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RESUMO

Fundada no ano de 1540, a Companhia de Jesus rápida e prontamente foi integrada 

no início da Idade Moderna no projecto expansionista português. Os interesses 

principais da Expansão Portuguesa eram sobretudo de ordem socio-económica, 

política e religiosa. Tratava-se, com efeito, de expandir o Império e a Fé. Assim, com 

o acordo de D. João III, em 1549 chegavam ao Brasil os primeiros jesuítas. O Brasil 

dividia-se em nove capitanias, com profundidade territorial, sendo que os portugueses 

começaram por implantar os seus núcleos populacionais ao longo da costa. Nessas 

povoações principais – as vilas – os Jesuítas estabeleceram-se geralmente no propósito 

de fundar igreja e residência. Porém, cedo se aperceberam que o modo mais eficaz 

de doutrinar as populações indígenas era reunindo-as em centros de missionação, as 

aldeias. Assim, próximo às vilas das capitanias, os Jesuítas começaram a organizar as 

primeiras aldeias, vindo mais tarde a estabelecer outras ao longo da costa das mesmas, 

em território ainda não controlado pela Coroa. A partir de Seiscentos, começaram 

uma segunda linha de ocupação, estabelecendo estruturas produtivas – fazendas de 

açúcar e de gado – em zonas consideradas à época como no limiar do sertão.  

A presente investigação aborda os principais assentamentos fundados e 

administrados pelos Jesuítas na capitania do Espírito Santo entre 1551 e 1759, 

focando o seu impacto crucial na ocupação, estruturação e desenvolvimento daquele 

território. Analisando e mapeando a presença dos Jesuítas na capitania, demonstra-se 

como o conjunto de assentamentos fundados constitui – tanto pela sua diversidade, 

como pelo seu funcionamento em rede – um sistema territorial de elevado interesse 

para a história da arquitectura e da paisagem. Focando esse sistema, destaca-se a sua 

notável subordinação de hierarquia administrativa, lógica relacional e adaptabilidade, 

factores conducentes à concretização pragmática da missão da Companhia de Jesus 

no território.
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ABSTRACT

Founded in 1540, the Society of Jesus was swiftly integrated in the Portuguese 

expansionist project of the Early Modern Age. The main interests of this expansionist 

project were of a socioeconomical, political and religious nature. Therefore, the project 

sought to expand both Empire and Faith. In 1549, with the approval of king D. João 

III, the first Jesuits arrived in the New World. Brazil was at that time divided into nine 

captaincies with territorial depth, and the Portuguese started by settling along the 

coast. Initially, the Jesuits established themselves in the main settlements - the towns 

(vilas) - usually with the objective of building a church and a residency. However, they 

soon realized that the most effective means of converting the Indigenous population 

was to assemble them in missionary centers - the villages (aldeias). Consequently, the 

Jesuits began organizing missionary villages in the captaincies, first near the towns 

and later on along coastal areas still beyond the effective control of the Portuguese 

crown. From the 1600s onwards, the Society began a second line of occupation, 

establishing productive centers - sugar and cattle farms ( fazendas) - in areas then 

considered to be close to the hinterland (sertão). 

The present research work looks at the main settlements created and administered 

by the Jesuits in the captaincy of Espírito Santo between 1551 and 1759, focusing 

on the impact that these settlements had on the occupation, structuring and 

development of that territory. By studying and mapping the Jesuits’ presence, we shall 

demonstrate how their settlements constituted - both due to their diversity and their 

network characteristics - a territorial system of significant interest for architectural 

and landscape history. In analyzing this system, we will highlight its hierarchic 

organization, relational nature and adaptability, factors that enabled the Society of 

Jesus to pragmatically accomplish its missionary objectives in the captaincy.
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“Os portugueses, e nomeadamente os Jesuítas, tiveram papel importante 

e pioneiro na ocupação do território brasileiro, a sua maior missão 

histórica […]. A exaltação dos valores cordiais e das formas concretas e 

sensíveis da religião, que no catolicismo tridentino pareceu representar 

uma exigência do esforço de reconquista espiritual e da propaganda da 

fé perante a ofensiva da Reforma, encontraram entre nós [brasileiros] 

um terreno de eleição”. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 

Companhia das Letras, São Paulo, 2004, p. 151.

“A acção dos Jesuítas no Brasil foi, de início, muito mais importante 

que a dos próprios colonos – papel comparável, senão mesmo mais 

importante, ao dos franciscanos no México que tinham, também, como 

fim específico a evangelização”. BAZIN, Germain. ĹArchitecture Religieuse 

Baroque au Bresil, D´Histoire et D´Artr Librairie Plon, Paris, 1956-58, p 4. 

