pulsao dos jesuitas, encerrando-se a vida do seminario. 

Foi a diocese do Rio de Janeiro, criada em 1676, a primeira 
a ter um seminario de vida mais estavel, por nao ter sido 
vinculado a Companhia de Jesus. 0 seminarto, fundado em 
setembro de 1739, foi obra do quarto bispo D. Frei Antonio 
de Guadalupe. 

Em 1800 D. Azeredo Coutinho criou 0 seminario de Olinda, 
o tinico seminario episcopal fundado no periodo decorrente 
entre a expulsao dos jesuitas e 0 inicio do movimento dos 
bispos reformadores. 

Pode-se afirmar que quase toda a formacao sacerdotal do 
clero diocesano durante 0 periodo colonial esteve em maos dos 
padres da Companhia de Jesus. Com a expulsao dos jesuitas, 
houve uma crise geral nos seminaries, perdurando apenas alguns 
estabelecimentos, assim mesmo com vida precaria, 
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CAPiTULO VII 

VOCAC6ES NATIVAS
 

ATE A EXPULSAO DOS JESUfTAS em 1759 a formacao do 
clero religioso como do clero diocesano esteve em maos das 
grandes ordens religiosas, que se estabeleceram no Brasil du
rante 0 periodo colonial, particularmente jesuftas, franciscanos, 
carmelitas e beneditinos. 

Durante esse periodo podem-se notar duas correntes de 
pensamento a respeito da possibilidade de cultivar vocacoes 
nativas para 0 sacerd6cio. 

o primeiro grupo sustenta a impossibilidade da formacao 
de um clero autoctone, ou the faz severas reservas. Entre as 
principais razoes aduzidas estao 0 baixo nivel cultural, a pro
clividade para 0 relaxamento moral. e 0 desprestigio que adviria 
para 0 clero mediante a aceitacao de elementos indigenas, afri
canos ou mesticos, Embora se possa evidenciar que 0 precon
ceito racial esteja subjacente a esta ideia, nao se pode negar 
que as dificuldades praticas para a formacao de um clero 
nativo eram muito grandes. 

o segundo grupo defende nao apenas a viabilidade, mas 
a urgencia na formacao de urn clero constituido por elementos 
nascidos na regiao, Entre os principais motivos apresentados, 
afirma-se que os elementos nativos tern melhor compreensao 
do carater do povo e de seus costumes, mais facilidade na 
transmissao da mensagem evangelica e maior disponibilidade 

.para 0 trabalho apostolico. Nao se pode esquecer, por outro 
lado, que a formacao de urn clero aut6ctone ajudaria a romper 
os vinculos de uma dependencia permanente da metropole, 

1. ATUAQAO DOS RELIGIOSOS 

§ 1. Desde sua chegada ao Brasil, os jesuitas destacaram-se 
por uma seria preocupacao com a rorrnacao dos futuros sacer
dotes, visando dar continuidade ao trabalho de evangelizacao 
e catequese dos indigenas. 

De inicio foram feitas algumas experiencias para a educa
gao de elementos da terra. Dadas as dificuldades encontradas, 
alguns [esuitas passaram a considerar como unica solucao pos
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sivel a vinda de novos clerigos ja formados na Europa. Entre 
os defensores dessa ideia, estao Jose de Anchicta, Luis da 
Gra e Jnacio de Azevedo. 

Anchieta nao confia nos indios nem nos mesticos como 
candidatos ao sacerd6cio. Em carta escrita de Piratininga, em 
julho de 1554, afirma: 

Os mesticos devem ser tratados como indios. Nao sao para a vida 
reIigiosa, numa terra em que as muIheres sao as primeiras a provoca-los, 
o melhor, em caso de admissao, seria irem os mesticos para 0 Colegio 
de Coimbra, e de Ia mandarem em troca outros tantos irmaos, ainda 
que fossem doentes. 

'I'ambern 0 Pe. Gra, em carta de 8 de julho de 1556, declara: 

Os mamelucos em geral nao tern talento para a Companhia. Fizera-se 
a experiencia com os mais aptos, tratados em casa como irmaos. Nao 
corresponderam a expectativa, sendo necessarro expulsa-los para nao desa
creditarem os outros. 

Por sua vez 0 primeiro visitador do Brasil, Inacio de Aze
vedo, em carta de 19 de novembro fie 1566 afirma: 

Verificou-se por aqul que nem os indios nem os mestlcos eram para 
a Companhia. 

§ 2. Ao lado desses outros acreditavam que era possivel 
superar as dificuldades e obter boas vocacoes indigenas. Per
tencem a esse grupo Nobrega, Cristovao de Gouveia e 0 pro
vincial Pero Rodrigues. 

Em carta de 12 de junho de 1551, Nobrega afirrna: 

E absolutamente necessario cultivar as vocacoes do Brasil, porque 
se se esperarn da Europa, muito devagar ira a conversao. 

Em carta precedente de 14 de abril do mesmo ano, Nobrega 
declarava confiar na perseveranca de alguns mesticos recebidos 
na Companhia, e espera resposta para os mandar estudar em 
Evora. Chegou mesmo a enviar dois, mas faleceram ainda jo
vens em Coimbra. 

§ 3. A P de novembro de 1584 Crlstovao de Gouveia, VISI

tador dos jesuitas no Brasil, num documento de significativa 
trnportancia, exp6e ao Padre Geral 0 trabalho efetivo dos filhos 
de portugueses ja nascidos no Brasil que nao s6 tern mais 
dlsposicao para 0 trabalho e 0 sacrif'icio, como tambem, conhe
cendo melhor a lingua, obtem urn resultado excelente no tra
balho de evangelizacao e catequese: 
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AS sujeitos nascidos no Brasil que agora M.. . . posso afinnar a V. 
Paternidade que eles sao os que levam a maier parte do peso e trabalho 
de conversao, doutrina e aumento da nova cristandade, que, se nao fossem 
eles, mal se poderia conseguir 0 fim que ca se pretende: porque como 
a lingua brasilica lhes e a eles quase natural, tern muita graca e eficacia e 
autoridade com os indios para fazer-lhes praticas das cotsas da fe, e lhes 
persuadem tudo 0 que e mister para te-res quietos e contentes. 

E acrescenta a seguir: 

E como sao nascidos ca, sofrem mais facilmente os trabalhos que 
ca ha para viver; e os que vern de Portugal, ainda que aprendam a lingua, 
nunca chegam a mais que a entende-la e poder falar alguma coisa, pouca, 
para ouvir confissoes, nem acabam tanto com os indios como os outros, 
que sabem seus modos e maneiras de falar; e embora estes portugueses, 
naturais de ca, nao sejam para reger colegios, especialmente os cargos 
de reitores e provinciais, nao tenho POI' coisa de menos peso e frnportancia 
isto de atender a conversao e doutrina dos indios, como eles fazem de 
continuo e com muita edificacao. 

E conclui: 

E ainda que alguns destes cairam, tambem poutros se viram grandes 
faltas e com menos ocasioes. Posto que tenho ja escrito a V. P. que parecia 
ca nao se dever apertar tanto a mao nisto, que se impedisse maior bern 
e fruto das almas, com cerrar-se a estes a porta de todo; e assim mo 
pediram todos os padres de mais inteligencia e expe riencia desta provincia, 
que 0 representasse a V. P. 1 

Como se ve, trata-se de uma verdadeira apologia das voca
Qoes nativas. 

§ 4. A razao dessa firme defesa das vocacoes Indigenas era 
a proibicao emanada em 1579 pelo superior geral dos [esuitas 
Everardo Mercuriano quanto a. recepcao na Companhia dos 
nascidos em terra do Brasil. 

Em carta de 9 de dezembro de 1594 0 provincial Pero 
Rodrigues confirma os sentimentos de Gouveia e ressalta que 
os portugueses ja pertencentes a. Companhia, como nao sabem 
a lingua dos indios, assumem em geral cargos de governo, e 
quanto aos portugueses que entram na vida religiosa no Brasil 
sao de qualidade duvidosa, judeus ou degredados, que provo
cam assim 0 descredito da Companhia. 

Nao obstante esse interesse pelas vocacoes nativas, a 13 
de fevereiro de 1596 0 novo superior geral Claudio Aquaviva 
rerorca a proibicao do Pe. Mercuriano: nenhum nascido no 
Brasil, nem portugues com muitos anos de permanencia na 
colonia, podia ser admitido na Companhia. 

§ 5. Essas restricoes as vocacoes indigenas se fazem tambem 
nas outras or dens religiosas que se fixam no Brasil no Ultimo 
quartel do seculo XVI. 
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Conforme testemunho do jesufta Pe. Jaime Monteiro, em 
carta de 8 de junho de 1610, 

os frades bentos tern especial excomunhao ipso facto de nao receberem 
nenhum nascido naquelas partes. 2 

'I'ambern entre os carmelitas se fazem as mesmas restri
c;5es. Em 1600 0 novo geral da Ordem Frei Henrique Silvio 
estabelecia 0 seguinte: 

Visto que alguns religiosos de Portugal se dirigem ao Brasil para mais 
facilmente serem ordenados, mandamos que estes devem permanecer ate 
durante sete anos. A fim de atastar elementos indignos e inconvenientes 
para a Ordem, pro ibimos a admissao de indios e mou ros. 

E evidente que toda essa serie de proibicoes, embora tendo 
uma referencia direta aos institutos religiosos, refletia a men
talidade existente quanto a possibilidade da formacao de um 
clero native no Brasil. 

2. DIFICULDADES PARA A FORMAQAO 
DE UM CLERO LOCAL 

§ 1. As diversas proibicoes emanadas pelos institutos reli
giosos quanto a admissao de elementos nativos sao fruto das 
dificuldades encontradas na formacao de um clero local. Pode
mas sintetizar em tres aspectos principais esses problemas: 
a-cultura numanistica, a formacao disciplinar e a vida de 
celibato. 

Em primeiro lugar esta 0 problema da cultura humanistica. 
Durante os seculos XV e XVI a Europa viu-se empolgada pelo 
movimento da renascenca ou humanismo, que faz reviver 0 
interesse pela cultura classica. 0 clero e os religiosos, os gran
des propugnadores dessa cultura durante 0 periodo medieval, 
viram-se fortalecidos em suas conviccoes quando 0 movimento 
humanista entrou em fase de expansao, Nao se concebia por
tanto um sacerdote que nao tivesse cultura classica. 

Ao chegar ao Brasil, os missionaries jesuitas procuraram 
aproveitar alguns valores da cultura indigena. Mas em se tra
tando da formacao de futuros sacerdotes, nao viam outro 
caminho senao impor aos candidatos indios, mamelucos e mes
ticos a formacao classica. Com notavel abertura de espirito 
preocupavam-se com que os candldatos ao saeerdocio estudas
sem melhor 0 "grego da terra", isto e, a lingua geral , instru
mento indispensavel para a evangelizacao. Nao podiam porem 
prescindir do conhecimento do latim, indispensavel para 0 exer
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cicio do culto. Isso explica 0 desanimo de muitos candidatos, 
e ao mesmo tempo a convicao de muitos missionaries sobre a 
inaptidao dos indigenas para 0 sacerdocio. 

§ 2. Outro problema existente era a questao da formacao 
disciplinar. Apesar do esroreo de adaptacao a nova terra, os 
missionarios [esuitas, condicionados por sua formacao religiosa, 
procuraram impor aos nativos do Brasil urn tipo de vida ecle
siastica moldada nos costumes e tradicoes da civllizacao euro
peia. Nas fndias e na China os jesuitas Ricci e Nobili desta
caram-se pelo grande esroreo de adaptaeao cultural. Mas 0 

problema se tornava bern mais dificil no Brasil, dado 0 nivel 
de vida muito primitivo dos indigenas. Os primeiros [esuitas, 
alias, fizeram algumas tentativas dignas de relevo de adaptacao 
CUltural, mas que foram hostilizadas pelo primeiro bispo D. 
Pedro Sardinha, decIarando que "os ritos dos indios eram gen
tilicos", isto e, pagaos.' I 

Certo e que muitos indios se mostraram arredios em acei
tar os padroes de formacao disciplinar trazidos pelos missio
narios, e com Ireqiiencia se libertavam deles. Isso gerou a 
ideia de que os nativos nao podiam ser formados para 0 

sacerd6cio por sua inconstancia natural. 

§ 3. Talvez a dificuldade maior para a formacao de urn 
clero indigena tenha sido a questao do celibato. Era muito cho
cante para os mtssionarios. vivendo na epoca da reforma tri
dentina em que se acentuava a rigidez moral em face do mun
danismo da renascenca, entrar em contato com as populacoes 
indigenas, com padroes morais muito diversos. 0 problema 
teve grande repercussao na Europa, e Pio V prescrevia aos 
missionartos a obrigacao de nao deixarem os indios andarem 
nus. 

Nao era facil na nova terra a observancia do celibato. A 
vida dos primeiros missionarios jesuitas era toda ela envolta 
em defesas para salvaguarda da castidade. Nessas circunstan
cias, a vida de muitos missionarios na nova terra tornava-se 
uma continua luta contra as tentacoes, como 0 atesta a carta 
do Pe. Antonio da Rocha ao superior geral da Companhia, 
datada de 26 de junho de 1569: 

Que combates lhe parece sentira urn s/u mho que por fugir a este 
vicio entrou na Companhia , que muitas vezes de dia e de noite se acha 
em publico e em secreto, assim na vila como entre matos e lugares muito 
longe do povoado, e as vezes com encontros na portaria (nao 0 queria 
dizer, mas por ser pai que deseja a salvacao de seus mhos, digo) se acha 
com mulheres de born parecer e nuas e limpas, para serem desejadas, 
e se prezam de os homens lhes falarem; imo, elas comumente os buscam sem 
nenhurna vergonha edisto se gabam sem ter nenhurn segredo. 
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E acrescenta a seguir: 

A terra e quente e a lingua dela nao tem palavra que provoque a virtude, 
senao todos os vicios . "Ego fateor me continuo cruciari in hac flamma", 
e vemos que alguns Iizeram mal de si, pensando que toda a sua vida hao 
de viver no Brasil, onde a cruz de Jesus Cristo conforme aos olhos 
carnais e rnuito seca, porque dos indios nenhuma consolacao se recebe, 
a 000 ser batizar algum "in extremis" que logo se va ao ceu: a mais 
certa moeda que ha no Brasil e deles se receber mil desgostos .· 

Em vista dessas dificuldades, a solucao do problema do 
clero ficou dependendo por muito tempo das vocacoes vindas 
de Portugal. 

3. A QUESTAO DA~ VOCAQ6ES INDfGENAS 
NO SECULO XVII 

§ 1. A questao das vocacoes indigenas ressurge ainda com 
mais intensidade no seculo XVII. Assim, e muito discutida 
a possibilldade de se ter vocacoes sacerdotais para a Companhia 
de Jesus no recem-criado Estado do Maranhao. 

A opiniao do visitador Francisco Goncalves, expressa a 5 
de dezembro de 1657, e a seguinte: 

Isto ca nao serve para novices porque nao hli modo de crtacao nem 
de estudos, que e necessario manda-los estudar no reino ou a provincia, 
o que nao tern conta; ca nao serve senao gente feita e acabados seus 
estudos, 

Em contraposicao, 0 visitador Pe. Antonio Vieira torna-se 
urn defensor ardoroso das vocacoes da regiao: 

A missao, com 0 favor de Deus, ha de ir em aumento e parece que 
nao pode crescer nem aumentar-se sem tel' noviciado como 0 tiveram logo 
desde seu principio as miss6es da india, do Brasil e todas as outras. As 
razoes sao as que ficarn apontadas, e a mars Iorcosa de todas e a necessidade 
de se aprenderem as llnguas, que nos anos maio res dificulto sissimamente 
se apr endem, e na idade dos mocos Iicam como naturais, e os que ca nascem 
e se criaram ou as sabem ja ou tern grandes principios delas, 

E falando dos elementos que vern de Portugal, acrescenta: 

Os que vern de la e necessario serem novices de novo, porque acham 
uma vida totalmente nova, que talvez ate os mais fer vorosos estranham, 
e hao mister muitos dias para se acostumarem E' acomodarem a ela, e aos 
comeres, ll. alde ia, a canoa e a tudo 0 mais, e os que ca se criam comecam 
logo a aprender e a acostumar-se ao que hao de exercitar toda a vida.' 

Em carta de 1677, Vieira advoga a admissao de elementos 
brasileiros na Companhia dizendo: 
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Os quais, sobre serem naturais do clima e escusarem as despesas de 
serem trazrdos de terras tao remotas, ajudarao tambem a nos aparentar 
com os moradores, e conciliar sua benevolencia, pois sao os que sempre 
fizeram a maier guerra. 

Entre as opinioes opostas dos visitadores dividiram-se ate 
a fim do seculo as debates sabre a criacao de urn noviciado 
que formasse vocacoes para todo a Estado do Maranhao e 
Grao-Para. 

§ 2. Na segunda metade do seculo XVII alguns [esuitas, 
favoraveis as restricoes com relacao as vocacoes nativas, elabo
raram urn documento em que enumeram "oito causas qua difi· 
cultam no Brasil a vida religiosa". 0 historiador Serafim Leite 
as sintetiza da seguinte forma : 

10) Influencia do clima: os homens concebidos sob 0 ceu da Europa 
eram brancos; os homens concebidos no Brasil , mesmo quando brancos, 
nasciam num clima que produzira 0 indio selvagem, e nao 0 melhor da 
America ... 

2Q ) Primeira nutricao: em vez de leite da mae ou da mulher branca, 
os meninos cr iavam-se em geral no peito da mulher negra ou da mulata, 
cujo leite, dlzia-se, era pior que 0 da negra ... 

3 0) Educaciio familiar : em lugar da austeridade e correcao paterna com 
que na Europa se criarn os meninos, raro era 0 pai no Brasil que nao 
deixasse os filhos ao sabor da natureza. Com isto acostumavam-se a Iazer 
o que queriam, sem pos sibilidade de adaptar-se posteriormente a tuna 
vida disciplinada. 

4 0) Mestic agem: notava-se que os mesticos davam sinais de Inteligencia 
aguda, mas uniam a ela urn temperamento irrequieto pouco apto para 
a abnegacao estavel cia vida religicsa. 

50) Origem social: muitos candidatos provinham das classes das artes 
mecanicas, ou do que no Recife se chamou a classe dos mascates em 
oposi cao 11 nobreza de Olinda. Considerava-se inconveniente a situacao de 
urn filho elevado pelos estudos tendo urn pai mecanico ou de condicao 
humilde. 

60 ) Temperamento afetivo: a presenea da mae e mais ainda das irmas 
na mesma cidade criava lagos afetivos que impediam a liberdade e firmeza 
pessoal do religiose, quando se requeria a sua presenca e atividade longe, 
noutro colegio ou aldeia. AS vezes a dificuldade chegava a tentacao de deixar 
a vida religiosa. 

70 ) Costumes desregrados: os adolescentes das escolas, a pretexto de 
evitar a sifilis, se entregavam a vicios ocultos, sendo necessario impedir 
que nao entrassem com eles dentro das casas religiosas, 

8Q 
) Preconceito contra 0 trabalho: notava-se que os nascidos na terra 

eram menos fortes para agiientar com constancia os trabalhos pesados. 
Exceto urn ou outre, todos os irmaos leigos eram portugueses do reino. 
E os proprius filhos da terra gloriavam-se de que eram de condicao mais 
nobre, nem tinham nascido para servir.· 

E evidente que a documento, nao obstante algumas raz6es 
ponderaveis, traz marca bastante acentuada do preconceito ra
cial e do espirito de dominacao que caracteriza a colonizador 
portugues, 
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4. AS VOCAQ6ES NATIVAS NO SECULO XVIII 

§ 1. Na ordem franciscana 0 problema das vocacoes brasi
leiras surge de forma bastante violenta no seculo XVIII, na 
questao conhecida como lei das alternativas. 

Em principios do seculo eclodem no pais as animosidades 
entre portugueses e brasileiros: sao os prim6rdios do movi
mento nativista, 0 movimento repercutiu nos conventos fran
ciscanos, onde os religiosos brasileiros pleiteavam uma distri
buicao mais eqUitativa dos cargos. 

Tendo 0 superior da Ordem conhecimento dos atritos exis
tentes, ordenou que a partir do capitulo provincial celebrado 
a 21 de outubro de 1719 se adotasse a lei das alternativas. 
Tal lei prescrevia 0 revezamento dos cargos de superiores entre 
brasileiros e portugueses. Assim um grupo teria 0 provincial 
e dois definidores, e 0 outro 0 Custodio com dois definidores, 
de modo que se revezassem nos capitulos. Da mesma forma, 
um guardiao portugues so poderia ter como sucessor urn bra
sileiro e vice-versa. 

De alcance decisivo e de graves conseqiiencias para a pro
vincia foi a ordem do superior geral no capitulo de 13 de 
abril de 1723, determinando que no futuro houvesse igualdade 
entre 0 numero de novices brasileiros e portugueses. 

§ 2. Em vista dessas decis6es, houve a cisao de um grupo 
de religiosos favoraveis a autonomia da provincia do Brasil. 
Ambos os lados recorreram aRoma. 

o grupo dissidente declarava que a lei das alternativas so 
fora instituida em favor dos interesses dos portugueses que 
eram uma minoria. Pedia a anulacao da lei , hane enormem 
et ex omni parte nullam et insubsisteniem alternativam. Esses 
brasileiros contavam com 0 apoio de religiosos carmelitas e 
beneditinos. 

Nao obstante, tanto Roma como 0 centro da Ordem deram 
razao ao grupo portugues, impondo a observancia da lei. No 
livro do tombo do Convento de Santo Antonio do Rio de Janeiro 
encontra-se a seguinte informacao, escrita por um simpatizante 
do grupo portugues: 

Tal era a contumac ia dos religiosos rebeldes, e tanto 0 corpo que 
tinha adquirido esta parcialidade, que todas est as ordens nao foram bas
tantes para totalmente desistirern do seu empenho; antes, contra as deter
minacoes de Sua Santidade, do Reverendissimo Padre Comissario Geral 
e ordens del Rei queriam conservar 0 partido que tinharn tomado. Quem 
tal dissera! Mas isto que nao pode conseguir a autoridade , alcancou 0 
tempo, que foi 0 melhor criterio dessa chaga. Pouco a pouco foram tornando 
a si e or a um ora outro desampararam 0 congresso dos levantados ate 
que finalmente ficassem todos reunidos a obediencia, 
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§ 3. Todavia, 0 tempo parece ter confirmado a legitimidade 
das aspiracoes dos brasileiros, a julgar pela exposicao feita, 
ja no fim do seculo, em 1799, pelo procurador geral ao ministro 
de Estado sobre a situacao da provincia franciscana: 

Ilmo. Sr. Parece indispensavel que eu instrua a Vossa Excelencia da 
causa que obrigou a urn procurador europeu a impetrar 0 breve da 
alternativa, que ha muitos anos rege a provincia dos capuchos do Rio 
de Janeiro, e das terriveis consequencias dela .. . 

Frei Fernando de Santo Antonio , procurador que foi da dita procura
doria a setenta e seis anos, nao sofrendo que seus nacionais deixassem 
de governar a provincia, porque naquele tempo eram muito poucos, Iingindo 
bulhas na reparticao das prelazias, pelo bern da paz impetrou do Santissimo 
Padre Inocencio XIII urn breve de alternativa com 0 tinico fim de se · 
repartirem os oficios , e desta sor te fazer cer to 0 governo dos europeus; 
mas como este nao poderia se perpetuar para 0 futuro por falta de religiosos 
de sua naturalidade, quis segura-la, pedindo que se alternasse tambem a 
aceitacao de novices. Prova-se que 0 unico fim do breve foi 0 designio 
de governo, porque excluiu da dita alternativa os leigos pela razao de nao 
poderem aspira r as prelazias, e temendo para 0 futuro alguma re clarnacao, 
pediu mais, debaixo de penas graves, tim perpetuo silencio nesse negocio, 
como Vossa Excelencia vera no mesmo breve que apresento . De sorte que 
os religiosos brasileiros, ainda prevendo a ruina cla provincia, nao se atre
veram a procurar remedio com medo das penas Iulminadas. 

§ 4. Em seguida, 0 mesmo procurador geral da provincia 
acrescenta: 

Eu mesmo, Excelentissimo Senhor, nao me atreveria a falar nessa 
materia se Deus nao destinasse a Vossa Excelencia para nosso ministro, 
ministro conhecedor das justas e verdadeiras leis da Igreja, com at ividade 
e zelo para promover 0 seu bern e do Estado, como e not6rio nesta capital 
e seus dominios. 

Enfim cons eguiu 0 dito procurador 0 breve da alternativa, estabeleceu 
o seu governo como quis , confi rmou-o por sua Majestade, e ficou a pro
vincia sofrendo urn jugo que presentemente e causa de sua ruina, e que 
dele yO U ponderar a Vossa Excelencia, 

Primeiro - Vossa Excelencia sabe multo bern que nenhum europeu 
que tern urn pedaco de pao para comer, quer ir ser fr ade no Brasil, 
e por esse motivo procuram-se miseraveis , sem educacao e sem latinidade, 
para se mandarem, de sorte que todos quantos aparecem e querem ser 
frades aproveitam-se, fazendo a provincia a despesa de os vestir ainda com 
roupas seculares, para embarcarem pagando passagem e dando-lhes todo 
o necessario para 0 estado relig ioso. 

Segundo - Daqui nasee aproveitarem-se uns desta indulgencia para 
passarem ao Brasil, mudando depots de parecer, e procurando outro modo 
de vida, perdendo a provincia toda a despesa. Outros, que recebem 0 
habito, como sao quase comprados, e por se evitar os mesmos prejuizos, 
tern 0 noviciado a sua vontade, sofrendo-se-lhes tudo por necessidade. 

Terceiro - Como a maior parte destes individuos apenas tern uns 
leves principios de lingua latina, nao podem fazer progressos nos estudos; 
porern assim mesmo entram para altern ar 0 numero de colegiais, ficando 
preteridos muitos brasileiros, belos estudantes, que podiam aproveitar, e 
este mesmo regulamento se observa na rsparticao das cadeiras. 

Quarto - Hoje nao M verdadeiras vocacoes para 0 estado religiose, 
quase todos 0 procuram por meio de vida, e principalmente no Brasil 
onde faltam empregos em que os pais arrurnem seus filhos. Debaixo deste 
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pri nclpio parece que se faz uma Injustica aos brasileiros, prlvando-os deste 
beneficio, quando seus pais sao os que sustentam e vestem todos os reli
giosos daquele contin ente, e reparam os seus con ven tos. 

Quinto - Como pode se r justa urna alt ernativa em virtude da qual 
nao se procura urn europeu com 0 fim de ser frade, mas slm para 
habituar-se a se r prelado ? Como pode coonestar-se urn ind ulto apos tol ico 
que suponho a primei ra fac e representa 0 bern da paz na repar tieao das 
prelaaias , ele vai formar dois partidos, dos quais nasce uma especie de 
rivalidade e de oposicao tao ofensiva a caridade fr aterna que deve un ir 
os re ligiosos e fazer os brasileir os e europeus como duas na coes diversas, 
sendo alias tc dos portugueses e vassalos do m esmo re i. 

Digne-se Excelen tissimo Senhor, d igne-se V. Excia. refl etir urn POllCO 
ne stes pontes que pondero, e tira ra deles ou tras mu itas con seqtlenci as 
tris tes e ru inosas a provincia . T 

§ 5. Na aceitacao dos candidatos ao clero secular, parece 
ter havido menos ri gor corn relacao aos elementos nativos, ao 
menos a partir do seculo XVII. 

Todavia, essa facilidade de acesso ao ministerio sacerdotal 
e mais ampla para os descendentes de portugueses, ou seja, 
para os de raga branca. 

Continuam as restricoes existentes quanto a. admissao da 
raga indigena ou negra, como indignas das honras do presbi
terado. 

Assim nas Constituiciies Primeiras do Arcebispado da Bahia, 
promulgadas no inicio do seculo XVIII, no elenco dos impe
dimentos para as or dens sagradas se explicita: 

Se tern pa rte de na cao heb reia, ou de qualquer outra infecta, ou de 
negro ou mulato , 8 

Ati tude digna de destaque e a sim patia do primeiro bispo 
de Mariana pelo clero autoctone. Ern carta ao ministro de 
D. Joao V, D. Manuel da Cruz escreve: 

. . . sempre m e pareceu nao deverem ser excluldos do concu rso as igrejas 
des te bispado os fiIhos na tura is dele, os quais, coeteris paribus, prefe rem 
aos estranhos. ' 

Globalmente falando, porem, pode-se afirmar que as restri
goes para a formacao de urn clero genuinamente brasileiro 
perduram por toda a epoca colonial. 
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CAPiTULO VIII 

ORDENS RELIGIOSAS MASCULINAS
 

1. os PRIMORDIOS DA EVANGELIZAQAO 

§ 1. 0 significado da atuacao dos religiosos na fase colonial 
do Brasil deve ser entendido dentro do contexte da politica 
colonizadora de Portugal. Para os monarcas portugueses, colo
nizar e evangelizar se colocavam em pe de igualdade, e muitas 
vezes se confundiam. Com f'requencia os colonizadores identi
ficavam a cultura europeia, e especificamente a cultura portu
guesa, com 0 cristianismo. Evangelizar tornava-se sinonimo de 
aportuguesar. 

As raizes historicas desse fenomeno encontram-se na propria 
tradicao da Peninsula Iberica. POl' muito tempo, lusos e espa
nh6is lutaram contra a dominacao arabe, ou seja, contra as 
mouros. S6 em meados do seculo xv Portugal conseguiu 
afirmar-se como naQ8.0, expulsando os mouros . Os muculmanos 
eram considerados inimigos da patria e da fe crista. E os por
tugueses lutavam pela patria e pela religiao. Essa mentalidade 
foi mantida com relacao aos indios do Brasil: era preciso ao 
mesmo tempo coloniza-I os e evangeliza-los, au seja, em sintese, 
era precise aportuguesa-Ios, 

Desse modo, as tradicoes indigenas eram considerad as 
pagas, gentilicas, e cumpria substitut-las POl' costumes portu
gueses e cristaos. 0 colonizador portugues era sempre 0 cristae, 
cujos direitos deviam ser salvaguardados. 0 indio, ao contrario, 
nao passava de urn possivel inimigo da fe e da civilizacao. 

§ 2. Ap6s a descoberta, 0 Brasil ficou praticamente aban
donado nas tres primeiras decadas, Mas ante as pressoes dos 
piratas e tentativas de colonizacao de outros paises, 0 governo 
portugues decidiu estabelecer 0 sistema feudal das capitanias 
hereditarias, Poi apenas em 1549 que se adotou 0 sistema de 
governo geral. 

Durante a primeira metade do seculo XVI, diversos religio
sos franciscanos aportaram em terras brasileiras e dedicaram
se algum tempo a evangelizacao dos indios. Todavia, houve 
apenas urn trabalho esporadico, sem continuidade e sem muito 
planejamento. 
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A evangelizacao e catequese sistematica do Brasil iniciou-se 
em 1549, com a vinda do primeiro governador geral Tome de 
Sousa, e do primeiro grupo de jesuitas, So nas ultimas duas 
decadas outras Ordens religiosas se estabeleceram e fundaram 
conventos no Brasil. 

2. AQAO CATEQUETICA DOS JESUfTAS 

§ 1. Nos primeiros tempos de contato com os indios, muitos 
jesuitas, como alias os proprios colonizadores portugueses, 
expressavam grande otimismo com relacao a conversao dos 
indigenas. 

Aos poucos, porem, as dificuldades foram surgindo sempre 
mais e os jesuitas passaram a ceder diante da dura realidade. 
Conseqtientemente, adotaram com relacao aos indigenas a mesma 
mentalidade da Igreja medieval com relacao aos mouros. Os 
indios passaram a ser considerados barbaros e inimigos da 
civilizacao crista. Era precise portanto vence-los pela guerra, 
a guerra santa . Era 0 tema das cruzadas, a ideia medieval que 
voltava a tona. 

A sujeicao dos indios, ou seja, reduzi-los a urn regime de 
servidao e obriga-los assim a aceitar a fe crista, foi a grande 
tese defendida pelos jesuitas, sustentada POl' Nobrega e Anchieta, 
como claramente emerge da leitura de suas cartas. 

§ 2. Os jesuitas sempre se opuseram a forma de escravidao 
pura e simples adotada pelos colonos portugueses, POl' esse 
motive, tanto na capitania de Sao Vicente como em Pernambuco 
multiplicam-se os atritos entre os jesuitas e colonos. 

Todavia, os jesuitas nao apregoavam uma liberdade com
pleta para os indios. Reunidos nos aldeamentos, eram estes 
educados num severo regime de obediencia que os levava a 
abracar a fe crista. A fe foi imposta aos indigenas juntamente 
com a cultura portuguesa. 

Escreve com muita acuidade 0 jesuita Wetzel: 

Mem de Sa valeu -se dos [esuitas, principais fautores da catequese Indl
gena no Brasil no seculo XVI, para impor sua autoridade e salvaguardar 
a unidade nacfonal. 

Aos indios impunha 0 imperio e a civilizacfio crista, intimamente ligados 
como Iigados estavam 0 trono e 0 altar. Era a concepcao colonialista de 
entao, Historicamente foi esse 0 caminho da cristandade . 1 

Deve-se reconhecer a sinceridade do trabalho dos jesuitas, 
e nao se lhes pode negar a dedicacao e 0 sacrificio. Apenas e 
necessarlo colo car em duvida se 0 sistema adotado (alias, ado
tado pela propria Igreja de tradicao medieval) tenha sido 0 

mais adequado para as finalidades que se queriam obter. 
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3. AQ.AO EDUCATIVA DOS JESUfTAS 

§ 1. Os jesuftas foram indiscutivelmente os pioneiros d.a 
educacao no Brasil. Ate 1759, data em que Pombal os expulsou, 
tiveram eles absoluta Iideranca no setor d.a educacao. Embora 
o que mais se ressalte seja a obra evangelizadora e cateque
tica, 0 ponto alto de sua atividade esta no campo educacional. 
Ap6s a experiencia quase totalmente fracassada das co16nias 
indfgenas no seculo XVI, a maior parte do trabalho e do pes
soal foi despendido na criacao e organizacao dos colegios. 

Ja no seculo XVI os principats centros urbanos do Brasil 
contavam com colegios jesuftas: Salvador, Rio de Janeiro, Sao 
Paulo. No seculo XVII desenvolveram-se outros nas principals 
capitais do norte e nordeste: Pernambuco, Sao Luis do Mara
nhao, Belem do Para. Os colegios eram todos Iundacao regia, 
e recebiam dotacao do governo portugues para a propria sus
tentacao, 

§ 2. A finalidade precfpua dos colegios, segundo os documen
tos de fundacao, era a de formar e sustentar os missionaries 
jesuftas que deviam dedicar-se a obra de evangelizacao dos 
indfgenas. Praticamente, porem, como na Europa, tais colegios 
se transformaram em importantes centros de estudo onde se 
educou toda a elite portuguesa do Brasil durante 0 perfodo 
colonial. 

Ao lado da formacao dos futuros jesuftas, que continuou 
sendo sempre uma das finalidades dos colegios, 0 alto nfvel 
intelectual desses estabelecimentos de ensino preparou os homens 
que assumiram a Iideranca do Brasil colonia. Nao eram muitos 
os que podiam dar-se ao luxo de fazer seus estudos em Coimbra, 

Nesses cclegios a formacao classica sempre teve 0 predo
minio, destacando-se 0 estudo da filosofia e da teologia. A 
reforma pombalina tinha por essa razao, como uma das metas 
prmcipais, a laicizacao e modernizacao do ensino. 

4.	 BENEDITINOS, CARMELITAS E FRANCISCANOS 
NO SECULO XVI 

§ 1. Durante as duas ultimas decadas do seculo XVI vieram 
para 0 Brasil religiosos de tres grandes ordens de tradicao 
medieval: beneditinos, carmelitas e franciscanos. 

o primeiro grupo de religiosos beneditinos chegou a cidade 
de Salvador em 1581, mandado pelo abade geral de Portugal 
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a fim de construir urn mosteiro em terras de Santa Cruz em cumprimento 
da decisao do terceiro capitulo geral da Congregacao e atender aos reiterados 
pedidos dos habitantes cia Bahia. ' 

Obispo Antonio Barreiros doou-lhes, de acordo com 0 

senado da Camara, a ermida de Sao Sebastiao e os terrenos 
adjacent es, onde foi construido 0 prirn eiro mosteiro beneditino 
de toda a America. Ja em 1584 0 mosteiro foi elevado a categoria 
de ab adia, pelo capitulo geral da congregacao de Portugal. A 
expansao beneditina foi rapida. Os menges se instalaram no 
Rio pro vavelmente em 1536, em Olinda em 1590 ou 92. Em 1596 
foram mandados beneditinos para a Paraiba do Norte, e dois 
an os depois para Sao Paulo. 

Em 1586 os mosteiros brasileiros foram reunidos numa 
provincia propria, sob a direcao do ab ade da Bahia, No mesmo 
ano as rundacoes do Rio e Olinda foram elevadas a abadias. 

Deste modo, ao fim do seculo XVI os beneditinos ja. tinham 
cinco conventos em quase todos os centros principals do litoral 
en tao conbecido : Paraiba, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, e, 
urn POllCO mais para 0 interior, Sao Paulo. 

§ 2. Em 1579 0 cardeal rei D. Henrique planejava uma 
expedicao sob 0 comando de Frutuoso Barbosa, para a povoa
<;ao da Paraiba. Pediu entao POl" capel aes os padres carmelitas. 
Frei Jo ao Caiado designou quatro religiosos para a expe dicao, 
Declarava-se na carta que na cidade da Paraiba 

poderao fundar mosteiro desta ordem, a que intitular ao Nossa Senhora 
da Vitor'ia . E nao so nesta ter ra, ma s tambern em Pernambuco e em 
todos aq ueles lugares que the oferecern, sendo convenientes ao service 
de Deus e das almas dos pr6ximos e bern da religiao . . . 

A expedicao , dispersa por uma tempestade , veio aportar 
em Recife . Os carmelitas fic aram assim em Pernambuco, e em 
1583 fundaram 0 convento de Olinda. Em 1596, bavendo ja 
nesse convento urn numero grande de novices e professos 
abriu-se urn curso de teologia, precedido de bumanidades. 
Cultivava-se a lingua indigena para melbor preparacao de mis
sionarros. Enquanto ai se formavam os [ovens carmelitas, novos 
contingentes de religiosos continuavam a vir da metropole. 

Em 1586 os carmelitas faziam sua segunda tundacao na 
Bahia. Tres anos depois aceitava-se uma Iundacao em Santos 
proposta por Bras Cubas. Em 1590 os frades iniciavam uma 
nova obra no Rio de Janeiro. 

Em 1595 0 capitulo provincial realizado em Lisboa criava 
a vice-provincia do Brasil com quatro conventos: Olinda, Bahia, 
Santos e Rio de Janeiro. 
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o conventa de Sao Paulo comecou a funcionar provavel
mente em 1596, e ainda no fim do seculo au principios do 
seculo XVII iniciou-se a obra da Paraiba. 

§ 3. Tambern as franciscanos iniciaram urn trabalho sis
tematico de evangelizacao no Brasil no fim do seculo. Jorge 
de Albuquerque Coelho, donatario de Pernambuco, em carta 
ao rei Filipe II da Es panha, sob cujo cetro S8 achava Portugal 
des de 1580, escreve a respeito da vinda dos franciscanos para 
sua capitania: 

desejo mul to, .. . se encha e povoe de mo steiros de rel igiosos e religiosas 
para que de continuo sirvarn e lou vern a Deus.' 

Em 1584 criou-se a Custodia de Santo Antonio do Brasil. 
o decreta de 13 de margo autorizava a superior a fundal' 
conventos onde the parecesse necessaria e receber novices na 
Ordem, Durante sua gestae ate. 1590 frei Melquior de Santa 
Catarina fundou quatro conventos e deixou encaminhada a fun
da cao de mais dais. 0 primeiro convento fundou-se em Olinda 
em 1585.0 segundo em Salvador em 1587. 0 terceiro em Igaracu 
em 1588. 0 quarto na Paraiba em 1589. Em 1595 foi inaugurado 
a convento de Vito ria, no Espirito Santo. Foram esses as cinco 
conventos franciscanos iniciados no seculo XVI. 