“Quanto á Companhia de Jesus, respeitavel por tantos titulos, que deu 

ao mundo tantos talentos insignes e á igreja varios santos, instituição 

que, longe de ter infancia, começou logo varonilmente, justo é confessar 

que prestou ao Brazil grandes serviços; […]. Os seus serviços ao Brazil 

podem reduzir-se a tres: conversão de índios, educação da mocidade e 

construcção de alguns edificios publicos, que passaram a ser propriedade 

do Estado e foram destinados para igrejas parochiaes, para palacios do 

governo ou para academias d’instrucção”. VARNHAGEN, Francisco 

Adolfo de. História Geral do Brasil antes da sua separação e independência de 

Portugal, Vol. II, Rio de Janeiro, MLCCCLVII (1857), p. 202.
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INTRODUÇÃO

Durante o século XIX, a historiografia da presença da Companhia de Jesus na 

antiga capitania do Espírito Santo, ainda que presente nos estudos gerais relativos 

à Província, representava ainda uma parcela pouco significativa face aos restantes 

temas abordados. Somente a partir do século XX é que o tema começa a ser tratado 

de modo individualizado, ainda que, paralelamente, continuem a surgir estudos gerais 

sobre a capitania. Assim, se os primeiros estudos desse século começam por analisar, 

ainda que de modo sumário, os assentamentos dos Jesuítas de maior importância – 

destacando sobretudo os seus aspectos educacionais, quase sempre numa perspectiva 

de valorização do papel dos missionários no estabelecimento do sistema de ensino no 

Brasil – os estudos subsequentes abordam já os aspectos da forma da arquitectura. 

Em consequência, mantiveram-se à margem da historiografia temas directamente 

relacionados com o processo de ocupação, governo do espaço e domínio do território, 

permanecendo assim por conhecer os efectivos limites da extensão territorial 

ocupada pelos Jesuítas na antiga capitania do Espírito Santo entre 1551 e 1759. Estes 

temas suscitaram algumas questões pertinentes, como sejam, compreender: 1) Qual 

a trajetória institucional e características da Companhia de Jesus em Portugal e no 

Brasil? 2) Que assentamentos estabeleceram no Brasil e porquê, e qual a sua cronologia 

de fixação? 3) De que modo a interpretação que fizeram do território e do modo de 

habitar indígena contribuiu para o encontrar de soluções para o desafio que lhes havia 

sido proposto? 4) Como actuaram em situações onde o território estava já habitado 

pelas populações indígenas? 5) Como geriram o contacto e o confronto entre as 

diversas tribos que habitavam o litoral da capitania do Espírito Santo, algumas delas 

contrárias? 6) Que estratégia encontraram para, simultaneamente, evangelizar as 

populações indígenas e ocupar o território? 7) Se a diversidade dos assentamentos 

se traduziu tendencialmente numa hierarquia de subordinações e se sim, de que 

maneira? A todas estas questões a investigação propõe dar resposta, recorrendo à 

pesquisa da documentação histórica escrita, tanto primária como secundária, bem 

como à documentação iconográfica da época e actual, e também à elaboração de 

mapas e/ou diagramas interpretativos. Estes últimos são de especial relevância na 
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medida em que através deles se pretende ilustrar a diversidade de assentamentos 

que os Jesuítas estabeleceram, bem como perceber as subordinações de hierarquia 

que lhes atribuíram, tanto ao nível administrativo, como ao nível do espaço e do 

territótio; e, por fim, evidenciar a dimensão da sua acção missionária, para a qual se 

tornou imperativo ocupar, dominar e defender o território.

A investigação organiza-se em três partes – “A Companhia de Jesus: contextualização 

e hierarquia”, “Os Jesuítas no Brasil” e “O sistema territorial”, respectivamente. 

A primeira parte – “A Companhia de Jesus: contextualização e hierarquia” – é 

uma breve introdução histórica que fornece os indispensáveis enquadramentos para 

a compreensão do contexto em que surge a Companhia de Jesus e para o modo 

como se organizava. Serão, assim, focados sobretudo os períodos de Fundação da 

Companhia de Jesus e das duas Congregações Gerais (1558 e 1565), que determinaram 

as principais directivas para o seu modus operandi. 

A segunda parte – “Os Jesuítas no Brasil” – pretendendo reunir os argumentos para 

a fundamentação da hipótese proposta e que deu título à investigação, é a exposição 

e análise do modo de habitar das populações indígenas à chegada dos Jesuítas, bem 

como dos assentamentos que estes últimos estabeleceram durante os dois séculos da 

sua presença.

E, por fim, a terceira parte – “O sistema territorial” – organizada em duas partes 

é, por um lado, a análise individual dos assentamentos jesuítas ainda existentes 

no Espírito Santo, no sentido de, com o tratamento dos casos e a correspondente 

sistematização da informação desenhada, se efectuar comparações a partir das quais 

se estabelecerão relações e hierarquias. Por outro lado, é a explanação dos argumentos 

propostos que fundamentam a hipótese relativamente à especificidade do sistema 

hierarquizado da rede de assentamentos jesuítas implantados no Espírito Santo. 

Por último, as considerações finais sintetizam os aspectos mais marcantes do 

sistema territorial implementado pela Companhia de Jesus na antiga capitania do 

Espírito Santo, o principal contributo desta investigação para a história da arquitectura 

e do território. 
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Problema e principal contributo

“Em Portugal nos não querem dar gente para o Brasil, e esta christandade, e nossa colonia 

assenta da Campanhã e não convem serem todos como de presente são, muito modernos, 

sem terem huma pessoa de autoridade que os governe”1.

 

“[O]s assentamentos jesuítas [no Brasil] eram o elemento decisivo para a criação de núcleos 

povoados e fortes e os únicos com capacidade de prender e fixar moradores”2.

No âmbito das missões jesuítas e das suas concretizações no período da Expansão, 

os assentamentos construídos no Brasil foram escolhidos como matéria de estudo por 

serem de uma grande diversidade, isto por um lado. Por outro lado, por terem sido 

implantados em posição geográfica estratégica – num período em que nada, ou quase 

nada, de perene existia sobre o território – seguindo subordinações de hierarquia, no 

sentido de a Companhia de Jesus melhor ocupar, governar e dominar o território e as 

suas populações. Essas subordinações de hierarquia permitiram que operassem em 

sistema e possibilitou a existência de uma rede de ligações de expressão territorial – a 

evidência do reconhecimento do poder jesuíta sobre o território, as suas populações 

e a paisagem.

Intimamente ligados à Expansão Portuguesa e à sua específica cultura do território, 

estes assentamentos são, assim, notáveis não só por significarem a presença maior 

do tempo antigo, mas sobretudo por fazerem parte do complexo sistema territorial 

construído pelos Jesuítas ao longo dos séculos XVI e XVIII – assentamentos de grande 

presença, com quase quinhentos anos de história e cuja rede de ligações permanece 

por conhecer. Trata-se, assim, de recuperar a história do território e da paisagem 

construída pelos Jesuítas, numa perspectiva de reivindicar para a contemporaneidade 

a noção de perenidade e de permanência histórica, aceitando e defendendo “o passado 

cultural como elemento insubstituível e indispensável para a construção do futuro”3. 

1 ARSI – “ Carta do Padre Inácio Tholosa, de lo Collegio de la Baya a 5 de Setiembre de 1600, para o Geral Cláudio 
Acquaviva”, Brasiliae 3-1, fl. 280. 
2 LEITE, Serafim. As primeiras escolas do Brasil, Conferência no Instituto de Educação, Rio de Janeiro no dia 7 de maio de 
1934, Edições da Academia Brasileira, 1934, p. 19.
3 COSTA, Alexandre Alves. Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, Porto, 1995, p. 62.
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E é nesse sentido que nos interessa perceber o passado – para planear o futuro – e 

porque se entende que portugueses e brasileiros, numa “partilha comum dos [seus] 

diferentes passados”4, devem assegurar a identificação, valorização e a transmissão às 

gerações futuras desse sistema territorial. Com isto, não se tenciona apresentar uma 

solução para as contradições, oposições e rupturas que caracterizam o território actual 

do Estado do Espírito Santo, mas tão-só reencontrar a experiência primeira da forma 

do território e da paisagem – quer através dos vestígios arquitectónicos deixados 

pelos Jesuítas, quer através da identificação e estabelecimento de outros vestígios, 

invisíveis, porém decisivos: a hierarquia, administrativa e territorial, existente entre 

os diversos assentamentos.

A opção pelo Brasil prende-se com o facto de ter sido o território que proporcionou 

uma oportunidade e uma diferença fundamental no modo de actuar da Companhia 

de Jesus relativamente a qualquer outra zona da Expansão Portuguesa. Um extenso 

território não urbanizado, onde as povoações indígenas, pelas suas características 

inerentes, pareciam não haver deixado qualquer marca – não se fixavam por muito 

tempo nos lugares e as vilas existentes, iniciadas pelos portugueses, eram ainda muito 

incipientes. O Brasil surge assim para os Jesuítas, em início de acção missionária, 

como o campo ideal para a experimentação. Para além disso, não havia por parte 

do Padre Geral em Roma um projecto definido à partida, considerando que nesse 

período estava ainda a estruturar e a organizar o seu modus procedendi à escala mundial. 

Dentro do Brasil, elege-se como objecto de estudo a capitania do Espírito Santo, 

uma das primiera regiões onde os Jesuítas ensaiaram um sistema de ocupação 

territorial, a partir de 1551, e onde subsistem alguns dos conjuntos arquitectónicos 

mais significativos desse período. É também uma das capitanias menos abordada na 

historiografia da presença Jesuíta no Brasil5. Como exemplos representativos, aborda-

se um colégio, quatro aldeias, um engenho e uma fazenda – os sete assentamentos 

que subsistiram até à actualidade, apesar de intervenções e/ou alterações. 

4 ARAÚJO, Renata. “Influência, origem, matriz”. In Património de Influência Portuguesa: modos de olhar, ROSSA, Walter & 
RIBEIRO, Margarida Calafate (org.). Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015, p. 61.
5 “Os livros sobre a História do Brasil, publicados no século XIX e na primeira metade do século XX, quase sempre 
deixaram de lado as Capitanias do Sul.” In REIS-FILHO, Nestor Goulart. As minas de ouro e formação das Capitanias do Sul, 
1º Edição, Via das Artes, São Paulo, 2013, p. 41. 
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O Colégio de São Tiago, implantado na Vila de Victoria, por ter sido a primeira 

construção jesuíta na capitania, é o primeiro caso a ser analisado. Seguem-se, as 

aldeias, abordadas por ordem cronológica de fundação e, por fim, o engenho e a 

fazenda. Cada um dos casos é analisado individualmente, de modo a melhor se 

compreender como funcionavam e integravam dentro do sistema territorial. Esta 

análise individual vai ainda permitir, por um lado, clarificar acerca da evidência da 

ocupação e formação do território brasileiro com grande contributo por parte do 

sistema territorial implementado pelos Jesuítas. Por outro lado, pensar o território e 

a paisagem no contexto particular da época em que foram construídos – pensados 

como elementos de um sistema – e na contemporaneidade – onde a sua presença, 

apesar de marcante e algumas vezes estruturante, não deixa transparecer o seu papel 

numa rede de ligações e sistema hierárquico territorial. No entanto, e pretendendo-

se fazer uma exposição precisa, a investigação tem início na abordagem das pré-

existências à chegada dos Jesuítas, isto é, as formas de ‘habitar’ e o modo de organizar 

no espaço das populações indígenas. Isto no sentido de tentar apurar acerca dos seus 

contributos e/ou influências na concretização dos propósitos jesuítas.