§ 4. Ao todo, pois, encontramos no fim do seculo XVI no 
Brasil quinze conventos das ordens antigas e tres colegios dos 
jesuitas. 

Dessas 18 comunidades religiosas, 11 estavam situadas nos 
tres principals centros de pcpulacao da epoca: Bahia, Olinda 
e Rio. 

Tanto em Salvador como em Olinda, havia conventos das 
quatro ordens religiosas ja instalad as no Brasil: [esuitas, fran
ciscanos, beneditinos e carmelitas. 

No Rio havia tres conventos. Apenas as franciscanos nao 
chegaram a tel' convento no Rio ate fins do seculo XVI. 

Na Paraiba havia cenventos des beneditinos e franciscanos; 
em Sao Paulo, dos beneditinos e carmelitas. E havia as resi
dencias religiosas de Santos, Vitcria e Igaracu, 

Pode-se afirmar pois que a presenca dos religiosos no Brasil 
acompanha a ritmo de povoamento do litoral. 

5. OS FRANCISCANOS NO SECULO XVII 

§ 1. Tendo as primeiras fundacoes sido no nordeste, 0 

primeiro centro de estudos se estabeleceu no Convento de 
Olinda. Ate 0 ana de 1650 as religiosos franciscanos sacerdotes, 
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espalhados pelos conventos de todo 0 Brasil, e que anterior
mente nao tinham feito os estudos no reina, recebiam a sua 
formacao filos6fico-teol6gica em Olinda, e depois que comecou 
a invasao holandesa, na Bahia. 

o curso de filosofia, tambem chamado de artes, abrangia 
logica, fisica, metafisica, etica e matematica, 

o curso de teologia dividia-se em teologia especulativa e 
teologia moral ou licao de casos. 

Em 1650 foi eleito para 0 governo da Cust6dia do Brasil 
frei Sebastiao do Espirito Santo, que muito trabalhou para 
a expansao da obra franciscana. Aceitou as Iundacoes de Angra 
dos Reis, Penha de Vit6ria e Cairn. Foi quem abriu 0 primeiro 
curso de estudos no Convento de Santo Antonio do Rio de 
Janeiro. 

§ 2. Em 1659, pela expansao das obras, os franciscanos 
do Brasil foram divididos em .duas Provincias. A provincia de 
Santo Antonio do norte e nordeste, e a custodia da Imaculada 
Conceicao do SuI, com oito conventos: Vit6ria (1591), Rio 
(1608), Santos (1639) , Sao Paulo (639), Macacu (1641), Penha 
de Vit6ria (1650), Angra dos Reis (1650) e Itanhaem (1654), 
acrescida logo mais de duas comunidades: Sao Sebastiao (1658) 
e 'rauoate (1674). 

o convento de Santo Antonio do Rio de Janeiro passou 
a ser a sede da nova custodia. 

Em 1674 foi pleiteada a separacao do Brasil em duas pro
vincias, Ap6s a erecao da provincia do suI em 1677 houve estudos 
tambem no convento de Sao Paulo. 

§ 3. Nos primeiros tempos bern poueo se exigia dos can
didatos a ordem. A idade minima era de 16 anos. Bastava saber 
gramatica e urn pouco de latim. 0 candidato devia ter certo 
preparo, especialmente na lingua latina, de modo que entendesse 
gramaticalmente qualquer liQao do breviario, epistola e evan
gelho do missal. Desde 1723 exigia-se certidao cos proressores 
regios, para constar da suficiente cultura intelectual do can
didato. 

Durante 0 ana de noviciado, pelo espaco de uma hora 
cada dia, os novices deviam "reger gramatica uns aos outros 
e construir as lig6es dos oficios divinos". 0 fim dessas dispo
sicoes dos estatutos era preparar 0 jovem no trato da lingua 
latina. 

Acabado a ana de tirocinio, os neoprofessos chamavam-se 
coristas. Ravia entre eles duas classes: simples coristas e coristas 
colegiais. Os primeiros tinham 0 encargo de sustentar 0 cora 
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e no restante do dia faziam 0 service de casa. Os coristas 
colegiais dedicavam-se ao estudo e assistiam as prelecoes dos 
mestres. Faziam apenas 0 service que tinha relacao com 0 culto 
divino. 

Tal dtstincao proveio da falta de vocacoes para irmaos 
leigos, encarregados dos services humildes do convento. Por 
isso se aproveitavam os jovens coristas para os services da 
casa. Os proprios coristas colegiais reprovados nos exames 
ou preguicosos eram "lancados fora do estudo", para 0 service 
de simples coristas. Eis por que nas relacoes des provinciais 
se encontram coristas em quase todos os conventos, mesmo 
naqueles em que nao havia nem noviciado nem estudos.· 

6. NOVOS INSTlTUTOS RELIGIOSOS NO S.'ECULO XVII 

§ 1. No seculo XVII os frades capuchinhos iniciaram sua 
atividade missionaria no Brasil. Nesse seculo desenvolveram 
suas atividades os capuchinhos franceses, que iniciaram seu 
apostolado na colonia francesa do Maranhao de 1612 a 1614. 
Dedicavam-se principalmente a catequese dos indios. Em seguida, 
foram expulsos com os franceses. 

Em 1642 alguns capuchinhos franceses, prisioneiros dos 
holandeses, foram trazidos a Pernambuco. Em Olinda corneca
ram !1 desenvolver suas atividades apostolicas, e em 1653 se 
estabeleceram tambem no Rio de Janeiro com a anuencia do 
governo portugues. Ap6s 1670 expandiram muito sua obra pelo 
nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte, Ceara, Paraiba, 
Pernambuco, Alagoas e Bahia. 

Os capuchinhos franceses foram expulsos do Brasil por 
volta de 1700, pelo rompimento das relacoes diplomaticas entre 
Portugal e Franca. 

Nao ha indicios de trabalho vocacional. Parece que consi
deravam 0 Brasil como terra de missao. Alguns missionarios 
voltavam para a Franca apos alguns anos, e eram substituidos 
por outros grupos franceses. 

§ 2. Tambem os padres das Merces espanh6is entraram no 
Brasil no seculo XVII. 

Uma das expedicoes mais significativas para a conquista 
da regiao Amazonica foi a de Pedro Teixeira em outubro de 
1637. Ele chegou ate Quito, no Equador, onde pede apreciar 
a atuacao dos padres cl.as Merces naquela regiao. A seu convite, 
os meroedarios vieram para 0 norte do Brasil. Tres religiosos 
das Merces acompanharam a expedicao de regresso para a 
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Amazonia. Em 1640 os padres das Merces fundaram 0 convento 
de N. S. das Merces no Para. Nas duas decadas seguintes fun
daram dois importantes conventos: urn em Cameta, e outro 
em S. Luis do Maranhao. 

Em 1699 os Mercedarios iniciaram as missoes no rio Ama
zonas. Frei Teodosio Veiga iniciou 0 povoamento regular do 
Rio Negro. 

Os padres das Merces destacaram-se tanto pela educacao 
da [uventude nos seus conventos como pela atividade missiona
ria. Progressivamente aumentaram seus patrimonies na regiao 
Amazonica, tornando-se proprietartos de grandes fazendas de 
criacao de gado, 

§ 3. Merece especial mencao 0 primeiro instituto religioso 
fundado no Brasil, ou seja, a Congregacao dos Padres do Ora
torio, surgida em Olinda em meados do seculo XVII. 

A fundacao S8 deve ao Pe. Joao Duarte do Sacramento. 
Inspirada nos oratorios da Italia e da Franca, representou a 
primeira tentat iva de uma congregacao diretamente voltada para 
os pobres, para os caboclos do sertao, Com a nomeacao do 
fundador para bispo de Olinda, e sua morte em 1636, ainda 
antes de ser sagrado, a congregacao perdeu sua autonomia 
propria e suas caracteristicas iniciais. 

Sob a influencla do oratorio portugues, abandonou quase 
por complete a atividade rnissionaria e passou a desenvolver 
sua acao na area cultural. Com a expulsao dos jesuitas, tanto 
em. Portugal como no Brasil, os oratorianos passaram a assumir 
a lideranca cultural. No Brasil sua area de acao limitou-se ao 
nordeste, e especificamente a Pernambuco e Bahia. 

7. CARMELITAS E BENEDITINOS 

§ 1. Ao inicio do seculo XVII a situacao da Ordem do 
Carmo no Brasil era de muito progresso. 0 numero de car
melitas em 1606 era 0 seguinte: Olinda, 30 reltgtosos: Bahia, 
30; Ri.o de Janeiro, 14; Santos, 10; Sao Paulo, 8; Paraiba, 7. 
Ao todo, 99 religiosos. Estamos a 26 anos depois do inicio 
do Carmo no Brasil. 

Nos anos seguintes construiram-se conventos em Angra dos 
Rels, Sergipe, Mogi das Cruzes, Sao Luis do Maranhao e Belem 
do Para. 

Em carta escrita em 1635 por Frei Sebastiiio dos Anjos, 
procurador do Carmo brasileiro, nota-se 0 inicio do sentimento 
nativista entre os religiosos. Frei Sebastiao escreve que ha varies 
religiosos do Brasil que sao cornpetentes, que ja foram vigarios, 
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provinciais, visitadores. No ano de 1634 onze estudantes de teo
logia foram admitidos as sagradas ordens. No Rio de Janeiro 
ha. doze estudantes de filosofia. Ha ap enas dois religiosos que 
pertencem a provincia portuguesa, da qual depende a vice
provincia. Por essa razao Frei Sebastdfio conclui que seria born 
que os onze conventos da Ordem se constituissem em provincia 
autonoma, cujo provincial fosse eleito pelas comunidades. 

Em 1640 foi instituida a Provincia Brasileira de Santo Elias. 
Mas 0 protesto do governo portugues anulou esta evolucao. 
o unico resultado foi a divisao do Brasil em du as vice-provincias: 
a do Estado do Brasil, com 9 conventos, e a do Estado do 
Maranhao, com 3 casas religiosas. 

Em 1648 0 capitulo geral tentou uma vez mais a institulcao 
da Provincia do Brasil, sem resultado. 

§ 2. Refeitos os danos causados pela invasao holandesa, 
novos conventos foram fundados no Recife e em Goiana, como 
nos mostra 0 catalogo elaborado par Frei Jorge Cotrim em 
1675. 0 numero de religiosos era entao de 186 religiosos na 
vice-provincia do Brasil e de 60 na vice-provincia do Maranhao. 

Em 1685 a imensa vice-provincia do Estado do Brasil foi 
dividida em duas. A do Rio de Janeiro, com seis conv entos: 
Sao Paulo, Santos, Angra dos Reis, Mogi das Cruzes e Vit6ria 
do Espirito Santo, ereto nesse mesmo ano. A provincia da 
Bahia e Pernambuco com sete conventos: Olinda, Sao Cristovao, 
Paraiba, Recife, Goiana, Bahia e Rio Real. 

§ 3. Os conventos beneditinos sof'reram bastante com a in
vasao holandesa. 

Afirma D. Joaquim de Luna: 

Contava a provincia cinco abadias e t inha em perspectiva novas funda
~ 6e s quando se deu a invasao holande sa do Brasil, verd adeira calarnidade 
para os mosteiros do norte. 

Passada a agitacao, os mosteiros se reconstituiram. No sul 
inaugurou-se a nova igreja do Rio em 1641, e se iniciou em 
1652 a construcao da abadia, Piratininga foi elevada a abadia 
em 1635. E em seguida houve novas fundar;6es na provincia 
de Sao Paulo: Santos, Sorocaba e Jundiai. 

Na primeira metade do seculo XVII se estabeJeceu na 
Bahia a primeira casa de estudos superiores da provincia, com 
filosofia e teologia, ciencias que pouco depois se lecionavam 
tambem na abadia do Rio de Janeiro.' 
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B. OS RELIGIOSOS NO SECULO XVIII 

§ 1. A primeira metade do seculo XVIII marcou para todas 
as ordens religiosas que trabalhavam no Brasil uma fase de 
grande expansao e poder economico. A maior parte das ordens 
ja tinha provincia propria, e algumas completamente indepen
dentes do governo de Portugal. As casas e os conventos dos 
religiosos situavam-se em todos os principais centros de popula
«300, excecao feita do territorio das Minas Gerais, onde houve 
restricoes por parte da Coroa. 

o governo luso acompanhava de perto as Iundacoes dos 
missionaries com auxilios pecuniarios e dotacoes regias. A prin
cipal forma de colaboracao da Coroa foi a doacao de terras. 
Os religiosos tornavam-se progressivamente senhores de grandes 
Iatinmdios e Imimeras fazendas, principalmente no norte e 
nordeste do pais. Tambem as autoridades locais e pessoas 
particulares faziam doacoes aos religiosos. Quase todos os cole
gios dos jesuitas sustentavam-se mediante a administracao de 
fazendas e engenhos recebidos como dotacoes ou herancas, No 
norte, os carmelitas e mercedarios tornaram-se poderosos se
nhores territoriais. Apenas os franciscanos e capuchinhos, nao 
podendo aceitar doacao de terra pelo voto de pobreza, viviam 
do patrim6nio dos seus conventos e de esmolas . 

§ 2. 0 seculo XVIII marca 0 periodo da grande expansao 
da ordem franciscana. Mesmo apos a expulsao dos jesuitas, 
ainda por vinte anos tiveram eles urn grande surto no Brasil. 
Mas de 1780 em diante ja se observavam os sinais de decadencia 
na ordem. 

Em 1763 tomou posse do Rio de Janeiro como vice-rei 0 

conde de Cunha, que se inspirava nas ideias regalistas de Pombal. 
Com relacao aos religiosos, 0 conde escrevia em carta a Por
tugal que padres e frades eram ignorantes, que 0 bispo os 
ordenava sem escrupulos, que as mocos se faziam frades para 
nao servirem nas milicias e viviam numa escandalosa liberdade, 
que 0 mimero de frades nos tres conventos era demais , E pos
sivel que 0 conde tenha inspirado a ordem regia de 30 de 
janeiro de 1764 suspendendo a recepcao de qualquer corista, 
leigo e donato e pedindo ao provincial inrormacoes exatas sabre 
o numero de conventos e 0 estado econ6mico da provincia. 

§ 3. No seculo XVIII a Ordem do Carma desenvolveu-se 
principalmente no norte do Brasil, 

Em 1720 havia no Para e no Amazonas 15 miss6es de car
melitas. Em 1725 os carmelitas comecaram as miss6es no vale 
do Rio Branco. 

Existe uma relacao datada de 17B4 do mimero de religiosos 
existentes no Estado do Grao-Para e no Rio Negro. Residentes 
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no convento do Para: 9 religiosos com 0 cargo de superiores 
e professores; 10 irmaos coristas; 4 irmaos de vida ativa; 4 
novices. Residentes fora do convento mas a seu service: dois 
sacerdotes capelaes de fazendas; 6 irmaos administradores de 
fazendas . Ocupados no service da Igreja e de Sua Majestade: 
10 sacerdotes, geralmente no service de vigarios. 

A obra evangelizadora dos carmelitas, com 0 correr do 
tempo, por motivos varios, foi se arrefecendo. Ja antes de 1800 
notam-se os primeiros sinais de declinio. 

§ 4. No inicio do seculo XVIII vieram para 0 Brasil os 
capuchinhos italianos, dedicados de modo particular a missoes 
populares. Ao lado dos franciscanos, eles foram os grandes 
missionarros populares que percorreram principalmente a regiao 
sul do pais. 

Os capuchinhos iniciaram 0 seu trabalho na Bahia em 1705. 
Tres anos depois, instalaram-se em Pernambuco. Em 1721 fun
daram urn convento no Rio de Janeiro . Ja em 1725 Pernambuco 
passa a ser considerada uma prefeitura religiosa brasileira, 
e em 1738, tambem 0 Rio de Janeiro . Os capuchinhos do Rio 
estenderam suas missoes populares a Minas Gerais, Espirito 
Santo e provincias do SuI. 

No tempo de Pombal, em 1760, romperam-se as relacoes 
com a Santa Se, 0 governo de Portugal usou de represalias, 
que atingiram os religiosos capuchinhos italianos do Brasil. 
A maior parte dos capuchinhos foi expulsa do Brasil. 

9. CRISE DA VIDA RELIGIOSA 

§ 1. A partir da segunda metade do seculo XVIII a vida 
religiosa entra numa fase de crise progressiva. 

Entre as principais causas esta a oposicao do marques de 
Pombal aos religiosos em geral, e aos jesuitas em particular. 
o 6dio de Pombal aos jesuitas motivou-se em grande parte 
pela ascendencia que eles haviam tido ate 0 governo anterior 
sobre a polftica do reino. Alem disso, to do 0 seculo XVIII 
respirava as novas ideias do enciclopedismo e do iluminismo, 
com tendencias anticatolicas e antijesuiticas. 

Dentro desse espirito da epoca, tambem Pombal aderiu a 
guerra que em outras nacoes se fazia ao poderio politico e 
econ6mico dos [esuitas. Alguns pretextos serviram para motivar 
acusacoes contra eles, terminando com a expulsao do Brasil 
em 1759. 

Embebido das novas ideias sobre educacao, Pombal queria 
reformar todo 0 ensino, do qual os jesuitas conservavam prati
camente 0 monop6lio. Nao obstante, Pombal nao conseguiu 
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para 0 Brasil leigos que pudessem sequer manter a organizacao 
escolar criada pelos jesuitas. 

§ 2. A partir de 1759, salvo pequenas fases de treguas, a 
politica de Portugal foi sempre de restricao a vida das Ordens 
religiosas. Constitui urn elenco bastante numeroso 0 conjunto 
de leis e dec retos que pouco a POllCO foram reduzindo todas 
as atividades dos religiosos, ate chegar a supressao explicita 
de conventos e provincias. 

Urna das razoes mais fortes dessa oposicao do governo 
era 0 poderio economico das ordens religiosas. Supressos os 
jesuitas, continuavam os carmelitas, mercedarios e beneditinos 
possuidores de vasto domlnio de terras e outros bens patrimo
niais que despertavam a cobi ca dos poderes publicos, os quais 
alegavam com Ireqtiencia a improdutividade desses bens. Eram 
bens de mao morta, conforme a terminologia da epoca. 

§ 3. 0 seculo das Iuzes trouxe ao mundo teda uma onda 
de forte laicismo, com repercussao profunda tambem no Brasil. 

Da segunda metade do seculo XVIII em diante nota-se em 
geral grande desprestigio da vida religiosa, principalmente da 
vida conventual e monastica. 

Essa inflaencia do ambiente externo, un ida as proprias res
tricoes do governo, levou a urn esvaziamento gradativo dos 
conventos. De urn lado, era a proibicao para 0 ingresso de 
novos candidatos, e de outro era 0 exodo fr eqtiente dos reli
giosos ja prof'essos, que nao encontravam na opiniao publica 
o antigo apoio. 

Nero se pode esquecer en tre as causas dessa crise da vida 
religiosa a propria decadencia do espirito religioso dos monges 
e frades. Essa decadencia e mais nitida e acentuada nas comu
nidades masculinas, Assume diversos aspectos, entre os quais 
a procura de bem-estar e comodismo por parte dos religiosos, 
chegando ate certa ostentacao nos conventos, 0 relaxamento 
da disciplina eclesiastica, 0 mundanismo, a fuga da vida comum, 
os privilegios e excecoes a cbservancia regular. 
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CAPITULO IX 

AS ORDENS RELIGIOSAS FEMININAS
 

§ 1. Durante 0 primeiro seculo da descoberta do Brasil, a obra 
da colonizacao da nova terra Ioi sempre acompanhada de uma 
atividade apostolica de evangelizacao, levada avante de modo 
particular gracas aos estorcos dos missionarios religiosos. Toda
via nenhuma con gregacao feminina fez sentir sua presenca em 
territorio brasileiro. 

Sem duvida uma das raz5es principais estava na propria 
concepcao de vida religiosa Ieminina que perdurava na epoca. 
Esse conceito estava por sua vez intimamente ligado a propria 
concepcao de vida da mulher. No conceito do antigo regime 
a mulher ocupava uma posicao bastante inferior: como esposa 
era considerada proprtedade do marido, e vivia inteiramente 
submissa 'a seu dominio. Devia viver dentro de casa, dedicada 
aos cuidados dos filhos e aos afazeres domesticos. 

Analogamente, nao se concebia na epoca a mulher religiosa 
senao perpetuamente fechada dentro dos muros do claustro ou 
do convento, numa dependencia total da superiora. 

Numa terra de conquista e de pioneirismo, nao se via ainda 
a necessidade nem a razao de ser de conventos fechados a 
vida real, justificados numa sociedade estavel e tradicional. 

As necessidades da nova terra eram sobretudo para urn 
trabalho mtssionario entre os indios a serem evangelizados, e 
para uma atividade de preservacao da fe dos colonos. 

Todavia desde 0 seculo XVI fez-se sentir no Brasil a ideia 
dos recolhimentos. 

§ 2. Em 1538 dois franciscanos espanhois iniciaram a cate
quese dos indios carijos em Santa Catarina, na regiao da laguna 
dos Patos. La trabalharam ate 1541. Voltaram em 1544, ate a 
missao desfazer-se em 1548. Nobrega escreve em 1549, referlndo
sa aos indios carijos: 

Os gentios sao de diversas castas, uns se chamam guaianazes, outros 
carij6s. Este e urn gentio melhor que nenhum desta costa. Os qua is foram, 
nao ha muitos anos, dais frades castelhanos ensinar, e tomaram tao bern 
a sua doutrina, que ja tern casas de recolhimento como de freiras, e outras 
como de frades. E isto durou muito tempo, ate que 'o diabo levou la 

uma nau de salteadores e cativaram muitos deles. ' 
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§ 3. A primeira expenencia de vida religiosa feminina no 
Brasil foi realizada em Olinda, se nao quisermos levar em con
sideracao a experiencia dos frades franciscanos entre os indios 
carij6s. 

E Jaboatao quem escreve: 

Certo e que em 1576, ou ja alguns anos antes, havia em Olinda terceiras 
franciscanas que viviam em recolhimento (pr imeira casa no Brasil de 
membros de comunidade relrglosa) , das quais fazia parte a irma Maria da 
Rosa, que doou em 1585 este recolhimento aos franciscanos para primeiro 
convento." 

E provavel que a experiencia desse recolhimento tenha ter
minado com a sua transtorrnacao em convento de franciscanos. 
Pelo menos, nao existem outros documentos posteriores sobre 
ele. 

1. OS PRIMEIROS RECOLHIMENTOS NO SECULO XVII 

§ 1. Embora ja tivesse havido alguns ensaios de vida reli
giosa no seculo XVI, pode-se afirmar que a organizacao da 
vida religiosa feminina se iniciou apenas no seculo XVII. 

As primeiras casas para mulheres com ide al de vida reli
giosa no Brasil designaram-se como "recolhimentos". Diversos 
desses recolhirnentos se transtormaram sucessivamente em ver
dadeiros conventos femininos , com regras, votos e nabito 
religioso. 

Durante 0 seculo XVII tiveram inicio tres recolhimentos: 
o recolhimento do Desterro na Bahia, 0 recolhimento da Ajuda 
no Rio e 0 recolhimento de Santa Teresa em Sao Paulo. 

o recolhimento do Desterro na Bahia constituiu-se na pri
meira casa religiosa feminina do Brasil, pois vieram religiosas 
prof'essas diretamente de Portugal para organizar 0 convento 
nos padr6es de vida religiosa europeia. 

§ 2. A primeira congregaeao de senhoras que se fundou 
na Bahia foi a das clarissas. A instituicao foi solicitada pela 
Camara, nobreza e povo desde 1644, e permitida por alvara 
regia em 1665. Foi determinado 0 bairro do Desterro para edi
ficagao do mosteiro, e prefixado num total de cinqtienta 0 

numero de religiosas que deveriam professar. 
Em data de 9 de maio de 1677 vieram do mosteiro de Evora, 

de Portugal, quatro religiosas clarissas para a Iundacao do 
mosteiro. 

Na biografia de Dom Frei Jose Fialho, arcebispo da Bahia 
desde 1739, seu secretarlo escreve: 
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Ha urn convento de religiosas de Santa Clara, que fica quase fora da 
c1dade: e magnifico e 0 maior da cidade, sendo todos de grandeza proper
cionados ao numero de seus habitantes. E dedicado a Santa Clara com 
o titulo de Desterro. Tern ele mais ou menos 0 numero de 90 religtosas, 
com varias ramuias, que, conrorme 0 estilo da terra, sao pretas. Tern 
varias religiosas de vida exemplar e rendas suficientes. E sujeito ao Ordinario 
e os prelados cuidam- rnuito na sua subsistencia e regularidade. ' 

§ 3. 0 bi6grafo de D. Fialho nos narra ainda que 0 arce
bispo teve que se defrontar com 0 problema das "encostadas", 
ou seja, mulheres que viviam no convento sem verdadeira vo
cacao religiosa. 

No mesmo mostetro, achou rnuito em que exercitar as sublimes virtudes 
com que Deus 0 enriquecera... Teve noticia certa pela experiencia ocular 
que naquele mosteiro havia muito mais gente do que as canones permitiam. 
Entrou em urn minucioso exame das gracas apostolicas, e perguntando pela 
causa do excesso do numero, responderarn-lhe que no governo precedente 
se admitiam algumas "encostadas", Esta resposta surpreendeu ao prelado 
e a mim que com ele me achava, porque nao havera lei alguma canonica 
que use de semelhante termo de "encostar", quando as car tas apostolicas 
vern sempre com clausulas restritivas . . . Revistos os breves, ordenou que 
em quinze dias precisos saissem para fora todas as que estavam sem licenca 
da ,Se Apost6lica. Notavel foi a como cao que causou dentro e fora do 
mosteiro semelhante resolucao, mas advertidas do animo inflexivel e varonil 
do arcebispo, as Ireiras executaram a ordem com pontualidade e sairam 
das tais encostadas noventa e tantas pessoas.· 

§ 4. A fundacao do convento da Ajudado Rio de Janeiro 
esta intimamente Iigada a. vida da propria ordem franciscana 
no Brasil. 

Em 1674 frei Cristovao da Madre de Deus LUz, procurador 
da Provincia do Rio de Janeiro, seguiu para Lisboa, levando 
consigo quatro sobrinhas para vestirem 0 habito religioso em 
Lisboa. Em Portugal teve a oportunidade de visitar muitos 
conventos e recolhimentos para mulheres. Teve tambem a Ideia 
de instituir no Brasil semelhantes casas, evitando os perigos 
de mar para as mulheres que quisessem abracar a vida relt
giosa. Juntamente com seu irmao, administrador eclesiastico 
do Rio de Janeiro, decidiu fundar urn recolhimento que depois 
seria transformado em convento. Comunicaram a ideia a d. 
Cecilia Barbalho, viuva com tres filhas, que morava numa 
chacara fora da cidade. Ela se prontificou a entrar para a vida 
claustral com suas filhas, assim que 0 recolhimento estivesse 
pronto. A custa do administrador eclesiastico, fez-se uma cas a 
com quartos junto a. ermida da Ajuda, e nela entraram dona 
Cecilia, suas filhas e mais duas jovens de distintas familias. 
Era 0 dia 26 de julho de 1678, festa de Santa Ana. 

E este 0 inicio do posterior convento da Ajuda, das Irrnas 
concepcionistas franciscanas. 
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§ 5. Deve-se ao bispo do Rio de Janeiro D. Jose de Barros 
Alarcao a Iundacao do recolhimento de Santa Teresa em Sao 
Paulo. Na visita pastoral de 1685 0 bispo demorou-se bastante 
tempo no planalto para concretizar 0 projeto da tundacao de 
urn convento feminino, iniciado como recolhimento para se
nhoras piedosas. 

Escreve Pedro Taques: 

D. Jose de Barros Alarcao, primeiro bispo do Rio de Janeiro, passando 
de visita a Sao Paulo, onde fez assento muitos anos e travou amizade com 
Lourenco Castanho, que Ihe deu honrosissimas demonstracoes, 0 destino 
desta obra foi deixar para a posteridade urn excelente comedo para as 
suas netas e mais descendentes. que quisessem abracar 0 instituto da 
matriarca Santa Teresa, cuja vocacao se deu ao recolhimento, com a 
bem merecida esperance de que a Real Grandeza 0 passasse a con vento 
protesso: e com esse intento se construiu a obra com tal Iorrnalidarie que 
nao necessitasse de reforma para a sua clausura ... No ana de 1687 entraram 
com solene festividade para recolhidas do mesmo recolhimento tres filhas 
de Manuel Vieira Barros, tomando 0 habito de Santa Teresa.' 

Nao tinharn as recolhidas de entao protissao solene, e nem 
mesmo aprovacao regia, que so conseguiram depois. 

2. A VIDA RELIGIOSA FEMININA 
NA BAHIA NO SECULa XVIII 

§ 1. Durante a primeira metade do seculo XVIII a vida reli
giosa feminina no Brasil teve urn incremento bastante notavel, 
Ha uma multiplicacao de conventos e recolhimentos. 

a primeiro slnodo da Bahia, realizado em 1707, pauta-se no 
coneilio tridentino, e dita normas referentes a vida religiosa 
segundo uma visao europeia, sem preocupacao de adaptacao 
as exigencias concretas do pais. 

a sinodo aborda a vida religiosa feminina sob dois aspectos: 
normas gerais sobre a vida religiosa fern inina e legislacao para 
o	 mosteiro de Santa Clara do Desterro. 

Alem do convento do Desterro, do seculo XVII, fundaram
se ainda os conventos das ursulinas das Merces em 1735, das 
ursulinas da Soledade em 1739 e das ursulinas franciscanas da 
Lapa em 1747. Fundaram-se tarnbem dois recolhimentos: 0 re
colhimento dos Perd6es, com seus estatutos em 1723, e 0 reeo
lhimento de Sao Raimundo, com seus estatutos em 1761. 

§ 2. Jaboatao descreve a origem do convento das ursulinas 
da Soledade: 

Foi agente desse recolhimento 0 Pe. Gabriel Malagrida, missionsrto 
[esuita, sendo convidado pelos irmaos da confraria de Nossa Senhora, que 
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ja havia na igreja da Soledade, para missionar neIa: capacitou aos irmiios 
desta obra e eles cederarn as casas des romeiros, igrejas e mais terras, 
com cisterna, obtida a licenca do cabido, sede vacante, por provisao sua 
de 3 de julho de 1738. Deu-se logo inicio ao recolhimento, e aos 17 de 
agosto de 1738 se lancou nos alicerces a primeira pedra, assistindo 0 padre 
rnissionario para as despesas com as esmolas que tivera e ia tirando para 
este Em (a margem do manuscrito de Jaboatao le-se: em 28 de outubro 
de 1739 entrar am no re colhimento 15 donzelas honestas, observando a regra 
das ursulinas, ccnrorme tern do arcebispo D. Jose Fialho). 

Confirmou esta Iundacao 0 Sr. Rei D. Joao V a 29 de outubro de 1740 
e provisao de 25 de fevereiro de 1741.' 

§ 3. Outre convento surgido na Bahia no seculo XVIII e 0 

das ursulinas das Merces, Tornando-se herdeira de grande patri
monic por morte do Coronel Pedro Barbosa Leal, D. Luiza 
Ursula de Monserrate pediu e obteve do governo portugues 
permissao para levantar per sua propria conta um convento 
de senhoras, A autorizacao foi dada POl' alvara de 23 de janeiro 
de 1735. 

S6 a 24 de setembro de 1744 pode 0 convento abrigar regu
larmente as religiosas, cabendo a D. Jose Botelho de Matos 
dar-The 0 prirneiro regulamento, constando de 16 artigos, 

§ 4. 0 bi6gr afo de D. Jose Fialho, que tao bern descreve 
a vida religiosa da Bahia POl' ocasiao da chegada do novo 
arcebispo em 1739, afirrna: 

Ha tambem nesta fre guesia urn convento novo com a Invocacao de 
Nessa Senhora da Lapa, 0 qual, ainda que de paredes esteja acabado, 
nao esta ainda na sua perfeicao, e por alguns emb aracos e duvidas que 
se tern movido, esta sem reli giosas. 7 

Na realidade, a Inauguracao do convento e datada de 7 de 
dezembro de 1744, sendo arcebispo D. Jose Botelho de Matos. 
Foi esse arcebispo quem tracou os estatutos, de acordo com 
a regra aprovada em 1511 pelo papa Julio II para as religiosas 
franciscanas. 

As novas religiosas vieram do convento do Desterro, a cujo 
ramo pertencem. Foram designadas como franciscanas concep
cionistas, em virtude de se consagrarem a honrar 0 misterio 
da Imaculada Conceicao. 

§ 5. Nessa epoca surgiram na Bahia dois recolhimentos em 
moldes tradicionais: Perd6es e Sao Raimundo. 

Levantado em principlo do seculo XVIII gracas a tenacidaae 
de Domingos do Rosario e seu irmao Francisco das Chagas, 0 

recolhimento do Senhor Born Jesus dos Perd6es tinha POl' fim 
abrigar urn reduzido ntimero de senhoras devotas, que quises
sem levar vida penitente, entre as quais se achava a irma deles 
POl' nome de Antonia de Jesus. 
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Pouco depois foi fundado 0 recolhimento de Sao Raimundo. 
o fundador desse recolhimento foi Raimundo Maciel Soares, 
o qual, ao morrer em 1759, legou todos os bens para ess a insti
tui~o, incumbindo da conclusao das obras, iniciadas desde 1752, 
o prior do convento de Santa Teresa. 0 recolhimento era des
tinado a recolher doze mulheres que, arrependidas, viessem 
procurar esse asilo, onde chorassem os seus erros. Deu-lhe 
estatutos D. Frei Manuel de Santa Ines, em marco de 1761. 

3. CONVENTOS E RECOLHIMENTOS 
EM PERNAMBUCO E MARANHAO 

§ 1. Na provincia de Pernambuco, uma das mais pr6speras 
nos primeiros seculos do Brasil, houve diversas manirestacoes 
de vida religiosa feminina. 

Em 1722 tomou posse da diocese D. Jose Fialho. Em Olinda 
obispo encontrou urn recolhimento antigo, dedicado a N. S. 
da Conceicao, ja em decadencia, e que foi completamente res
taurado pelo seu zelo. 

A vida das recolhidas achava-se relaxada, Chegou ao conhecimento que 
a longs fal ta de urn prelado zeloso rnotivava tan to estrago na vida civil 
e espiritual. Determinou pois que ali s6 estariam recolhidas, e que estas 
usariam de habito da ordem terceira. Caso foss e necessario admitir algumas 
a mals, seria com a declaracao de trazerem 0 habito ou deixar a casa, 
Deu-lhes forma de vida, marcando-lhes as horas para alguns exer cfcios . . . 
Finalmente, nada deixou de executar acerca de sua reforma espiritual e 
material, assistindo ao exercicio da oracao mental, sentado no conressiona
rio; indicou-lhes sacerdotes piedosos e prudentes que ajudassem na recons
tTU!;:RO de urna obra tanto do service de Deus.' 

§ 2. No interior da provincia de Pernambuco foi fundado 
o recolhimento do Sagrado Coracao de Jesus, que teve como 
idealizador 0 Pe. Gabriel Malagrida, que ja se distinguira por 
outras Iundacoes semelhantes em outras regi 6es do pais. 

Escreve Serafim Leite: 

Em Iguaracu, promoveu a construcao de urn recolhimento do Sagrado 
Coracao de Jesus para regeneracao e preservacao de raparigas. Ajudou·o 
o virtuoso Pc. Miguel Rodrigues de Sepulveda, que ficou seu capelao, e 
uma senhora caridosa, Anton ia Maria de Jesus. Quando Malagrida deixou 
Iguaracu, nao obstante vivas e pod ero sas oposlc;;5es, ficaram lan cados os 
alicerces do novo recolhimento. Este asilo de madalenas arrependidas tinha 
a:nbito regional. As que nao podiam casar, por causa d e imped1mentos 
OU delas pr6prias ou dos homens com quem viviam, por ja serem casados, 
abriam-se-lhes as portas desta casa, onde ficavam ao abrlgo da miseria e de 
recaidas, • 

§ 3. Outro recolhimento importante de Olinda, fundado em 
fins do seculo XVIII, e 0 recolhimento da Gloria, cujo regula
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mento foi elaborado pelo bispo de Olinda D. Azeredo Coutinho, 
nomeado em 1794. 

Escreve Manuel Cardozo: 

o novo prelado aproveitou a demora em assumir a diocese para tomar 
providencias relac ionadas com a execucao de urn plano que era caro ao 
seu coracao, ou seja, a fundaQao de duas escolas no bispado: uma, ,0 
seminario episcopal de Olinda, para rapazes que desejassem seguir a carreira 
eclesiastica ou nao: a outra, 0 recolhimento de Nossa Senhora da G16ria 
da Boa Vista, urn pensionato para mocas verdadeiramente pobres, a fim de 
prepara-las para 0 casamento e a maternidade. Numa capitania que tinha 
poucas escolas os esforc;os do bispo para melhorar 0 sistema escolar 56 
podiam merecer aplausos. 

o autor refere-se tambem as ideias do bispo acerca do 
recolhimento: 

o recolhimento da Boa Vista seria dirigido por mulheres de reconhe
cida virtude e de idade rnadura, doze - mulheres brancas que restdiriam 
no local, das quais uma seria pelo bispo nomeada diretora ou regente, 
Essas senhoras respeitaveis nao deveriam formar uma comunidade religtosa, 
nem se lhes permitiria, sem licenca do bispo, fazer voto de castidade. 
Apesar disso, deveriam levar uma vida reclusa no interior da escola, nao 
se deixando ver pelos visitantes sempre que houvesse autorizacao para 
abrir a porta do claustro. I. 

§ 4. Tambem no Maranhao desenvolveu suas atividades 0 

Pe. Malagrida, e a ele se deve a Iundacao do recolhimento das 
ursulinas do Sagrado ooracao em Sao Luis. 

Escreve Serafim Leite: 

Alem do serninario, os jesuitas fundaram 0 recolhimento do Maranhao. 
Inaugurou-se em 1752. Sao palavras do Pe. Malagrida: Levantou-se desde 
os fundamentos ate 0 teto urn mosteiro para as futuras rellgiosas, e se 
acabou e mobiliou 0 internato ou recolhimento para as mocas, Este abriu-se 
felizmente no dia 5 de agosto do mes proximo passado [1752], com grande 
aplauso da cidade, concurso de todas as classes e com toda a solenidade 
possive!. 11 

o primeiro grupo foi de 13 meninas. As religiosas que ha
viam de dirigir 0 recolhimento receberam as regras e 0 habito 
do instituto de Santa Ursula. 

4. CONVENTOS NO RIO DE JANEIRO 

§ 1. E provavel que a fundacao do convento de Nossa se
nhora da Ajuda seja a concretizacao de uma ideia que os jesui
tas vinham mantendo desde 0 seculo XVII sobre a fundaeao 
de urn recolhimento para mocas no Rio de Janeiro. 

OPe. Baltazar Duarte, que foi 0 procurador geral da pro
vincia de Lisboa em nome dos oficiais e bispo da capitania 
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do Rio de Janeiro, pediu a Coroa a fundacao de urn convento 
de religiosas capuchas no Rio. No parecer dirigido ao Conselho 
Ultramarino, propoe-se a Iundacao na ermida de Nossa Senhora 
da Ajuda. A licenca da rainha D. Catarina, regente do reino, 
e datada de 19 de fevereiro de 1705. 

o convento teve sua origem no recolhimento da Ajuda, 
inaugurado em 1678. 0 convento foi inaugurado em novembro 
de 1749, com 0 auxilio das irmas clarissas da Bahia. 

§ 2. A fundadora do convento de Santa Teresa no Rio de 
Janeiro, Madre Jacinta de Sao Jose, tornou-se alvo de criticas 
fortes por parte do bispo, contrario ao projeto, ao mesmo 
tempo que gozava do apoio do governador do Rio de Janeiro 
e do povo, que a considerava uma grande santa. 