O principal contributo desta investigação será, assim, demonstrar a estrutura, 

hierarquia e funcionamento do sistema territorial desenvolvido e implementado pelos 

jesuítas na capitania do Espírito Santo. Um contributo que se considera fundamental 

na área da investigação, não só pela novidade disciplinar, como também pela linha 

de investigação que cria ao possibilitar testar a aplicação do mesmo método a outras 

capitanias, ou territórios da Expansão Portuguesa.
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Notas para o estado da arte

No âmbito dos assentamentos jesuítas construídos no Brasil durante o período 

colonial, o tema da investigação tem por base uma diversidade de autores que desde 

meados do século XX à actualidade, nas mais diversas áreas, têm vindo a realizar 

textos que dizem respeito à perenidade, permanência histórica e identidade de 

memória desses assentamentos, bem como a sua importância para a construção do 

território brasileiro. A diversidade de textos existentes constitui assim um incentivo 

para o iniciar da investigação, bem como lhe confere a abrangência e pertinência 

necessárias, fundamental para a reflexão e o debate em torno dos assentamentos 

jesuítas no Brasil e para a possibilidade em que esta investigação os coloca. Importa, 

no entanto, notar que grande parte dos textos abaixo citados correspondem aos 

primeiros anos do século XX, podendo, por isso, a leitura crítica dos seus autores 

ter sido de algum modo influenciada pelos ideais político-sociais vigentes à época. 

Num grupo diferente, e já com menos compromissos ideológicos, enquandram-se os 

textos de Renata Araújo, José Pessôa, Rosana Najjar,  Maria Ochi Flexor, e Eduardo 

Hoornaert.

Assim, de acordo com uma leitura geral, aceitam-se as afirmações de Renata 

Araújo para quem, “a base sobre a qual se sustentou a ideia do Brasil foi o território 

[…] a identificação de um espaço […] que desde o início tinha atributos de 

identificação claramente territoriais”6. E acrescenta, “os Jesuítas, […] avançando com 

o reconhecimento e ocupação das áreas do interior [fizeram com que], o território […] 

passasse a ser explorado”7; e de Sérgio Buarque de Holanda, para quem “na América 

Portuguesa a obra dos Jesuítas foi uma rara e milagrosa exceção”8. Isto porque, “ao 

lado do prodígio monstruoso de vontade e de inteligência que constituiu essa obra, e 

do que também aspirou a ser a colonização espanhola, o empreendimento de Portugal 

parece tímido e mal aparelhado para vencer”9. Ainda segundo o autor, “foram os 

6 Renata Araújo tem significativa investigação ácerca dos território de Maranhão, Grão-Pará e Mato Grosso, tendo 
coordenado o volume da “América do Sul” da obra Património de Origem Portuguesa no Mundo - Arquitectura e Urbanismo, 
publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian (ARAÚJO, Renata Malcher de. A urbanização de Mato Grosso no século 
XVIII. Discurso e método. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2000, p. 585). 
7 ARAÚJO, Renata Malcher de. A urbanização de Mato Grosso no século XVIII. Discurso e método. Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2000, p. 590. 
8 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, Companhia das Letras, São Paulo, [1936] 2004, p. 98.
9 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, Companhia das Letras, São Paulo, [1936] 2004, p. 98.
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Jesuítas que [no Brasil] representaram, melhor de que ninguém, esse princípio da 

disciplina pela obediência. [Um…] prodígio de racionalizações que conseguiram os 

padres da Companhia de Jesus em suas missões”10. Na mesma linha de pensamento 

estão Jaime Cortesão e John Bury. Para o primeiro, “os Jesuítas foram os grandes 

construtores do Brasil, alicerçando alguns dos mais pesados e seguros blocos de que 

se formou o povo brasileiro”11. Enquanto para o segundo, “como missionários e 

educadores, os Jesuítas acabaram por ser os mais empreendedores entre as primeiras 

construções do Brasil, tornando-se nos principais expoentes do desenvolvimento da 

arte e da arquitectura durante os dois primeiros séculos da colonização”12. Também 

para Germain Bazin, “aos Jesuítas se deve o início da construção com materiais 

duráveis, tendo sido depois imitados pelas outras ordens”. E acrescenta, “desde o 

final do século XVI que começam a construir em pedra e cal”13. 

Para os autores do século XXI, como Eduardo Hoornaert: “os Jesuítas mostraram 

ser os únicos capazes de encarar as tarefas que a nova situação mundial, a latino-

americana, impunha”14. Na mesma linha de pensamento estão Maria Ochi Flexor e 

Rosana Najjar. Para a primeira, “os Jesuítas foram dos personagens mais significativos 

como fator de povoamento [do Brasil], nos segundos primeiros séculos e até meados 

do século XVIII”15. Enquanto para a segunda, “os testemunhos dos primeiros 

momentos de colonização devem-se à arquitectura dos Jesuítas”16. José Pessôa vai 

mais além, afirmando ter sido, “a actividade das missões religiosas um importante 

contributo e consolidação da rede de cidades [no Brasil]”. E acrescenta, “os Jesuítas 

[…] fundaram aldeias ao longo de todo o litoral, sendo também os primeiros a 

penetrar no planalto interno”17.

10 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, Companhia das Letras, São Paulo, [1936] 2004, p. 39.
11 CORTESÃO, Jaime. A Colonização do Brasil, Portugália Editora, Lisboa, 1969, pp. 137 e seguintes.
12 BURY, John. “A Arquitectura Jesuíta no Brasil”, In Arquitectura e Arte no Brasil Colonial, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional / Monumenta, Brasília, [1950] 2006, p. 64.
13 BAZIN, Germain. ĹArchitecture Religieuse Baroque au Bresil, Éd. D´Histoire et D´Artr Librairie Plon, Paris, 1956-58, p. 
45. 
14 HOORNAERT, Eduardo; AZZI, Riolando; GRIJP, Klaus Van Der; BROD, Benno. História da Igreja no Brasil, Edições 
paulinas, Petrópolis, [1977] 1992, p. 47.
15 FLEXOR, Maria Helena Ochi. “Os Terreiros das Aldeias Indígenas Jesuítas”, IX Seminário de História da Cidade e do 
Urbanismo, São Paulo, 4 a 6 de Setembro de 2006, p. 2.
16 NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de três 
igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, Jan - Abril 2011, p. 75.
17 PESSÔA, José. “Em tudo semelhante em nada parecido: modelos e modos de urbanização na América Portuguesa”, 
Revista Oceanos – nº 41, Lisboa, 2000, p. 73.
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No âmbito de uma leitura mais específica e focada na antiga capitania do Espírito 

Santo, concorda-se com a afirmação de Heribaldo Balestrero para quem, “os Jesuítas 

tiveram um papel importante em todo o território brasileiro, fundando alguns dos 

núcleos mais antigos do Espírito Santo, como as cidades de Anchieta e Guarapari”18; 

e de Germain Bazin, para quem “os edifícios mais antigos do Brasil estão nos actuais 

Estados de São Salvador da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e 

Olinda”19. Na mesma linha de pensamento está John Bury que afirma, “as igrejas dos 

Jesuítas que no Brasil sobreviveram à derrocada de 1759 e ao abandono que se seguiu 

são monumentos de pequena dimensão, em geral os mais antigos, e encontram-se nos 

actuais estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, incluindo as igrejas das 

fazendas da Companhia e das aldeias indígenas”20. 

Nuno Grande levanta a questão da importância da perenidade e identidade de 

memória da arquitectura jesuíta construída no Brasil durante o período colonial: “os 

bens da Companhia de Jesus foram o património que serviu de matriz urbana e 

arquitectónica de algumas das mais importantes obras do século XVIII”21. Importante 

contributo também para a sequência desse discurso é a afirmação de Lúcio Costa para 

quem, “grande parte das obras arquitectónicas dos Jesuítas representa o que Brasil 

tem de mais antigo”22. 

A condição actual da permanência histórica e identidade de memória dos 

assentamentos jesuítas no Brasil são, porém, contestados por Frei Basílio Rower, O. 

F. M. e John Bury. Para o primeiro, “depois da expulsão dos Jesuítas do Espírito 

18 BALESTRERO, Heribaldo Lopes. http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/631/. O autor refere-se especificamente 
às antigas aldeias Jesuítas de Reritiba e de Guarapari.
19 BAZIN, Germain. ĹArchitecture Religieuse Baroque au Bresil, Éditions D´Histoire et D´Artr Librairie Plon, Paris, 1956-
58, pp. 45-46. No caso do Espírito Santo o autor esta-se a referir aos conjuntos arquitectónicos das antigas aldeias de 
Reritiba e dos Reis Magos.
20 BURY, John. “A Arquitectura Jesuíta no Brasil”, In Arquitectura e Arte no Brasil Colonial, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Brasília, [1960] 2006, p. 68.
21 GRANDE, Nuno. O Verdadeiro Mapa do Universo, Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, 2002, pp. 72-74. O autor refere-se, sobretudo, às aldeias Jesuítas que a partir da segunda metade do século 
XVIII, aquando da expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, foram elevadas à categoria de Vila. Essa elevação implicava 
a sujeição da antiga aldeia jesuíta a um plano de intervenção que se traduzia na ortogonalidade de ruas e quarteirões. 
No Espírito Santo, a intervenção do Marquês de Pombal incidiu sobre as antigas aldeias de Guarapari, Reritiba e Reis 
Magos, actuais cidades de Guarapari, Anchieta, e Vila Nova Almeida, respectivamente. O plano estratégico do Marquês 
de Pombal de fundação de Vilas deu prioridade às antigas Aldeias Jesuítas, mas incluiu também algumas Fazendas e 
Engenhos. Como foi o caso, no Espírito Santo, do Engenho de Araçatiba, actual Vila de Araçatiba.
22 COSTA, Lúcio. “A arquitetura dos Jesuítas no Brasil”, Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional – nº 
5, Rio de Janeiro, 1941, pp. 105-169. O arquitecto refere-se, no caso do Espírio Santo, ao conjunto (Igreja e Residência) 
dos Reis Magos e as Igrejas de Nossa Senhora da Conceição, de Nossa Senhora da Assunção e de São João Baptista, nas 
antigas Aldeias Jesuítas dos Reis Magos, Guarapari, Reritiba e de São João, respectivamente.
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Santo, os franciscanos aceitaram algumas localidades: Itapoca, Campos e Macaé”23. 