Desde 1739 Jacinta manifestou desejo de ingressar na vida 
religiosa. Em 1742 mudou-se para a chacara da Bica, onde se 
iniciou a construcao de uma capela. 

Em 1750, com a presenca de autoridades, foi Iancada a 
primeira pedra da igreja e convento de Nossa Senhora do 
Desterro, para religiosas que deveriam professar na regra de 
Santa Teresa. 

Em 1751 0 bispo dava uma provisao ao governador Gomes 
Freire de Andrade concedendo-lhe regalias de padroeiro da 
igreja de Nossa Senhora do Desterro doada para a fundacao 
do mosteiro das religiosas do oarmo, da rerorma de Santa 
Teresa. 

Mais tarde 0 bispo D. Frei Antonio do Desterro teve serlas 
desavencas com a fundadora. Nao obstante, a obra foi levada 
avante. 

5. RECOLHIMENTOS NA PROviNCIA DE SAO PAULO 

§ 1. A fundacao do convento da Luz no seculo XVIII esta 
ligada a dots names principals: Frei Antonio de Santana Galvao 
e Maria Helena do Sacramento. 

Criada em Piracicaba, Helena veio a Sao Paulo aos 17 anos 
para ser servente das recolhidas de Santa Teresa. Helena tornou
se dirigida espiritual de Frei Galvjio, a quem confiou rsvelacoes 
de Nosso Senhor para que ela fundasse outro recolhimento. 

Com 0 apoio de Frei Galvao, escolheu-se 0 local da antiga 
capela de Nossa Senbora da Luz para a instalacao do novo 
convento. 

Consta por documentos que existem no arquivo do reco
lhimento de N. S. da Luz que em seu principio teve por fun
dador D. Luis de Sousa Botelho Mourao, governador da cidade, 
com 0 consentimento e presenca do governador do bispado co
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nego Antonio de Toledo e aprovacao e licencas necessarias da 
Camara Municipal. A data da inauguracao foi a 2 de fevereiro 
de 1774. 

§ 2. Por falta de conventos muitas [ovens e mulheres pra
ticavam os conselhos evangelicos fazendo voto particular, espe
cialmente 0 de castidade, de acordo com os seus confessores. 

Em Sorocaba e Itu, e provavelmente em outras vilas, havia 
as beatas, titulo que precedia 0 nome nos documentos. A beata 
Maria Pais de Jesus faleceu em Sorocaba em 1750. Em Itu 
e conhecida a beata Margarida de Jesus. 0 nome desta Ultima 
se vincula a Margarida de Cortona, grande penitente terciarta 
franciscana. 

Acrescenta a respeito 0 Pe . Castanho: 

As nossas beatas deviam de ser penitentes, embora inocentes, vivendo 
a custa da comunidade ou vila, exat amente como as emparedadas da ldade 
Media, sem a prisao. Para 0 fim do seculo encontram-se em Sorocaba - e 
em documento s - as beatas Almeida, as beatas Godoi, e eram irmas solteiras 
que envelheciam em suas casas, dividindo 0 tempo entre a oracao e 0 

trabalho manual de rendas e doces. 
Sao principalmente as familias de Santos que enviam suas filhas a 

professar nos convent05 de Portugal, da Bahia e do Rio de Janeiro, por 
exemplo as tres irmas Azevedo que for am freiras de Santa Clara, no Porto, 
uma delas, Maria Xavier, mo rta em odor de santidade. A irrna de frei 
Gaspar Ioi um a das fundadoras e depois reformadoras do convento da 
Ajuda no Rio . 12 

6. RECOLHIMENTOS EM MINAS GERAIS 

§ 1. 0 seculo XVIII Po caracterizado em Minas pelo movi
mento das ermidas e santuarios. Nessa epoca temos duas fun
dacoes principais de recolhimentos Iemininos. 

A primeira tundacao eremitica que floresce na terra rnineira e 0 reco
lhimento de Macaubas. Nucleo inicial da vida comunitana religiosa em 
Minas Gerais, a casa de Felix da Costa oferece a pnmeira experiencla 
pos itiva de urn cenobio feminino. assim como 0 estabelecimento de uma 
escola de men inas. Ja em meados do seculo, surge a Casa da Oraeao do 
Vale das Lagrirnas, obra de urn padre penitente, que vlvera dias de grande 
fastf gio espiritual e detera a honra de ser a primeira casa de educacao 
feminins que houve em Minas Gerais." 

§ 2. A primeira obra eremftica que surge em Minas Gerais 
e 0 recolhimento de Nossa Senhora de Macatibas, fundado a 
12 de agosto de 1714 pelo ermitao Felix da Costa. Por sugestao 
do chefe cia familia, capitao Manuel da Costa Soares, toda a 
familia deixa Penedo, entao bispado de Pernambuco, e inicia 
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sua peregrinacao em busca de uma nova terra. Em rrageis 
barcas, numa das quais tremulava a bandeira da Imaculada 
Oonceicao, vieram remontando os peregrinos pelo rio Sao Fran
cisco. Depois de tres anos aportam em Macaubas, no Rio das 
Velhas. 

Felix e seus irmaos instalaram-se nessas terras mineiras e 
iniciaram a construcao de uma ermida e de um recolhimento. 

A }O de janeiro de 1716 0 vlgario de Roca Grande benzia 
a. nova ermida de Nossa Senhora da Conceicao, e no dia seguinte 
entraram para 0 recolhimento doze donzelas, sete das quais 
eram irmas e sobrinhas de Felix da Costa. As recolhidas ado
taram 0 habito das franciscanas concepcionistas, e 0 capuchinho 
Frei Jeronimo de Monte Real iria dar-lhes, em 1733, uma regra 
comunitaria pr6pria." 

§ 3. Outra instituicao de origem eremitica foi a casa da 
oracao do Vale das Lagrimas. 

Conta 0 cronista Jose Joaquim da Rocha: 

A obra se ergueu a margem do rio Arassuai, na freguesia de Itacarnbira, 
a noroeste da vila das Minas Gerais, no ano de 1750, pelo padre Manuel 
dos Santos, que depois de ter 0 castigo de urn raio, reformou a vida, 
e a sua custa procurou fazer aquela casa." 

Logo ap6s a rundacao do recolhimento apresentaram-se como 
candidatas ao claustro duas irmas, Isabel e Quiteria, e muito 
depressa era grande 0 ntimero de jovens que povoavam a casa 
da oracao do Vale das Lagrimas. 0 arcebispo da Bahia D. 
Manuel de Santa Ines concedeu varies favores as recolhidas. 

A obra e tambem conhecida como recolhimento do Fanado, 
e situa-se na divisa da provincia da Bahia e Minas Gerais. 

7. VIDA RELIGIOSA EM SANTA CATARINA 

o seculo XVIII marcou 0 inicio da colonlzacao do sul do 
Brasil. Nesse seculo houve a primeira tentativa de Implantacao 
da vida religiosa em Santa Catarina, gracas a Joana de Gusmao, 

Tendo nascido em Santos em 1688, ao ficar viuva, Joana 
revestiu-se do habito da Ordem Terceira da Penitencia, saindo 
~ peregrinar, praticando a caridade. Por causa do habito, deram
111e 0 nome de beata. Numa caixinha ao peito trazia a imagem 
do Menino Jesus. 
"A 2 de maio de 1762 inicia-se no Desterro a capela do Menino 
Jesus, com recursos esmolados por Joana de Gusmao. Junto 



a ermida, construiu Joana uma pequena moradia, onde dava 
exemplos de virtude e educava meninas. 

Joana teve duas companheiras: as beatas Jacinta Clara de 
Vit6ria e Josefa Maria de Vit6ria. Falecendo Joana em 1780, 
ficaram elas a cuidar da capela. 

Joana de Ousrnao e as demais beatas, escreve Evaldo Pauli, constituem 
uma especie de congregacao de freiras, adaptada as circunstancias pessoais 
delas e do modo de viver do Desterro, Deixaram influencia nas meninas 
e jovens que educaram. , . 
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CAPiTULO X
 

OS LEIGOS
 

DURANTE a PERfono COLONIAL, a Igreja do Brasil teve urn 
carater predominantemente leigo, par forc;;a da instituicao do 
padroado. 

Os Ieigos participavam ativamente na construcao das igre
jas, nos atos do cul to e na promocao de devoc;;6es. 

Duas foram as formas t ipi cas de particip acao dos leigos 
no catollcismo tradicional: uma . parttcipacao cole tiva atraves 
das contrarias religiosas, e uma p a rtic ip a ca o individual exer
cendo 0 ofieio de eremitas. 

1. AS CONFRARIAS 

§ 1. As confrarias 55,0 associacoes religiosas nas quais sa 
reuniam os leigos no catolicismo t radicional. Ha do is tipos prin
cipais de confr arias: as irmandades e as ordens terceiras. 

Tanto as irmandades como as ordens terceiras sao de origem 
medieval. As irmandades constituern uma forma de sobrevivencia 
na esfera religiosa das antigas corporacoes de artes e oficios. 
As ordens terceiras sao associacoes que se vinculam as tradi
cionais ordens religiosas medievais, especificamente aos fran
ciscanos, aos carmelitas e aos dorninicanos. 

Essas confrarias tiveram seu periodo aureo no periodo do 
Brasil colonial. e perduraram fortes ainda na epoca imperial. 
Durante a fase republicana esse tipo de associacao religiosa 
passou a ser marginalizado pela Igreja oficial, que comecou a 
valorizar urn novo tipo de associacao religiosa mais vinculada 
ao clero, como a Apostolado da Oracao, as Congregac;;6es Maria
nas e as Filhas fe Maria. 

§ 2. A finalidade especifica da confraria e a promocao da 
devocao a urn santo. Sao grupos de pessoas, geralmente da 
vizinhanca , qu e se retinern e se organizarn numa associacao 
destinada a manter 0 culto de urn santo. Algumas vezes este 
santo ja tern sua ermida ou capela, e os Iieis devotes se com
prometem a manter a seu culto e a promover a sua festa. 
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Em outras oportunidades 0 culto corneca a ser feito num 
pequeno oratorio, e a finalidade da irmandade e justamente 
angariar recursos materiais para a erecao da ermida ou capela. 
Diversas irmandades pobres, como as dos escravos, contentam
se em conseguir um altar lateral para: cultuar seu santo numa 
capela ou igreja ja dedicada a outro protetor. 

Durante os seculos XVI e XVII as ermidas ou capelas 
eram construcoes relativamente pequenas e precarias, feitas 
quase sempre de taipa. Foi somente com 0 apogeu do ciclo 
do aura na primeira metade do seculo XVIII que se multipli
caram as igrejas ricas e suntuosas construidas pelas confrarias 
religiosas. 

Escreve Jose Ferreira Carrato: 

Alern dD,S matrizes, ha tambem as capel as urbanas e as rurais , As 
urbanas sao semp re per tencentes a uma irmandade, principalmente a partir 
dos meado s do seculo setecent ista , quando esses sodalicios reli giosos terao 
o seu grande des envolvimento. Geralme nte ser ao cap elas de Noss a Senhora 
do Monte do Carmo, de Sao Fr ancis co de Assis, de Nossa Senhora do 
Rosari o, das Merces, que estes sao os or agos principai s das Irmandades 
min eiras.' 

o que caracteriza a confraria e a participacao leiga no 
culto catolico, Os leigos se responsabilizam e promovem a 
parte devocional, sem necessidade de estimulo dos clerigos , 
Com Irequencia a promocao do culto e a organizacao da con
fraria se deve totalmente a ini ciativa leiga, Progressivamente 
se permitiu tambem aos escravos que organizassem suas con
frarias reli giosas. Nao obstante, em geral se mantem uma certa 
distincao de cor na organizacao das contrarias, havendo irrnan
dades de "homens brancos", de "pardos" e de "pretos", 

Cada irmandade tinha 0 seu estatuto ou compromisso par
ticular. Era 0 elenco dos direitos e deveres de seus membros, 
Esses estatutos tinham urn colorido muito local. A aprovacao 
dos compromissos das Irmandades competia ao rei de Por
tugal, como Grao-Mestre da Ordem de Cristo. 

2. IRMANDADE DA MISERIC6RDIA 

§ 1. As confrarias do periodo colonial e imperial mantive
ram sempre um carater marcadamente rel igioso e devocional. 
A tinica irmandade que manteve urn aspecto nitidamente social 
foi a Irmandade da Misericordia. 

As Misericordias eram Irmandades com urn estatuto pro
prio, com uma finalidade religiosa e assistencial ao mesmo 
tempo. 
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Pertencendo as Miseric6rdias, os leigos participavam de 
modo ativo na vida da Igreja, e faziam jus a beneficios de 
ordem espiritual. Ao mesmo tempo, porem, atraves de suas 
esmolas e de sua atividade de assistencia social aos pobres 
e enfermos davam sua colaboracao para melhorar de alguma 
forma as condicoes de vida da sociedade. 

A origem da Irmandade da Misericordia, ou simplesmente 
das Misericordias, como eram conhecidas, remonta ao fim da 
Idade Media. 

A primeira Irmandade da Misericordia em terras brasileiras 
foi organizada na capitania de Sao Vicente, em Santos, vila 
fundada por Bras Cubas, que viera na armada de Martim Afonso 
de Sousa. Bras Cubas erigiu em sua vila essa instltuicao de 
Caridade, que a imitacao da de Lisboa recebeu 0 nome de Todos 
os Santos. A irmandade foi fundada para atender as necessida
des dos que iam se localizando na aldeia, ainda sem organizacao 
oficial e sem hospital. 

§ 2. A Irmandade da Misericordia foi instituida desde 0 

inicio nas principais cidades do Brasil. 
A cidade do Rio de Janeiro comecou a formar-se por volta 

de 1560, apos a expulsao dos franceses. Provavelmente a Mise
ricordia do Rio foi fundada desde esses primeiros tempos. A 
Misericordia ja existia em 1570, e antes de 1582 ja possuia seu 
proprio hospital.' 

Tambem a Irmandade da Misericordia da Bahia data da 
pr6pria criacao da cidade. Ja a 6 de novembro de 1549 existe 
uma ordem de pagamento a favor de Diogo Muniz, provedor 
do Hospital desta cidade do Salvador. Mem de Sa, terceiro 
governador geral, deixou a terca de seus bens do Brasil a Mise
ricordia da Bahia. 

Urn dos privilegios dos irmaos da Misericordia era acorn
panhar os enterros, que no Brasil antigo sempre se revestiam 
de importante carater social. 

Ao comentar a vida do Rio de Janeiro no seculo XVII, 
escreve Coaracy: 

Gozava a Irmandade da Miseric6rdia, desde aqueles tempos remotos, 
do privilegio dos enterramentos que eram sempre acompanhados por certo 
mimero de irmaos revestidos de suas insignias distintivas. 3 

3. IRMANDADE DO SANTfSSIMO 

§ 1. A finalidade especifica da Irmandade do Santissimo era 
a promocao do culto do Santissimo Sacramento da Eucaristia. 

236 



Esta e uma das Irmandades mais antigas e mais difundidas 
no periodo colonial e imperial. Todavia, como a Irmandade da 
Miseric6rdia, sua atuacao se restringia aos centros urbanos, 
onde era possivel a presenca do sacerdote para a celebraeao 
da missa e consagracao da h6stia, que permitissem 0 culto 
eucaristico. 

A Irmandade do Santissimo Sacramento competia a pro
mocao e organizaeao da procissao do Corpo de Deus, a maior 
procissao celebrada durante 0 ano, designada tambem como 
procissao do Triunfo Eucaristico. 

As Irmandades do Santissimo tomavam tambem 0 com
promisso de assistir a missa nas quintas-feiras, havendo em 
seguida benQao do Santissimo. Essa Irmandade conseguiu de 
certa forma garantir maior presenca do leigo no culto cat6lico, 
nao obstante as restricoes do Concilio Tridentino, de caniter 
nitidamente clerical. 

§ 2. A Irmandade do Santissiino, por sua estrita vinculacao 
com 0 culto eucaristico, era reservada apenas aos homens. Nos 
principals centros urbanos congregava em geral figuras desta
cadas da elite local, durante 0 periodo colonial no Brasil. 

Os irmaos do Santissimo vestiam roupa vermelha durante 
o service do culto. Os irmaos de opa ahrilhantavam as ceri
manias e carregavam as tochas nas procissoes eucaristicas den
tro da igreja, bern como na procissao do Corpo de Deus e no 
acompanhamento do viatica aos enfermos. 

Quase todas as par6quias e freguesias antigas tinham sua 
Irmandade do Santissimo. A finalidade da confraria era estrita
mente religiosa, visando a prornocao mais solene do culto. 
Dando sua colaboracao ao culto, esses leigos ocupavam posicao 
de destaque em relacao aos demais, por estarem mais perto 
dos ministros sacerdotes. Segundo as Constituicoes da Bahia, 
nem sequer os homens podiam entrar na capela-mor da igreja, 
sob pena de excornunhao, a nao ser "para cantar, tanger e 
ajudar os offcios". Esta era a runcao especifica dos irmaos 
do Santissimo que se sentiam altamente honrados por essa 
forma de participacao no culto da Igreja.· 

Embora 0 periodo de esplendor das Irmandades do San
tissimo tenha side 0 seculo XVIII com 0 ciclo do ouro, elas 
ja existiam desde 0 inicio do periodo colonial. 

4. IRMANDADE DO ROSARIO 

§ 1. Desde 0 seculo XVI comecam a se difundir no Brasil 
as Irmandades do Rosario, com a finalidade de promover a 
devocao do rosario de Nossa Senhora. 
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Em Santos, Nossa Senhora do Rosario ja aparece como 
padroeira no altar-mor da igreja matriz. Ja no seculo XVII, 
Parnaiba, Sorocaba e Itu tern a Virgem do Rosario como pa
droeira principal. 

Nas igrejas matrizes do seculo XVII, ao lado do altar-rnor, 
constroem-se geralmente dois altares encostados totalmente na 
parede do arco cruzeiro ou de vies. 0 altar do lado do evan
gelho e dedicado a Nossa Senhora do Rosario, e, do lado da 
epistola a esquerda, dedicado a Sao Miguel. 

Os irmaos do Rosario tomam conta do altar e promovem 
a festa de Nossa Senhora do Rosario, celebrada geralmente no 
primeiro domingo de outubro. A Irmandade do Rosario recebe 
homens e mulheres, diferenciando-se assim da Irmandade do 
Santissimo, exclusivamente masculina. 

Alem da festa do Rosario em outubro os irmaos do Rosario 
rezavam 0 terce na rua com uma procissao mensal ou semanal, 
seguindo todos atras do paine1 do terce. Os irrnaos do Rosario 
tinham tambem suas sepulturas pr6prias, como os irmaos do 
Santissimo. 

§ 2. Desde 0 aparecimento das primeiras confrarias do Rosa
rio, comecou a haver uma discrirninacao entre irmandades de 
brancos e irmandades de pretos. Progressivamente cada vez mais 
as Irrnandades do Rosario passaram a ser constituidas exclusi
vamente pelos de raca preta. 

Comenta Oliveira Torres: 

Todos sabemos que certas irmandades, como a de Nossa Senhora do 
Rosario dos Homens Pretos, eram especificamente destmadas a congregar 
as pessoas de cor, llvres ou escravas, Uma gravura de Rugendas, alias, 
mostra-nos que mesmo 0 padre podia ser preto. Tambem as santos. A 
liberdade de tmaginacao da hagiologia e da arte religiosa dos antigos, em 
que a piedade supria a falta de critrca historica, resolve ria a problema... 

Funcionavam as irmandades largamente como entidades de classes no 
melhor sentido do termo. Congregando, ao inlcio, pessoas da mesma cor 
(havla as irmandades nobres, como a do Carmo, as de homens pretos, 
como a do Rosario, e uma de Sao Francisco, para os mulatos), terminaram, 
onde era possivel, servindo de instrumento de ac,;ao social.' 

A partir de fins dos tempos coloniais nao se fundaram mais 
Confrarias do Rosario de brancos. E as Irmandades do Rosario, 
sem outra especificacao, passaram a ser participadas apenas 
pol' homens pretos. 
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5. ORDENS TERCEIRAS
 

§ 1. Durante a epoca colonial diversas Ordens Religiosas 
trabalharam no Brasil: beneditinos, carmelitas, franciscanos, 
capuchinhos, [esuitas, e outras mais de papel menos importante 
na vida da colonia. 

Os carmelitas e os franciscanos foram as ordens que mais 
tiveram Influencia no Brasil colonial atraves da Ordem Terceira 
do Carmo e da Ordem Terceira da Penitencia, Nascidas na 
epoca medieval, nao foram muito influenciadas pelo clericalismo 
proprio da epoca p6s-tridentina. Por essa razao tanto nas irman
dades religiosas como nas ordens terceiras, a participacao dos 
leigos e muito ampla, limitando-se os frades apenas a orientacao 
espiritual. 

Durante 0 seculo XVIII , na epoca do ouro, algumas ordens 
terceiras tornaram-se ricas e poderosas, construindo diversas 
igrejas barrocas, especialmente na Bahia, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. 

A Ordem Terceira Franciscana foi introduzida no Brasil no 
seculo XVI, a Ordem Terceira Carmelitana no seculo XVII, 
e no seculo XVIII f'oram introduzidas as Ordens Terceiras de 
Sao Domingos e a Ordem Terceira dos Minimos. 

§ 2. Segundo Jaboatao, a primeira organizacao da Ordem 
Terceira da Penitencia foi feita em Olinda no seculo XVI. A 
Ordem Terceira estabeleceu-se na Bahia no ano de 1635. 0 his
toriador J. P. Leite Cordeiro assinala a existencia em 1615, 
antes da vinda dos franciscanos a Sao Paulo, de uma confraria 
de Sao Francisco. 

Os terciarios da penitencia difundiram-se por toda a capi
tania de Sao Paulo. E gostavam de ser amortalhados em habito 
franciscano, como e facil verificar pelo livro de assentamentos 
de 6bitos das paroquias, 

No Rio de Janeiro a Ordem Terceira da Penitencia foi ins
talada em 1619. 

A Ordem Terceira da Penitencia irradiou-se por todo 0 

Brasil, estabelecendo-se nas principais cidades e vilas do pais. 

§ 3. A Ordem Terceira do Carmo foi implantada na cidade 
do Salvador a 19 de outubro de 1636. Foi seu fundador 0 nego
ciante dessa praca Pedro Alves Botelho. 

Os carmelitas chegaram a Santos em 1590. Desde 1602 ai 
se instalou uma Confraria do Carmo, e desde 1697 a Venera-vel 
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, 
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Em Mariana a Ordem do Carmo foi instituida em meados 
do seculo XVIII, instalando-se provisoriamente na igreja de 
Sao Goncalo, Mas , por diversos atritos, resolveu-se fazer sua 
capela propria. 

A tradicao de morrer com 0 habito do Carmo e com ele 
ser enterrado e das mais antigas. 

Tambem a Ordem Tereeira do Carmo expandiu-se pelos 
principals eentros do pais. 

§ 4. A Ordem Tereeira de Sao Domingos estabeleeeu-se na 
Bahia a 30 de outubro de 1723. 

Em 1722 aehava-se na Bahia, chegado da fndia, 0 mtssionarlo 
dominieano portugues Frei Gabriel Batista. A sua presence des
pertou entre varies terceiros da ordem dominicana da Bahia 
o	 desejo de estabelecer nesta cidade uma ordem terceira. 

Por diligencias de Frei Gabriel obtiveram do prior provin
cial dos padres pregadores de Portugal a almejada Iicenca. 

A ordem tereeira instalou-se inicialmente no mosteiro de 
Sao Bento. Pela protecao do vice-rei, que tinha tomado 0 habito, 
conseguiram os irmaos obter um terreno no Terreiro de Jesus. 
Vasco Fernandes lancou ali a primeira pedra a 18 de dezembro 
de 1731. 

Convem ressaltar que a Ordem Terceira Dominicana foi 
instalada no Brasil no seculo XVIII, e os dominicanos so vie
ram para 0 Brasil no seculo passado. 

6. OS EREMITAS 

§ 1. Na Hist6ria da Igreja universal, hi hoje urn capitulo 
obrigatorio sobre os inieios do monaquismo, em que se fala 
da vida eremitica, destacando-se a imponente figura de Santo 
Antao e outros solitartos da Tebaida. Urge que tambem na 
Hist6ria da Igreja do Brasil se inclua 0 capitulo dos ermitaes, 
irmaos e monges, como eram conhecidos na epoca, 

Provavelmente os eremitas existiram no Brasil desde 0 inicio 
da colonizaeao portuguesa no seculo XVI. Ji em 1558 Frei Pedro 
Palacios, errnitao franeiscano espanhol, ap6s certa demora na 
Bahia, desembarcava no Espirito Santo, trazendo um painel de 
Nossa Senhora. E ele 0 fundador do santuarto da Penha em 
Vila Velha do Espirito Santo. Era um irmao leigo franciscano, 
e apareceu morto em sua ermida a 2 de maio de 1570. 

:If: posslvel que ainda no seculo XVI outros leigos tenham 
imitado 0 exemplo do frade franciscano dedicando-se a vida 
eremitica, Mas 0 periodo aureo da vida eremitica no Brasil 
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esta vinculado ao ciclo do ouro, que se inicia em fins do 
seculo XVII. 

Conhecidos com os nomes de ermitaes ou eremitas, Irmaos 
ou monges, estes Ieigos dedicavam-se a vida ascetica e a pro
mocao de obras de culto e devocao. 0 termo "ermitao" ou 
"eremita" e certamente 0 mais antigo, e esta vinculado a "ermo", 
lugar deserto ou solitario. Era justamente nesses Iugares mais 
afastados e longe do bulfcio das cidades, que esses homens 
passavam a viver, geralmente ao lado de uma ermida por eles 
construida. 

Tudo leva a crer que a tradicac eremitica tenha vindo ao 
Brasil atraves da colonizacao portuguesa. 

§ 2. A vida eremitica constitui uma pagina importante da 
hist6ria eclesiastica do Brasil principalmente no seculo XVII. 
Deve-se salientar que se trata de urn movimento fundamental
mente leigo . Sao leigos que decidem levar uma vida crista mais 
perfeita, dedicando-se a vida de oracao e ao service do culto. 

Entre os principais eremitas do periodo colonial podemos 
destacar sete, dos quais possuimos documentacao suficiente 
para aclarar alguns aspectos de sua vida: Sao os seguintes: 
ermitao Antonio Caminha, irrnao Francisco da Soledade, ermitao 
Felix da Costa, ermitao Feliciano Mendes, errnitao Antonio da 
Silva Bracarena, irmao Lourenco de Nossa Senhora e irmao 
Joaquim do Livramento. 

Os seis primeiros se caracterizam como propagadores de 
uma devocao, e passam 0 restante de suas vidas ao lado da 
ermida que constroem. Antonio Caminha constroi a ermida de 
N. S. da Gloria no outeiro da Gloria do Rio de Janeiro; Fran
cisco da Soledade passa a viver as margens do Rio Sao Fran
cisco , onde introduz a imagem do Born Jesus da Lapa; Felix 
da Costa constroi a ermida de N. S. da Conceicao em Macaubas, 
junto ao rio das Velhas em Minas Gerais; Feliciano Mendes 
constroi a ermida do Born Jesus de Matosinhos no morro do 
Maranhao em Congonhas do Campo; Antonio Bracarena edifica 
a ermida de N. S. da Piedade na serra da Piedade, perto de 
Caetes, em Minas; e tambem em Minas, Lourenco constroi a 
ermida de N. S. Mae dos Homens na serra do Caraca. 

Joaquim do Livramento se distingue ao inves por suas diver
sas fundac;;6es de hospitals e seminarlos ou asilos de meninos. 

Essa forma de vida religiosa foi sempre aprovada pela 
autoridade eclesiastica na epoca colonial. Diversos bispos man
tern uma atitude de respeito para essa forma carismatica leiga . • 

A forma nitidamente clerical que a Igreja do Brasil rot 
progressrvamente assumindo a partir do seculo passado fez com 
que essas formas de vida religiosa leiga caissem quase no olvido 
total. 
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TERCEIRO PER10DO 

A CRISTANDADE
 
DURANTE A PRIMEIRA EPOCA COLONIAL
 

(Eduardo Hoornaert) 





CAPITULO I 

A AUTOCOMPREENSXO
 

COMO FOI QUE as CRISTAOS no Brasil do primeiro pacto 
colonial, 0 pacta com Portugal, se entendiam a si mesmos? 
Qual a "autocompreensao" de urn Dom Sebastian Monteiro da 
Vide ao organizar urn sinodo na Bahia em 1707? E a de urn 
pregador como Antonio Vieira? au de urn senhor de engenho 
a providenciar 0 catecismo para seus escravos? Mais ainda: a 
de urn escravo ao receber 0 batismo, ao can tar hinos para 
Nossa Senhora? 

Este problema tern sido pouco estudado na historiografia 
brasileira, pois esta emana de urn grupo restrito que normal
mente "instrumentalizou" 0 passado brasileiro para projetar 
imagens de conveniencia, sobretudo imagens nao-conrhtuais deste 
mesmo passado, segundo as conveniencias dos grupos dominan
tes. E assim que 0 primeiro movimento historiogratlco no 
Brasil, 0 famoso Instituto Hist6rico e Geogratico Brasileiro do 
Rio de Janeiro (desde 0 primeiro imperio) produziu discursos, 
necrologies, panegiricos, estudos acerca de grupos indigenas a 
partir do lugar de uma elite que se sente unida ao poder: 0 

proprio imperador Pedro II era membro do Instituto. Quando 
surgiu, desde os anos 1870, a escola pcsitivista, ela produziu 
uma historiografia evolucionista anti-revolucionarla que partiu 
do postulado do Brasil em perpetuo progresso. a inicio do 
seculo xx viu urn grupo apresentar a Hist6ria do Brasil como 
a convergencia de tres ragas: a europeia, indigena, arricana, 
tudo numa linguagem nao-oonflitual conrorme as teses apre
sentadas por Gilberto Freyre, por exemplo: a da "democracia 
racial", da "contraternizacao entre as tres ragas". A imagem dos 
"dois brasis", urn progressista e urbano, outro arcaico e rural, 
apresentada por autores como Jacques Lambert, fez sucesso 
nos anos 1950·60, pois 0 esquema era europeizante e burgues 
segundo os gostos dos que tiveram 0 prlvileglo de estudar. 
Para entender 0 passado brasileiro foram usados esquemas 
como 0 "coronellsmo" como resquicio do feudalismo, ou "mis
ticismo", como resquicio de antigas sacrallzacoes inerentes a 
sociedades preteritas. Foi Alice Canabrava que num encontro 
recente chamou a atencao para tais Interpretacoes segundo 0 

modelo positivista: 
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Conceitos como 0 de burguesia, classe media, feud al. sao usados como 
categories interpretattvas, transplantadas tais quais foram elaboradas, em 
condicoes outras de epoca e de meios sociais.> 

Diante destas diversas escolas historlograficas, todas elas 
no final das contas basead as no postulado da nao-conflitua
lidade da hrstoria brasileira (0 famoso mito da "nao-violencia" 
da historla brasileira), 2 surgiu a figura de Joaquim Nabuco que, 
durante a campanha abolicionista, apresentou a escravidao como 
categoria interpretativa da his toria do pais. tsso era novo na 
epoca de Joaquim Nabuco e continua a ser novo nos dias que 
correm. Joaquim Nabuco instalou 0 conflito no centro de sua 
interpretacao do passado brasileiro quando afirmava que, entre 
senhor e escravo, so havia uma forma de convivencia possivel: 
o	 conflito, oculto ou aberto, consciente ou inconsciente. 

Com esta maneira de apresentar as coisas, Joaquim Nabuco 
intuiu profundamente a "autocompreensfio" do passado brasi
leiro, alem dos simbolos convencionais que a documentacao 
classica e academica nos legou . 

Partindo destes pressupostos, passamos a apresentar a auto
compreensao da Igreja no Brasil portugues da seguinte rna
neira: ela S8 entendia a si mesma como uma cristandade, ou 
melhor, urn conglomerado de cristandades; esta cristandade era 
compreendida como original, genuina, diferente da europeia ou 
romana; finalmente era uma cristandade em conflito. 

§ 1. A Igreja no Brasil portugues era uma cristandade. A 
cultura medieval portuguesa que formou 0 conceito que se tinha 
da Igreja no Brasil identificava religiao e sociedade. Nao existia 
identificacao eclesial propriamente dita. Vieira afirma repetidas 
vezes nos seus sermoes que todos os portugueses sao "missio
narios" e com esta anrmacao exprime exatamente a auto
compreensao de seus contemporaneos. Cam6es identifica por
tugueses com cristaos e assim fazem todos na epoca: nao ha 
autoconsciencia de Igreja como Igreja, mas sim como sociedade 
global. 

Parafraseando 0 que se disse acerca da nacao brasileira 
no primeiro periodo colonial, pode-se dizer que "a tgreja nao 
era Igreja: era cenario". As imagens, os discursos, os gestos, 
os simbolos: tudo era impregnado de cristianismo cultural. 
Migrou para 0 Brasil uma cultura de simbolismo cristao, a 

cultura portuguesa da epoca. Expandiu-se, com a colonizacao, 
tuna religiao. Dilatou-se "urn cenarto". Naquela epoca nao se 
pensava em eclesrologia, nem 0 concilio de Trento pensou em 
elaborar tuna doutrina acerca da Igreja. A Igreja era a sociedade 
hierarquica dos clerigos e todos acharam isso normal e nao 
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estavam em condicoes de imaginal' urn mundo de fronteira, POl' 
exemplo, onde 0 indigena teria seu "Iugar", Os discursos dos 
primeiros missionaries no Brasil, analisados na primeira parte 
oeste trabalho, eram uni versalistas e inconscientes da s fronteiras 
que percorrem 0 mundo. 

Para dizer as coisas com mais precisao, deve-se insistir no 
carater de localidade que a cultura brasileira apresentava na 
epoca: 0 verdadeiro Brasil eram os engenhos de acucar, as 
fazendas de gado, os arraiais mineiros, os garimpos, os galpoes, 
as pequenas vilas e povoados formados pelos bandeirantes, os 
aIdeamentos. Em cada uma destas localidades mandava uma 
familia ou cla, segundo a expressao de Oliveira Vianna, e esta 
familia era a "dona" da religiao. 0 principio cu jus regio illius 
et religio (quem manda na regiao manda tambem na religiao) 
Ioi aplicado no Brasil segundo os padroes impostos por esta 
estrutura familiar e patriarcal, e neste ponto a realidade da 
Igreja no Brasil contrasta com a da America Espanhola onde 
a centralizacao era maier: 0 Brasil ficou com urn so bispado 
durante mais de cern anos e esta es trutura eclesiastica tinha 
uma inrluencia muito limitada. 0 que realmente importava era 
o po del' do senhor local, da familia local. Este poder se exprimia 
em termos religiosos e assim falamos do Brasil religioso como 
de urn conglomerado de cristandades. 

§ 2. Esta cristandade era deveras original. Nao era apenas 
uma extensao da cristandade romana, era uma criacao cultural 
nova, genuina. Desde 0 inicio os cronistas observam esta origi
nalidade. Hans Staden descreve 0 Brasil como "urn pais de 
selvagens, gente nua devoradora de homens, situado no novo 
mundo", e muitos 0 imitam, Marcgraf, no seu relato Historia 
rerum naturalium Brasiliae, do periodo holandes, descreve 0 

Brasil como urn pais maravilhoso, com dragoes, serpentes, 
monstros maritimos, ervas sagradas, enquanto 0 jesuita sete
centista Simao de Vasconcellos, no manuscrito 0 Paraiso na 
America, situa 0 paraiso terrestre no Brasil, "onde a mariposa 
se transrorma em pica-Ilor"." Antonil ve 0 Brasil como urn pais 
de imensas riquezas, enquanto Nuno Marques Pereira (1652
1728), cujo Peregrino na America era urn dos livros mais lidos 
em Portugal e em Minas Gerais durante 0 seculo XVIII, tem 
uma visao mais negativa destas riquezas. Contudo, 0 que une 
a todos os escritores da epoca e a percepcao da originalidade e 
genuinidade da cultura brasileira, Com 0 seculo XIX houve 
uma gradativa reducao da imagem brasilelra a imagem europeia, 
com 0 ideal de branqueamento, a introducao do segundo pacto 
colonial e a conseguinte abertura do Brasil para 0 mundo frances, 
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Ingles, europeu em geral. Mas antes do seculo XIX 0 pais nao 
tinha vergonha, por exemplo, de "ver" a sua cor, propria, 
genuina, diferente da europeia, Comenta Jeanne Berrance de 
Castro: 

Constatei que na prime1ra metade do seculo XIX havia um certo orgulho 
de cor entre os mulatos e pretos !ivres. 0 "velho Rehoucas ", em discurso 
na Assernbleia, pediu que fosse concedido voto a raca mulata como 0 grupo 
mais numeroso da na<;ao. ' 

Esta era uma prlmeira originalidade da cristandade brasileira 
colonial: uma cristandade formada por pretos, mulatos, mesti
cos , em grande maioria, que exprimiram a religiao catolica de 
maneira propria, irredutivel ao modelo europeu-ocidental. Esta 
originalidade provocou inquietacao na corte do rei portugues 
Dom Joao VI que veio para 0 Rio de Janeiro em 1808 e se viu 
rodeado de pretos, mulatos, gente tao diferente da portuguesa 
que estes portugueses se sentiam mais desambientados no Rio 
de entao que os estrangeiros hoje. 

Uma segunda caracteristica da cristandade brasilelra con
sistia na sua pouca ou mesmo inexistente romanidade. So no 
final do seculo XIX a cristandade brasileira foi " romanizada", 
reduzida aos padr6es culturais provenientes de Roma, sobretudo 
pela acao dos assim chamados bispos reformadores. Mas antes 
desta epoca 0 Brasil nao era "romano", ap esar das Constiiuicoes 
Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707, da Brasilia ponti
/icia, do jesuita Stmao Marques 0684-1767),' da corresponden
cia regular jesuitica entre 0 Brasil e Roma, do famoso quarto 
voto "romano" dos mesmos jesuitas, 0 Brasil nao era tao 
"pontificio", tao romano como estes documentos fazem supor, 
simplesmente porque toda esta literatura existia largamente ao 
lado da verdadeira vida da cristandade que transcorria nos 
engenhos, nas fazendas, no s arraiais on de a inrluencia da hie
rarquia eclesiastica era quase inexistente. 

§ 3. Terceira oaracteristica da cristandade colonial: era uma 
cristandade em con/lito. Expressao do sistema colonial, esta 
cristandade admitia a escravldao, consequencia estrutural do 
colonialismo mercantilista, e consagrava deste modo uma nao
fraternidade em flagrante oposicao com a mensagem eva n geli ca . 
Por causa do estabelecimento desta nao-Iraternidade houve uma 
"Ieitura" propria da doutrina, da moral, da vida sacramental, 
do sistema clerical, em resumo, de todos os elementos da vida 
crista. As virtudes teologais como a fe, a esperanca, a caridade, 
foram interpretadas segundo 0 ponto de vista de uma sociedade 
que IDO pode sobreviver sem escravos. Assim as virtudes morais 
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como a paciencla, a obediencia, e tambem a liturgia, os sacra
mentos. 0 batismo, por exemplo, recebe urn significado proprio 
dentro de uma cristandade colonial. 0 conflito que a coexisten
cia de senhor e escravo no mesmo engenho criava pervadia 
todas as express6es da vida crista no Brasil. Dai 0 discurso 
aberta ou ocultamente guerreiro que a evangelizacao no Brasil 
proferia, conforme ja foi comentado no primeiro periodo deste 
trabalho.· Numa sociedade nao-fraternal, 0 conflito se instala 
nos discursos mais aparentemente pacificos e sao especialmente 
os discursos pacificos que significam uma ameaca para a vida 
dos indigenas e af'ricanos, como teremos oportunidade de su
blinhar quando, por diversas vezes, apontaremos para a suti
leza dos discursos proferidos a partir do lugar colonial. Esta 
realidade conflitual foi silenciada pela imensa maioria dos 
documentos que nos informam ace rca da vida no Brasil por
tugues, mas ela esta presente, qual testemunha calada, a cada 
passo da historia: na historia do rei portugues que se apresen
tava na sua qualidade de grao-mestre da Ordem de Cristo para 
exigir os dizimos do Brasil, verdadeira renda colonial; na his
toria das igrejas, dos conventos, dos aldeamentos como verda
deiros padr6es de posse indicando 0 avanco do sistema em 
terras indigenas; na criacao dos bispados obedecendo aos "ciclos" 
de exploracao colonial; na politica das nomeacoes eclesiasticas 
da "Mesa de oonsctencta e Ordens"; nos numerosos casos de 
expulsao de membros da Igreja que ousavam levantar a voz 
contra a sistematica exploracao dos pobres indigenas ou africanos. 