Enquanto para o segundo, “grande parte da arquitectura dos Jesuítas arruinou-se por 

negligência, sendo uma perda lastimável para o património brasileiro”24. 

Dentro deste contexto, e tendo consciência de que se vive um tempo no qual 

as permanências e identidades de memória, num âmbito cada vez mais amplo, se 

tornam mais distintas e singulares, espera-se que a leitura desta investigação – através 

da divulgação da hierarquia, administrativa e territorial, existente entre os diversos 

assentamentos jesuítas na antiga capitania do Espírito Santo – contribua para abordar 

valores do passado que urge (re)conhecer e divulgar, para valorizar e salvaguardar.

Método e estrutura

Os assentamentos jesuítas abordados na investigação são aqueles que pela acção 

dos órgãos estatais de protecção do Património Cultural, nomeadamente o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)25, subsistiram até aos dias 

de hoje, apesar das profundas alterações de que foram alvo por parte do próprio 

IPHAN. Assim, a partir deles, e com o que se sabe ter havido, pensar-se-à (um)a 

hipótese para demonstrar a estrutura, organização e hierarquia do sistema territorial 

implementado pelos Jesuítas na antiga capitania do Espírito Santo. 

A investigação teve início na observação contemporânea dos assentamentos 

jesuítas para conhecer e registar o que ficou da passagem do tempo. Porém, e sendo 

a observação in loco insuficiente para o que se propõe – devido à impossibilidade de 

abordar e reflectir sobre as obras do passado sem procurar compreender o contexto 

em que foram sendo construídas – para a reconstituição da construção do sistema 

territorial implementado pelos Jesuítas teve-se como recurso, indispensável, os 

testemunhos iconográficos, nomeadamente cartográficos e fotográficos, os registos 

escritos, nomeadamente os de época, e historiográficos, isto é, as fontes primárias e 

23 ROWER, Basílio Frei, O. F. M. Páginas de História Franciscana no Brasil, 2º edição revista e aumentada, Editora Vozes 
Ltda., Rio de Janeiro, 1957, p. 41. Nota: Itapoca, Campos e Macaé, eram antigas fazendas jesuítas.
24 BURY, John. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, [1960] 
2006, p. 68.
25 Criado em 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), então denominado de Secretaria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) foi o responsável pela defesa e classificação de grande parte dos 
assentamentos da Companhia de Jesus em todo o Brasil.
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as referências secundárias. Todos estes elementos foram detalhadamente analisados, 

no sentido de retomar alguns aspectos pouco evidenciados pelos historiadores. Esses 

aspectos dizem respeito sobretudo ao estudo aprofundado dos casos, e da construção 

do sistema territorial e administartivo estabelecido pelos Jesuítas. 

Tanto as fontes primárias, como as referências secundárias, mencionadas ao 

longo do texto e que foram cruciais para o desenvolvimento da investigação, foram 

organizadas cronologicamente – por século. Excepcionalmente, para as referências 

secundárias relativas ao século XXI, no sentido de mais claramente as organizar, a 

ordem cronológica deu por vezes lugar à ordem temática e geográfica. Tanto para as 

fontes primárias, como para as referências secundárias efectuaram-se tabelas síntese 

– identificadas por anexo I, II, II, IV, V, e VI –, nas quais se faz uma breve nota 

biográfica do autor e se expõe a organização temática da obra em causa. Para além 

disso, realizaram-se também duas tabelas síntese gerais: a primeira, compreendendo 

os séculos XVI a XIX, e a segunda, os séculos XX e XXI. Para a primeira tabela 

síntese (séculos XVI a XIX), no sentido de evidenciar as fontes que, sendo primárias, 

também poderiam ser consideradas secundárias – na medida em que focam não apenas 

o tempo presente, mas também os que o antecederam – identificam-se os períodos 

temporais que cada obra aborda; para a segunda, por compreender os séculos XX 

e XXI, onde as temáticas abordadas são cada vez mais específicas e, por isso, mais 

facilmente identificado o período cronológico em análise – normalmente referido no 

título – prescindiu-se de identificar os períodos temporais abordados em cada obra. De 

notar, porém, que algumas das fontes primárias e referências secundárias consultadas, 

que se revelaram também fundamentais para a investigação, não foram integradas no 

capítulo referente às fontes escritas pelo facto de dizerem respeito concretamente ao 

caso de Portugal e da Europa. Desses autores são de destacar, Balthazar Tellez S.J.26, 

Francisco Rodrigues S. J.27 e John O`Molley28. 