Nao podemos fugir desta verdade: foi a estrutura eclesi
astica que poderosa e definitivamente sustentou 0 estabeleci
mento de uma sociedade nao-Iraternal no Brasil. 0 regime colo
nial, sempre mal organizado, sempre insuficiente, se valia do 
solido instituto eclesiastico para certificar tudo: nascimentos, 
casamentos, obitos, posses de terra (os famosos "registros do 
vigarto" do seculo passado, que valiam para todos os efeitos), 
seguranca das fronteiras (os carmelitas na regiao amazonica), 
integracao dos indigenas, catequese dosafricanos, doutrtnacao 
acerca do direito "divino" do imperio portugues. 

Nas paginas que se seguem estudaremos diversos aspectos 
da vida crista no Brasil dentro dos quadros desta cristandade, 
ao mesmo tempo original e marcada pelo estigma da nao
fraternidade. 
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CAPiTULO II 

A REALIDADE
 

IMPOSSfVEL ESTUDAR a cristandade colonial sem situa-la no 
conjunto do que pode oharnar-se "a realidade", isto e, a con junto 
de estruturas, organizacoes sociais, representacoes mentais que 
se encontram articuladas e exprimem a complexidade da exis
tencia humana que tern dimensoes economicas, politicas, sociais, 
culturais. Claro que a religiao tern suas estruturas proprias, 
seu funcionamento proprio, seus percursos pr6prios que nao 
podem ser reduzidos simplesmente as leis economicas, pol iticas, 
socials, e nao se pode par demais insistir no tema de que a 
mensagem crista e transcendente, irredutivel as leis deste mundo, 
contudo existe perigo de estudar a religiao crista a parte, como 
se ela funcionasse desligada deste mundo, como S8 ela fosse 
urn elemento salta, sem conexao com a resto da vida humana. 

o cristianismo e urn elemento caracteristico e caracterizante 
da sociedade na qual vivemos e so conseguiremos entender 
claramente a cultura crista que nos foi legada pelo passado, 
se estudarmos como ela funcionou no conjunto da vida no 
Brasil portugues, quais foram as articulacoes com elementos 
de ordem economica, politica au social. Impossivel entender a 
devocao popular em torno do santuario do Born Jesus da Lapa, 
no rio Sao Francisco, sem conhecer a rormacao das grandes 
fazendas, dos garimpos, das vilas na regiao: impossivel enten
der 0 "fanatismo" em torno do Padre Cicero em Juazeiro do 
Ceara sem conhecer 0 Cariri Novo no fim do seculo XIX; 
impossivel avaliar a importancla da maconaria no Brasil do 
seculo XIX sem tomar conhecimento do que foram as ordens 
terceiras no Brasil do seculo XVIII. Seria possivel multiplicar 
as exemplos: a religiao e urn dos componentes da formacao 
social do Brasil e por isso 0 seu estudo nao deve ser praticado 
a. parte, de maneira puramente "teologica". 

1. A REALIDADE ECONOMICA 

NOVAIS, F. A. "Estrutura e dinarnica do antigo sistema colonial (seculos 
XVI-XVIII)", in Cadernos Cebrap, 17, Sao Paulo, 1974. 

LEITE, S. Hist6ria da Companhia de Jesus no Brasil, III [406·416: 0 caso 
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MARCHANT, A. Do Escambo a Escravidiio: as Relar;6es Econ6micas de 
Portuaueses e Indios na cotomzacao do Brasil: 1500-1580. Sao Paulo, 
1943 [Brasiliana 225]. 

Ja foi feita nestas paginas a aproximacao entre a evange
lizacao e 0 sistema colonial. 1 Na ocasiao foram apontados tres 
momentos importantes, dentro do duplo percurso que caracte
riza 0 sistema colonial antigo ou mercantil: 0 momento da 
"ida" de Portugal ao Brasil, caracterizado pela lei do "exclusive 
comercial"; 0 do contato com a terra no lugar colonial, caracte
rizado pelo problema da posse e da sua legttimacao: 0 da "volta" 
do Brasil a Portugal, na forma do aproveitamento da mao-de
obra escrava. Resta-nos demonstrar a incidencia destes momen
tos da formacao economica do pais sobre a formacao da cris
tandade brasileira. 

§ 1. Os historiadores ingleses insistem muito no seguinte 
ponto: dizer que 0 Brasil foi colonia de Portugal nao e dizer 
a verdade inteira. ' Na realidade, 0 Brasil sempre esteve nas 
maos de organizaeoes multinacionais, express6es de um sistema 
mercantil ou cap italista cent ral, e que se manifestava no plano 
local periferico na forma de oorsarios das mais diversas nacoes, 
de bandeirantes, comerciantes, negreiros, Intermediarlos final
mente entre os centros dos grandes imperios da epoca (imperio 
portugues, holandes, Ingles) e a periferia, que era a terra bra
sileira entre outras. Segundo as oscilacoes do momento, 0 Brasil 
foi visitado por ingleses, holandeses, franceses, e os portugueses 
s6 conseguiram firmar-se atraves de um progressivo fechamento 
no seculo XVII, que obedecia as leis do "exclusivo comercial" 
que vigorava no primeiro pacta colonial. Assim, por exemplo, 
os estrangeiros eram bem-vindos e ate prtvilegiados em Portugal 
e no Brasil seiscentistas, enquanto roram progressivamente hos
tilizados e afastados no decorrer dos seculos XVII e sobretudo 
XVIII: toda a acao de Pombal vai no sentido do exclusivo 
comercial, embora sem muitos resultados, pois a partir do 
tratado de Utrecht em 1713 os portugueses ja nao sao donos 
do monop61io negreiro, e Liverpool se torna 0 primeiro porto 
negreiro do mundo, estabelecendo assim a hegemonia inglesa 
sobre os mares. ' 

Ora, e a partir da lei do exclusivo comercial que os por
tugueses como os outros colonizadores tiveram que aprender, 
na dura sorte, que temos que interpretar uma serie de incidencias 
sobre a cristandade brasileira, por exemplo, 0 carater obriga
t6rio que 0 catolicismo assumiu no decorrer da luta pelo 
comercio colonial em concorrencia com ingleses, franceses, ho
landeses, sempre interpretados como hereges e mesmo como 
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ateus, homens sem religiao. Na realidade, a defesa da "ver
dadeira fe" contra os hereges era apenas urn pretexto para 
defender os interesses comerciais portugueses contra seus con
correntes europeus. E na mesma linha que se hao de entender 
diversos episodios como 0 da visitacao por parte do Santo Offcio 
(Inquisicao) na pessoa de Heitor Furtado de Mendonca, que 
recebeu em 1591 uma comissao especial do cardeal arquiduque 
Alberto, inquisidor geral, no sentido de visitar os bispados de 
Cabo Verde, Sao Tome, Brasil (Salvador da Bahia) e a admi
nistracao eclesiastica de Sao Vicente e Rio de Janeiro, para 
ouvir "confissoes" e "denunciacoes" ace rca de cultos aos saba
dos, jejuns, oracoes judaicas, circun cisao, crencas em tome das 
festas de Natal e de Sao J08.o. Entre 1591 e 1595 Heitor Furtado 
de Mendonca ficou no Brasil, reduzindo na realidade a acao 
dos "cristaos novos" ou judaizantes ao exclusive comercial da 
corte portuguesa, conforme esclarece 0 excelente estudo do his
toriador portugues Antonio Jose - Saraiva. t Muitos outros epi
sodios da historia brasileira confirmam esta relaeao entre 0 
catolicismo obrigatorio no Brasil e 0 exclusivo comercial em 
beneficio da coroa portuguesa.' 

§ 2. Num segundo momenta do percurso colonial, 0 da 
ocupaciio da terra, surge 0 problema do indigena, que desde 
o primeiro instante e visto como urn impedimento, uma barreira 
entre 0 colonizador e 0 seu intento: a renda da terra em bene
ficio da metropole. a que se quer e pau-brasil, acucar, "droga 
do sertao", a indigena, como tal, e impedimento. 

;<;o'bo pan-brasil1
Colonizador --- &~q, --->-3> Terra de acucar 

'{? minas, drogas, etc, 

a indigena atravessa 0 percurso colonial como urn lmpedi
mento no caminho, e sua sorte sera por conseguinte a eliminacao 
ou - e aqui entra em primeiro lugar 0 interesse colonial na 
evangelizacao - sua reducao ao sistema, que faz parte do ter
ceiro momenta do percurso colonial. 

Inevitavel pois estudar 0 problema da terra no Brasil e 
sua repercussao sobre a formacao da cristandade brasileira, 
pois os que optam pelo indigena necessariamente entram em 
contradicao com urn sistema que tende a eliminar este mesmo 
indigena ou a tirar-lhe toda dignidade pelo processo da reducao, 
da escravidao. Em cada pagina da historia brasileira entra 0 
problema da terra, pols este e 0 problema primario, sen do 
que a colonizacao so e possibilitada pelo roubo, mais ou menos 
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sutil, mais ou menos sofisticado, de terras alheias. Assim 0 

sistema colonial nunca permitira que se coloque este problema 
pois a propria colocacao do problema significa 0 desapareci
mento deste sistema. Assim 0 entendeu 0 Barao de Cotegipe 
que no periodo em que se discutiu a abolicao da escravatura 
se exprimiu nos seguintes termos: 

Sabeis quais as consequencias (da abolicao) ? Nao e segredo: daqui ha 
pouco se pedira a dlvisao de terras, do que ha exemplo em divers as nacoes, 
destes Iatifundios, seja de graca ou por preco minimo, e 0 Estado podera 
decretar a expropriacao sem tndenizacao . .. • 

Enquanto 0 colonizador opta pela terra e sua rrutiricacao 
em beneficio da metropole, 0 missionario opta pelo homem 
que nela habita. Infelizmente aconteceu muitas vezes que 0 

misslonario era na realidade um colonizador, como no caso do 
jesuita Samuel Fritz, que entrou em cheque com jesuitas no 
Amazonas, pois Fritz era da Asslstencia de Espanha, veio pois 
do Peru descendo pelo rio Solimoes para aldear indigenas para 
o sistema colonial espanhol. Numa carta de 1689 dirigida ao 
vice-rei do Peru, Samuel Fritz explica que conseguiu formar 
38 aldeias de omaguas na regiao entre 0 Peru e 0 Rio Negro, 
no alto Solimoes. Destas aldeias provem as atuais cidades bra
sileiras de Olivenca, Castro de Avelas, Tefe. Em 1689 0 padre 
caiu doente e teve que descer 0 rio Amazonas ate Belem do 
Para para procurar medico. A sua presenca em Belem provocou 
grande lnquietacao na propria corte portuguesa, pois, como era 
preciso afastar os navios concorrentes no mar, assim tambem 
necessitava-se afastar entradas concorrentes pelos rios. Imedia
tamente 0 rei mandou fazer mapas da regiao para ter uma 
ideia das terras que eram "portuguesas". 0 proprio Padre Fritz 
redigiu urn diario desta descida, dos debates em Belem, da 
sua volta a missao dos omaguas, onde ele morreu no ana 1725. I 

Este episodic demonstra como 0 problema da ocupacao da 
terra e central a muitas atividades aparentemente misslonarias, 
pois 0 pais colonial se define pelo que produz em beneficio 
do colonizador e dai nasce uma fundamental desarmonia entre 
os habitantes e a terra, desarmonia que se manifesta de diversas 
maneiras: a falta de mercado interno pelo escoarnento dos 
produtos para 0 exterior, a irregularidade e 0 carater interml
tente da ocupacao da terra, pois ela nao obedece a ritmos 
internos mas a impulsos provenientes de fora (os famosos 
ciclos economicos) , a abertura dos centros urbanos para 0 

exterior (os portos como origem das cidades), os caminhos 
que levam para fora do pais, a monocultura que prevalece 
sobre a cultura de subsistencia. Tudo isso e conhecido demais, 
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porem tern que ser colocado em relacao com a formacao de 
nma cristandade tipica, a cristandade colonial, 0 que procura
remos fazer nas paginas que se seguem, 

§ 3. 0 terceiro momento do percurso colonial consiste na 
reiiuciio da miio-de-obra em beneficio da metropole, Durante 
o primeiro periodo colonial esta reducao se exprimiu na escra
vidao aberta e legalmente instituida, enquanto os seguintes 
periodos ou pactos coloniais produzirao formas mais aperfei
coadas e menos abertamente chocantes da reductio da mao-de
obra humana em beneficio alheio. Como no Brasil dos primeiros 
cinqlienta anos so havia uma prof'issao, a de "brasileiro", ou 
negociante em pau-brasil, assim toda a atencao dos coloniza
dores era naturalmente voltada para a arte de transformal' 0 

"indio" em "brasileiro". Nesta arte concorreu poderosamente 
a catequese, a obra da educacao, a sacramentalizacao. Como 
este assunto toea problemas propriamente sociais, trataremos 
dele adiante, 

2. A REALIDADE POLfTICA 

§ 1. A grande caracteristica da formacao do Brasil durante 
o periodo portugues consiste no carater local da vida politica. 
o verdadeiro poder politico esta na mao do senhor local, que 
exerce poder absoluto, POl' ninguem contestado, sobre vida e 
morte dos que moram na sua propriedade. Assim, por exemplo, 
falta no Brasil anterior ao seculo XVIII urn exercito organizado. 
As primeiras formas de exercito aparecem em Minas Gerais: 
sao os "drag6es", temidos pelos garimpeiros, que estao direta
mente a service do rei. Mas os holandeses, POl' exemplo, nao 
foram expulsos do Nordeste pelo "exercito" brasileiro, mas sim 
POl' guerrilhas formadas pelos senhores de engenho nas quais 
operaram pretos como Henrique Diase indios como Filipe 
Camarao. 

Desta mesma forma 0 senhor de engenho ou de fazenda 
defende suas terras contra inimigos de fora e de dentro; por 
meio de "capangas", ou "pistoleiros", grupos casualmente for
mados pelo senhor para defender seus interesses. Assim tarnbem 
as "bandeiras" sao grupos locais independentes do poder central. 
o sistema portugues era pOl' dernais desorganizado para con
seguir uma forte centralizacao do poder politico, e assim recor
reu aos senhores locais para resolver de maneira mais expedi
tiva e menos demorada as quest6es que surgiram na colonia. 
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A maioria dos governadores colonials portugueses eram milltares pro
fisslonais, ao contrario do que acontecia com seus colegas espanhois, e 
nao tinham experiencia de leis OU admintstraeao ate 0 dia em que recebiarn 
sua primelra governadorla.· 

Esta era uma solucao de emergencia e constituia urn dos 
grandes contrastes com a America Espanhola onde as adminis
tracoes, tanto civis e eclesiasticas como militares, eram mais 
operantes e onde as reacoes bruscas, violentas, impulsivas foram 
afastadas com mais regularidade. E de conhecimento geral que 
a Igreja hispano-americana organizou diversos concilios, esta
beleceu com relativa rapidez uma rede de bispados por todas 
as regioes, praticou a pastoral de visitas pastorais pelos bispos 
com certa regularidade. Na America portuguesa, pelo contrario, 
s6 houve urn concilio em 1707, extrema lentidao na organizacao 
e provisao dos bispados, inoperancia das visitas pastorais. No 
plano civil, as camaras municipais - antiga tradicao portu
guesa - tiveram que ceder diante do poder real dos senhores 
locais, das grandes familias como a f'amosa Casa da Torre, 
na Bahia, que possuia grandes extensoes de terras nos sertoes 
do rio Sao Francisco. A mesma coisa aconteceu no plano militar: 
ninguem enfrentava os senhores de engenho e de fazenda. Pelo 
contrario, foram estes que organizaram as tropas mais efici
entes: as que funcionaram na guerra holandesa, na guerra dos 
emboabas em Minas Gerais, na guerra dos mascates em Per
nambuco, na "guerra dos barbaros" no Rio Grande do Norte 
no seculo XVII. Estas guerras eram de africanos contra arri
canos, indigenas contra indigenas, pobres contra pobres, pois 
os senhores bern sablam fazer-se rodear por tropas por eles 
adestradas. 

Em resumo, a politica do Brasil era essencialmente uma 
politica local. A coroa sempre manteve uma duvidosa ambi
gtiidade em assuntos politicos, de urn lado ouvindo com paternal 
solicitude as queixas dos que apelavam para ela, como por 
exemplo os jesuitas, em numerosa correspondencia, do outro 
lado nunca enfrentando os senhores locais (0 Iamoso principio 
do "poder moderador" de Pedro II), pois estes eram na rea
lidade seus melhores colaboradores. Por isso a coroa nunca 
permitiu nem podia permitir tratados de paz entre africanos 
e colonizadores, indigenas e colonizadores. Ha dois casos inte
ressantes neste particular: urn, por ocasiao da guerra contra 
os potiguares no Rio Grande do Norte, quando ambas as partes 
comecaram a se mandar embaixadas como se faz numa guerra 
"regular". A coroa, consultada, reagiu de maneira taxativa (1692 ): 

nao se fazem embaixadas de paz com os indios pois estes nao 
sao cristaos mas gentios. a outro caso se deu com os africanos 
aquilombados em Palmares. ComeQaram a ser enviadas embai
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xadas de paz de ambos os lados, houve trocas de presentes, 
a coroa foi consultada. Em 7 de fevereiro de 1686 veio a res
posta por carta regia: os africanos foragidos vivem em pecado 
mortal, sao revoltosos contra a vontade de Deus, e nao se faz 
paz com os inimigos de Deus. ' Alias, esta foi igualmente a 
opmiao de Antonio Vieira, consultado por urn colega seu que 
quis evangelizar os quilombolas de Pahnares. 

§ 2. Estes epis6dios demonstram 0 medo que reinava no 
centro do imperio portugues, Lisboa, no final do seculo XVII, 
e que exprimia a inseguranca da administracao central. Muito 
mais seguros estavam os senhores locais que, numa sociedade 
de extrema oposicao social como e a sociedade escravocrata, 
mantiveram a unica politica segura e eficiente: a de manter 
o estado de guerra permanente sob 0 disfarce da paz. Neste 
particular a experiencia brasileira foi urn sucesso que, alias, 
conseguiu ate iludir numerosos estudiosos que comecaram a 
acreditar nas ilus6es de paz que a aproximacao com certos 
escravos, mais aproximados com os senhores, lhes proporcio
nava. Na realidade, a paz dos engenhos era fruto da "entrega 
inteira da personalidade do escravo nas maos do senhor", con
forme comentou Joaquim Nabuco. Este estado de guerra per
manente era exercido de tres modos, basicamente: pelos cas
tigos, pela espionagem, pela religiao, 

A importancia dos castigos dentro da politica escravocrata 
ainda sera realcada adiante nestas paginas, mas temos aim
pressao que a espionagem de escravo para escravo como estru
tura de manutencao do poder politico local nao Ioi bastante 
acentuada nos estudos acerca da vida nos engenhos e nas 
fazendas. as espi6es eram normalmente escravos domesticos, 
mulatos ou "pretos velhos" que vigiavam os escravos do campo, 
cuja vida era muito mais dura. Claro que havia tambem espio
nagem no outro sentido, mas a passividade em que jazem os 
pobres no Brasil atualmente faz supor que os esquemas politicos 
do senhor eram bern mais eficientes do que os de seus adver
sarios. Finalmente a religiao funcionava na maioria dos casos 
como uma "lavagem cerebral" no sentido de inculcar nos es
cravos as virtudes da obediencia servil, da paciencia passiva, 
da dependencia, da entrega de sua dignidade. Teremos oportu
nidade de voltar a este ponto. 

3. A REALIDADE SOCIAL 

LEITE, S. H isioria da Companhia de Jesus no Brasil, II [347: a questao 
entre os [esuitas acerca da escravidao no Brasil]. 
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RODRIGUES, F. Hist6ria da Companhia de Jesus na AssisUincia de Portugal. 
Porto, 1931·1950 [Tomo III, Vol. II, 275·277: a questiio do trafico ne
greiro jesuitico]. 

SARAIVA, A. J. "Le pere Ant6nio Vieira SJ et la question de I'esclavage 
des noirs au 17e siecle", in Annales, 1967 [1289-1309]. 

§ 1. Coloca-se, nfio somente na Hist6ria do Brasil mas tam
bern na latino-americana em geral, a questao: por que os mis
sionarios eram freqtientemente defensores tao ,arduos dos indio 
genas enquanto nao assumiram a defesa dos africanos com 0 

mesmo zelo? Realmente, a partir de uma certa visao da historia, 
a que encara a historia como expressao das ideias que as pes
soas se fazem das coisas, esta questao parece espinhosa. Seria 
"16gico" defender os africanos tanto quanta se defendiam os 
indfgenas. Acontece que a histcria nao e feita pelas ideias mas 
sim pelos percursos reais, a l6gica nao e so a das ideias mas 
sobretudo ados lugares assumidos, ados percursos feitos. Ora, 
a escravldao no Brasil nunca foi uma opcao, mas sim urn per
curso. Ela era estrutural. Sem escravidao nao podia haver 
Brasil. 

Ora, os missionarios bern podiam defender os indigenas 
enquanto estes eram livres, e discutir sobre a "liberdade dos 
indios", mas quando se tratava de viver no Brasil, concreta
mente, a escravidao era funcional. A opcao nao era: ter escravos 
ou nao ter escravos no Brasil, mas sim: ter escravos ou nao 
viver no Brasil, pelo menos nao viver dentro do sistema colonial 
estabelecido no Brasil. Em regi6es onde a importacao de escra
vos africanos era insignificante, como em Sao Paulo, surgiu 0 

movimento dos bandeirantes que eram cacadores de indigenas 
em runcao de sua escravizacao. Urn texto basico neste sentido 
e 0 de Pero Gandavo, no seu Tratado da Terra do Brasil, escrito 
no seculo XVI: 

Se urna pessoa chega na terra e alcanca dois pares ou meia duzla 
deles - ainda que outra coisa nao tenha de seu - logo tem remedlo 
para poder honradamente sustentar a familia: porque urn Ihe caca, outro 
lhe pesca, outros the cultivam e granieiam suas rocas e desta maneira 
nao fazem os homens despesas em mantimentos nem com eles nem com 
suas pessoas. '0 

EManuel da Nobrega ja escreve no dia 14 de setembro 
de 1551 de Olinda aDorn Jono III, rei de Portugal: 

Mande dar alguns escravos de Guine a casa para fazerem mantimentos, 
porque a terra e tao fertil que facilmente se manterao e vestirao multos 
meninos se tiverem alguns escravos que faeam roca de mantimentos e 
algodoais, " 
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Esta lei da necessidade de escravos para se manter no 
Brasil ficou inalterada no decorrer de toda a Historia do Brasil 
portugues: ainda em 22 de maio de 1790, no seu Requerimento 
para Conseguir Escravos, 0 prior carmelita de Sao Luis do 
Maranhao escreve: 

Bern haver indios se nao podia fabricar Iavouras nem continuar com 
obras por nao haver jornaleiros para 0 serv ice . 12 

§ 2. Os missionarios, sobretudo jesuitas, nem sempre se 
conformaram com este postulado da vida no Brasil, mas eles 
tiveram que ceder diante da lic;ao do realismo. No ana 1558 
instalou-se uma discussao entre os Padres Nobrega - que repe
tidas vezes tinha pedido "uma esmola de tres escravos" (25-9
1552), "escravos da Guine ou da terra" (em diversas cartas) - e 
Luis da Gra que duvidava que "a Companhia os pudesse pos
suir". Nobrega argumentava que 

alugar-se (por trabalho assalariado) e coisa muito eustosa e requer muita 
renda e nao ta, coisa desta maneira que baste. ,. 

o assunto foi a Portugal e em 1568 a congregacao provincial 
de Portugal resolveu a questao: a escravidao africana foi apro
vada por motivos de subsistencia da missao. Resumia 0 Padre 
Serrao: 

Nilo se encontra gente de trabalho para se contratar: 0 iinico rernedio 
e ter eseravos." 

Quanto a escravidao Indigena, 0 geral da Companhia Fran
cisco de Borja a tinha proibido para 0 Brasil, mas a congrega
«ao provincial brasileira levantou esta proibicao em 1576: 

Como nao se eneontram na regiao do Brasil services livres, a faculdade 
e coneedida aos nossos de comprar alguns eseravos brasileiros. E de 56 
desejar que isso 56 rarissimamente aconteca.v" 

Dai por diante todas as casas jesuitas possuiam seus escra
vos africanos e tambem, em numero menor, indigenas, nas 
seguintes modalidades: Instalou-se no SUI, no Rio de Janeiro, 
a partir de 1701, urn sistema de trabalho assalariado. Mas este 
sistema nunca foi aplicado do Rio para 0 norte, durante todo 
o periodo portugues. No norte, 0 trabalho manual era trabalho 
escravo. Havia urn capataz que nao era da Companhia e que 
tomava conta dos escravos, sob a supervisao de urn padre ou 
irmao. Na Companhia, a escravidao af'ricana era oficialmente, 
isto e, no nivel oficial, assunto pacifico, enquanto sempre houve 
discussao em torno da escravidao indigena, por causa do pro
blema da "guerra justa" na qual os indigenas teriam side 
capturados. 
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§ 3. Houve urn outro caso, silenciado por Serafim Leite, que 
demonstra ate que ponto a escravidao era urn postulado da 
vida social no Brasil da primeira colonizacao: 0 caso do traf'ico 
negreiro jesuita. E conhecido que houve trafico interne de es
cravos entre casas jesuitas, por exemplo, entre a provincia do 
Brasil e a vice-provincia do Maranhao. Possuimos duas cartas 
de Antonio Vieira, uma de primeiro de dezembro de 1659, a 
outra de primeiro de maio de 1660, pedindo ao provincial do 
Brasil "alguns escravos de ambos os sexes" para trabalhar nas 
fazendas dos jesuitas no Maranhao." Mas houve tambem tra
fico negreiro jesuita entre Angola, Brasil e Portugal, e as raz6es 
deste trance nos fazem penetrar na tragedia da vida dos afri
canos no Brasil colonial: escravo era na realidade a iinica forma 
de pagamento entre Angola e Brasil. As coisas se passaram da 
seguinte maneira: desde os fins do seculo XVI, os jesuitas pos
suiam em Luanda igrejas e fazendas denominadas arrimos. 
as jesuitas, administradores destes arrimos, se recusaram a
missao, apesar das insistencias do rei. 17 Parece que, no esquema 
subjacente a- subsistencia dos missionaries no Brasil e em Por
tugal, estes arrimos eram necessaries. Em 1659 chegaram a 
reunir-se nos arrimos de Angola 10.000 escravos que eram regu
larmente transportados para 0 Brasil e para Portugal. Em 1586 
o Padre Jeronimo Cardoso se queixou do envio a Portugal de 
indios do Brasil e pretos de Angola, com a consequencia que 
o geral da Companhia proibiu este trance em 1590. Mas a 
reacao dos padres, na resposta coletiva de junho de 1593, e bern 
significativa: os padres argumentam que ninguem vive em Angola 
sem escravos. 

Nao e escandaloso de pagar as nossas dividas em escravos, pots eles 
sao a moeda corrente no pals, assim como 0 Duro e a prata 0 sao na 
Europa e 0 acucar no Brasil." 

as padres eram isentos de direitos de altandega ao traficar 
escravos para Portugal e Brasil, 0 que suscitava a inveja de 
outros comerciantes negreiros, mas isso era necessario para a 
sobrevivencia das obras: 

Nao podemos nao mandar aos padres do Brasil as pecas que eles nos 
pedem para 0 seu service e aquelas que servem a solver as nossas divldas 
aos colegios de la." 

Desta forma 0 tratico continuou, de maneira encoberta, 
conforme sabemos por uma carta do governador de Angola 
ao rei, em 1609. Pode-se avaliar a mentalidade que aos poucos 
se criou acerca desta questao por uma carta que 0 Padre Luis 
Brandao, reitor do colegio de Luanda, enviou ao seu colega 
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Alonso de Sandoval, de Cartagena de las fndias, que se escan
dalizava com os rumores que ele ouviu acerca deste trafico. 
A carta e de 21 de agosto de 1611: 

Nos mesmos, que vivemos aqul ja faz quarenta anos e temos entre 
nos padres muito doutos, nunca consideramos este trance como ilicito. 
as padres do Brasil tambem nao, e sempre houve, naquela provincia, 
padres eminentes pelo seu saber. Assim tanto nos como os padres do 
Brasil compramos aqueles escravos sem escnipulos . . . Na America, todo 
escrupulo e fora de proposito: conforme ensina Sanchez, pode-se comprar 
aos que possuem de boa fe. E verdade que, quando urn negro e interrogado, 
ele sempre pretende que foi capturado por meios ilegitimos. Mas POl' esta 
resposta ele quer obter sua liberdade: POl' isso nunca se deve fazer este 
tipo de perguntas aos negros. E verdade tambem que, entre os escravos 
que se vendem em Angola nas feiras, ha os que nao sao legitimos, seja 
porque foram roubados a torca, seja porque seus senhores lnes tenham 
imposto pen as injustas. Mas estes nao sao numerosos e e imposstvel pro
cura r estes poucos escravos ilegitimos entre os dez ou doze mil qua 
partem cada ana do porto de Luanda. Nao parece urn service a Deus 
perder tantas almas por causa de alguns casos de escravos ilegitimos que 
nao podem ser identificados. ' 0 

A carta do Padre Brandao tem que ser colocada no contexto 
mais amplo da importancia absolutamente basica do trance 
negreiro naquela epoca, Foi este trarico, altamente rentavel, que 
suscitou a competicao entre as potencias maritimas: Inglaterra, 
Holanda, Portugal. 0 inicio do poderio Ingles sobre os mares 
estava ligado ao trance negreiro (a hist6ria -de John Hawkins 
que, em 1563, comecou a cacar negros na Guine e a vends-los 
na America, com a aprovacao da rainha Elisabete), 0 fracasso 
da famosa Companhia das fndias Ocidentais dos holandeses 
estava Iigado ao fato que a companhia nao conseguiu transfor
mar 0 trafico negreiro em fonte de renda." Portugueses e es
panhois foram perdendo diante dos ingleses, neste neg6cio de 
comercio em escravos, apesar dos famosos "asientos" (1693
1701), sendo que - a partir de 1713, com 0 tratado de Utrecht 
- 0 monopolio negreiro migrou para Liverpool em detrimento 
de Lisboa e de outras cidades negreiras. Poderiamos alongar 
a lista de fatos que confirmam a importancia vital do tranco 
negreiro, mesmo para a missao daquele periodo, mas vamos 
ficar com um s6 fato, relativo a missao dos capuchinhos. Como 
as viagens eram muito custosas na epoca, 0 rei Filipe IV da 
Espanha deu em 1647 a quem quisesse levar ao Congo urn 
grupo de quatorze capuchinhos faculdade de comprar na Africa 
quantos escravos quisesse e vende-los na America. Um dos 
capuchinhos teve escrupulos e se explicou nestes termos: 

Que nossos missionartos fossem indiretamente causa daquele trafico 
de escravos, nao era certamente coisa que fosse do agrado: infelizmente 
porem a escravidao era de uso universal, e alnda que os nossos nao 
tivessem ernbarcado, a mesma se teria efetuado de igual forma . .. " 
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E neste contexto de trarico negreiro praticado por religiosos 
ou tolerado por eles que tern que ser estudada a catequese 
dos africanos no Brasil: os [esuitas, ao mesmo tempo que 
mandaram escravos para ca, enviaram tambem padres para os 
catequizar. 

§ 4. A cada pagma da historia da cristandade brasileira se 
verifica a importancia da escravidao e sua penetrante influencia 
na formacao do povo brasileiro da atualidade. Aqui s6 queremos 
insistir em duas consequencias desta identiricacao entre igreja 
e escravidao, pois todas as institulcoes ecleslasticas, os con
ventos, os mostelros, as casas paroquiais, as residencias epis
copais, os colegios, ate as ermidas conviveram diariamente com 
escravos, As duas consequencias sao as seguintes: e muito diff
cil encontrar no Brasil urn rico que, consciente ou inconsciente
mente, nao se identifique com urn senhor de escravos, ate nos 
nossos dias. E do outro lado e muito diffcil encontrar urn 
pobre que consciente ou inconscientemente nao se identifique 
com urn escravo. Foi Joaquim Nabuco que percebeu esta dupla 
perversao, tara de dificil superacao que pesa sobre os destinos 
do pais. 

as ricos se identificaram com senhores de escravos: ja
nos "postulados" da primeira congregacao provincial jesuitica 
do Brasil, celebrada em Salvador da Bahia em junho de 1568, 
o decimo item trata de igual forma de vaccis et servis: 

Deve haver gado e escravos em numeros que for necessario, tanto no 
colegio como nas vilas que sa chamam capitanias, se nao se encontrar 
Dutro modo de sustentar os nossos." 

as jesuitas tiveram ate necessidade segundo os impe
rativos inerentes a escravidao - de prender escravos em ferros. 
a Padre Geral Francisco de Borja tinha proibido este abuso, 
mas a consulta provincial, reunida na Bahia em 1579, e pre
sidida pelo proprio Anchieta cujo espirito humanitario e uni
versalmente conhecido, pediu que se retirasse esta proibigao." 
Outro jesuita famoso, Antonio Vieira, mostra na sua atitude 
pratica diante dos escravos africanos ate que ponto a escravidao 
negra era inseparavelmente unida aos destinos do Brasil na mente 
dos homens da epoca: des de a seu primeiro sermao aos pretos 
reunidos num engenho do Rec6ncavo baiano por ocasiao da 
festa de Nossa Senhora do Rosario, em 1633, ate 0 seu ultimo 
sermao aos mesmos (ria mesma oportunidade) , uns cinqtienta 
anos mais tarde, a atitude fundamental de Vieira nao muda: 
nao se discute a legitimidade da escravidao negra na America. 
A escravidao indigena se discute, e arduamente, mas a negra 
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nao, pois ela e estrutural. Isso fica bern patente na sua reacao 
diante da sugestao de urn religioso Italiano que, em 1691, pede 
ao rei urn capelao para enviar aos negros revoltosos do quilombo 
dos Palmares. 0 rei aceita, mas Vieira se opoe (1692): "Estes 
negros estao em estado permanente de rebeliao", era a sua 
tese. Fugindo dos engenhos, os negros tinham caido "em pecado 
mortal" de desobediencia e estavam pois "excomungados", Numa 
carta a Roque Monteiro Paim, Vieira explica que seria urn 
absurdo reconhecer a legitimidade de Palmares, mandando 
urn religioso capelao, pois isso significaria 0 fim do Brasil, 
pelo menos em tese. "Sem negros nao hi Pernambuco e sem 
Angola nao hi negros", e, por conseguinte: "0 Brasil tern seu 
corpo na America e sua alma na Africa". Vieira ve com clareza 
os postulados da situacao: sem escravidao nao hi Brasil, e 
como deve haver Brasil, assim deve haver escravidao." 

Joaquim Nabuco bern demonstrou como esta identificacao 
da Igreja com a ~ntalidade _escravagista the tirou pratica
mente a possibilidade de ser, dentro do pais, urn elemento 
de transtormacao social: 

Os monges de Sao Bento alforriaram os seus escravos e isso produziu 
entre nos uma explosao de entusiasmo... Contudo, grande numero de 
padres possuem escravos, sem que 0 celibate clerical 0 proiba . Esse contato 
ou antes contag io de escravidao deu a religiao, entre nos, 0 carater mate
rialista que ela tern, destruiu-lhe a face ideal e tirou-lhe toda a possibilidade 
de desempenhar na vida social do pais 0 papel de uma torca consciente. 
Entre nos 0 movimento abolicionista nada deve, infelizmente, a Igreja . .. 
Nenhum padre [amais tentou impedir urn leilao de escravos nem condenou 
o regime religioso das senzalas." A abolicao teria sido obra de outro 
alcance moral, se tivesse sido feita do altar, pregada do pulpito, prosse
guida de geracao em geracao pelo clero e pelos educadores de consciencia. 2T 

Segunda consequencia da escravidao: os pobres se identi
ficaram, e continuam a identificar-se como escravos. Bern 0 

analisou 0 mesmo Joaquim Nabuco: 

A escravidao tern em si todas as barbaridades possrveis. Ela so pode 
ser administrada com brandura relativa quando os escravos obedecem cega
mente e sujeitam-se a tudo. A menor retlexao destes, po rem. desperta em 
tod a a sua ferocidade 0 monstro adormecido. 0 limite da crueldade do 
senhor esta , pois, na passividade do escravo. Desde que esta cesse, aparece 
aquela. Diz-se que entre nos a escravidao e suave e os senhores sao bons. 
A verdade, porem, e que toda escravidao e a mesma; quanta 11 bondade 
dos senhores, ela nao passa da resignacao dos escravos. Pela sua propria 
natureza a escravidao e cruel e quando deixa de 0 ser nao e porque os 
senhores se tornem melhores mas sim porque os escravos se resignaram 
completamente 11 anulacao de toda a sua personalidade. 2 8 

Eis a verdade acerca de urn povo marcado pela escravidao: 
a anulacao de toda a sua personalidade, a desmoralizacao do 
trabalho, a perda de coesao popular, 0 relaxamento, a falta de 
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dignidade.O padre jesuita Jacome Monteiro bern observou como 
a presenca de escravos "desmoralizava" 0 colegio de Pernam
buco, numa carta do dia 8 de junho de 1610: 

Os negros, alem de roubar, gastam inflnito. 0 mesmo que digo de 
Pernambuco, digo da Bahia e do Rio de Janeiro. Mas isto nao tera nunca 
remedio, salvo haver proibicao sub poena peccati, por tao dificultoso 0 

tenho: e por isso 0 encareco. Que na verdade e vergonha ver a escravtdso 
destes colegios e como se tratam de vestidos, consertados com passamanes 
e sedas, 0 que tudo sai das contas do colegio." 

Podemos concluir: os escravos, alem de constituir a moeda 
corrente entre Angola e 0 Brasil, sao a base do edificio social, 
pois "sem escravos, nao ha Brasil". A escravidao nao se cons
titui numa opcao dentro do Brasil mas num imperativo do 
sistema implantado no pais com a colonizacao portuguesa. 

4. A REALIDADE CULTURAL 
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Nenhuma Hist6ria da Igreja pode desprezar 0 estudo da 
realidade cultural em que 0 povo brasileiro vive, pois foi exata
mente este descuido em estudar a cultura que ocasionou no 
passado as maiores distorcoes das quais as hist6rias acerca 
da religtao eram vitimas: assim estudava-se a implantacao dos 
bispados, dos conventos, das obras religiosas, sem estudar a 
realidade na qual estas estruturas atuavam; estudava-se a fi· 
gura dos padres, figuras eminentes do clero, sem saber como 
o povo, a cultura popular, interpretava ou reinterpretava estas 
figuras; estudavam-se as Ideias e a sua evolucao sem saber 
como estas ideias funcionavam concretamente em determinados 
ambientes. 0 resultado foi uma historiografia que, por mais 
erudita e bern elaborada que tivesse sido, contudo nao era 
propriamente cientifica, pols nao obedecia a certas leis que 
regem as acoes humanas e a comunicacao entre as pessoas 
humanas, todas elas situadas em determinados lugares, per
fazendo determinados percursos tanto materiais como espiri
tuais, condicionadas por uma determinada cultura. 
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As observacoes que aqui podemos dar sao necessariamente 
provis6rias e pretendem antes chamar a atencao para a pro
blema do que propriamente fazer uma exposicao dele. a pro
blema e este: cada cultura humana concretiza e atualiza a 
cada instante as condicionamentos econornicos, politicos, sociais, 
psicologicos, finalmente antropologicos, que marcam a vida 
humana. Tudo se traduz e se exprime em termos de cultura. 
Quem quiser estudar Hist6ria da Igreja tern que contemplar 
atentamente esta cultura, procurar penetrar nela, pais ela 
constitui a ambiente em que atua a mensagem crista. Pensamos 
que a atencao tern que ser levada para tres elementos culturais 
que incidem fortemente sabre a formacao de urn determinado 
grupo religiose: as areas culturais, as ambientes de vida, a 
discrtminacao cultural. 