26 TELLEZ, Balthazar, S. J. Chronica da Companhia de Jesu, na Provincia de Portugal; e do que fizeram, nas conquistas d`este Reyno, 
os Religiosos, que na mesma Provincia entraram, nos anos em que viveo S. Inácio de Loyola, nosso Fundador. F. 3677 e  F. 3678 (BNP).
27 RODRIGUES, Francisco S. J. [na.1875-flc.1956]. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, IV Tomos, 
Apostolado da Imprensa, Porto, 1931-1950.
28 O´MALLEY, John W., S. J. (na. 1927). Los Primeros Jesuitas, Ediciones Mensajero – Sal Terrae, Bilbao, 1995 & O´MALLEY, 
John W., S. J.; BAILEY, Gauvin Alexander; HARRIS, Steven J.; and KENNEDY, Frank, S. J. (Edited by), The Jesuits: 
Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1999.
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O capítulo relativo às referências secundárias tem início com uma breve introdução 

à Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), posterior 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pelo facto de 

ter sido o responsável pelas primeiras publicações referentes aos assentamentos/

construções jesuítas em todo o Brasil, numa revista que criou para o efeito. 

Para as fontes iconográficas, foi efectuado um cronograma no sentido de informar 

acerca da sua origem, bem como clarificar e diferenciar acerca da diversidade de 

escalas – território, assentamento e edifício. Destas, fazem também parte as fotografias 

tiradas pela autora em Janeiro de 2018, no âmbito do trabalho de campo. 

Quer as tabelas síntese das fontes primárias e referências secundárias, quer o 

esquema síntese das fontes iconográficas vão ainda permitir dar a conhecer a quantidade 

e diversidade de informação e documentação existente – desde correspondência, 

escritos vários, cartografia, desenhos originais, fotografias e registos avulso – que foi 

necessário encontrar nos diversos arquivos e cruzar para a reconstituição do sistema 

territorial implementado e desenvolvido pelos Jesuítas na antiga capitania do Espírito 

Santo. Um exercício laborioso que, por isso mesmo, poderá ter produzido algumas 

lacunas.

Fontes primárias e referências secundárias

Documentos escritos:

1) Correspondência epistolar dos séculos XVI-XVIII e outros documentos dos 

séculos XVI-XIX

Como método de trabalho inicial, valorizou-se sobretudo a realização da 

pesquisa de fontes documentais, manuscritas e impressas. Em Lisboa, na sede da 

revista “Brotéria”, pesquisou-se o fundo “Brasiliae”, cujos documentos originais 
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se encontram no “Archivum Romanum Societatis Iesu”29 (ARSI), o arquivo mais 

importante de documentação Jesuíta. No Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), 

nomeadamente o Projecto Resgate30 e cartografia dos séculos XVIII e XIX relativa ao 

Colégio de São Tiago e às aldeias de Guarapari e Reritiba, assentamentos jesuítas 

pertencentes à antiga capitania do Espírito Santo; no Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo (ANTT), o Armário Jesuítico e o Cartório dos Jesuítas, que contem sobretudo 

documentos dos Procuradores do Colégio de Santo Antão, e documentos vários, 

incluindo inventários, estatísticas para a plantação de açúcar, informação sobre os 

escravos, doações, correspondência, entre outros; na Biblioteca Nacional de Portugal 

(BNP), a Sala dos Reservados – onde se encontra a Colecção Pombalina – que contém 

documentos sobre a Vice-Província do Maranhão e a Província de Portugal, que 

contém documentos relativos à Província do Brasil e à Vice-Província do Maranhão 

nos séculos XVII e XVIII; na Biblioteca da Ajuda (BA), que contém alguma 

correspondência jesuíta, mas sobretudo correspondência oficial, nomeadamente 

régia, dos séculos XVII e XVIII; na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa 

29 Grande parte daquilo de que hoje se conhece, e sabe, encontra-se nos Arquivos da Companhia de Jesus em Roma, 
nomeadamente o Archivium Romanum Societatis Iesu (ARSI), graças à dependência existente das Províncias e Assistências 
face ao Governo Geral, sediado em Roma que impunha o envio regular de cartas. Assim, o ARSI é o arquivo que 
contém a maior quantidade de documentos/ cartas referentes às fundações dos Jesuítas em todo o mundo, tanto no 
que respeita ao estabelecimento das fundações, como aos projectos de construção, uma vez que nada era feito sem 
a autorização do Geral. Isto é, tudo era sujeito a Roma e nenhuma construção, pelo menos em princípio, podia ser 
executada sem a sua aprovação. Por essa razão, no arquivo romano existem maiores possibilidades de obter informações 
mais detalhadas relacionadas com a construção, os altares ou mesmo a confecção das imagens. No que diz respeito à 
construção, pode encontrar-se para o mesmo edifício, variações de uma mesma planta. Ressalva-se, porém, o facto, de 
estas informações não estarem condensadas nem organizadas. Mas, quando encontradas estão geralmente nas “cartas 
anuais” ou nas “relações dos visitadores”. As primeiras, eram as cartas que os Superiores de cada fundação jesuíta 
[Colégios e Residências] deveriam trocar entre si, nas quais teriam de descrever o que em cada uma delas se passava. 
Essas cartas, escritas pelo período de um ano, eram reunidas no final do ano pelo Padre Provincial, preferencialmente, 
mas poderia ser um outro Padre ou Irmão, que nesse momento deveria estar no Colégio da Bahia, para as ler e redigir 
nova carta, onde resumiria o mais importante de cada uma delas. A carta redigida pelo Provincial, denominada de “carta 
annua” deveria, posteriormente, ser enviada ao Padre Provincial de Portugal e ao Geral, em Roma. As segundas, eram 
descrições dos Padres Visitadores que tinham como função, entre outras, visitar e relatar a situação e o andamento das 
fundações Jesuítas, nomeadamente as Aldeias.
30 O Projecto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco (Projeto Resgate) foi criado institucionalmente, 
em 1995, através do protocolo assinado entre as autoridades portuguesas e brasileiras no âmbito da Comissão Bilateral 
Luso-Brasileira de Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental (COLUSO). Tem como objetivo principal 
disponibilizar documentos históricos relativos à História do Brasil existentes em arquivos de outros países, sobretudo 
Portugal, mas também países europeus com os quais o Brasil tem uma história. Esta iniciativa teve, entre seus fundamentos, 
a resolução no 4212, de 1974, da UNESCO, que convidou os seus Estados membros “a examinar favoravelmente a 
possibilidade de transferir as informações contidas nos documentos provenientes de arquivos constituídos no território 
de outros países ou se referindo à sua História”. E considerou “patrimônio comum” os documentos do passado de dois 
países ligados anteriormente pelos laços de colonialismo. Desde 1996 que o Ministério da Cultura coordena o Projecto 
Resgate, iniciativa bilateral Portugal/Brasil conduzida no contexto das comemorações dos 500 anos do Descobrimento. 
Assim, aproximadamente 340.000 documentos (perto de três milhões de páginas manuscritas) relativos a 18 antigas 
capitanias do Brasil, depositados no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (AHU), foram descritos, classificados, 
microfilmados e digitalizados. 
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(BACL), que contém a Série Azul de Manuscritos e a Série Vermelha de Manuscritos. Esta 