§ 1. a que caracteriza a rormacao das areas culturais no 
Brasil e que elas foram projetadas sabre areas culturais ante
riores (indigenas) par rorca do movimento colonial. Na epoca 
da chegada dos portugueses havia no pais uma formacao ante
rior de areas culturais. Estevao Pinto estudou estas areas e 
chegou a conclusao que as primeiros cronistas nero consegui
ram "ver" as areas de cultura indigena sabre as quais foi 
implantado a sistema colonial. Escreve ele: 

Os cronistas baralham os indigenas destes do is grupos (cariri e ge), 
devido a falta de elaboracao cientffica de seus dialetos, 0 mesmo 000 
ocorreu com 0 "abanheenga" ou "lingua geral", De uma relacao an6nima 
do seculo XVIII, existente na Torre do Tombo em Lisboa, verifica-se que, 
ainda em 1746, existiam comunidades tupis (caboclos de lingua geral) em 
var ias Iocalidades de Alagoas (Pao de Acucar, Sao Braz), Pernambuco 
(Escada, Limoeiro, Una), Paraiba (Jacoca, Bala da Traicao, Preguica), Rio 
Grande do Norte (Ipibu), aldeados pelos missionaries nerios (oratortanos), 
carmelitas, beneditinos e capuchinhos. 0 manuscrito, ao dar noticia de 
outras reducoes indigenas (em Palmeira, em Araroba, em numerosas ilhotas 
fluvi ais do Sao Francisco, em Campina Grande e nas ribeiras do Piranhas, 
em Apodi), classiftca os catecumenos, geralmente, de tapuias, quando e 
certo que muitos deles pertencem ao grupo dos cariris.· o 

Este texto e significativo: a partir do lugar colonial simples
mente nao se "ve" 0 lugar colonizado, nao se percebe a vida 
que existe la embaixo da implantacao do sistema. Isso nao 
e conseqtiencia de falta de boa vontade au de interesse, pais 
temos muitos testemunhos do interesse que as missionarioa 
tinham pela lingua e pela cultura lndigenas. Urn estudo recente 
de Valente" demonstrou como, num manuscrito jesuitico de 
1591 conservado na biblioteca da universidade de Coimbra, 91 
folhas de texto contem 284 termos indigenas, a que prova 0 
zelo dos padres em conhecer a lingua, fato alias confirmado 
diversas vezes nestas paginas. 
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o problema tern raizes mais profundas: nao houve falta 
de interesse, houve simplesmente falta de percepcao, por causa 
do lugar ocupado, 0 movimento de superposicao de uma cultura 
dominante, a colonial, sobre outra, a indigena, tern sua logica 
interna, e esta impossibilita a percepcao do "outro" como reve
laQao de urn valor. 0 lugar colonial desconhece 0 lugar colo
nizado pois ele se sobrepoe, se "impoe", e este movimento 
mesmo impossibilita a comunicacao. Nao se trata pois de boa 
au rna vontade, de boas ou mas intencoes, trata-se antes de 
percursos bern reais, de "caminhos" a serem percorridos, se
gundo a expressao de Capistrano de Abreu que resume a His
toria do Brasil no percorrer de urn caminho para 0 interior 
do continente," ou de "fronteiras" a serem ultrapassadas, 
segundo uma expressao que hoje esta mais em uso." 

Ora, 0 Brasil do primeiro pacto colonial conheceu basica
mente quatro "fronteiras": a do acticar, na faixa Iitoranea: 
a do gada pelos rios, no Piaui, no sertao: a das "drogas do 
sertao", no Maranhao, Para e Amazonas; a das minas de aura 
e diamante, em Minas Gerais, Mato Grosso, Goias, Estas Iron
teiras, paulatinamente ultrapassadas, formaram areas culturais, 
cuja base era a extracao das riquezas da terra em beneficio 
da metropole, Claro que nestas circunstancias as areas culturais 
anteriores nao podiam ser respeitadas e nem mesmo percebidas, 
como os fatos demonstram em abundancia. 

Esta liQao da hist6ria traz series questionamentos para 
So pastoral de hoje: se e verdade que 0 lugar do oprimido 
"desaparece" debaixo do lugar do opressor, pode uma Igreja 
que pretende levar uma mensagem de fraternidade ao mundo 
ficar no lugar privilegiado e a partir dai pretender "evangelizar 
as pobres"? Nao ha algo que seja incompativel com as leis 
basicas que regem as comunicacoes entre as pessoas nesta 
pretensao de ficar no seu lugar e "levar a mensagem" ao lugar 
do outro? 

§ 2. Uma Hist6ria da Igreja desejosa de nao fugir da rea
lidade tern que contemplar tambem os ambientes de vida que 
tern incidencia forte na formacao religiosa. Ora, os ambientes 
de vida no Brasil portugues eram basicamente tres, se fizermos 
abstracao dos aldeamentos: 0 engenho, a fazenda, a rua (a 
vila, a cidade, 0 arraial) , Foi 0 grande merito de escritores 
como Gilberto Freyre 0 insistir na importancia do engenho 
na formacao tarnbem religiosa do brasileiro, e desmitizar a 
Irnportancia da hierarquia eclesiastica na formacao do cato
licismo brasileiro. Realmente, a capelao - figura central do 
catolicismo nos engenhos - estava antes integrado na vida 
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do engenho do que nos quadros hierarquicos, como teremos 
oportunidade de ver adiante. Observa Antonil que 

quando muito 0 feitor ou urn crioulo podera ensinar-lhes (aos escravos) 
vocalmente as oracoes e os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. [Ele 
prefere que se entregasse tal tarefa] a quem saiba explicar-lhes 0 que hao 
de crer, 0 que hao de orar, 0 que hao de pedir a Deus, e, para isso, se 
for necessario dar ao capelao alguma coisa mais do que se costuma, S6 

faQa." 

Mas nao somente 0 capelao tinha Influencia sobre a for
macae religiosa nos engenhos, havia uma verdadeira hierarquia 
criada em torno do senhor de engenho que transmitia ao 
ambiente uma cultura tipica, genuina, original: a dona-de-casa, 
os criados ou domesticas, os mulatos, 0 feitor, as amas-de
leite, mucamas, os moleques, os "cabras" ou "capadocios". Este 
mundo da "casa grande" influenciou 0 mundo das "senzalas" 
e foi talvez 0 elemento mais decisive da formacao do cristia
nismo vivido atualmente no Brasil, pois correspondia exata
mente as exigencias do sistema. 0 famoso "triangulo": casa 
grande, senzala, capela ja e por demais conhecido e dispensa 
aqui maiores explicitar;oes. " 

o ambiente nas fazendas era parecido com 0 dos engenhos: 
a figura do administrador, representante do proprietario fre 
qlientemente ausente, dominava os moradores que habitavam 
em terras usurpadas pela fazenda, as mais das vezes roubadas 
dos indigenas que foram reduzidos a vaqueiros, "cabras", mo
radores, trabalhadores da enxada. Mas havia tambem numero
sos africanos nas fazendas, como testemunham os documentos 
jesuiticos, os "livros de tombo" de carmelitas, beneditinos, agos
tinianos. A dicotomia: fazenda-casas dos moradores representa 
no interior 0 que a oposicao: casa grande-senzala representa 
na zona da mata, a zona da cana-de-acucar, 

Nas ruas das cidades, vilas e arraiais, 0 espaco era ocupado 
da maneira seguinte: no andar terreo moravam e viviam e 
circulavam os escravos, que frequentemente tomavam conta 
da rua; no "sobrado" ou andar superior moravam os senhores. 
Esta tipica ocupacao do lote urbano teve muita influencia sobre 
a vida da cristandade nas cidades brasileiras, que tern caracte
risticas muito pr6prias, reveladoras do sistema que the deu 
a vida e a subsistencia: 

• Em primeiro lugar, as cidades brasileiras sao abertas 
para 0 exterior, hostis diante do interior. If: porque sao fun
dadas sobre uma mudanca de percurso, a mudanca de urn 
percurso anterior de harmonia entre centro e periferia no 
sentido que 0 centro produzia para a periferia e vice-versa, 
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dentro de uma economia de subsistencia, para urn percurso 
novo de fundamental desarmonia entre a cidade e 0 campo, 
no sentido que a cidade e na realidade urn porto, uma porta 
aberta para 0 Ionginquo centro metropolitano e que 0 campo 
e reduzido a produzir para este centro longinquo pela reducao 
das riquezas naturais, da mao-de-obra, da cultura. Eis por que 
as antigas cidades brasileiras sao situadas numa colina, por 
medo dos indigenas . Isso e particularmente patente em Sal
vador, Olinda, Rio de Janeiro, Sao Luis. 

e Em segundo lugar, a historia das cidades brasileiras se 
inicia por uma vitoria ou uma derrota (contorme 0 ponto de 
vista) . So alguns exemplos: a verdadeira historia do Rio de 
Janeiro comeca em 1648, quando Salvador de Sa, general das 
frotas do Brasil, consegue dos rnoradores portugueses do Rio 
urn emprestimo de 60.000 cruzados. Com este dinheiro Salvador 
reune cinqlienta navios e 1.400 homens que, partindo do Rio, 
reconquistam toda a Angola, 0 Congo, Guine dos holandeses 
no mesmo ano de 1648. Ass im os holandeses, sem suprimento 
regular de mao-de-obra escrava, nao conseguem manter-se por 
muito tempo na America e sao expulsos em 1653 do Nordeste, 
que presta lealdade a coroa portuguesa. Em outras palavras: 
o surgimento do Rio de Janeiro como cidade se deve a derrota 
dos africanos presos e trazidos para ca como escravos. 3Q Dutro 
exemplo de urn outro extremo do Brasil: a historia de Manaus 
comeca pela vitoria do sistema colonial sobre os indigenas 
manaos, consagrada na barra do Rio Negro pelo estabelecimento 
dos frades carmelitas em 1695. -As atuais cidades brasileiras 
sao frutos de uma vitoria, nao contudo de uma vitoria de urn 
povo, mas da vitoria de urn sistema estrangeiro colonizador 
sobre urn povo. 

• Como conseqtiencia disso, as antigas cidades brasileiras 
sao estranhamente cidades pretas em Iuncao de urn mundo 
branco. Entre 1650 (depois do sucesso de Salvador de Sa) e 
1880 (quando a escravidao africana provou nao ser mais pro
dutiva por causa dos interditos Ingleses) a maioria absoluta 
da populacao brasileira era preta. 

Esta realidade marcou toda a vida da cristandade, sobretudo 
nas cidades, onde as confrarias cram eminenternente rrieroe de 

expressao do mundo africano sob simbolos cristaos. Nao ha 
nenhuma cidade que demonstre com tanta eloqtiencia esta rea
lidade que a cidade do Salvador da Bahia, talvez a cidade mais 
tipicamente "colonial" de toda a America, pois por ela entrou 
o maior contingente de africanos de todo 0 Atlantico (num 
total de urn milhao e duzentas mil pessoas, 12,5% do total 
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do tratico negreiro por todo 0 Atlantico, tanto norte, como 
Caribe, como sul): It ela teve 0 maior mimero de confrarias 
africanas da America." 

Salvador foi a cidade negreira por excelencia. Durante dois 
seculos, entre 1550 e 1750, ela era 0 porto principal por onde 
entravam os africanos no Brasil, freqtientemente para trans
bordo em diregao ao Rio de Janeiro ou a Minas Gerais. No 
infcio, os africanos provinham de Guine e da ilha de Sao Tome, 
depois, ap6s 1648, de Angola e do Congo e finalmente de 
Mocambique. 0 trafico aumentou no seculo XVIII por causa 
das minas e de novo no seculo XIX por causa do cafe. 

Entre a Bahia e a Africa, 0 transporte era rapido e facil, 
e por isso os navios vinham sobrecarregados, Como a riqueza 
principal de Salvador provinha do trafico, sobretudo apos 1644, 
quando os baianos conseguiram urn trance independente, a 
cidade comecou a apresentar esta mistura estranha entre 0 luxo 
extrema e a extrema miseria que ate hoje impressiona 0 visi
tante. Testemunho disto e a carta dos comerciantes baianos, 
datada de 7 de janeiro de 1731, em que procuram defender 
seus direitos: 

Pelo trafico com a Costa de Mina os impostos reais desta cidade da 
Bahia multiplicaram-se por quatro. 0 mesmo trafico permitiu a construcao 
de igrejas douradas, testemunhas de piedade onde a posteridade podera 
celebrar hinos de louver. Do trance e que vern a rlqueza dos edifielos 
publicos desta cidade, e todo 0 - desenvolvimento da cidade. E 0 trafico 
que sustenta toda a lavoura da regiao ... ,. 

Ora, a cidade de Salvador, como as demais cidades antigas 
no Brasil e no Maranhao, conseguiu urn modus vivendi original 
entre senhores e escravos dentro do mesmo espaco de vida, 
diferente da segregacao racial da America do Norte, mas nem 
por isso mats humano. A cidade apresentava dois "lugares": 
a Cidade Alta, morada dos colonizadores, com as igrejas doura
das dos conventos de franciscanos, carmelitas, do mosteiro de 
Sao Bento, do colegio dos jesuitas, da catedral episcopal e a 
Cidade Baixa, com as igrejas freqtientadas por escravos e pobres 
em geral, simbolizadas pela famosa igreja de Nossa Senhora 
da Conceicao da Praia. Esta igreja teve mais tarde, no decorrer 
do seculo XVIII, seu prolongamento na igreja de Nosso Senhor 
do Bonfim. Todavia, estes dois espacos sao igualmente percor
ridos por senhores e escravos, nao ha aparentemente nenhuma 
segregacao e 0 visitante superficial se deixa impressionar pela 
aparente "confusao de ragas", ou "mistura de ragas". 

Acontece todavia que, enquanto 0 espaco ffsico e topografico 
e 0 mesmo, 0 seu usa e radicalmente diferente. A segregacao 
se manifesta, nao na separacao de espacos, mas na maneira 
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diferente de usar deles, 0 senhor usa 0 espaco como sendo 
seu, enquanto 0 escravo 0 usa de maneira dependente. A dife
renca e radical, embora possa nao aparecer a primeira vista. 

Cidade Alta Cidade Baiza 

Os conventos Confrarias-candombles 
Os santos ortodoxos Os santos do sincretismo 
(portugueses) (Conceicao-Iemanja) 

(Bonfim-Oxala) 

§ 3. Urn terceiro aspecto da vida cultural no Brasil que 
uma Historia da Igreja que procura captar a vida real nao 
pode esquecer e 0 da ti iscriminactio cultural da qual os afri
canos e indigenas no Brasil sempre foram vitimas. Corre urn 
mito no mundo intelectual brasileiro segundo 0 qual 0 pais 
seria uma especie de laborat6rio de rniscigenacao e que esta 
miscigenacao exprimirla a "confraternizacao entre as ragas" ou 
a "democracia racial": 

Nfio que no br aslleiro sub sistam. como no anglo-amerlcano, duas metades 
inlmlgas: a branca e a preta; 0 ex-senhor e 0 ex-escravo. De modo nenhum, 
Somos duas metades conrraternlzantes. >" 

Estas consideracfies sao idilicas demais para corresponder 
a. realidade que e a da funcionalidade da miscigenacao na for
macae do Brasil como colonia. 0 historiador Ingles Boxer 
demonstrou com insistencia que a imagem da "tolerancia racial" 
dos portugueses como sendo uma especie de predispostcao do 
povo portugues e falsa : a tolerancia deles era tao funcional 
no Brasil (e nao-Iuncional em Angola e Mocambique) como 
ados holandeses em Java na Indonesia ou ados ingleses na 
India ou nos estados sulistas dos Estados Unidos da America. 
Realmente, Angola , com quatro milh6es de habitantes, tern 
apenas 30.000 mulatos e Mocambique, com nove milh6es, apenas 
40.000. Enquanto isso 0 quadro de alistarnento rnilit ar d a cidade 
de Salvador apresenta em 1807 os seguintes numeros: 25.500 
pretos, 11.300 mulatos e 14.260 brancos. Realmente, dentro do 
mesmo imperio portugues certas zonas nao apresentam elevado 
grau de miscigenacao (Africa) enquanto outras (Brasil) a apre
sentam de maneira impressionante. No triangulo Portugal-Africa
Brasil, os imperativos do sistema limitaram a miscigenacao na 
Africa que era terra de exportacao de escravos, e a fomentaram 
no Brasil que era terra de producao de acucar e outros generos 
dependentes da mao-de-obra escrava. Ora, os senhores de enge
nho descobriram logo que era mais produtivo produzir escravos 
in loco do que importa-Ios a altos precos. 4t 
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Temos que distinguir, por conseguinte, entre discrrminacao 
cultural e miscigenacao. A discrfminacao cultural em relacao 
a africanos e indigenas aparece a cada pagina da Historia do 
Brasil portugues, Um trecho celebre de Antonil a revela: 

Uns chegam ao Brasil muito rudes e fechados e assim continuam por 
toda a vida. Outros em poucos anos saem ladinos e expertos, assim para 
aprenderem a doutrina crista como para buscarem modo de passar a vida 
e para se Ihes encomendar urn barco, para levarem recados e para fazerem 
qualquer diligencia das que costumam de ordlnario ocorrer. .. Os que nas
ceram no Brasil ou se criaram desde pequenos nas casas dos brancos, 
ateicoando-se a seus senhores, dao boa conta de si; e levando born cativeiro, 
qualquer deles vale por quatro bocais. Melhores ainda sao para qualquer 
oficio os mulatos; porem muitos deles, usando mal dos favores dos senhores 
sao soberbos e viciosos e prezam-se de valentes, aparelhados para qualquer 
desaforo. U 

A discriminacao cultural e racial existia dentro dos quadros 
da igreja: 0 recrutamento de _ordens religiosas no Brasil so 
aceitava portugueses, filhos de portugueses e "mamelucos (fi
lhos de branco com india) que so atingissem os indios no 
quarto grau"." Em 8 de junho de 1610 escreve 0 padre jesuita 
Jacome Monteiro: 

A gente nascida no Brasil nao serve para a Companhia, pela natureza 
e inclina<;ao ... Os frades bentos tern especial excornunhao ipso facto de 
nao receberem nenhum nascido naquelas partes." 

as mulatos so muito raramente eram aceitos, como uma 
graca especial in articulo mortis, como no caso do 

Joao Francisco. homem mulato, que serve no navio da casa ha trinta e 
tantos anos 

e foi aceito na Companhia de Jesus na hora da morte, como 
honra e graca especial." Comenta Capistrano de Abreu: 

A mesticagem com 0 elemento africano, ao contrario da mesticagern 
com 0 amerlcano, era vista com certa aversao e inabilitava para certos 
postos. Os mulatos nao podiam receber as sacras ordens, por exemplo: 
daf 0 desejo comum de ter urn padre na familia, para provar limpeza 
de sangue." 

Quanto aos pretos propriamente ditos, estes nao podiam 
entrar na vida religiosa de maneira nenhuma. as padres de 
cor a service dos africanos provinham de Cabo Verde ou de 
Angola. Sobre este ponto os informantes estrangeiros que pas
saram pelo Brasil portugues como Mathison, Walsh, Jacque
mont, sao unanimes, a Brasil conheceu mulatos claros no epis
copado como Dom Silveira Pimenta, Dom Prudencio Gomes, 
Dom Modesto Vieira, mas nunca pretos. Desta forma, os pretos 
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nao conseguiram exprimir atraves de uma lideranca propria, 
aceita pela sociedade, como e a lideranca de urn padre catolico, 
a sua visao do mundo, a sua concepcao das coisas. Este e urn 
ponto importante de divergencia com 0 sul dos Estados Unidos 
da America, onde os negros, ap6s a guerra civil, conseguiram 
pregadores pretos, 0 que ajudou multo na conscientizacao da 
populacao preta. 

No tocante a definicao racial, 0 Brasil portugues era muito 
mais explicito do que 0 Brasil de hoje. Distinguiram-se mulatos 
(branco com preta), mamelucos (branco com india), cafusos, 
curibocas ou cari6s (preto com india), cabras, fulas ou cabro
chas (preto com mulata), terceir6es (branco com mulata), par
dos (qualquer cruzamento). S6 no seculo XIX entrou 0 pro
cesso de "branqueamento" com a conseqUente reticencia em 
torno de definiQ6es raciais. 

o famoso decreto real de 4 de abril de 1755, nobilitando 
"vassalos de EI-Rei" mesmo sendo casados com indias, nao 
deve ser interpretado como uma manlfestacao de "tolerancia 
racial", antes como urn gesto politico visando a seguranca das 
fronteiras do norte contra 0 perigo espanhol: 

Que os meus vassalos deste reino e da America que casarem com as 
Indias dela nao - ficam com infamia alguma, antes se farao dignos de 
minha real atencao e nas terms em que se estabelecerem serao preferidos 
para aqueles lugares e ocupacoes que couberem na graduacao de SURS 

pessoas e seus filhos e descendentes serao habeis e capazes de qualquer 
emprego, honra ou dignidade... " 

ANOTAQOES BIBLIOGRAFICAS 

1. 19 perfodo, 29 capitulo, 10 secao, 
2. Os "brastlianistas " ingleses como 

C. R. Boxer, L. Bethell, K . R. 
Maxwell. 

3.	 Diffie, B. W. "Os prfvilegios legais 
dos estrangeiros em Portugal e no 
Brasil do sec. XVI ", in Conjl ito e 
Cont!nu idade na Sociedade Brasi
leira. Rio de Janeiro, 1970 [3·29]. 

4.	 Saraiva, A. J. Lnquistciio e crisuios
No vos. Porto, Inova, 1969. 

5. A	 questao do "catolicism o obriga
torio", veja Hoornaert, E . Forma
C;iio do CatoliGismo Brasileiro 1550
1800. Petropolis, 1974. 

6. Rodrigues, J. Honorio. In H istoria 
e Historiograjia . Petropolis, 1972 
[84]. 

7. SL III [406-416] . Tambem Severn, 
D. "A missionary on the Amazon", 
in H istory Today, 25, 1975 [279-286]. 

8.	 Boxer, C. R. A Idade de Ouro do 
Brasil. Sao Paulo, 1969 [Brasiliana 
341]. 

9.	 Rodrigues, J. Honorio. Opus cit. 
[91]. 

10. Luna,	 L. Resistencia do Indio li 
Dominac;iio do Brasil. Rio de Ja
neiro, s .yd. [75]. 

11. ME I [289-294]. 
12. Prat, A. Notas Hist6ricas Sobre 

as Missoes Carmeliias no Extremo 
Norte do Brasil. Recife, 1940 [289
294]. 

13. SL II [348]. 
14. Ibidem [350] . 
15. SL II [350]. 
16. Saraiva, A. J . "Le pere Antonio 

Vieira et la question de l 'esclavage 
des noirs au 17e siecle", in Anna
les, 1967 [1304]. 

272 



17. Rodrigues, F. Hist6ria da Com
panhia de Jesus na Assistencia de 
Portugal. Porto, 1931-1950, tomo III, 
vol. II [275-277]. 

18.	 Saraiva. Artigo citado [1305] (a 
traducao e nossa), 

19. Ibidem (a traducao e nossa), 
20. Ibidem [1307-1309]. 
21.	 Neme, M. F6rmulas Poliiicas do 

Brasil Holatuies, Sao Paulo, Difel, 
1971 [180-189]. 

22.	 Primerio, F. de . Capuchinhos em 
Terras de Santa Cruz. Sao Paulo, 
1940 [103]. 

23. MB IV [467]. 0 texto original reza 
assim: "Ex vaccis et servis potest 
et debet haberi quod necessum 
fuerit tam in hoc collegio quam 
in oppidis, quae dicunt Capitanias, 
si alius modus quo nostri susten
tari possint inveniri nequeat". 

24. SL II [81-82]. 
25. Saraiva. Artigo cltado [1296-1297]. 
26.	 Nabuco, J. 0 Abolicionismo, I" 

edicao 1883 ' [177-194]. 
27.	 Nabuco, J. Minha Pormaciio, I" 

edicao 1900 [211]. 
28. - 0 Abolicionismo, 1883 [115]. 
29. SL II [352]. 
30.	 Pinto, Estevao. Os Indfgenas do 

Nordeste. Sao Paulo, 1935 [147-148]. 
31.	 Valente, Jose Augusto Vaz. "Pe

quena cronica jesuitica do seculo 
XVI", in Revista de Hist6ria. Sao 
Paulo, 47, 1973 [499-562]. 

32.	 Abreu, Capistrano de. Caminhos 
Antigos e Povoamento do Brasil. 
4" ediQiio. Rio de Janeiro, 1975. 

33.	 Katzman, M. T. "The Brazilian 
Frontier in Comparative Perspectl
ve ", in Comparative Studies in so
ciety and History, 17, 1975 [266-285]. 

34.	 Antonil, Andre Joao, Cuitura e 
Opulencui do Brasil por Suas Dro
gas e Minas. Slio Paulo, Melhora
mentos, 1923 [77]. 

35.	 Freyre, G. Casa Grande e Sen
zala [passim]. 

36. Neme, M. Opus cit. [180-189]. 
37.	 Curtin, P. D. The Atlantic Slave 

Trade, A Census . Madison, Univ. of 
Wisconsin Press, 1969 [89] . 

38.	 Cardozo, M. Silveira. "The lay 
Brotherhoods of colonial Bahia", 
in The Catholic Historical Review, 
33, 1947 [12-30]. 

39.	 Verger, Pierre. Flux et Reflux de 
la traite des negres entre Ie golfe 
de Benin et Bahia de Todos os 
Santos (du 17' au 19' siecle} , Pa
ris, Mouton, 1968. 

40.	 Freyre, G. Opus cit. EdiQao de 
1952 [467]. 

41.	 Boxer, R . C. Race Relations in 
the Portuguese Colonial Empire 
1415-1825. Oxford, 1963. 

42. Antonil. Opus cit. [91-92]. 
43. SL II [434-436]. 
44. SL II [436]. 
45. SL II [395, nota]. 
46.	 Abreu, Capistrano de. Capftulos 

de Hist6ria Colonial. EdiQao de 
1934 [21]. 

47. Ibidem [183]. 

273 



CAPiTULO III 

A INSTITUICAO ECLESIASTICA
 

ESTE CAPfTULO nao e uma repetlcao do que foi tratado no 
segundo periodo desta Hist6ria da Igreja no Brasil, mas pre
tende especificamente estudar como funcionava a Instituicao 
eclesiastica dentro da realidade, descrita no capitulo anterior, 
marcada por elementos de ordem economica, politica, social 
e cultural. A pergunta que nos colocamos e a seguinte: como 
funcionava a instituicao eclesiastica em situacoes colonials? 

Este terceiro capitulo esta em relacao com 0 quarto, que 
tratara da "vida crista do povo", no sentido seguinte: na cris
tandade colonial brasileira havia dois lugares, 0 do grupo dos 
organizadores (do clero) e 0 do "povo" ou da massa que vivia 
concretamente 0 cristianismo. 0 comportamento do grupo dos 
organizadores diante do povo correspondia ao que a antropo
logia ens ina acerca do relacionamento de uma cultura que se 
julga central e age em conseqtiencia disso, e uma cultura jUI
gada periterica. Na epoca em que 0 Brasil foi evan gelizado 
este relacionamento cultural entre centro e periferia era admi
tido pacificamente na visao que os contemporaneos tinham da 
Igreja. 0 proprio concilio de Trento confirmou esta visao, 
admitindo de fato a distincao entre uma elite esclarecida (0 

clero) e a massa ignorante (0 povo) e compreendendo a evan
gelizacao como uma acao da primeira sobre a segunda. A "pro
pagacao da fe" na linguagem da epoca significava realmente 
uma extensao religiosa, nao tanto urn dialogo entre culturas 
a procura da verdade evangelica. Na sua maneira de ver as 
coisas, 0 concilio de Trento entendia rormacao de Igreja como 
expansao de urn sistema religioso, seja pelas par6quias (no 
interior do sistema), seja pelas miss5es (no exterior ). 

Acontece que esta visao e a do grupo de organizadores da 
Igreja institucional, do grupo clerical. 0 povo pensava de rna
neira bern diferente e isso e patente na hist6ria da cristandade 
brasileira, mais ainda do que no passado das igrejas da America 
espanhola, pois no Brasil a instituicao eclesiastica era mais 
desorganizada do que na America espanhola. Para 0 povo, a 
Igreja era apenas urn "cenario" dentro do qual se processava 
a vida, conforme apontamos no primeiro capitulo. A Instltuicao 
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rnantinha os cenanos da vida: batismo, missa, igreja, santos, 
festas, santuarios, simbolos dos mais diversos. Mas 0 povo 
dava "vida" a estes cenarios, e esta vida obedecia a outros 
ritmos que nao os da instituicao, 0 povo dava seus significados 
proprios aos significantes ou simbolos que a instituicao con
servava. Desta forma instalou-se na realidade urn processo 
dialetico na formacao do cristianismo, embora 0 grupo de 
organizadores nao conseguisse ver as coisas desta maneira e 
continuasse a pensar em termos de elite-povo, atribuindo a 
elite a qualidade da atividade e ao povo a da passividade. Esta 
percepcao do que se passa na realidade da vida eclesial e 
obscurecida na Europa e nas regioes de emigracao europeia 
por causa da torca do grupo de organizadores, do clero. Mas 
no Brasil do pacto colonial portugues a desorganizacao do 
grupo de organizadores era tal que se devia admitir a existencia 
de urn fator popular nao reduzido a pura passividade, na for
macae da cristandade. 

1. A ORGANIZAQ,AO 

RICARD, R. "Comparison of the Evangelization in Portuguese and Spanish 
America", in The Americas, 14, 1957-195B [444-453]. 

Constituicoes primeiras do Arcebispado da Bahia, propostas e aceitas em 
o sinodo diocesano celebrado em 12 de junho de 1707. Edic;ao de 1B53. 

SOARES, JOSE CARLOS DE MACEDO. Fontes da Hisioria da Igreja Cat6
lica no Brasil. Sao Paulo, 1954. 

OLIVEIRA, OSCAR	 DE. Os Dizimos Eclesidsticos do Brasil. Be10 Horizonte, 
1964. 

Trataremos nesta secao de diversos elementos e diversas 
funcoes dentro da organizacao eclesiastica do Brasil portugues 
como sao: 0 episcopado, 0 clero, a igreja como edificio, a missa, 
o batismo, a confissao e a desobriga, a crisma e a visita pastoral, 
o casamento. Nas secoes que vern em . seguida trataremos su
cessivamente da doutrina e da moral. Como ja foi dito, estu
damos aqui urn "lugar" existente na cristandade: 0 lugar dos 
organizadores. Contudo, nao nos limitaremos a apresentar so
mente a visao inerente a este lugar tipico, procuraremos situar 
este lugar num conjunto maior: 0 da cristandade como rea
lidade dialetica, e, por conseguinte, 0 da sociedade global dentro 
da qual a mstituicao funcionava. 

o documento que nos guiara e 0 das Constituicoes Pri
meiras do Arcebispado da Bahia de 1707, redigidas sob 0 im
pulso do arcebispo Dom Sebastiao Monteiro da Vide e "pro
postas e aceitas" no sinodo de 12 de junho do mesmo ano, 
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o umco celebrado em todo 0 periodo portugues. Aqui ja temos 
um contraste importante com 0 resto da America Latina, onde 
ja no seculo XVI houve importantes concflios peruanos, orga
nizacao firme dos bispados, discussao calorosa acerca dos 
metodos de evangelizacao, mrluencia dos padres dominicanos 
que eram dispostos a discutir com 0 sistema colonial a validade 
de seus metodos (Bartolome de Las Casas), implantacao de 
universidades, criacao de centros de publicacoes, finalmente 
uma organizacao mais centralizada. No Brasil muitos services 
foram organizados pelos proprios moradores, como no caso 
famoso das diversas "santas casas de miseric6rdia", organizadas 
pelas principals vilas e cidades do Brasil e do Maranhao sem 
interterencia direta dos organs centrais: as "santas casas" foram 
ao mesmo tempo hospitals, orfanatos, bancos, lugares de reu
niao e de assistencialismo para os mais diversos casos da vida 
comunitaria. Outro caso e 0 das confrarias que assumiram 
tambem "importante papel social, responderam a uma serie de 
necessidades nao necessariamente religiosas que os organismos 
centrais nao conseguiram resolver. As Constituicoes de 1707 
deixam transparecer freqilentemente esta lnoperancia do sistema 
central diante das realidades concretas da vida. No livro pri
metro, titulo 11, artigo 40 Iaz-se a pergunta: 

Em caso em que a crianca a ser batizada seja filha de clerigo, 0 que 
fazer? Resposta: Se nao batize na pia da igreja, onde seus pais forem 
vigarios, coadjutores, curas, capelaes ou fregue ses , mas seja batizada na 
da freguesia mais proxima sem pompa nem acompanhamento mais do que 
o dos padrinhos. 1 

Ja percebemos neste canon a tendencia, tipica de institui
c;oes sem poder independente, de "dar um [eito" a situacoes 
irremediavelmente insoluveis. A mesma tendencia se manifesta 
acerca da pouca importancia que os senhores de engenho davam 
ao repouso dominical de seus escravos. As Constituicoes reagemr 

As mesmas penas haverao, e se procedera do mesmo modo contra os 
lavradores de canas, mandiocas, e tabacos, consentindo que seus negros 
e servos trabalhem nos domlngos e dias santos publicamente, fazendo rocas 
para si, ou para outrem, ou pescando ou carregando ou descarregando 
barcas, ou qualquer outro service prolbldo nos tals dias, salvo haver urgente 
necessldade e pedindo-se para !sso Iicenea [clln. 380]. 

Tambem no tocante a sacramentalizaeao percebe-se a ino
perancia da Instituicao e sua incapacidade de colocar em termos 
de seriedade a aplicacao dos sacramentos: 

E no que respeita aos escravos, que vierem de Gulne, Angola, Costa 
da Mina, ou outra qualquer parte em idade _de mats de sete anos, alnda 
que nao passem de doze, declaramos que nao podem ser batfzados sem 
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darem para isso seu consentimento, salvo quando forem tao bocals que 
conste nao terem entendimento nem uso de razao [can. 57]. 

Claro que, na pratica, a maioria era "bocal" mesmo, e "sem 
entendimento", 

A impressao geral que uma leitura das Constituicoes de 1707 
deixa e a de uma instituicfio dependente dos centros de decisao 
e que procura salvar 0 que se pede salvar em situacoes tao 
angustiantes como a da sacramentalizacao cornpulsoria dos es
cravos, da catequese repetitiva e inculcada, da independencia 
abertamente manifestada pelos senhores de engenho que eram os 
verdadeiros donas do poder local e diante dos quais nem as 
penas canonicas nem as admoestacoes eclesiasticas valiam muita 
coisa. 

§ 1. 0 episcopado brasileiro do primeiro periodo colonial 
era absolutamente Inexpressive diante da imensidao do terri
torio, a estrutura do poder local, a complexidade da realidade 
cultural e por conseguinte teve uma Influencia minima na for
macae da cristandade colonial. Entre 1551 e 1675 0 Brasil (e a 
Maranhao) so possuem urn bispo, e entre 1675 e 1889 apenas 
urn arcebispo, seis bispos (1676: Rio de Janeiro e Olinda, 1677: 
Maranhao, 1719: Belem do Para, 1745: Sao Paulo e Mariana) 
e dois prelados (1745: Golas e Mato Grosso). Lourenco de 
Mendonca, prelado fluminense no seculo XVII (1632-1638), se 
queixava, sentindo-se isolado e desamparado: 

A viagem 11 Bahia e longa , mais de trezentas leguas , e perigosa por 
motivo dos inimigos e chegando la, quase sempre nao acham 0 bispo, 0 
Brasil com mil e duzentas leguas tem urn s6 bispo e por vezes nenhurn.' 

Alem desta insuficiencla numerica e geografica, a instituicao 
episcopal no Brasil estava limitada por outro condicionamento: 
ela dependeu funcionalmente do padroado atraves da "Mesa 
de Consciencla e Ordens", instituida em 1532 e s6 extinta no 
Brasil em 1828. Ao correr da hist6ria esta "Mesa" conseguiu 
centralizar diversos privilegios papais referentes as nomeacoes 
episcopais e outras e tornou-se desta forma uma arma temivel 
do poder colonial contra a liberdade da Igreja. 

Desde 0 primeiro bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, 
os bispos brasileiros eram pagos pelo rei - grao-mestre da 
Ordem de Cristo e como tal supervisor da "Mesa de Cons
ciencia e Ordens" - com rendas do dizimo. Assim, por exemplo, 
a provisao regia de 10 de dezembro de 1551, dirigida a Tome 
de Sousa, manda dar ao bispo as "miuncas" ou "miucas", urn 
imposto decimal sobre coisas miudas: galinhas, frangos, Ieltoes, 
cabritos, ovos. A criacao de urn novo bispado era diretamente 
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ligada a riqueza dos dizimos. Assim aconteceu que, depois de 
uma longa viagem do bispo de Salvador as terras de Pernambuco 
entre 1605 e 1609, este mandou uma carta ao rei Filipe III de 
Castela, pedindo a criacao do bispado de Olinda, "porque eram 
as terras ric as e os dizimos muitos"." Pelo decorrer do tempo 
os bispos do Brasil, dentro de uma carreira que englobava 
Angola, Brasil, Portugal, pertenciam "ao conselho de sua majes
tade" e funcionavam realmente como representantes do rei, 
seus substitutos na vacancia de urn governo tanto geral como 
regional. Pode-se verificar isto pela questao das visitas pastorais 
que surgiu entre os bispos e os missionaries, e em razao da 
qual os bispos praticamente nao Iizeram visitas pastorais 
durante os primeiros duzentos anos, entre 1550 e 1750. Os 
missionarios nao deixaram os bispos entrar nos aldeamentos 
indigenas pois consideraram a visita pastoral como uma ameaca 
a liberdade de acao, No caso dos [esuitas, 0 bispo da Bahia 
teve que ceder diante do "postulado da Bahia" do dia 3 de 
julho de 1613,' enquanto no caso dos capuchinhos a Propa
ganda tinha que resolver a questao das "duvidas" entre direitos 
episcopais e direitos dos missionaries pela resolucao do dia 
31 de agosto de 1737.' Fica tambem patente pela questao da 
liberdade dos indios no Maranhao durante a primeira parte 
do seculo XVIII que 0 bispo funcionava como representante 
do rei, muitas vezes contrario as liberdades que os missionaries 
tinham conseguido em favor dos indigenas. 

Todos estes condicionamentos explicam algumas caracte
risticas proprias do episcopado no Brasil do primeiro pacto 
colonial: em primeiro lugar as vacancias. A prelazia de Goias 
foi criada em 1745, preenchida em 1808; a de Mato Grosso, 
criada no mesmo ano, recebeu seu primeiro prelado em 1816. 
o bispado, rnais tarde arcebispado, da Bahia ficou vago durante 
73 anos no periodo que vai de 1551 a 1802, quase uma terca 
parte do tempo. Este fato demonstra que a coroa considerava 
a nomeacao de urn bispo para 0 Brasil como fazendo parte 
de uma carreira que ia de Angola pelo Brasil para Portugal. 
Isso explica por que Dom Jose Fialho so f'icou sete meses e 
vinte e cinco dias na Bahia (1740) e que Dom Frei Jose Maria 
de Araujo ficou nove meses apenas em Olinda em 1807. Isso 
explica tambem por que diversos bispos governavam por pro
curador, como Dom Miguel Pereira (Bahia, entre 1626 e 1630) 
que nunca veio para ca ou como Dom Gaspar Barata de Men
donea (Bahia, entre 1677 e 1682). Outra caracteristica do exer
cicio do episcopado em situacoes coloniais: 0 abuso da "cha
mada a corte". Os bispos discordantes foram prontamente 
chamados a Lisboa, como aconteceu com 0 primeiro, Dom 
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Pedro Sardinha. a sistema nao se podia pagar 0 "luxo" de 
suportar dignitaries discordantes. 

Este costume de "chamar a corte", tao comum no periodo 
portugues, demonstra a verdadeira poslcao do bispo na con
juntura colonial. Tendo autoridade espiritual, ele reforcava 0 

parasitismo do rei, pois era atraves de estruturas religiosas 
que se realizou 0 levantamento dos dizimos da colonia que 
faziam a riqueza da casa real. Do outro lado, ele ficava depen
dente do rei pelo sistema de nomeacoes. A posicao episcopal 
no Brasil portugues era pois ambigua: 0 episcopado possibili
tava e justificava a extracao das riquezas do Brasil em beneficia 
de Portugal, pois ela se fez at raves de simbolismos religiosos; 
do outro lado, ele se sustentava pela "folha eclesiastica'' ema
nada do mesmo rei que extraia as riquezas coloniais. Esta 
ambigtiidade e exemplificada pela vida de Dom Marcos Teixeira 
na Bahia, onde ele foi inquisidor .entre 1618 e 1619 e capitao
mor contra os holandeses entre 1623 e 1624. Sua acao na Bahia 
se dirigia contra os cristaos-novos que fugiram para Buenos 
Aires e para a Rolanda, a favor do imperialismo portugues. 
Ele morreu como urn general de guerra no seu arraial de 
Itapagipe de Cima no dia 8 de outubro de 1624, pouco tempo 
antes da restauracao baiana de 1625, com a expulsao dos holan
deses. Estes acontecimentos foram comentados na Europa da 
epoca como expressao de uma tirania, a service da qual 0 

bispo Dom Marcos Teixeira colocou a sua vida. a dramaturgo 
espanhol Lope de Vega comenta, em sua comedia El Brasil 
restiiuuio: 

. .. sera mejor 
entregarnos a Olatuieses 
que sujrir que Portuoueses 
nos trat en con tal riqor:" 

Outro exemplo da ambigtiidade da posicao do bispo em 
situacoes coloniais nos e fornecido pela vida de Dom Jose 
Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742-1821), brasileiro 
de nascenca mas portugues de espirito e de carreira. Nao se 
dando bern em Pernambuco ele foi "removido" em 1802 para 
Braganca e Miranda em Portugal, depois para Elvas e chegou 
a ser 0 ultimo inquisidor-mor do Santo Oficio, com nomeacao 
do dia 13 de maio de 1818. No nivel das ideias ele era urn 
homem esclarecido, liberal, progressista, mas por causa das suas 
ligacoes com 0 sistema portugues ele defendeu exatamente 
acoes dirigidas contra a liberdade (dos escravos): foi urn dos 
grandes defensores da modernizacao e atualizacao do sistema 
monopolista e escravocrata portugues. ' 
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Outra consequencia, de graves proporcoes, da posicao do 
episcopado dentro de urn sistema especificamente opressor con
sistia no fato de os bispos nao Ialarem a "lfngua geral" usada 
no Brasil durante os primeiros seculos, 0 famoso bandeirante 
Domingos Jorge Velho teve que falar com 0 bispo de Pernambuco 
por interprete, e parece que isso era 0 que acontecia comu
mente: 0 bispo nao fa lava a Iingua usada pela imensa maioria, 
ate meados do seculo XVIII. 

A reagao normal dos bispos diante deste seu confinamento 
ao papel de funcionario regie era a do indiferentismo: muitos 
bispos nem assumiam 0 governo de seus bispados, outros 
ficavam de Iicenca em Lisboa, feitos cortesaos, outros ainda 
eram restgnatarios ou retardatarios que so assumiam tres ou 
quatro an os apos a designacao. Todos reagiam mais ou menos 
- consciente ou inconscientemente - como "escravos sentados 
num trono", cedendo aos poucos ao apelo da acomodacao, da 
fuga para passatempos como 0 exercicio de "belas-let ras", da 
"ilustracao", das boas conversas e das boas maneiras. Diversos 
integravam a famosa "fauna episcopal" que 0 medico paraca
tuano observou em Lisboa setecentista e descreveu no seu 
Reina da Estupidez da maneira seguinte: 

Prontos saltando da vermelha tabua 
Ajudam a descer urn gordo bispo 
Que na corte se achava em ncenea. 
Vinha todo de seda, e do pescoco 
Urna cruz Ihe pendia cravejada 
De lticidas safiras; de brilhantes 
o majestoso anel cegava os olhos 
E pouco menos as fivelas de ouro.· 

Diversas figuras do episcopado mineiro, como a de Dom 
Frei Cipriano de Sao Jose, ilustram esta atitude, na qual falta 
de maneira patente 0 sopro missionario, 0 entusiasmo aposto
lico, amordacado e amortecido pela rigidez de urn sistema que 
deixava os bispos presos e inoperantes. · 

Mas houve bispos que nao se conformavam com esta situa
gao, como Dom Sebastian Monteiro da Vide que ficou por 
vinte anos (1702-1722) a frente do arcebispado da Bahia e foi 
testemunha do inicio da "idade de ouro" do Brasil com a 
chegada do vice-rei (1714), de engenheiros para construcao de 
fortalezas e outras grandiosas obras, com a construeao da 
famosa igreja de Sao Francisco (1708-1720), 0 aumento da Se, 
o engrandecimento da Santa Casa de Misericordia, de numero
sas igrejas e diversos conventos. Dom Sebastiao quis formar 
urn Brasil mais independente de Portugal e e nesta perspectiva 
que tern os que entender as Canstituig6es Primeiras por ele 
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promovidas e proclamadas. 0 nativismo brasileiro, que e uma 
forma de libertacao, esta presente nos esforcos de Dom Sebas
tiao, Ha uma tendencia de fazer urn Brasil para os brasileiros, 
e nesta perspectiva uma legislacao eclesiastica brasileira adapta
da as situacoes brasiletras, nao copiada da legislacao europeia 
tridentina. As Constituir;6es tiveram que contar com a rigidez 
da inquislcao portuguesa que nao permitia nenhuma inovacao, 
sobretudo nas colonias, e com 0 fato que todo livro da literatura 
colonial brasileira tinha que ser impresso no reino, ja que toda 
e qualquer imprensa na colonia era proibida. 

Outro arcebispo da Bahia de excepcional dignidade era 
Dom Jose Botelho de Matos, que chegou a Bahia ja septua
genario (1741) e - com oitenta e sete anos - recusou-se a 
executar a ordem do governo no sentido de expulsar os jesuitas 
da Bahia. Alegando a idade avancada, Dom Jose Botelho pediu 
renuncia e foi exilado na ermida da Penha, perto de Salvador, 
onde morreu em 1767. Houve outros bispos que tiveram a 
coragem de reagir contra os poderosos como Dom Antonio 
de Sao Jose, cuja biografia merece ser escrita. 

§ 2. 0 clero do Brasil portugues era bastante diferente do 
atual. A nossa visao acerca do clero e condicionada pela imagem 
do clero tridentino que e - afinal de contas - a do clero 
europeu, e pela imagem do clero burgues, Ora, 0 clero do 
Brasil antigo nao era nem tao tridentino nem tao distante 
do povo como se pode imaginar a primeira vista. Pesquisas 
recentes como a de Julita Scarano acerca da irmandade de 
Nossa Senhora do Rosario dos pretos no distrito diamantino 
durante 0 seculo XVIII trazem importantes contribuicoes para 
entender a figura dos capelaes, por exemplo, que foram impor
tantes na epoca. Ora, os capelaes nao eram nem nomeados 
pelo bispo nem tinham a posicao autoritaria que 0 clero atual
mente tern na Igreja. A tuncao de capelao nas irmandades era 
subalterna as decis6es da mesa diretora. Quem mandava era 
a mesa, nao 0 padre. 0 capelao podia ate ser admoestado 

recebendo ate punicoes, quando faltava aos atos de culto ou quando cobrava 
mais do que 0 combinado. De sorte que a irmandade viu no capelao tun 
elemento contratado, sujeito aos seus desejos. 10 

Mais ainda: 0 capelao tinha que defender a irmandade 
contra 0 vigario, de sorte que - sobretudo durante 0 seculo 
XVIII - instalou-se uma dupla contiguracao da Igreja no Brasil, 
especialmente nas vilas e cidades: a igreja-rnatriz, do vigario, hie
rarquica e paroquial e a igreja-confraria, da mesa dos irmaos, 
democratica e nascendo da base. A historia das irmandades 
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no Brasil setecentista revela numerosas quest6es entre os viga.
rios e a "Mesa" das irmandades, pois 0 vigarto se [ulgava a 
suprema autoridade religiosa na paroqula, enquanto a irman
dade nao aceitava esta pretensao. As disputas normalmente se 
levantavam pOl' ocasiao das festas, das prociss6es. Havia nestas 
contradicoes uma alternativa da runcao sacerdotal que a roma
nizacao do fim do seculo passado eliminou ou pelo menos 
marginalizou. 

A figura do capelao aparece em muitas paginas da Hist6ria 
do Brasil antigo, como, por exemplo, os capelaes de navio (os 
franciscanos antes de 1580), que parecem tel' sido absoluta
mente indispensaveis pelo menos em viagens de certa impor
tancia oficial. Um texto de 20 de margo de 1720, restringindo 
a emigracao de portugueses para 0 Brasil e especialmente para 
Minas Gerais, reza assim: 

Das pessoas eclesiasticas somente gozarao dessa faculdade as que forem 
como bispos, missionarios, prelados, como tambem os capelaes dos navios 
que para ali navegarern. 11 

Caso especial era 0 do capelao de navio negreiro. Nos 
registros do porto da Bahia consta que os navios negreiros 
tinham que tel' um capelao a bordo, sob pena de uma prisao 
de trinta dias ou multa de 400 mil reis (registro de 1756). 
Outra modalidade era a do capelao de bandeira ou de moncao 
(migracao) , Domingos Jorge Velho, 0 tamoso bandeirante pau
lista destruidor do quilombo dos Palmares, ficou em panico 
por viajar sem capelao: 

Sem capelao morreram-me tres homens, sem conrlssao, coisa que mais 
tenho sentido nesta vida. Peco pelo amor de Deus que me mande urn 
clerigo em falta de urn rrade, pols nao se pode andar em cornpanhia 
e sendo com tanto risco de vida sem capel1io.1> 

Freqiientes eram os capelaes de guerra e de "descimento" 
de indios. A partir da segunda parte do seculo XVIII temos 
numerosos casos de frades franciscanos que acompanhavam as 
tropas coloniais que com a ajuda de "indios manses" comba
tiam os "indios brabos" para estender os dominios coloniais. 
Estes frades desfrutavam da contianca dos Indigenas e desta 
forma os atraiam para 0 sistema colonial. 13 Mas nao eram 
so os franciscanos que exerciam este papel: temos mesmo a 
impressao - que tem que ser contirmada ou rebatida POI' 
estudos mais aprofundados" - que 0 papel do padre no Brasil 
e sua "redef'inicao" pelos Indigenas a partir da cultura tradi
cional indigena esta na base do sucesso do sistema colonial 
portugues. Tambem no engenho de acucar a posicao do capctao 
era central e apresentava uma alternativa da runcao do vigarlo 
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distante. Segundo Antonil, as obrigacces do capelao de engenho 
eram as seguintes: dizer missa na capela do engenho, com 
"doutrtna crista"; "ouvir de connssao aos seus aplicados"; ata
lhar disc6rdias entre moradores ; honrar a Deus e a Virgem 
"cantando-lhe aos sabados as ladainhas e 0 terce": nao receber 
noivosnem batizar sem licenca in scriptis do vigarlo: morar 
fora da casa do senhor de engenho; benzer 0 engenho no 
inicio da moagem se 0 senhor nao convidar ao vigario; ensinar 
aos filhos da casa-grande (dai vern 0 nome de "padre-mestre") ." 

Todos estes dad os nos apresentam uma figura do padre 
bastante divergente do modele tridentino: 0 capelao vivia no 
engenho, viajava nos navios, acompanhava as bandeiras e mon
goes, era absolutamente indispensavel nos "descimentos" de 
indios, estava entrosado na vida das conf'rarias, enquanto 0 

blspo e 0 vigario sempre ficavam distantes, nas vilas e nas 
cidades. 0 capelao representava uma religtao familiar, urn cris
tianismo domestico, enquanto 0 bispo e 0 vigario representavam 
a distante Roma e sua organizacao, dificultada pelas distancias 
e pela organizacao da convivencia humana no Brasil, onde a 
familia estava no centro. 0 capelao exprimia 0 "familismo cato
lico", para usar uma expressao de Oliveira Vianna, e na luta 
entre 0 catolicismo oficial e ortodoxo e 0 familismo catolico, 
foi este que acabou vencendo. 

Ainda resta muita coisa a ser estudada e aprofundada acerca 
da figura do capelao e de sua runeao dentro do processo de 
implantacao do sistema colonial no Brasil, mas 0 que sabemos 
nos autoriza dizer que ela era absolutamente original, irredu
tivel a modelos europeus da epoca, 10 e sujeita aos imperativos 
do sistema que ate controlava 0 numero de clerigos atraves da 
Mesa de Consciencia e Ordens. Claro que 0 capelao servia sobre
tudo e mesmo quase exclusivamente para sacramentalizar. Urn 
documento existente no arquivo generalicio dos padres carme
litas em Roma, do ana 1735, 0 revela ingenuamente: 

Mandando sacerdotes para adm inistrar os sacramentos nas fazendas dos 
conventos, onde os servos, por falta destes, morriam sem conftssao. 1 T 

o poeta baiano seiscentista Gregorio de Matos descreve a 
mesma realidade de maneira urn tanto menos ingenua, quando 
fala dos capelaes nos seguintes termos: 

Mariolas de missal,
 
Lacaios missa-cantantes,
 
Sacerdotes ao burlesco ,
 
Ao serio ganh6es de altares.
 
Chega urn destes, e toma amo:
 
Que as capelas dos magnates
 
Sao rendas que Deus criou
 
Para estes Orate-Fratres."
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nio senhorial e masculino, de machismo e predominio do homem. 
Mas esta ausencia da mulher e apenas aparente. No caso das 
recolhidas de Nossa Senhora da Gloria no Recife, a documenta
Qao escrita exalta 0 papel do deao Manuel de Araujo Carvalho 
que passa por ser "pal fundador" do recolhimento e 0 do bispo 
Azeredo Coutinho que passa por legislador e administrador. Do 
ponto de vista da instituicao eclesiastica, os homens sao Im
portantes como fundadores, administradores, capelaes, conse
lheiros, confessores, pregadores, Mas do ponto de vista da vida 
real da Igreja, as coisas se fazem de maneira bern diferente: 
os homens da instituicao se apresentam como os que tentam 
canalizar e captar a livre expressao do Espirito de Deus dentro 
dos mol des de uma organizacao normalmente sem inspiracao 
nem entusiasmo. Na historia dos recolhimentos femininos os 
homens so intervieram para organizar, Foram as mulheres que 
deram vida a estes movimentos, elas se encontraram na encru
zilhada dos caminhos que fizeram 0 Brasil e foram os palos 
de sociallzacao. Ja que os homens eram pais "incertos", a 
seguranca da crianca brasileira the vinha da mae, nao do pal. 
Foi a mae que "criou" 0 Brasil, nao 0 pal. Ora, 0 dilema diante 
do qual a mulher se encontrava ao longo da Hist6ria do Brasil 
foi 0 seguinte: ou criar filhos para 0 senhor (para 0 sistema 
por ele representado) ou criar filhos em liberdade? Diante 
desta pergunta angustiante, a imensa materia das mulheres nao 
teve condicoes de optar pela liberdade e se entregou ao sistema, 
como trabalhadoras (as famosas empregadas) , como mulheres 
(objetos sexuais) e como maes. Elas eram deveras cativas, con
forme 0 quadro que Jorge Benci nos pinta da vida delas nos 
engenhos: 

~ multo digno de ser notado 0 abuso dos senhores e muito mais das 
senhoras do Brasil, que sem reparo algum praguejam e descomp5em com 
palavras injuriosas aos servos e as servas, desde que nasce 0 sol ate que 
se poe, nao se ouvindo em casa todo 0 dia mais que nomes afrontosos 
e pragas medonhas." 

Tambem Vieira, na sua Visita (1658-1661), so consegue corn
preender a mulher como empregada, ama-de-leite, servidora ou 
escrava: 

Os casos exceptuados em que se poderao dar algumas mulheres (indl
genas) para servirem: l Q 

) Alguma india de leite para criar. 2Q ) Alguma 
india desobrigada e nao moca para servir algum governador ou capttao
mor ou vigario geral ou outro ministro de EI-Rei, que venham de novo 
a este Estado (do Maranhao). 3Q 

) Alguma india tambem desobrigada para 
servlr alguma mulher pobre e desamparada, que nao tenha outro rernedio. 
4.) Algumas indias com seus maridos no tempo da colheita das mandiocas, 
e fora destes casos se feche totalmente a porta a se darem Indias para 
servirem, pelos gravissimos Inconvenientes espirituais e temporais que do 
contrario se tern experimentado a que a mesma lei quis atalhar, JT 
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Outro caso significativo: No convento do Desterro, na Bahia. 
no ano 1764, as 94 religiosas "de veu preto" tiveram ao seu ser
vico nada menos que 219 freiras "de veu branco", isto e, escravas 
na realidade." 

Destes e de outros dados hist6ricos se deduz que a sociedade 
colonial s6 conseguiu encarar a mulher como servidora, e nao 
como companheira e amiga do homem. Talvez seja esta a mais 
tragica consequencia do sistema colonial: a de reduzir a con
vivencia entre 0 homem e a mulher a uma convivencia pura
mente economica, de interesses econ6micos. Todos os cronistas 
do Brasil quinhentista se admiravam da harmonia conjugal 
existente entre os indigenas brasileiros. Anchieta escreve: "Sem
pre andam juntos", e Cardim se admira do cuidado que 0 homem 
indigena tern de sua mulher: 

Quando vao fora a mulher vai detras e 0 marido adiante para que 
se acont ecer alguma cilada nao cala a mulher nela. Mas a tornada da 
roca ou qualquer outra parte vai a mulher diante. Porem em terra segura 
a mulher vai diante e 0 marido detras porque sao ciosos e querem sempre 
ver a mulh er." 

Alem disso, OS indigenas tiveram uma extensao da familia 
pelo compadrio. Esta harmonia foi destruida pelo sistema colo
nial, no qual a mulher s6 encontra lugar como servidora. Desta 
forma ela se assernelhava, talvez inconscientemente, aquele que 
quis viver livremente como servo e pobre para libertar 0 mundo. 

Nao sabemos ate que ponto 0 catolicismo popular brasileiro 
conserva verdadeiras rorcas libertadoras, pois nao 0 conhecemos 
bastante para afirmar ou negar com seguranca. 0 que sabemos 
e que 0 papel da mulher na formacao deste catolicismo foi 
preponderante. Parafraseando uma expressao de Joaquim Na
buco, pode-se dizer que, enquanto 0 papel do homem na ordem 
escravocrata era inconscientemente egoista, 0 da mulher era 
generoso e aberto aos outros. A mulher brasileira foi desde 0 

inicio da colonizacao "oferecida" ao colonizador sem que este 
compreendesse que esta oferta exigia dele uma troca de service. 
o cronista Thevet relata nas suas Singularidades da rranca 
Antarctica 0 seguinte dialogo entre portugues e chefe indigena: 

Vern ca. Que me vais dar em troca de minha bela filha que te 
entreguei a fim de servir-te, fazendo farinha e cuidando das outras neces
sidades? ,a 

Mas 0 portugues nao veio ao Brasil prestar service ao 
indigena mas sim reduzi-lo ao cativeiro, de sorte que a mulher 
brasileira continuou a ser oferecida, como serva, como mulher 
e como mae, durante toda a duracao do periodo portugues. 
Alguns brasileiros de classe privilegiada,como Silvio Romero e 
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Joaquim Nabuco no seculo passado e Alceu Amoroso Lima no 
seculo presente, perceberam 0 papel importante da "mae preta" 
na dignificacao da vida no Brasil e exaltaram a Iuncao da serva 
na sociedade brasileira. Mas foi sobretudo a religiao vivida pelo 
povo pobre que guardou estes condicionamentos temininos, 
frutos da experiencia da servidao e da generosidade na servidao. 

§ 4. Tratando-se da condlcao do homem na cristandade 
brasileira, e necessario distinguir entre os "homens bons" ou 
fidalgos e os homens cativos. A separacao era muito maior 
entre os homens do que entre as mulheres. Os "homens bons" 
representavam a familia como patrimonto, como propriedade 
de terras e de gente. Os cativos nao tinham familia propria, 
pertenciam a familia senhorial, tinham que viver a experlencla 
de pertencer a familia do outro, fazendo parte de uma familia 
que os mantinha escravos. 

Os "homens bons" ou fidalgos tiveram como preocupacao 
principal manter sua posicao privilegiada numa sociedade onde 
os contrastes sociais eram tremendos. Dai a ansla pela aristocra
tizagao da vida, satirizada pelo poeta baiano seiscentista Gre
g6rio de Matos: 

56 sei que deste Adiio de massape 
Uns /idalgos procedem destas terras. 
A tal era uma tapuia 
Grossa como uma jib6ia 
Que roncava na tip6ia 
E manducava na cuui . 
No Brasil a /idalguia 
No bom sarujue nunca estd 
N em no bom procedimento. 
Pois logo em que pode estar? 
Consiste em muito dinheiro 
E consiste em 0 guardar 
Cada um a guardar bem 
Para ter que gastar mal. .. " 

Os homens cativos, pelo contrario, eram explorados como 
mao-de-obra. Trataremos deles e de sua condicao na seguinte 
secao deste capitulo. 

§ 5. Aconteceu com a crianca brasileira uma coisa que con
firma a importancia do papel da mulher na cristandade colonial: 
ela ficou como que imunizada diante dos traumatismos provo
cados pelo sistema colonial nas relacoes humanas. Normalmente, 
a crianca brasileira teve uma Infancia feliz, em intima contato 
com a natureza e cercada do carinho dos que a criavam. Os 
cronistas do Brasil quinhentista concordam neste particular: 
os indigenas sabem muito bem criar seus filhos. 
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THEVET - Eles nao castigam seus filhos de maneira alguma... A mae 
cuida do filho de modo tao constante que nunca the falta nada. Dao
lhes todas as especies de alimentos e nunca os batem nem atormentam. 

CARDIM - Amam os filhos extraordinariamente... Os pais nao tern coisa 
que mais amem que os filhos. 

GANDAVO - Todos criam seus filhos "viciosamente", sem nenhuma maneira 
de castigo. 

SOARES DE SOUZA - Nao dao os tupmambas. a seus filhos nenhum 
castigo, nem os doutrinam nem os repreendem por coisa que racam. 

EVREUX - Se ao contrario os tratardes com aspereza e ameacas, nada 
farao que preste e conhecendo seu natural, nunca constrangem seus 
filhos nem seus escravos, antes os governam com dOQura." 

Estas caracterfsticas da educacao familiar ficaram pratica
mente inalteradas durante 0 periodo portugues da hist6ria bra
sileira, apesar do mite da superioridade da educacao europeia 
que os jesuftas e outros educadores trouxeram consigo. 0 Duiloqo 
sobre a Conoersiio do Gentio, da autoria de Nobrega, e na rea
lidade uma apologia da educacao europeia: 

A superioridade dos romanos e outros povos nao lhes veio de terem 
naturalmente melhor entendimento, mas de terem melhor criaQao." 

Esta tese era realmente inovadora para a epoca, pois procurou 
salvaguardar 0 natural "entendimento" dos indigenas brasileiros. 
Mesmo assim, ela parte da necessidade de 0 brasileiro ser edu
cado segundo os moldes europeus para "civilizar-se", tese esta 
que percorre a hist6ria da educacao oficial no Brasil. Criou-se 
a ideia de que 0 primeiro problema do Brasil e 0 da educacao 
dos brasileiros, e parece que os [esuitas do periodo portugues 
estavam imbuidos desta ideia, que na realidade era redutiva 
e colonialista. A pratica da educacao familiar sempre desmentiu 
o valor desta ideia oficial: na pratica, os valores que 0 homem 
recebe para enfrentar a vida sao basicamente transmitidos pela 
familia, e especificamente - tratando-se do Brasil portugues 
- pela mae. Eis como 0 povo exprime ate hoje esta realidade: 

Deus me da diretamente 0 entendimento, sem leitura nem escola ... 0 
Espirito Santo da 0 entendimento e a inteligencia ... A minha inteligencia 
me foi dada diretamente por Deus. 

Uma professora primarta do interior nordestino exprime 
esta verdade da maneira seguinte: 

Ha doze anos que sou professora, e todos os dias rezo com minha 
turma a oracao do Espirito Santo, para ele iluminar a inteligencia dos 
meninos, para aprenderem a liQao e seguirem a Jesus." 

2. 0 TRABALHO 

BENCT, JORGE. Economia Crista dos Senhores no Governo dos Escravos. 
Lisboa, 1700 red. Porto, 1954]. 

COSTA, E. VIOTII DA. Da Senzala a Col6nia. Sao Paulo, 1966. 
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§ 1. A jormacdo do trabalhador brasileiro foi efetuada nos 
angenhos de acucar, nas fazendas, pelo pr6prio proprtetarin 
de terras. Podemos compreender a ideologia subjacente a esta 
formacao pelo livro do jesuita Jorge Benci: 0 trabalho e con
cebido como uma obrigacao que 0 senhor tern diante do escravo. 
o senhor tern obrigacao de dar trabalho ao escravo: 

Mas que obrlgacoes pode dever 0 senhor ao escravo? 0 Espirito Santo 
no-las dim; 0 qual distinguindo no Eclesiastico 0 trato que se ha de dar 
ao jumento e ao servo, diz que ao jumento se the deve dar 0 comer, 
a vara e a carga e que ao servo se lhe deve dar 0 pao , 0 ensino e 0 

trabalho. Deve-se 0 pfio ao servo, para que nao desraleca: 0 enstno, para 
que nao erre; e 0 trabalho, para que se nao fac;:a insolente." 

Parte-se pois da imagern do servo naturalmente insolente, 
naturalmente ocioso e por conseguinte vicioso, para justificar 
e motivar a ideologia do trabalho Iorcado, que sempre foi 0 

trabalho a service de urn senhor -escravocrata: 

o trabalho e 0 rnelhor remedio para trazer os servos sujeitos e bern 
domados. S6 trabalhando eles , pode viver descansado 0 senhor. 0 trabalho 
do servo e descanso do senhor, e esta e a razao por que e tao necessario 
que 0 senhor ocupe e raca trabalhar os escravos: para os trazer sujeitos, 
sossegados e mansos. ,. 

Os pretos, que formam a classe operaria -na zona litoranea 
brasileira, sao mais inclinados ao 6cio, e por conseguinte ao 
vicio, do que os brancos: e 0 que explica 0 moralista Benci 
no texto que se segue: 

Os brancos para serem bons mestres na arte de pecar necessitam de 
lic;:5es mui repetidas, e por isso e necessario que freqiientem por largo 
tempo as classes do 6cio; e os pretos nao necessitam de muito tempo. 
Com quatro dias de lic;:ao ficarn Mestres em artes e Doutores da maliela. 
Mas qual e a razao desta diversidade? Como os pretos sao sem comparacao 
mais habeis para todo 0 genero de maldades, que os brancos, por isso 
eles com menos tempo de estudo saem grandes licenciados do vielo na 
classe do 6cio. Esta grande habilidade para os vlcios, com que os pretos 
levam singular vantagem sobre os brancos, 0 mesmo Deus a declarou por 
Am6s, comparando os filhos de Israel com os Etfopes [Am6s 9, 7]. 

Pergunto agora: faltavam nacoes, brancas e viciosas, com que pudesse 
comparar Deus os filhos de Israel? A razao se colhe de S. Jeronimo, 0 qual 
diz que nas Escrituras se chamam Etiopes nao quaisquer pecadores, senao 
os que sao tintos com a cor preta de todos os vlcios. Logo consentir 0 

senhor 6elo aos escravos, e quare-los mestres em todo 0 genero de vicios 
e singularmente no vicio da desonestidade. %T 

Baseados nestas e em outras "leituras biblicas", 0 senhor 
de engenho no Brasil formou 0 trabalhador que e essencialmente 
urn escravo. 
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§ 2. 0 trabalha escrava ja era tradicao em Portugal na 
epoca dos descobrimentos. Damiao de Goes, ao querer defender 
o born name dos portugueses em 1514 perante as criticas de 
outros paises, explicava que "somente" de dez a doze mil escra
vas da "Nigrlcia" entravam anualmente em Portugal. Segundo 
o "sumario" de Cristovao de Oliveira, em 1524, urn quinto da 
populaeao de Lisboa era africano, sendo que a cidade tinha na 
epoca uns sessenta a setenta mercados de escravos." 

Para 0 Brasil, todavia, 0 trabalho escravo era estrutura1, 
isto e, indispensavel, conforme ja tivemos oportunidade de 
expor no segundo capitulo. Esta estrutura do trabalho escravo 
desmoralizou profundamente todo e qualquer trabalho manual 
que ficou sendo identificado com trabalho escravo: "Trabalho 
e para negro". Degradou tambern as relacoes entre as pessoas, 
ja que 0 desequilibrio entre 0 grupo econ6mico-financeiro e 0 
grupo trabalhador era extremo: nao havia nem podia haver 
dialogo entre ambos. A conseqtiencia de tudo isso era que 0 

trabalho passou a ser culturalmente desprestigiado em beneficio 
do dinheiro, das financas. 0 trabalhador comecou a considerar
se a si mesmo como urn escravo, pois tinha que "vender" a 
sua rorca vital para construir a fortuna do outro que 0 explorava. 

Eis a maior chaga da Hist6ria da Igreja no Brasil: a de 
nao ter amparado a africano e a indigena reduzidos a escra
vidao, de maneira inteligente. Em tudo que foi feito em pro1 
dos escravos faltou a inspiracao, a reflexao teologica, a segu
ranca. A atitude das Constituicoes Primeiras da Bahia de 1707 
diante dos escravos era superficial, nao tocava a raiz do pro
blema, apenas procurou remediar os maus efeitos da Instituicao 
da escravidao no Brasil. 

§ 3. Trabalha e castiqo: Todos sabemos que os escravos 
eram castigados pelos seus senhores. Todavia, 0 que interessa 
a uma Historia da Igreja e saber que este castigo fazia parte 
da rormacao do trabalhador, que era uma "obrigacfio moral" 
da parte do senhor castigar os seu s escravos. Segundo a mora
lista Benci, as quatro obrigacoes do senhor em relacao aos 
escravos eram: a de dar sustento, doutrina, trabalho e castigo: 

Para trazer bern domados e disclplinados os escravos e necessarto que 
o senhor lhes nii.o falte com 0 castigo, quando eles se desmandam e fazem 
por onde 0 merecem. Dlz Salornao nos seus proverbios [Pr 26,3]: Asslm 
como 0 ginete necessita da espora e 0 [umento do fre io, para serem gover
nados; assim os imprudentes e maus necessitam da vara e do castigo para 
que nao faltem 11 sua obrtgacao.>" 

Seria pecado, para 0 senhor, nao castigar os escravos: 

:e necessario que saibam os senhores como e quando se hao de castlgar, 
para que nao pequem os mesmos senhores ou por defeito ou por excesso; 
pois qualquer destes extremos pode ser pecaminoso.w 
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Os castigos a serem dados podem ser-diversos: 
Haja acoites, haja correntes e grilhnes, tudo a seu tempo e com regra 

e moderacao devida; e vereis como em breve tempo fica dam ada a rebeldia 
dos servos; porque as prisoes e accites, mais que qualquer outro genero 
de castigos, lhes abatem a orgulho e quebram as brios." 

Mas 0 castigo recomendado pelo moralista e a prisao 

porque nenhum castigo conduz mais para a doutrina e born ens ina dos 
servos (ainda com vantagem aos acoites ) do que as pr isoes, Diz a Espfrito 
Santo no Eclesiastico que a boa doutrina e a grilhao aos pes dos maus 
e culpados [Eel 21,22].3! 

o moralista se op6e aos excessos de castigos corporais que 
sofrem os escravos mas 0 principio moral da necessidade dos 
castigos nao e posto em duvida. 0 proprio rei, em sucessivas 
cartas regias (20 de margo de 1688; 10 de margo de 1700; 27 
de abril de 1719) se revolta contra as "desumanidades" que os 
senhores do Brasil cometem com os seus escravos, mas ele 
nao poe em questao a necessidade do castigo que era estrutural: 
sem castigo 0 sistema colonial nao teria conseguido sobreviver 
no Brasil, pois a revolta dos escravos teria subvertido a ordem 
escravocrata, como alias POl' diversas vezes so nao aconteceu 
por "milagre", Assim sendo os castigos corporais continuaram 
sempre, e continuam ate hoje, em formas mais sofisticadas 
e farisaicas, pois existe ainda no Brasil dehoje uma relacao 
entre trabalho e tortura: muitas formas de trabalho sao na 
realidade trabalhos Iorcados, dirigidos manu militari e conti
nuamente expostos a diversas ameacas de tortura e desuma
nizacao, 

Os engenhos e as fazendas do Brasil conservam ate hoje 
diversos instrumentos de tortura, entre os quais urn dos mais 
famosos e 0 "tronco", no qual os braces e as pernas dos 
torturados eram presos. A tradicao oral do Brasil garante que 
existia tambem a forca em alguns engenhos, embora nao con
sigamos averiguar a existencia dela por documentacao escrita 
ou por outras provas. 

Nas cidades e nas vilas existia 0 famoso pelourinho, onde 
se realizavam as torturas publicas. Temos urn interessante 
documento a respeito relativo a cidade de Salvador, capital do 
Brasil. Em 1725, 0 rei tor do colegio jesuits Padre Antonio do 
Vale dirigiu: 

Uma representacao a sua Majestade, do reitor e mais padres do colegto 
da Bahia, para que se tire do Terreiro de Jesus a pelourinho de leiloes 
e arrematacoes e a cadafalso de horrorosas execucoes de justica que nele 
se cornecaram havia cinco anos, contra as ajustes do colegio com a camara, 
vendo-se pendentes da forca as quartos de uns e arvorada a cabeca de 
outros, etc ., espetaculo indigno e perturbador de mais desafogado passeio 
da cidade, da mais famosa igreja dela e do unico colegto geral de estudos de 
todas as artes e ciencias que costuma a companhia para a mocidade de tao 
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populosa cidade, alern de muitos estudantes do todo 0 Estado do Brasil 
que a ele vern estudar." 

Diante deste apelo, houve urn primeiro despacho do rei 
Dom Joao V, de 27 de fevereiro de 1727, pedindo maiores 
Inrormacoes, e urn segundo, do mesmo rei, de 17 de maio de 
1729, ordenando que 0 pelourinho se mude do terreiro de Jesus 
para 0 de Sao Bento! Interessante observar que nao se discutia 
o principio moral das torturas e dos castigos, que eram absolu
tamente indispensaveis para a manutencao da "boa ordem", 
mas sim as conveniencias de lugar, as modalidades, 0 decoro 
da cidade. 

o trabalho, no Brasil portugues, era pois desmoralizado 
ao extremo: 0 trabalhador era escravo, de antemao visto como 
insolente e ocioso, irresponsavel e vicioso, exposto de maneira 
regular e organizada a castigos diversos. So a partir destes 
condicionamentos podemos compreender a atracao que a reli
giao exerceu sobre a alma do povo nas suas formas mais fes
tivas, como as procissoes, as novenas, as romarias, as visitas 
aos santuarios, ou nas suas formas alternativas, como os cultos 
clandestinos, os messianismos, e mesmo os quilombos. 

As duas secoes que se seguem serao dedicadas a estas 
formas religiosas de grande aceitacao popular. 
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Daremos aqui certos elementos da vivencia popular da 
cristandade colonial brasileira, como sejam sobretudo as con
frarias e as festas. Claro que este metodo e defeituoso pois 
o discurso e percurso populares pertencem a urn centro vital, 
seguem uma logica interna que escapa a atomizacao feita pela 
observacao "objetiva", Em outras palavras: como nao parti
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cipamos realmente da vida do povo, podemos dificilmente dizer 
algo que seja valido a respeito dela. Conhecer 0 povo atraves 
da missa, da novena, do sacramento, da procissao, do culto, 
da Iesta, da romaria, significa conhece-lo a partir de um ponto 
de vista que nao e 0 do povo, a partir de uma atomizacao da 
complexa realidade vivida pelo povo. Mesmo assim falaremos 
destes aspectos para mostrar a sua importancia, deixando para 
outros mais preparados 0 estudo mais rigoroso e critico destes 
fenOmenos. 

Impossivel entender 0 simbolismo reli gioso popular sem 
entender onde ele se encaixa ou se situa. Ora, ele se situa dentro 
de um percurso que vai da pessoa ao santo. A pessoa, a pro
cura do santo, encontra um sinal dele; por exemplo uma imagem, 
uma cruz, uma lembranca. Dai nasce 0 orat6rio, com a ermida 
em tome dele. 0 ermitao vai procurar esmola para sustentar 
a sua vida na presenca do santo e desta forma se organiza aos 
poucos a romaria, a procissao, a irmandade. Neste memento 
intervem a autoridade estabelecida, que - percebendo a im
portancia da movimentacao popular - comeca a tentar recupe
rar 0 movimento em beneficio proprio, ou manipulando-o ou 
reprimindo-o. Temos que saber, por conseguinte, que nas mani
festacoes religiosas, tais quais elas se nos apresentam, a repres
sao por parte da autoridade esta presente e nao existem "puras" 
formas de cultura religiosa popular. Dai a complexidade do 
fenomeno e 0 carater necessariamente provisorio destas nossas 
observacoes. 

§ 1. 0 Brasil catollco nasceu sob 0 signo das irmandades 
ou conirarias, tambem chamadas ordens terceiras. Estas irman
dades exprimem 0 desejo, por parte do povo, de formar comu
nidades, de nao se deixar reduzir a uma simples massa anonima 
e manipulada segundo os ditames da cultura dominante. Ao 
longo da his toria brasileira, os nomes destas associacoes ou 
antes tentativas de associacoes mudaram, mas a dinamica ficou: 
o que nos primeiros tres seculos era denominado irmandade, 
ou confraria, ou ordem terceira, chama-se sociedade, junta ou 
loja no seculo XIX, cooperativa, sindicato ou comunidade de 
base no seculo XX. Estas comunidades surgem para tentar 
salvar a dignidade humana diante do cataclismo que foi a intro
ducao do sistema colonial para os pobres, por vezes a ultima 
dignidade como seja 0 direito a um enterro decente: muitas 
sociedades surgiram no Brasil para garantir 0 caixao para seus 
sociosl 

Para perceber a grandeza destas diversas tentativas comu
nitarias no Brasil e precise entende-las a partir do lugar do 
africano, do indigena e de seus descendentes: a instituicao 
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eclesiastica nunca entendeu bem 0 fen6meno e 0 combateu de 
diversas maneiras. Vieira nao conseguiu compreender por que 
a confraria do Rosario, na Bahia, iinica no inicio , foi se divi
dindo em tres confrarias com 0 correr do tempo: na do Rosario 
dos brancos, do Rosario dos pretos e de Guadalupe dos "mocos 
pardos", ja que estes quiseram mesmo distanciar-se dos brancos 
e dos pretos, mudando 0 nome da padroeira: 

Os em que acho menos razao sao os pardos, porque nao 56 separar am 
a irmandade, mas mudaram 0 apelido . Os brancos e os pretos, sendo cores 
extremas, conservaram 0 nome do Rosario; os pardos, sendo cor meta 
entre as duas, por mais se extremarem de arnb as, deixando 0 do Rosario, 
tomaram 0 de Guadalupe." 

:If: que os interesses de brancos, pretos e pardos no Brasil 
sao conflituais: 0 que e bom para os brancos e ruim para os 
pretos. as pardos, ou mulatos, procuram 0 lado dos brancos, 
mas unidos. Eles nao se sentem iguais aos brancos. 

A irmandade, especialmente a do Rosario, que foi alias a 
mais estudada,35 representa a "verdade" do Brasil, a verdade 
racial, social, cultural e politica. a padre jesuita Antonio Pires, 
em carta de 7 de [unho de 1552 escrita em Pernambuco, no 
inicio pois da colonizacao, ja percebeu isso: 

Ha nesta capitania grande escravaria assim de Guine como da terra. 
Tern uma confraria do Rosario. Digo-lhe missa todos os domingos e fes tas. 
Andam tao bern ordenados que e para louvar a Deus Nosso Senhor. Muita 
avantagem fazem os da ter ra aos de Guine. Fiz procissao com eles perto 
de mil almas, afora mu itos que ficam nas Iazendas, nao entrando nela 
os brancos, porque mais a tarde faziam os brancos a sua. E 0 que ia de 
uma a outra de diferenca era que os brancos a poder de varas, juizes 
e meirinhos e almotaceis, se nao podiam manter em ordem, sempre Ialando; 
e os escravos lam em tanta ordem e tanto concerto, uns tras outros com 
as maos sempre alevantadas, dizendo todos ora pro nobis, que faziam 
grande devocao aos brancos, em tanto que os [ulzes lhes davam em rosto 
com os escravos, 3. 

a texto do Padre Pires manifesta que nao era possivel 
fazer irmandade de brancos com os pretos, que os escravos 
tiveram comportamento ordenado pois a confraria lhes repre
sentava um raio de esperanca no meio de um mundo que se 
lhes desmoronava, enquanto os brancos se comportavam de 
maneira relaxada, pois a confraria lhes era uma pura tradicao 
formal. Dai a razao por que a hist6ria das confrarias e a 
hist6ria do conflito social nos primeiros tres seculos da for
macae do Brasil colonial. As negras que, em Ouro Prete, pol
vilhavam de aura as cabecas e, contritamente, iam lava-las na 
pia de pedra a porta da igreja do Rosario, estavam na realidade 
Iutando pela digniricacao de sua raca e de sua classe na 50
ciedade. as negros, que, com Chico Rei, conseguiram levantar 
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a igreja de Santa Ifig{mia na mesma cidade de Ouro Preto, 
estavam fazendo 0 mesmo. As numerosas cartas regias, pastorais 
e decretos visando combater este "luxo excessive" de escravos 
em nome da virtude e da modestia eram na realidade formas 
de repressao da dignidade popular que se exprimia nestas for
mas simbolicas . 3T 

Desta forma a historia das irmandades se nos apresenta 
como a de uma complexa acao dialetica entre a genuina expres
sao popular e as tentativas de recuperacao desta expressao por 
parte da cultura central ou dominante. Todo 0 interesse que 
as irmandades representam para a Hist6ria da Igreja resulta 
do fate, amplamente documentado, que a irmandade e uma 
estrutura que procura escapar aos percursos coloniais. A estru
tura colonial ameacou destruir tudo que se the opunha. Assim, 
a cidade colonial tinha tendencia a identificar-se com 0 engenho, 
a fazenda, 0 arraial mineiro, onde 0 proprietario mandava. 0 
dono do engenho passava a ser dono tambem da cidade. 0 
Brasil ficav a inteiramente sujeito aos donos de terra. Poi con tra 
esta tendencia que as confrarias se Insurgiram, procurando um 
espaco de liberdade num mundo de dominacao. Dai a razao 
por que surgiram ou ressurgiram nas confrarias tantas rorcas 
livres de trabalho comunitarro, mutirao, artesanato, gosto pela 
arte e pela criacao livre e espontanea, Iestas e recreacoes. A 
historia das confrarias e pois uma hist6ria de conflitos e pede
mos mesmo dizer que os conflitos do Brasil portugues foram 
as mais das vezes vividos pelos contemporaneos como conflitos 
"de conf'rarias": assim a guerra dos mascates, em 1712 em 
Pernambuco, foi uma guerra entre os que aderira m as igrejas 
conventuais de Olinda, representantes da oligarquia proprieta
ria de terras, e os que aderiram as igrejas "confraternais" do 
Recife, representantes dos comerciantes. A guerra dos emboabas, 
no inicio da historia de Minas Gerais, foi tambern vivida neste 
plano simb6lico, assim como muitos outros conflitos. 

Exemplo classico desta conflitualidade das confrarias foi a 
"guerra de alfaias" em Ouro Preto, Minas: entre 0 Rosario dos 
brancos e 0 Rosario dos pretos a "guerra" foi de alfaias, luxo, 
ostentacao de ouro e de prata, precedencia nas prociss6es, 
esplendor nas festas. Seria insuticiente ver nisso apenas uma 
cornpeticao entre as duas ragas, a branca e a preta. Na realidade, 
tratava-se de urn conflito acerca do sentido da cidade de Ouro 
Preto e da capitania de Minas Gerais. Uns consideravam as 
minas como sendo colonials, portuguesas, . a servico da Iongin
qua metropole: outros as consideravam "gerais", isto e: popu
lares, independentes, autonomas, 38 
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E dentro deste conjunto que 0 controle, que a hierarquia 
eclesiastica sempre procurou exercer sobre as confrarias, tem 
que ser situado. Eia con seguiu, atraves da etica do privilegio," 
reduzir aos poucos as diversas e mais variadas confrarias sob 
o dominic de duas ordens terceiras , a do Carmo e a de Sao 
Francisco, que representavam as clas ses que colaboravam com 
o dominio colonial. Po demos seguir a evolu cao neste sentido 
a partir da segunda parte do seculo XVIII. ' Ela vai persistir0 

durante todo 0 seculo XIX, e completar-se no fim do seculo 
com a passagem da irmandad e, na qual 0 capel ao ainda esta 
a service da "Mesa" diretora, composta de leigos, pa ra a asso
ciacao reli giosa, na qual 0 cap elao manda sem tel' que consultar 
a "Mesa ". Esta passagem acompanha 0 processo de romanizacao 
da Igreja no Brasil. 

Outra prova da conflitualidade das confrarias na sociedade 
brasileira nos e oferecida pela continua tentativa - por parte 
dos brancos - de infiltrar-se :nas confrarias dos pretos. En
quanto 0 ingresso de pretos era vedado nas confrarias "brancas", 
estes brancos conseguiram impor-se nas confrarias "pretas", 
pois os pretos - por serem escravos - nao tinham persona
lidade juridica e POl' conseguinte tiveram que apelar para os 
brancos em vista das fungoes de escrivao e tesoureiro da 
confraria. U A presenca do homem braneo junto ao negro era 
niveladora (no sentido que nivelava a diversidade das naeoes 
africanas existentes no Brasil) e hierarquizadora (no sentido 
que introduzia a etica do privilegio e conseguia desta forma 
atrair os pretos para 0 sistema). No papel de benfeitor, pro
tetor ou representante juridico, a Iuncao do branco junto ao 
proto sempre foi a mesma, nas confrarias, nos compadrios, nos 
apadrinhamentos de batismo ou casamento: a de atrair 0 homem 
preto para 0 mundo branco. Desta forma fica bern claro que 
as irmandades provocaram em parte a progressiva mtegracao 
dos africanos na sociedade colonial. 

Contudo, existe outro aspecto : as irmandades tambem con
seguiram salvar em parte a identidade e a dignidade dos afri
canos no Brasil. Neste ponto convergem as conclusoes de 
J. Scarano e R. Bastide. Scarano escreve: 

As confrarias serviram de vefculo de transmissao de diversas tradicoes 
africanas, que se conservaram pela Irequencia dos contatos, pela conservacao 
da lingua e outras raz6es semelhantes.v " 

Enquanto Bastide afirma: 

o que sabemos e que em toda parte onde existiam confrar ias de negros, 
a religifio africana subsistiu, no Uruguai, na Argentina, no Peru e na 
Venezuela, e essas religi6es africanas desapareceram nesses pafses quando 
a Igreja proibiu as confrarias de se reunirem fora da igreja para dan<;ar." 
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:If: dentro desta sociedade de conflitos que temos que situar 
as contrarias, que por isso mesmo se nos apresentam arnbiguas, 
Mas pensamos poder afirmar que, numa sociedade baseada na 
nao-traternidade, a confraria apresentou aos oprimidos uma 
Identiticacao, urn "suplemento de alma", urn espaco de liberdade. 

§ 2. A confraria manifestava teda a sua forca vital por 
ocasiao da [esta. Tudo convergia para a festa: 0 local em que 
se situava a igreja da confraria, as ornamentacoes da propria 
igreja, e sobretudo a imagem. Tudo era tambem motivo de 
conflito. 

It 0 local da igreja da confraria dentro da cidade era uma 
questao de prestigio. A conrraria mais prestigiosa conseguia 
construir a sua igreja no topo de urn morro, ou no centro da 
cidade para onde convergiam as ruas. 0 Rosario dos pretos 
quase sempre perdeu esta questao do local, sendo que 0 local 
mais em vista era reservado para as Ordens Terceiras do Carmo 
ou de Sao Francisco, que tinham gente de influencia capaz de 
manipular as doacoes de terrenos em seu proprio beneficio. 
Por isso observamos que, nas cidades setecentistas do Brasil; 
as igrejas do Rosario dos pretos e as dos "mocos pardos" 
ocupam urn lugar mais discrete, menos central. 

e Perdendo a questao do local, e tambem a do espaco 
(sendo que as igrejas dos pretos e pardos eram mais acanha
das, menos espacosas), os pobres procuraram rivalizar com 
os ricos em questao de suntuosidade e ornamentacao de suas 
igrejas. A impressionante suntuosidade das igrejas setecentistas 
no Brasil - tanto em Salvador como no Recife, em Ouro Prete, 
Sabara, Mariana e outras cidades mineiras - nao revelam tanto 
a riqueza da sociedade senao 0 conflito nela existente. As 
igrejas luxuosas contrastavam com as residencias pauperrimas 
em redor delas: e que elas exprimiam os anseios de dignidade, 
valorizacao e respeito do povo que preferiu "doar" tudo para 
a igreja, simbolo do grupo social, a viver numa separacao indi
vidualista. Os descendentes de africanos e indigenas se reuni
ram em torno da igreja-simbolo para conseguir espaco de vida 
no Brasil. Neste sentido, 0 seculo XVIII foi mais revelador 
da realidade brasileira do que 0 seculo XIX, no qual passou 
a imperar 0 mito do branqueamento. 

• Em tudo isso a convergencia foi para a imagem do pa
droeiro ou da padroeira. Todo 0 espaco da igreja convergia 
para a imagem e os percursos do povo tambem. Em torno 
da imagem se construia a igreja, se celebrava a festa. Toda 
a vida da confraria era uma caminhada, uma "procissao" em 
torno da imagem do santo ou da santa. 
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Todos estes dinamismos se revel am por ocasiao da testa. 
Ora, acontece que 0 enfoque dado na historiografia brasileira 
a festa e a cultura popular em geral e condicionado pelos rela
tos de visitantes estrangeiros que aportavam esporadicamente 
no Brasil sobretudo nos portos de Salvador, Recife e Rio de 
Ja.Tleiro durante os seculos XVIII e sobretudo XIX. 0 "lugar" 
a partir do qual 0 visitante estrangeiro des creve a festa brasi
leira e 0 lugar iluminista, da Europa do Norte que mal entendia 
a vida mais exuberantemente religiosa tanto na Europa do 
SuI como na America Latina. Rainer Flasche estudou esta ques
tao importante." As realidades religiosas que, segundo Flasche, 
mais escandalizaram os visitantes estrangeiros e neles provo
caram desprezo e ironia, sao as seguintes: 

1°) A "ignorancia religiosa". Os iluministas, racionalistas e 
intelectualistas reagem muito diante de urn tipo de rehgiao que 
lhes parece irracionaI, sentimental e finalmente superficial. 0 
catolicismo brasileiro pareceu, ao olhos dos visitantes, vazio e 
"ignorante". Eles nao perceberam 0 sentido dos simbolos reli
giosos brasileiros par faIt a de convivencia mais profunda. 

2°) A exterioridade. Os povos do norte, marcados pelo pro
testantismo, interpretaram a despojamento de suas igrejas como 
interioridade e a exuberancia das igrejas brasileiras como exte
rioridade. Dai a impressao de hamens como Koster por exemplo: 
o Brasil e urn pais cheio de capelas e lugares milagreiros, mas 
vazio em termos de contemplacao e oraeao. 

3°) 0 aspecto teatral da religiao. 0 altar, na igreja brasileira, 
parece 0 palco de urn teatro, 0 pulpito e puramente ornamental, 
as festas sao "exibicoes". "No Brasil, tudo e carnaval", repetem 
os visitantes. 

4°) 0 culto dos santos. Os visitantes ficam chocados ao per
ceber urn cristianismo no qual 0 dogma nao e primario, urn 
cristianismo centrado na devocao aos santos. 

Contudo, a que mais impressionava as visitantes estran
geiros era a procissao. Quase todos des erevern uma procissao 
nos seus relatos de viagern, e a descrevem sem entender a 
conjunto maior (0 da vida vivida pelo povo brasileiro) dentro 
do qual ela tern que ser situada. 0 "lugar estrangeiro" ainda 
e a lugar a partir do qual se descreve a religiao popular no 
Brasil, sobretudo nas suas formas mais sensacionais como sao 
as restas, prociss6es e romarias. 

Para superar este enfoque que parte da nao-participacao 
vivencial, e necessaria estudar a festa em relacao a vida diaria, 
A festa e diferente da vida diarta, e urn espaco de liberdade 
numa vida de esoravidao, 0 escravo tern que trabalhar para 0 
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senhor, mas danca para si. Como 0 trabalho nao pode ser 
rellgiao, pois e urn trabalho marcado pelo estigma da exploracao 
e da injustica, a religiao se realiza depois do trabalho, a margem 
do trabalho, como urn intervalo no meio do trabalho, urn res
pirar livre no meio da opressao, Dp.i 0 carater essencialmente 
passageiro da festa brasileira: a sabedoria popular sabe que 
o melhor da festa e que ela "existe", apesar de tudo. Existe 
toda uma sabedoria do passageiro, do provis6rio, do impro
visado, da importancla do momenta atual, na tradicao das festas 
brasileiras. Ser gente apesar do cativeiro. Viver 0 momenta que
Deus	 da, . . 

A festa, com toda a sua exuberancia, paradoxalmente revela 
ate que ponto 0 cativeiro e desumano e finalmente insuportavel. 
Por isso ela deve ser entendida como sinal e pressagio de liber
tacao, enquanto ela e tambern fruto de uma longa luta contra 
a opressao dos senhores de engenho e fazenda, que quiseram 
prender seus cativos ao trabalho mesmo nos dias de festa. 
Ainda temos vestigios desta luta em diversos textos do mora
lista jesuita Benci: 

Parece que grande parte dos senhores do Brasil tern para si que 0 
preceito de guardar os dorningos e as festas e s6 para os livres e forros, 
e nao para os sujeitos e cativos ; pois vemos que muitos, sem fazerem 
distincao de dias a dias, em todos igualmente os ocupam e mandam 
trabalhar . .. 0 senhor, faltando com 0 descanso do servo e mandando-o 
trabalhar nos dias santos, peca contra a justiea e religiao.·· 

. 0 proprio rei ajudou aos bispos, padres e missionarios 
nesta luta a favor do descanso e da liberdade dos cativos em 
dias festivos , conforme atesta a seguinte carta regia: 

Governador e capitao geral do Estado do Brasil. Amigo. Eu El-Rel 
vos envio muito saudar. Sou informado que nao basta 0 cuidado dOB 
prelados nem os provimentos que deixam nas visitas para que algumas 
das pessoas poderosas dessa capitania guardem os dias santos da Igreja, 
como devem a cristiios; e que tambem nao dao a seus escravos 0 tempo 
necessario para assistirem nas igre jas e aprenderem a doutrina crista. E 
ainda que esta materia pertence a obrigacao dos bispos, vos ordeno que 
pro cureis ajuda-los, para que as suas ordens se executem neste particular. 
Esta materia vos hei por muito recomendada; e mandareis registrar esta 
carta nos livros dessa secretaria, para que todos vossos sucessores a deem 
a sua devida execucao. Escrita em Lisboa a 7 de fevereiro de 1698. Rei." 

A partir deste e de outros documentos pode-se afirmar 
que a festa fai uma conquista da Igreja sabre os senhores 
escravocratas, so alcancada apos longos anos de luta, pois 
observamos traces desta luta pela observancia do repouso domi
nical por parte dos escravos, contra 0 trabalho noturno; contra 
a perseguicao dos festejos populares etc., em numerosos relatos 
jesuiticos ja no seculo XVI. E neste sentido que os autores 
Antonil e Benci tern que ser lidos. Escreve Antonil: 
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Negar-Ihes total mente os seus folguedos, que sao 0 tinico alivio do seu 
cativeiro, e quere-los desconsolados e melanc6licos, de pouca vida e saude, 41 

E Benci acrescenta: 

Criou Deus 0 dia e a noite; 0 dia para 0 trabalho, a noite para 0 descanso. 
E M de haver senhores tao barbaros, que troquem esta ordem e queiram 
que a noite seja dia, rnandando trabalhar os escravos igualmente de dia 
e de noite.·· 

Os africanos interpretaram estes momentos de folga como 
momentos de identificacao sua como pessoa e como povo: 
dai as "reisados" au "reinados" do Congo sabre as quais Antonil 
observa a seguinte: 

Portanto nao Ihes estranhe os senhores 0 criarem seus reis , cantar 
e bailar por algumas horas honestamente em alguns dias do ano, e 0 
alegrarem-se honestamente a tarde depots de terem feito pela manna suas 
festas de Nossa Senhora do Rosario, de Sao Benedito e do orago da capela 
do engenho, sem gasto dos escravos, acudindo 0 senhor com sua liberalidade 
aos [ufzes, e dando-lhes algum premio do seu continuado trabalho. Porque 
se os juizes e juizas das festas houverem de gastar do seu, sera causa de 
muitos inconvenientes, e ofensas de Deus por serem poucos os que podem 
licitamente ajuntar." 

Este texto demonstra que houve toda uma estrutura na 
organizacao das festas dos africanos, com reis, rainhas, [uizes, 
juizas, governadores etc., a que denota ja uma certa formacao 
de comunidade entre as escravos. Tudo isso ameacava a sistema 
colonial, pais a pouca liberdade e a pouca organizacao dada 
aos escravos ja era considerada perigosa. Dai a repressao destas 
festas em nome da ordem, da moral, da decencia: 

Pois nos domingos e dias santos quando nao trabalham ou se entregam 
ao vinho ou a dances e bailes desonestos ou Iazern pendencias, em que 
ou ferem ou saem feridos, ou cometem outros semeIhantes generos de 
maldades.v'' 

o espaco de liberdade criado pelas festas era urn perigo 
constante para a equilibria muito instavel da vida social nos 
engenhos e nas fazendas. Podemos neste contexto compreender 
o entusiasmo que a povo brasileiro sempre manifestau e con
tinua manifestando pel as festas: quanta mais duro e desumano 
o	 cativeiro de cada dia, tanto mais exuberante a festa. 

A festa revela de certa forma a verdade acerca da vida 
no Brasil: esta verdade irrompe de maneira impetuosa e abso
lutamente Incontrolavel par ocasiao da festa, que par iS50 mesmo 
se reveste de grande importancia para as que procuram desco
brir formas nao manipuladas au pouco manipuladas de cultura 
popular. 
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maritima. Ora, esta vinda para 0 litoral deve ter feito parte 
daquela "migracao para 0 Leste", em busca de uma "terra 
sem mal", de um paraiso, que ficava para os lados do sol 
nascente e dos rios nascentes (bacia do Prata, no sul do Brasil), 
:e para onde certos pajes conduziam as populacoes indigenas. 
Alfred Metraux, Kurt Nimuendaju, Egon Schaden e Darcy Ri
beiro estudaram esses movimentos. Alguns grupos, chegando 
ao mar e vendo a impossibilidade de continuar marchando em 
busca da terra sem mal, recorriam a outro estratagema: a 
rttualizacao da busca. A beira do mar 0 grupo se pintava, tomava 
bebidas especiais, fumava 0 tabaco, e, bastao na mao, se entregava 
a Interminaveis dancas, esperando, assim, espiritualizar-se para 
poderem transpor 0 oceano. Kurt Nimuendaju, antropologo 
alemao que se fez adotar por uma tribo, acompanhou um 
grupo de apapokuvas-guaranis, em 1913, do interior do Estado 
de Sao Paulo ate 0 mar: 

Estavam tao convencidos do sucesso de seu empreendimento que me 
senti impotente para faze-los desistir. Contei-Ihes todos os exemplos que 
conhecia de pajes que renunciaram a tal plano; responderam que esses 
pajes erarn tolos, que nada tinham compreendido. 

Tendo, pois, em sua frente 0 mar intransponivel a lhes 
barrar a busca da terra sem mal, e nao conseguindo, com as 
dancas rituais, volatilizar-se e ser transportados POI' cima do 
mar, algumas vezes voltavam sobre seus passos e, apelando 
para 0 mito da criacao, voltavam para 0 Oeste, ao "centro da 
terra". Conhecem-se varias idas para 0 Oeste. Gandavo fala 
de uma grande multidao de indios que em 1534, liderados pelo 
feiticeiro Viazuru, partiram das costas de Pernambuco. Dez 
anas depois trezentos restantes teriam aparecido em Chacha
puyas, no Peru. Em 1562 outro movimento se esbocou na Bahia, 
mas foi impedido por um missionario jesuita. Novamente em 
1569, indios aldeados pelos [esuitas partiram, assustados pela 
fome e doenca. Em 1600 os tupinambas migram em tres etapas 
e chegam ao sope dos Andes. Claude d'Abbeville fala de dois 
movimentos, um de 1605, outro de 1609. No primeiro, cerca de 
doze mil indigenas teriam sido levados POI' um paje desde 
Pernambuco ate a ilha do Maranhao. 0 movimento de 1609 
teria posto a caminho cerca de sessenta mil indios. Era-Ihes 
prometida a liberdade, 0 fim da escravidao em que se encon
travam. 

Mais importantes, mais constantes e muito mais numero
sos e persistentes parecem ter sido os movimentos em direcao 
ao Leste. Com Egon Schaden talvez possamos dizer que 0 ciclo 
dessas migracoes, principalmente entre os guaranis do sul , nao 
esta encerrado. Migracoes maiores foram registradas periodtca
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mente nos dois ultimos seculos ainda, como em 1810, em 183G 
e em 1870. No litoral paulista de Itanhaem ha varios remanes
centes dessas migracoes. Em nosso seculo foram registrados 
movimentos em 1924, 1934, 1946 e 1947. Em nossos dias estao 
aparecendo, de vez em quando, indios que, vindos, alguns do 
interior do Rio Grande do SUI, outros do Mato Grosso OU 

do Paraguai, se alojam em Viamao e em Itapua, nos arredores 
de Porto Alegre. Apesar de nao saberem bem 0 motivo pelo 
qual vivem como nomades e de dizerem simplesmente: "sempre 
gostamos de viajar", parece qu e ha certos indicios, ao menos, 
que no subconsciente coletivo desses grupos 0 mesmo mito da 
terra sem mal os leva em direcao ao mar. 

A todos esses movimentos de busca de terra sem mal 
podemos chama-los, com muitos antropologos, de "movimentos 
indigenas" propriamente ditos, ou "caraibas", Suas motivacoes 
encontram-se no corpo original de doutrinas, na mitologia e na 
estrutura social que lhes vern dos longinquos antepassados. Sao 
pre-cristaos. 

Alem deles, porern, existem outros numerosos movimentos 
messianicos indigenas brasileiros, que sao reacao contra os 
missionaries, tanto na forma de rejeicao pura da nova religiao, 
quanto na forma de sincretismos; a estes chamamos de "rnovi
mentos de santidade", Veremos, a seguir, alguns, para completar 
o	 quadro dos messianismos indigenas no Brasil. 

Na Bahia encontramos um movimento liderado por Antonio, 
educado pelos jesuitas, que pregava aos indigenas escravizados 
nas plantacoes do Reconcavo baiano, que era chegado 0 mo
mento de retomarem 0 lugar dos senhores. Agora eles e que 
escravizariam os brancos e Deus 0 enviara para pregar isso. 
Uma vez libertados, reformariam a lei dos cristaos que estava 
errada. 0 governador Manuel Teles Barreto enviou tropas para 
dispersar a seita. Refere-se a este movimento a Primeira Visita
<;tio do Santo Oiicio as Partes do Brasil em 1591. 

Entre as provincias jesuiticas do sul (Paraguai, Argentina, 
Uruguai, Brasil e Bolivia) houve tarnbem freqilentes movimen
tos messianicos "de santidade", E a regiao das famosas redu
goes guaranis, e Metraux diz que ali os movimentos messianicos 
foram mais numerosos do que em todo 0 resto da America 
Latina. Eram revoltas contra 0 crescente poder dos missiona
rios. Os pajes pregavam a conservacao das antigas tradicoes, 
ou a volta a elas. Maria Isaura Pereira de Queiroz lhes consagra 
importantes paginas." Um indio feiticeiro da regiao do Rio 
Parana se retira das missoes e constr6i seu templo no interior 
de uma floresta sagrada. Nomeia bispos, vigartos e ouve seus 
fieis em conf'issao. Os padres sao considerados inimigos que 
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pretendem a destruicao dos indios. A tinica coisa que devem 
conservar os indios sao as oracoes aprendidas com os missio
narios, 

Outro indio, Yaquacoporo, dizia que ele criara 0 ceu e a 
terra; que podia mandar chuva e sol; que os missionarios 
traziam 0 mal. Rebatizava os indios ja cristaos e dizia que 
todos os cristaos seriam em breve devorados por tigres. S6 
se salvariam os indios que voltassem as antigas tradicoes. 

Estes dois movimentos entre os muitos outros que lhes 
eram semelhantes nos objetivos e na inspiracao, foram liderados 
por indios nao cristaos, par feiticeiros ou caciques que viam 
seus suditos serem atraidos as missoes. Houve tambem movi
mentos liderados por indios que viveram ou ate se criaram 
nas miss6es. Assim 0 movimento criado por urn indio cr istae 
chamado Obera, que certo dia saiu da missao dizendo-se men
sageiro de Deus, nascido de uma virgem, e que viera para 
libertar os indios dos brancos. Rebatizava os cristaos: entregava
se, com seus adeptos, a continuas festas, musicas e dancas . Em 
breve foi grande a fome. Atacados pelos espanhois, nao puderam 
resistir. Muitos descreram do seu lider por nao poder salva-los 
e entregaram-se. Outros foram massacrados e ainda outros con
seguiram fugir com 0 profeta. Com a expulsao dos [esuitas, as 
reducoes guaranis desapareceram e, com isso, tambem os movi
mentos messianicos de libertacao nesta regiao. 

Em todos esses movimentos, os profetas curam , pregam 
a festa, prometem a expulsao dos brancos e a Iibertacao dos 
indigenas. Nos "movimentos caraibas" 0 mes sias encarna os 
her6is tribais, os "caraibas": nos movimentos de santidade, os 
messias (as vezes houve mulheres fazendo esse papel) encarnam 
o Cristo. Especialmente nos ultimos, reagem contra a hege
monia dos brancos, e, as vezes, a luta foi violenta. 

§ 2. 0 sebastianismo poriuques foi expressao do messia
nismo que os portugueses trouxeram para ca. Se entre as popu
lacoes indigenas foram impressionantemente fr eqlientes os mo
vimentos messianicos, muitos deles com 0 objetivo de libertar 
o Indigena daquelas opress6es sociais, culturais, economicas e 
mesmo religiosas que lhe vieram impor os portugueses, tambem 
estes, tendo deixado Portugal, nao encontraram, nestas terras, 
aquele EI-Dorado com que muitos sonharam. Alern disso, muitos 
se tornaram, em breve, vitimas da ganancia de outros, talvez 
mais espertos ou menos escrupulosos que conseguiram se colocar 
no numero de uma minoria privilegiada e poderosa. Os por
tugueses que vieram ao Brasil patrilhavam com os que ficavam 
no Reino das crencas sebastianistas largamente difundidas, e 
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que sempre voltaram a tona, principalmente nos momentos 
mais clificeis. Havia-se tornado muito popular a lencla do "prin
cipe encantado", que deveria vir de urn exilio distante. Em 
1530 se tornaram conhecidissimos os versos de urn , sapateiro, 
Goncalo Eanes Bandarra, que cantavam a vinda do principe 
e, com ele, da gloria e da felicidade de Portugal. Mais tarde, 
esse principe esperado foi confundido com 0 jovem rei Dom 
Sebastiao, morto em 1578 na Africa , sem deixar herdeiro, com 
o que Portugal caiu sob 0 dominic espanhol. Ninguem aceitou 
a morte do jovem rei. 0 "sebastianismo" passou a fazer parte 
do mundo de creneas e de esperancas populares de Portugal. 
Todo 0 seculo XVII portugues foi profundamente sebastianista, 
Waldemar Valente tala do "clima saturado de sebastiani smo"," 
do que 0 pr6prio Antonio Vieira deu suficientes provas." 

Estas crencas sebastianistas de tempos melhores foram 
transplantadas para 0 Brasil, onde encontraram chao e condi
coes muitas vezes propicias para se desenvolverem vigorosa
mente. Elas estao ainda vivas em numerosos cantadores e poetas 
populares e aparecem, tambern, ainda que as vezes camuflada
mente, em quase todos os movimentos messianicos brasileiros. 

o sertao e 0 mundo, e a ele pertencem, por direito legitlmo, Carlos 
Magno e os seus doze pares, Perceval e a demanda do San to Graal, os 
rei s mouros e os numerosos cangaceiros dum passado recente. Tradicoes 
mortas ha muito tempo na Europa continuam vivas no ser tao, lado a lado 
com as aventuras de Larnpiao e Antonio Silvino. 0 profeta Ezequiel e Sao 
Joiio de Patmos vivem lado a lado com 0 Padre Cicero e Antonio Con
selheiro.•• 

§ 3. Em relacao a estes messianismos e tambem a cultura 
religiosa que os africanos trouxeram para ca se desenvolveram 
no Br asil portugues os cultos clandestinos. 0 maior ambiente 
alternativo naquele tempo era a propria noite, cheia de ruidos 
que perturbaram tanto os escritores da epoca como Nuno 
Marques Pereira, Antonil, Benci, Vieira, como os viajantes 
estrangeiros que passaram um tempo ' no Brasil. Pode-se dizer 
que 0 dia pertencia aos brancos e a noite aos escravos. De 
noite os caminhos do Brasil se fechavam aos brancos que se 
recolhiam nas casas grandes com medo dos escravos . Estes 
aproveitavam da escuridao para exprimir uma vida social que 
nao podia enquadrar-se nos moldes do sistema colonial e signi
ficava a sua identidade como pessoas e como povo. Dai a 
grande importancia dos cultos mais ou menos clandestinos, 
mais ou menos ocultos. Para conseguir maior liberdade para 
estes cultos, os escravos recorriam aos simbolos cat6licos que 
deviam significar a integracao na sociedade escravocrata mas 
passaram a significar a defesa coletiva contra esta sociedade. 
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A expressao corporal era 0 grande meio de vivencia religiosa 
nestes cultos: havia poucas palavras, mas os gestos eram cheios 
de significados. A danca, a ef'ervescencia religiosa significavam 
uma esperanca: a de escapar a repressao que emanava da casa 
grande, de criar urn mundo proprio, de ser urn povo de irmaos, 
de irmas. as senhores escravocratas tiveram limitados recursos 
para reprimir tais cultos e passaram a conviver pacificamente 
com eles conforme nos informa 0 seguinte trecho do Pereqrino 
da America: 

(0 dono da casa) perguntou-me como havia eu passado a noite? Ao 
que Ihe respondi: Bern de agasalho, porem desvelado; porque nao pude 
dormir toda a noite . Aqui acudiu ele logo, perguntando-rne, que causa tivera? 
Respondi-Ihe que fora procedido do estrondo dos tabaques, pandeiros, canzas, 
botijas, e castanhetas; com tao horrendos alaridos, que se me representou 
a confusao do inferno. E para mim, me disse 0 morador, nao ha coisa 
mais sonora, para dormir com sossego." 

as cultos clandestinos pertencem a duas "historias" alter
nativas: ados amerindios e ados africanos. Estudando os 
cultos clandestinos estamos diante de urn novo enfoque da 
historia brasileira, que nos faz perceber a hist6ria dos outros, 
dos que foram vitimas do sistema irnplantado aqui a partir 
do seculo XVI. 

• as indigenas brasileiros sofreram sucessivas ondas de 
eliminacao por parte do sistema: ja nos dois primeiros seculos 
da colonizacao foram praticamente eliminados da faixa lito
ranea onde passaram a instalar-se os engenhos de acucar. No 
seculo XVIII vieram a ser eliminados das margens dos rios 
mais importantes do interior, como per exemplo do rio Sao 
Francisco. A histcria dos indigenas no Brasil portugues e a 
de seu desaparecimento como povo, uma serie de sofrimentos 
causados pela fome, pelas epidemias que acompanharam os 
brancos, pelas fugas, pela guerra. Alern de ser eliminado fisica
mente, 0 indigena rei "desistorizado" pela historiografia oficial 
que passou a considera-lo como urn ser preterite, anterior ao 
branco e por isso inferior a ele: a palavra "indio" exprime esta 
desistorizacao. a indio, tal qual 0 conhecemos pela historiografia 
oficial, e uma imagem criada pelos interesses do sistema colo
nial, uma imaginacao. 

Diante do desaparecimento fisico e cultural de urn povo, 
que contava dois milhoes e quinhentas mil pessoas no inicio 
do seculo XVI, os poucos descendentes e sobretudo os mesticos, 
parcialmente descendentes tambern, reagiram pela celebracao 
de cultos cujos restos ainda podemos observar hoje no catimb6, 
tore, culto do jurema e demais express6es cultuais de origem 
indigena. a viajante Henry Koster relata, no inicio do seculo 
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passado, como se realizava urn culto indigena na regiao entre 
a atual cidade de GUiana, em Pernambuco, e a atual cidade 
de Joao Pessoa, capital da Paraiba: 

Depressa tiveram ocasiao de observar uma das reumoes clandestinas. 
As cabanas eram construidas de palha de coqueiro, e os meninos abriram 
nelas uma brecha pela qual podiam ver 0 que se passava no interior. 
Urn enorrne vasa de barre estava colocado no centro da cabana e os 
assistentes machos e H!meas dancavam ao red or. De quando em quando 
passavam 0 cachimbo uns aos outros. Ouviram uma indiazinha contar a 
outra que uma noite mandaram-na dormir na casa do vizinho porque 
o pai e a mae tinham que beber 0 jurema. Esta bebida, dizem, e extraida 
de uma erva muito comum, porem nunca pude revolver urn indio a 
mostrar-ma, e quando urn individuo desta raga me aiirmava nao conhece-la, 
o seu ar desmentiu-Ihe as palavras." 

• Urn segundo tipo de culto clandestino no Brasil portugues 
e de origem africana. A historia dos africanos no Brasil sa 
confunde com ados escravos. Eles nunca foram encarados como 
povo, mas Iaziam parte da familia patriarcal, aos olhos dos 
que dominavam a sociedade. Contudo, a verdade era outra, e a 
persistencia dos cultos afro-brasileiros 0 demonstra. A verdade 
era que os africanos nao se resignaram a serem escravos, mas 
que eles , que na realidade fizeram 0 Brasil, "fizeram" tambem 
a sua religiao no que ela tern de mais esperancoso. Mais do 
que os indigenas, os africanos recorriam a simbolos catolicos 
po is eles viviam mais controlados pelos senhores. 

Sobre os cultos africanos do periodo portugues reina urn 
grande silencio. S6 os conhecemos bern a partir de hoje, isto 
e, da extraordinaria vitalidade que hoje manifestam. Enquanto 
o sistema colonial procurou instalar uma incomunicacao funda
mental entre senhor e escravo, tirando a palavra ao escravo, 
os cultos procuraram revitalizar este dialogo, nunca inteiramente 
interrompido, por meio da expressao corporal, que era 0 meio 
de comunicacao que 0 sistema deixara ao escravo. 

E com razao que os antropologos se admiram diante da 
tenacidade com que os africanos e seus descendentes conse
guiram continuar a identificar-se como povo ao longo de uma 
historia de repressao e marginalizacao. Encontramos nesta tena
cidade uma garantia para 0 Brasil de amanha. 

§ 4. Os quilombos foram redutos de africanos que conse
guiram escapar dos engenhos ou dos arraiais mineiros ou ainda 
das residencias senhoriais e formar urn ambiente de vida alter
nativa da vida escrava a service da metropole portuguesa, 
Parece que, sobretudo no seculo XVIII, houve certa convivencia 
pacifica entre estes quilornbos e as cidades, vilas e arraiais 
brasileiros. 0 seculo XIX, tambem neste ponte, foi muito menos 
tolerante. 
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Paradoxalmente, os quilombos foram meios de evangelizacao 
de vastas areas do Brasil. Esta afirmacao e baseada em observa
goes de viajantes do seculo XIX que penetraram nos sertoes 
da Bahia, Minas Gerais, Goias e Mato Grosso, como Pohl, 
Saint-Hilaire, Ave-Lallemant. 

Em 1820, Pohl encontra urn quilombo numa regiao mineira 
e escreve: "Tinham tambem urn sacerdote que devia celebrar 
os services religiosos", Saint-Hilaire, que deixou numerosas 
impress6es de suas viagens pelo interior de Minas Gerais, fala 
freqtientemente em ritos cat6licos misturados com usos indi
genas e africanos nos quilombos por ele visitados. Mais estranho 
ainda e 0 caso do negro fugitivo que levou aos indigenas de 
Mato Grosso, em "lugares nunca tocados pelas missoes cat6licas, 
os rudimentos do catolicismo", Estamos pois diante de uma 
forma original de propagacao da fe, fora do controle clerical 
e por isso mesmo fora da imposicao branca." 

Para refletir acerca da importancia dos quilombos para 
uma Hist6ria da Igreja que queira sensibilizar-se diante do povo 
transcrevemos aqui uma pagina de urn trabalho nosso anterior 
acerca do assunto: 

Os quilombos significaram a esperanca dos negros fugitivos e dizem 
pois respeito a urn Brasil diferente, urn Brasil fraternal. 0 catolicismo 
dos quilombos e alternativo do catolicismo nos sngenhos: os simbolos sao 
os mesmos, mas 0 significado e diferente: os simbolos do catolicismo livre 
nos quilombos passam a significar a Iibertacao de urn sistema desumano. 
Este catolicismo tern que ser considerado como uma das correntes do 
catolicismo no Brasil, pols representa uma Iorma importante de anuncio 
da mensagem aos pobres em vastas areas do interior, onde os sacerdotes 
dificilmente penetravam. Claro que, para nos , tudo isso e paradoxal, pois 
estamos acostumados a imaginar a svangelizacao como partindo dos brancos. 
Por que os quilombolas proibiram 0 culto africano e aderiram ao culto 
cat6lico? Parece que podemos aduzir as seguintes razoes: em primeiro lugar, 
o catolicismo representava a tradicao religiosa recebida nos engenhos. Os 
santos cat6licos ja eram mais costumeiros aos fugitivos que os orixas 
africanos: no mucambo do "macaco", em Palmares, foi descoberta, ap6s 
a derrota de Zumbi, uma capela com as tres imagens do Menino Jesus, 
Nossa Senhora da oonceicao e Sao Bras, conservadas em born estado, 
que tinham sido manifestamente objeto de veneracao por parte dos 
negros. Em segundo lugar, 0 catolicismo fazia uniao entre os negros das 
diversas procedencias africanas. Nos quilombos se encontraram misturados 
os fugitivos das mais diversas nacoes africanas. Uma religiao destas nacoes 
nao teria sido capaz de constituir elo de uniao entre eles: s6 0 sincretismo 
cat6lico era capaz disso . Por isso nao era permitida a existencia de feiticeiros 
nos quilombos e os sacerdotes cat6licos foram "raptados" para celebrar-lhes, 
havendo mesmo sacerdotes negros para batismos, casamentos e oracoes 
diversas. ' S 

§ 5. As romarias em direcao aos santuarios constituiram 
outros tantos movimentos alternativos da cristandade colonial 
brasileira. Estes movimentos sempre foram encarados com des
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confianca pelos detentores do poder que neles sentiram urna 
forca que escapava ao seu controre, 

Esta rorca tem raizes longinquas na tradicao brasileira, que 
remontam ate a cultura indigena. Os padres jesuitas que entra
ram em contato com os chefes indigenas POl' ocasiao das 
"entradas" e dos "descimentos" foram "redefinidos" ou antes 
"predefinidos" como pajes a partir dos esquemas ancestrais da 
cultura tupi. Assim vemos 0 Padre Francisco Pinto redefinido 
como Amanaiara ou "senhor da chuva", 0 Padre Salvador do 
Vale como "Anjo vindo do ceu", os Padres .roao de Almeida e 
Inacio de Siqueira como "caraibebes". " Os indigenas ja cris
tianizados voltavam ao sertao para receber os "bafos santos" dos 
pajes, conforme a "relacao" dos Padres .roao de Almeida e Inacio 
de Siqueira: 

l!: tanto assim, que os carij6s cristaos, que entre n6s residem (no 
Rio de Janeiro), se a sua patria volt arn, por nenhum caso perdem os 
perd6es do bafo santo [do bafo do Caraibebe] , GO 

Houve pols continuidade, a partir da cultura indigena, entre 
o papel do paje e 0 do padre cat6lico. Contudo, os padres cedo 
se recusaram a perpetual' este papel, uma vez realizado 0 des
cimento e aldeamento dos indigenas: eles comecaram a revelar
se autoritarios e fechados ao dialogo com a cultura Indigena, 
comprometidos com os colonizadores. Os Indigenas, diante desta 
situacao, se voltaram para figuras que pudessem perpetual' a 
imagem do paje e a encontraram nos beatos e ermitaes, pessoas 
carismatlcas e sensiveis aos anseios dos oprimidos. Desta forma 
os beatos e ermitaes entraram na linha da reli giao ancestral 
indigena e estabeleceram uma continuidade entre esta religiao 
e 0 catolicismo dos santuarios, do qual eram os depositarlos. 
o errnitao brasileiro dos seculos XVII e XVIII nos parece 
estranho hoje mas nao 0 era para 0 povo que dele se apro
ximava: guardando a imagem do santo, centro da devocao 
popular, 0 ermitao morava na ermida e zelava pel a capela 
do santo. Era pois antes de mais nada um contemplativo, que 
vivia na pobreza, vestido de uma roupeta especial com relicarto 
ao pescoco, sustentando-se pelas esmolas, fora dos quadros da 
vida colonial. A sua atuacao prescindia da do padre, nao se 
necessitava de um padre na presenca de um beato: 0 relicario 
do beato substituia a missa do padre e a imagem do santo 
substituia 0 sacrario, enquanto a capela substituia a igreja 
matriz: 

Muita reza, pouca missa, 
Muito santo, pouco padre. 

Instalou-se desta maneira uma alternativa de poder na 
Igreja do Brasil: 0 poder era dividido entre a instituicao ecle
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siastica, ligada ao sistema colonial, e 0 livre caminhar para os 
santuarios que surgiram par toda parte. Claro que, nestas con
dicoes, a instituicao comecou a perceber a irnportancia das 
romarias e a tentar recuperar as rorcas vivas que nelas sa 
manifestavam. 

Esta tentativa de recuperacao e canalizacao esta inscrita 
na historia dos santuarios do Brasil. Caso tipico e 0 do san
tuario de Nossa Senhora de Nazare em Belem do Para, iniciado 
par um homem pardo chamado Placido nos anos 1700 e "re
cuperado" em 1793 par Dam Francisco de Souza Coutinho que 
tinha percebido a importancia da movimentacao popular em 
torno do humilde santuario domestico na casa de Placido e a 
canalizou para fins de promocao agricola e industrial da cidade 
de Belem.·' 

A trasladacao da imagem do santo au da santa da ermida 
au do santuario domestico para a matriz simboliza esta tenta
tiva de recuperacao par parte do poder dominante. A procissao 
solene, anual, perpetua e renova a percurso desta recuperacao. 
Na matriz, as padres passam a ser zeladores do santo e admi
nistradores da capela com a imagem. Eles assumem de certa 
forma a papel do errnitao e a marginalizam ao mesmo tempo. 
As Consiiiuicoes Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707, 
decretam: 

E nao pertencendo a apresentacao a outrem, N6s, ou nosso Provedor 
proveremos as ditas ermidas de errnitaes, que tenham as mesm as partes 
e qu alidades, e nem uns nem out ros poderao servir sem carta de ermitania 
passada por Nos, ou nosso Provedor , e servindo sem carta serao privados 
das ermitanias e castigados como parecer [nO 627]. 

As ermitanias passam a ser dependentes das matrizes, os 
errnitaes dos vigarios, as capelas das igrejas centrais. Contudo, 
o conflito continua e se manifesta ate as dias de hoje na diver
sidade dos percursos que se notam nos santuarios: um percurso, 
o popular, se dirige ao santo para pagamento de promessa, 
o outro, a "recuperado", e canalizado para as sacramentos. 
Existem nitidamente dais percursos, na complexidade do reno
meno atual. 

o santuario conserva uma Iorca que nenhum "poder mode
radar" consegue captar, precisamente porque a poder mode
radar parte do desconhecimento da verdade popular, enquanto 
o santuario exprime exatamente esta verdade. Ora, a verdade 
popular e a de sua pobreza, marginalizacao, doenca, A motiva
gao que reune as romeiros em torno dos santuarios parece 
muito "material" aos olhos dos detentores do poder , que teriam 
muito gosto em poderem "espiritualizar" a vida nos santuarios. 
Contudo, 0 povo continua a procurar a saude, a sucesso numa 
operacao, num exame, num emprego, no casamento. A romaria 
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CAPITULO V 

CRISTANDADE E IGREJA PERSEGUIDA
 

RODRIGUES, M. Historia persecutionis Maragnonensis et Brasiliensis Pro
vinciarum [manuscrito c6dice 20126 da Biblioteca Real de Bruxelas]. 

MADUREIRA, J. M. DE. A Libertiade dos indios e a Companhia de Jesus 
no B rasil, in RIHGB, Torno especial de 1927. 

FIGUEIRA, L. "Memorial sobre as terras do Maranhao e Grao-Para", in 
RIHGB. 148 [429-432] . 

BETTENDORFF, J . F. "Cronica da missao dos padres da Companhia de 
Jesus no Estado do Maranhao", in RIHGB, 72, 1 [600 paginas}. 

VIEIRA, A. "Inforrnacao que por ordem do conselho ultramarino deu sobre 
as coisas do Maranhao ao mesmo conselho", in Obras Varias , 1, Lisboa, 
1856 [211-222]. 

CHERMONT, T. C. "Memoria dos mais terriveis contagios de bexigas e 
sarampo deste Estado (do Maranhao) desde 0 ana 1720 ate 0 ana 1776", 
in RIHGB, 48, 1 L28-30]. 

NUNES, A. D. "Almanaque historlco da cidade de Sao sebasnao do Rio de 
Janeiro", in lUHGB, 21 [119-176] . 

"Excerpto de uma memoria manuscripta sobre a historia do Rio de Janeiro 
durante 0 governo de Salvador Correa de Sa e Benevides, que se acha 
na bibliotheca publica desta corte", in RIHGB, 3 [3-38]. 
Veja tambern: 

HOORNAERT, E. "Rio de Janeiro, uma igreja perseguida", in REB. 1971 
[590-619]. 

-- Em diversas partes deste trabalho : 
Primetro Periotic: Capitulo III, 1, § 7: 0 caso paraibano e outros casos; 
2, § G: 0 caso de Martinho de Nantes com a Casa da Torre; 3, 
§ 4: 0 grande conflito e a expulsao dos jesuitas do Maranhao. 
Primeiro Periotio: Capitulo IV, 3: Os proclarnadores da justica de Deus. 

Neste ultimo capitulo tentaremos demonstrar como sempre 
houve, ao longo da formacao da cristandade brasileira, urn 
setor da instituicao eclesiastica comprometido com os pobres 
e oprimidos. Estes homens se sensibilizaram diante da tragedia 
humana que foi a formacao do Brasil, conseguiram veneer 0 

medo que paralisava tantos outros e constituiram no Brasil 
cristae uma igreja perseguida, por incrfvel que isso possa pare
cer a primeira vista. 

1. A TRAGEDIA HUMANA
 
QUE FOI A FORMAQAO DO BRASIL
 

§ 1. Para lembrar a tragedia hurnana que Ioi a formagao 
do Brasil, parece-nos util repetir aqui de maneira sumaria 
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alguns dados de historia quantitativa ou demografica, pois s6 
eles nos podem dar as dimens6es de uma tragedia que custou 
inumeras vidas humanas e marginalizou outras tantas. 1 

G A hist6ria dos indigenas no Brasil e no Maranhao e a 
de sua progressiva eliminacao. A experiencia provou que os 
indigenas nao eram uteis aos projetos coloniais que os portu
gueses vieram realizar aqui, senao de maneira indireta, pela 
mesticagem. Foram pois eliminados pela doenca, pelas guerras 
"[ustas", pelas torturas, pela fome. Dos dois milh6es a dois 
milh6es e meio de indigenas que habitavam 0 Brasil nos anos 
1500, hoje apenas restam uns cinquenta mil, espalhados e apa
vorados. No paragrato seguinte apresentamos uns documentos 
que nos podem dar alguma ideia da extensao do desastre no 
Estado do Maranhao, nos seculos XVII e XVIII. 

l) A historia dos africanos e a da maioria absoluta da popu
lacao brasileira entre 1650 e 1880, contudo, e uma historia dificil 
de ser reconstruida por causa de numerosos preconceitos que 
ainda pesam sobre nos. Nos seculos XVII e XVIII, 0 Brasil 
era urn pais de pretos, sendo que entre 1600 e 1800 entraram 
do is milh6es e meio de africanos no pais e somente urn milhao 
de europeus, em grande parte nos primeiros decenios do seculo 
XVIII por causa da febre de ouro, 0 Brasil importou mais de 
uma terca parte de todos os africanos trazidos para as Americas, 
e a cidade do Salvador foi a que recebeu 0 maior volume deles 
entre todas as cidades americanas (1.300.000 em total). 2 No 
entanto, os africanos pouco se multiplicararn no Brasil: 

A condicao escrava era tao dura, que na media, urn escravo de lavoura 
tinha uma esperanca de vida de apenas cinco a sete anos durante 0 periodo 
portugues, • 

Nao havia vida propriamente familiar entre os africanos 
no Brasil: alem de haver forte excedente de homens sobre as 
mulheres, estas ainda eram sexualmente aproveitadas pelos 
donos proprietaries. Quando nasciam as criancas, mesmo as 
geradas pelo dono, estas podiam ser vendidas como escravos 
des de a mais tenra idade. 

o Os europeus formaram uma pequena minoria no Brasil 
portugues, Em 1600 havia uns 25.000, em 1700 uns cern mil 
apenas. Na primeira metade do seculo XVIII vieram de repente 
uns quinhentos a oitocentos mil, quase urn terce da populacao 
portuguesa da epoca, atraidos pelo aura de Minas Gerais, de 
sorte que a populacao brasileira aumentou muito no seculo 
XVIII. Mesmo assim, 0 Brasil contava menos de urn milhao 
de europeus no fim do seculo XVIII, numa populacao total de 
tres milh6es e quinhentos mil habitantes. Esta pequena minoria 
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foi responsavel pela eliminacao dos indigenas e a escravizacao 
dos africanos, por causa do projeto colonial no qual estava 
engajada, 

• Os mesticos, filhos de pais europeus e maes africanas 
(sobretudo) ou indigenas (em numero menor), foram aos pou
cos crescendo, multiplicando-se entre si. Eles formaram uma 
mao-de-obra suplementar da africana. Formaram vinte por cento 
da populacao brasileira em 1800. 

Eliminacao do indigena, escravizacao do africano, utilizacao 
do mestico: eis a historia da maioria do povo brasileiro. Poucos 
europeus exerceram poder absoluto sobre vida e morte de 
africanos, amerindios e seus descendentes, tentando ate apagar 
a memoria dos terriveis sofrimentos que causaram aos seus 
iguais, 

§ 2. Contudo, existem ainda alguns documentos impressio
nantes ace rca dos sorrlmentos - causados pelo projeto colonial 
portugues. Eles emanam sobretudo da experiencia missionarta 
no Maranhao, onde a Igreja criou uma independencia e uma 
liberdade de expressao unica na Historia do Brasil. 

• Na sua Lnjormaciio sobre as coisas do Maranhao, Lisboa, 
31 de julho de 1678, Antonio Vieira revela a verdade acerca da 
acao portuguesa no Maranhao. 0 texto pode ser comparado 
de alguma maneira com a famosa Brevisima relaci6n de la 
destrucci6n de las Indias de Bartolome de Las Casas.' 

Com a mesma certeza se deve supor, que os mesmos Indios, que tao 
necessarios sao, ja os nao ha, por estarem todos os sertoes acoit ados e 
despovoados em distancia de trezentas e quatrocentas Ieguas, e os poucos 
que se poderao ainda descobrir estao tao escandalizados do mau trata
mento dos portugueses e tao desenganados de se lhes nao guardar 0 que 
se lhes promete e das tiranias que com eles se tern usado, que sera muito 
dificultoso arranca-Ios de suas terras ... Pois sendo 0 Maranhao conquistado 
no ana de 1615, havendo achado os portugueses desta cidade de Sao Luis 
ate 0 Gurupa mais de quinhentas povoacoes de indios, todas muito numero
sas e algumas delas tanto que deitavam quatro e cinco mil arcos, quando 
eu cheguei ao Maranhao, que foi no ano de 1652, tudo isto estava des
povoado, consumido e reduzido a mui poucas aldeolas, e toda aquela 
imensidade de gente se acabou, ou nos a acabamos em pouco mais de 
trinta anos, sendo constante estimacao dos mesmos conquistadores que 
depois de sua entrada ate aquele tempo eram mortos dos ditos indios 
mats de dois milhoes de almas, Seja a ultima maxima e causa unica 
e original de toda esta destruieao e miseria, a qual nao foi, nem e outra 
que a insaciavel cobica e impiedade daqueles moradores, e dos que la os 
vao governar, e ainda de muitos eclesiastlcos que sem ciencia nem cons
ciencia ou julgavam licitas estas tiranias ou as executavam.· 

Dificil aceitar estes numeros: em 37 anos os portugueses 
teriam conseguido a marte de dois milhoes de indios. Contudo, 
e 0 que 0 texto afirma. 
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Vieira, neste texto de grande importancia, diz adiante que 
"urn estado fundado em tanto sangue" so pede produzir miseria." 

" No seu "memorial", 0 ramose missionario jesuita Luis 
Figueira, que iniciou a missao do Maranhao, encontra expressoes 
sernelhantes as de Vieira: 

No temporal tambem os pobres indios padecem grandes injusticas dos 
portugueses, como sao muitos cativeiros injustos. Outros oprimem os pobres 
com grande violencia, obrigando-os a services muito pesados como e fazer 
tabaco, em que se trabalha sete e oito meses continuos, de dia e de noite; 
dando-lhes por isso quatro varas de pano, ou tres ou duas somente. E 
se faltam nestes services os portugueses os metem no tronco e os acoitam 
algumas vezes. Por isso fogem para os matos, despovoando suas aldeias: 
outros morrem de desgosto no mesmo service sem remedio algum. De 
todas estas coisas ha muitos exemplos que aqui nao se poem por evitar 
prolixidade. 7 

• Urn dos documentos mais impressionantes acerca da eli
minacao dos indigenas do Maranhao e a Mem6ria que 0 tenente 
coronel Teod6sio Constantino de -Chermont escreveu acerca das 
epidemlas que dizimaram as populacoes indigenas: entre 1724 
e 1776, num periodo de 52 anos, eclodiram pelo menos dez 
grandes epidemias de bexiga ou sarampo na regiao. Sobre a 
epidemia de 1724 relata Chermont: 

Viu [0 bispo] em as duas capitanias (do Maranhao e do Orao-Para) 
arder 0 contagio e dele resultar tanta quantidade de mortos que apenas 
havia quem suprisse para sepulta-los. A pobreza os lancava de noite nos 
adros das igrejas e diz-se que s6 na cidade do Para e suas vizinhancas 
se pudera averiguar 0 numero de para cima de quinze mil mortos. 8 

Sobre a epidemia de 1749: 
Foram vistos lugares naquele rio, que , sendo antes habitado de inume

ravel gentio, entao nao mostravam outros sinais mais do que os ossos dos 
corpos, que haviam perecido: os que escaparam da morte nao escaparam 
do cativeiro. Na cidade, e em todo 0 estado foi charnado 0 sarampo grande. 
A penuria foi tao grande na cidade, que nao havia com que sustentar as 
saos, e que fariam os dcentes! 8 

Sobre a epidemia de 1762: 

Foi tal 0 contagia, que nao bastavam quatro hospitais para receber 
o numero dos indios doentes. 8 

o Outro meio de eliminacao do indigena maranhense foi 
a tortura. Escreve a respeito 0 Padre .roao Filipe Bettendorff, 
na sua Cronica da missiio do Maranhiio, da segunda parte do 
seculo XVII: 

Ora, Bento Maciel tomou uma her6ica satisfacao de todos eles (os 
Indlgenas) e pas tudo em paz, como soube par uma pessoa de sua confianca 
que todo a gentio havia passado palavra entre si de se levantar em a 
Semana Santa na noite da quinta-Ieira das Endoencas para sexta, contra 
os portugueses para mata-los e nao deixarem vestigio deles; antecipou seus 
atraicoados vizinhos fazendo chamar todos as principais e, recolhidos em 
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uma casa forte, em urn dia justicou a vinte e quatro, pondo uns em boca 
das pecas e fazendo-os voar pelos ares e castigando todos os demais com 
suplicios de mortes, com que se desanimaram seus parentes todos, e ficou 
tudo em bela paz.' 

Como ja dissemos antes, foi sobretudo a experiencia mis
sionaria maranhense que 110S legou documentos explicitos ace rca 
da desgraca infligida aos indigenas pela instalacao do sistema 
colonial. Em relacao as outras areas do Brasil, ha imensas 
lacunas, sobretudo em relacao aos africanos, sobre cujo passado 
pesa 0 silencio da repressao e sobretudo do medo. Por isso 
pode-se dizer ate certa altura que a Hist6ria do Brasil e uma 
hist6ria ieita de medo. 

2. A HISTORIA DO BRASIL 
UMA HIST6RIA DO MEDO 

§ 1. Existe uma relacao entre medo e exclusivo comercial." 
Os portugueses que vieram para ca com a intencao de drenar 
as riquezas do Brasil para a sua terra tiveram continuamente 
medo dos concorrentes comerciais que ameacavam 0 seu lugar 
aqui: eram os ingleses, holandeses e franceses, onipresentes nas 
cronicas coloniais. Em vez de diminuir, este medo cresceu com 
o tempo. A tese de Diffie comprova esta arirmacao: 11 os estran
geiros, que eram privilegiados em Portugal no seculo XVI, foram 
hostilizados de maneira sempre mais sistematica no decorrer 
dos dois seculos seguintes, sendo que a Inqutsicao era mais 
forte na primeira parte do seculo XVIII do que antes. 

o medo fez com que 0 imperio portugues fosse aos poucos 
se fechando, centralizando 0 estudo em Coimbra, proibindo a 
criacao de universidades fora de Portugal, controlando a cir
culacao de livros e impressos, impossibilitando a imprensa nas 
colonias, 0 Paraiso na America (1660) do jesuita Simao de 
Vasconcellos nao teve Iicenca de ser .publicado, pois criava 0 

mito do Brasil paradisiaco que poderia atrair os estrangeiros: 
o livro Cultura e Opulencia do Brasil (1710) de outro jesuita, 
Antonil, foi retirado do comercio porque publicava as riquezas 
do Brasil "em beneficio de Portugal". 

Este medo era inerente a perpetuacao dos percursos colo
niais: nao se podia, na epoca do colonialismo mercantil, navegar 
por mares tao distantes e percorrer terras tao imensas sem 
medo de topar com comerciantes de nacoes rivais. No ciclo 
litoraneo, 0 medo existe em relacao a franceses, ingleses e 
holandeses principalmente; no ciclo maranhense, surge 0 espa
nhol como concorrente no vasto interior amazonico. 
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§ 2. Este mesmo medo criou 0 exclusivo retioioso:" 0 cato
licismo brasileiro do periodo portugues era uma "religfao obri
gatoria" e nao podia deixar de ser, pois protestantismo signi
ficava adesao a Rolanda ou a Inglaterra, [udaismo significava 
alianca com comerciantes do norte, "feittcaria" significava rejei
c;ao do sistema colonial em nome da religiao ancestral indigena 
ou africana. Ja Manuel da N6brega achou que 0 medo era 
necessario na catequese dos indigenas: "Talvez por medo se 
converterao mais depressa do que 0 nao rarao por amor." 
E 0 Regulamento para os Missionarios franciscanos, em 1606, 
rezava assim: 

Todo 0 tempo que os mocos estiverem na igreja estarao de fei<;ao 
que tenham medo e respeito a quem os ensina. E a doutrina para que 
rique com rna is autoridade e gravidade se Ihes dira passeando pela igreja 
com 0 capelo na cabeca, E fazendo pratica tera 0 lingua urn escabelinho 
em 0 qual se sente." 

Este condicionamento pelo medo marcou geralmente a ins
tituieao eclesiastica no Brasil e rormou pois a cristandade. Pene
trando ate 0 micleo do problema, temos que dizer que esta 
cristandade era fundamentalmente marcada pela idolatria, pois 
o deus dela e urn deus falso, e a consagracao da injustica, do 
estado de Injustica perpetuado pelo medo. 0 evangelho nao faz 
distincao entre caridade e justica: onde nao ha justica nao 
pode haver caridade. Ora, a injustica estabelecida e conatural 
do colonialismo, cuja religiao e por conseguinte uma fal sa reli
giao, urn apelo a urn deus falso, a urn Idola: e uma idolatria. 

Nao podia ser diferente, pois para os indigenas e africanos 
e seus descendentes, 0 sistema colonial significou uma desgraca, 
nao apenas urn sofrimento. 0 sofrimento impede a caminhada, 
nao a interrompe. A desgraca, contudo, interrompe violenta
mente a caminhada de urn povo, ti.ra-lhe 0 sentido da vida, 
quebra-lhe a evolucao, destr6i-lhe a personalidade, deixa 0 povo 
sem orientacao. Para os portugueses, pelo contrario, 0 sistema 
colonial significou urn crime, uma acao fundamentalmente er
rada, urn atentado contra outros povos e por conseguinte contra 
Deus Pal. Nestas condicoes, os portugueses s6 conseguiram 
pronunciar discursos justificativos de sua presenca na colonia 
e a maioria dos discursos religiosos eram exatamente isso: 
uma justificacao de uma situacao fundamentalmente injusta. 
Os que conseguiram compreender isso e aprofundar 0 sentido 
da injustica colonial foram superando os condicionamentos de 
medo e se comprometendo com os injusticados, Eles formaram 
a Igreja Perseguida no Brasil portugues, 
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3. A IGREJA PERSEGUIDA NO BRASIL
 

Existe uma tendencia, na historiografia eclesiastica oficial, 
no sentido de identificar a persegui cao da Igreja com urn deter
minado periodo de sua hist6ria: 0 periodo da perseguicao por 
parte do imperio romano nos tres primeiros seculos da hist6ria 
do cristianismo. Dentro desta perspectiva as perseguicoes esta
riam "concluidas" com a "paz constantiniana" de 313 e com 
o estabelecimento da Igreja livre. 

o livro do Apocalipse de Sao J03.0, contudo, ve a Hist6ria 
da Igrej a de maneira diierente: nela, a perseguicao seria urn 
elemento constante ate a vit6ria campleta de Deus sobre os 
"poderes do mundo", A Hist6ria da Igreja seria essencialmente 
a do conflito entre 0 projeto cristae, feito de luta pela frater
nidade entre todos, e os diversos projetos baseados na nao
fraternidade estabelecida." 

§ 1. Entendida desta maneira, a Hist6ria da Igreja no Brasil 
e a de urn conjliio permanente. Sendo 0 projeto colonial essen
cialmente criador de nao-Iraternidade, 0 cristianismo nao pode 
senao viver em conflito mais ou menos aberto, mais ou menos 
agudo com ele, Esta verdade foi percebida POl' diversos homens 
brasileiros, como, POl' exemplo, por Candido Mendes de Almeida 
na sua famosa lntrotiuciio ao Direito Civil Eclesidstico , I. OU 

por Joaquim Nabuco nas diversas conferencias em torno do 
terna do abolicionismo nas quais abordou 0 fato da convivencia 
entre Igreja e escravidao." Esta percepcao nao chegou no 
Brasil a uma sintese vigorosa e coerente como aquela que esta 
subjacente a obra do dominicano quinhentista Bartolome de Las 
Casas, POl' exemplo. 

§ 2. E por causa deste conflito estrutural e permanente que 
eclodiram na Hist6ria do Brasil as diversas persequicoe« contra 
a Igreja. Luis Figueira escreve no seu Memorial (1637): 

E os religiosos por falarem contra est as injustic;as e vlolencias sao 
odiados e perseguidos, como roram as reli giosos de Santo Anton io que 
indo os anos passados ao Maranhao por ord ern de sua Majestade com 
provisoes, para terem a cura espiritual dos indios, soc;obrados dos encon
tros e inconvenientes referidos, largaram a supetencia que tinham recolhendo
se em seu convento e se tornaram a vir para este reino: ficando os pobres 
indios na sua antiga gentilidade. " 

Foi POl' causa de sua posicao diante dos indigenas sobretudo 
que a Igreja sofreu perseguicoes durante 0 primeiro perfodo 
colonial, sendo que ela nao teve a me sma sensibilidade diante 
dos africanos. ,. A historiografia destas perseguicoes consta de 
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cUversas cronicas, como a de Matias Rodrigues SJ (1729-1780?) 
ace rca da perseguicao maranhense e a de Francisco da Silveira 
SJ (1718-1795) acerca da persegulcao brasileira em relacao aos 
jesuitas em 1759-1760. 20 Temos tambem a Relation succinte 
de Frei Martinho de Nantes,21 assim como diversos relatos da 
perseguicao da Igreja no Rio de Janeiro no inicio da colo
nizacao. a a 

Tudo isso e pouca coisa diante da mentalidade formada 
por seculos de convivencia entre evangelizacao e colonizacao. 
Estamos longe de perceber ate que ponto 0 cristianismo se 
cornprometeu com projetos dominadores durante os ultimos 
quatro seculos, A conquista colonial criou uma consciencia his
torica no cristianismo ocidental, na qual a expansao colonial 
e vista como urn "mal necessario", urn veiculo - talvez defi
ciente e pervertido - contudo providencial, e afinal de contas 
oportuno. Estamos esquecidos de que urn povo pede aceitar 
uma religiao estranha a sua tradicao por meios pacif'icos, res
peitosos, simplesmente porque esta religtao se the apresenta 
pelo seu testemunho, sem nenhum uso de Iorca. 

Foi este poder de testemunho e compromisso com a sorte 
dos indigenas maranhenses e brasileiros, manifestado sobretudo 
pelos missionarios jesuitas, que esta 11a origem da mais brutal 
e violenta perseguicao que a Igreja conheceu durante 0 periodo 
portugues: a perseguicao pombalina nos anos 1759·1760. Foram 
embarcados nos diversos portos do Maranhao e do Brasil urn 
numero impressionante de jesuitas: 115 no Maranhao, 119 em 
Pernambuco, 133 em Salvador da Bahia, 107 no Rio de Janeiro. 
Estes foram levados para diversas prisoes em Portugal, onde 
muitos morreram, sendo que outros foram eneaminhados para 
Roma posteriormente. Deste grupo perseguido nasceu a pri
meira sintese em torno da Igreja no Maranhao e no Brasil 
como uma Igreja Perseguida. Esta expulsao do Maranhao e do 
Brasil esta na origem de diversas e repetidas perseguicoes que 
a Companhia de Jesus sofreu na Europa, culminando com a 
suspensao dela pelo proprio papa: 0 seu significado ultrapassa 
pols os limitados espacos do Maranhao e do Brasil e assume 
dimensoes universais, cuja meditacao pode ser salutar para 
quem quiser aprofundar a posieao da Igreja de Cristo diante 
do sistema colonial implantado pelos europeus na America, 
na Africa e na Asia a partir do seculo XVI. 
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Cultos clandestinos, 395s. 
Cultura, importancia, 264s. 
Definicao racial, 272. 
Dependencia financeira, do 

clero, 284. 
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Descimento, 126s.
 
Desobriga, seriedade, 335.
 
Deus, perversao da imagem,
 

341s. 
- visao paternalista, 38. 
Deus Filho, no Brasil, 344s. 
Dioceses, criacao, 173s. 
Disciplina matrimonial, 312s. 
Discrtminacao cultural, 271. 
Discurso evangelico e d. colo

nialista, 142s. 
Discurso guerreiro, na evan

gelizacao, 26s. 
Dispensas matrimoniais, 315s. 
Dizimos, 39. 
Doutrina, movimento dialeti 

co, 320s. 
Egocentrismo, na espirituali 

dade, 357. 
Encostadas, 225. 
Episcopado, na era colonial, 

172-182. 
Episcopado brasileiro, 277s. 
Eremitas, 240s. 
- importancia, 241. 
Ermitaes, em Minas, 94s, 104s. 
"Escola matrimonial", 316. 
Escravidao, carater funcional, 

258. 
- intluencia na formacao do 

povo, 262s. 
- "meio de salvacao", 329. 
Escravizacao, e batismo, 304. 
Escrupulo, na America, 321. 
Esmola, sacralizacao, 342. 
Esperanca, celeste, 360. 
Espirito Santo, e religiao po

pular, 346s. 
Espiritualldade, traces, 355s. 
Espiritualidade oratoriana, 

356s. 
Esteticismo religioso, 341. 
Etica do privilegio - Etica da 

justica, 362s. 
Etica da resignacao, 365. 
Evangelizacac, 21-152. 
- discurso, 23. 
- vivencia, 28. 
Evangelizacao, como liturgia 

e pregacao, 331. 

Evangelizacao, e sistema colo
nial, 31-33. 

- e padroado, 33s; 
- e reductio, 144; 
- e traicao, 148. 
Exclusivo comercial, 78. 
- e religioso, 408. 
Expressao corporal, no culto, 

396. 
Familia, no tempo colonial, 

370s. 
Fe, aspectos visiveis, 155s. 
Fe, egocentrica, 358. 
Fe e Imperio, 164s. 
Festa, elementos, 387s. 
Filas do confessionario, 311. 
Franciscanos, nas m iss 6 e s, 

54s, 71, 77s, 213s. 
Genocidio, na escravidao, 89s. 
Guerra de alfaias, 385. 
Guerra justa, 90. 
Holandeses, missoes, 139s. 
Huguenotes, missoes, 137s. 
Ideologia do cativeiro, 364s. 
Igreja, autoconsciencia, 155s. 
- aos olhos do indio e do 

africano, 158s; 
- e mentalidade escravagis

ta, 26s. 
- como "cenario", 246s; 
- sua "construcao", 292s. 
Igreja e Estado, relacao con

flit iva, 4095. 
Igreja perseguida, 403-410. 
Imprensa, dificuldades, 325s. 
Indigena, obstaculo, 253. 
- batismo, 3035. 
- ehminacao progressiva, 404. 
Indio, eliminacao, 57s. 
- liberdade do, 76s; 
- matanca, 885; 
- a moral do indio, 144s; 
- problemas morais, 309s. 
Influencia protestante, 139s. 
Inquisicao, influencia negati

va, 325. 
Instituicao eclesiastica, 155

242, 274-367. 
- organizacao, 275s. 
- doutrina, 320s. 
- moral, 354s. 
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Institutos religiosos, no sec. 
XVII, 217s. 

Irmandade da Miseric6rdia, 
235. 

Irmandade do Rosario, 237. 
Irmandade do Santissimo, 236. 
Irmaos, ou ermitaes, 104s. 
Jesuitas, movimento missio

narlo, 46s, 71, 81s. 
- na catequese, 212s. 
- diante da escravidao, 259s. 
- riqueza, 91s. 
Jesus, caracteristicas da ima

gem, 345s. 
Jesus mendigo, 345. 
Justtca de Deus, proclama-

Qao, 115s. 
Lazer, 382s. 
- confrarias, 383s; 
- festas, 387s. 
Leigos, no periodo colonial, 

234-242. 
- confrarias, 234; 
- Irmandade da Miseric6r

dia, 235; _ 
- 1. do Santissimo, 236; 
- 1. do Rosario, 237; 
- Ordens Terceiras, 239s. 
- Eremitas, 240s. 
Liberdade dos in d i 0 s, 76s, 

114s. 
- como tema teol6gico, 327s. 
LiQao dos casos, 323. 
Limpeza de sangue, no clero, 

290. 
Liturgia, na era colonial, 296s. 
Localidade, da cultura brasi

leira, 247. 
Lugar portugues, 143s. 
Mae preta, Importancia, 377. 
Mamelucos, seminaristas, 52s. 
Maria, devocao a 346s. 
Massiflcacao nas m iss 6 e s, 

134s. 
Matrimonio, problemas pasto

rais, 312s. 
MeditaQao, 356. 
Medo, e hist6ria do Brasil, 

407. 
Mesa da Consclencia e Ordens, 

164. 

Messianismo portugues, 394s.
 
Miscigenacao, 270s.
 
Missa, e comunicacao, 297s.
 
- reducoes clericals, 298s.
 
Missionario, colonizador, 254.
 
Missionaries. autocompreen

sao, 23-29. 
Miss6es, influencia relativa, 

45s. 
Miss6es deambulatorias, 70. 
Miss6es populares, 134s. 
Miss6es protestantes, 137s. 
- huguenotes, 137s; 
- holandeses, 139s. 
Monop6lio, comercial e reli

gioso, 78, 407. 
Moral, problemas discutidos, 

324s. 
- no tempo colonial, 354s. 
Movimento eremitico, 105s. 
Movimentos messianicos indi

genas, 391s. 
Movimentos missionarlos, 42

103. 
- ciclo Iitoraneo, 44s; 
- c. do S. Francisco, 62s; 
- c . maranhense, 75s; 
- c. mineiro, 92s. 
Mulatos, ascensao, 363. 
Mulher, papel, 3708. 
- criatividade, 372s. 
- papel na formacao do ca

tolicismo, 374s. 
Mundo, "mar de Iagrimas", 

357. 
"Murmuracao", 360. 
Nacionalismo portugues, 157s. 
Nossa Senhora Aparecida, 350. 
Nossa Senhora da Conceicao, 

349. 
Nossa Senhora do Rosario, 

347s. 
Nossa Senhora da Vit6ria,347. 
Novices, admissao, 37. 
Oferta da mulher, 314. 
Oracao, 356. 
Oratorianos, movimento mis

sionario, 68s. 
Orat6rio, espiritualidade, 356. 
Orat6rios, 292. 
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Ordens religiosas, masculinas, 
211s. 

-- femininas, 223s. 
-- trabalho missionario, 54s. 
Ordens Terceiras, 239s, 383s. 
Organizacao eclesiastica, 275s. 
Padre, figura, 281s. 
-- Iuncao, 291. 
Padroado, 33s, 156s, 160s. 
-- origens, 160; 
-- a Ordem de Cristo, 162; 
-- significado do p., 163; 
-- e evangelizacao, 164. 
Paje, papel, 399. 
Paroquias "coladas ", 286. 
Pastoral matrimonial, 312s. 
Pastoral de visitas, 132s. 
Pedagogia da missao, 125s, 

129s. 
Pelourinho, 381. 
Peregrinos, 109s. 
Perseguicao, da Igreja, 403

410. 
Pobres, apego aos Santos, 352s. 
Poder dominador, e Igreja, 

158s. . 
Povo, Influencia da escravi

dao, 262s. 
-- sua imagem de Deus, 343s. 
-- como vivia, 368-402. 
Prefeituras missionarias, 66s. 
Pretos, excluidos da Vida Re

ligiosa, 271s. 
Privilegio, for mas diversas, 

363s. 
Procissao, significado, 388s. 
Projeto colonial, documentos, 

405. 
Projeto missionario, pedago

gia, 125s. 
Protestantes, miss6es, 137s. 
Quilombolas, 340. 
Quilombos, meios de evange

Iizacao, 397s. 
Recolhimento de Santa Tere

sa, 226. 
Recolhimentos fern in i nos, 

224s. 
Redizima, 39. 
Reducao, e evangelizacao, 144s. 
Rei, chefe religiose, 165. 

Reino portugues, rei node 
Deus, 359. 

Reisados, ou reinados, 390. 
Religiao, como doutrinacao, 

341. 
-- territorialidade, 158. 
Religiosidade, do brasileiro, 

388. 
Religiosos, posse de escravos, 

40s. 
Resgate, e transmigracao, 328s. 
Revelacao, em sistema colo

nial, 341s. 
Romarias, 398s. 
Sac e r doc i 0, honorificencia, 

290. 
Sacramentalizacao, seriedade, 

85s. 
-- problemas da s., 301s. 
Santas miss6es, 132s. 
Santos, no sistema colonial, 

351s. 
Sebastianismo, 394s . 
Seminaries, na Colonia, 195s. 
-- episcopais, 197s. 
-- implantacao dos s. 287s. 
Seminaristas, formacao, 192s. 
Senhor de engenho, poder 

absoluto, 342. 
Se r m a c, como funcionava, 

329s. 
Serm6es, tradicao teologica, 

324:5. 
Sexualidade, repressao, 365. 
Sume, lenda, 24s. 
Sustento, do clero, 2848. 
Teocracia, no Calvinismo, 140. 
"Teologia da acao", 325. 
Teologia, no Brasil colonial, 

322s. 
Terra, ocupacao, 253. 
Tolerancia racial, 270. 
Tortura, do indio, 406. 
Tortura, instrumentos, 381. 
Trabalhador, formacao, 379s. 
Trabalho, 378s. 
Trabalho escravo, 380. 
Trafico negreiro jesuita, 2605. 
Traigao, e evangelizacao, 1485. 
Traidores famosos, 151. 
Transmigragao, e resgate, 3285. 
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Ursulinas das Merces, 227.
 
Ursulinas da Soledade, 226s.
 
Vacancias, no episcopado, 278s.
 
Vida politica, na colonia, 255s.
 
Vida do povo, 368-402.
 
- familia, 370;
 
- trabalho, 378;
 
- lazer, 382.
 
Vida religiosa, causas de difi


culdade, 207. 

- em Santa Catarina, 232s.
 
Vida tribal, destruicao, 131s.
 
Visita, 132s.
 
Vocacoes nativas, 201·210.
 
- atuacao dos religiosos, 201;
 
- dificuldades, 204;
 
- vocacoes Indigenas no sec.
 

XVII , 206; 
- v. i . no sec. XVIII, 208. 
Zelo pastoral, de bispos, 176s. 
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«Pelas presentee letras 
decretamos e declaramos, corn 

nossa autoridade apost6lica, 
que os reieridos indios e todos 

os demais pouoe que daqui 
por diante venham ao 

conhecimento dos crisiiios, 
embora se encontrem fora do. te 

de Cristo, sao dotados de 
liberdade e niio devem ser 

privados dela, nem do dominio 
de SUM coisas; e ainda mais, 

que podem usar, possuir 
e gozar livremente desta 

liberdade e deste dominio, nem 
devem ser reduzidos d 

escravidiio; e que e irrito, 
nulo e de nenhum valor tudo 

quanta se [izer em qualquer 
tempo de ouir« forma». 

Primeira carta de Roma aos 
cristaos das Indias Ocidentais: 
bula Sublimis Deus do Papa 

Paulo III em 1537. 
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