colecção representa uma variedade de manuscritos, que inclui documentos referentes 

aos Governadores e Vice-Reis que serviram no Brasil, documentos jesuítas sobre os 

engenhos, e sobre a Vice-Província do Maranhão, nomeadamente documentos do 

Padre António Vieira. Em Évora, na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora 

(BPADE), o Catálogo Cunha Rivara, que contém documentos vários relativos ao Brasil 

entre os séculos XVII e XVIII, onde se inclui alguma correspondência jesuíta. E em 

Coimbra, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC), os Catálogos dos 

manuscritos, que contêm uma extensa colecção de livros de cartas – algumas das quais 

fornecem informação importante sobre os Jesuítas no que diz respeito à disputa sobre 

a posse de terras, o pagamento de dízimos e a ambicionada autonomia relativamente à 

jurisdição dos bispos do Brasil.  No Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional (BNRJ) e o 

Instituto Histôrico e Geográfico do Brasil (IHGB), que contém documentos relativos 

sobretudo à Província do Brasil e à Vice-Província do Maranhão entre os séculos 

XVI e XVIII. Mas também o Arquivo Central do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (ACIPHAN) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional do Espírito Santo (IPHAN-ES) que contêm todo o acervo relativo ao 

processo de tombamento dos conjuntos arquitectónicos dos Jesuítas.

Estas fontes documentais revelaram-se fundamentais sobretudo para compreender 

como era observados e caracterizados o território, a paisagem e os assentamentos 

jesuítas no passado. Para compreender o modo como estes acontecimentos eram 

apreendidos nas suas diversas e específicas cronologias, dos documentos escritos 

foram consultados os textos de época – fontes escritas, crónicas, relatos e documentos 

vários. Destes, tiveram especial relevância a correspondência oficial portuguesa e 

brasileira e, sobretudo, a correspondência epistolar31, isto é, as cartas trocadas entre os 

membros da Companhia de Jesus – uma obrigatoriedade imposta pelo Padre Geral, 

conforme revela carta do Padre José de Anchieta enviada ao Padre Geral, em 1560, e 

carta do Padre António Vieira enviada ao Rei de Portugal, em 1655, respectivamente.

31 O desenvolvimento do estudo assentou, sobretudo, na documentação primária, nomeadamente as cartas jesuítas na 
posse do “Archivum Romanum Societatis Iesu”, grande parte das quais ainda inédita. Apesar de algumas delas terem 
sido transcritas por Serafim Leite, a selecção da autora recaiu sobretudo em três missionários: Manoel da Nóbrega, José 
de Anchieta e António Vieira.
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“Pelas suas cartas, que há pouco nos chegaram ás mãos vimos, Reverendo Padre em Cristo, 

que desejais que escrevamos acerca do que suceder comnosco que seja digno de admiração 

ou desconhecido nessa parte do mundo. Conformando-me com tão salutar mandado, 

cumprirei diligentemente, quanto me for possível, a prescrita obrigação”32.

“Estas são, Senhor, as obras, e os lugares em que ficamos ao presente ocupados os Religiosos 

da Companhia, que nesta Missão nos achamos, os quaes somos por todos vinte, e de dous 

em dous estamos divididos por onde o pede a mayor necessidade”33. 

De entre estas destacam-se as cartas annua, isto é, as cartas que o Reitor do colégio 

de cada capitania, deveria enviar para o Provincial na Bahia, informando acerca de 

assentamentos fundados, de missionários em actividae, e de populações indígenas 

convertidas.

“Aya en cada Collegio y Residencia alguno que tenga cuidado de preguntar a los Padres cada 

Sabado, y notar en [ilegível] las cosas notables y de edifficacion [...], quantas comuniones, 

confessiones, baptismo, casamentos [...], y en el fin de cada més mostraya al Superior las que 

tiene notado para que el las aprueve, y de cada Collegio se embiará a los otros en el mes de 

Deziembre o antes, [...] una carta annua de las cosas de edificacion, y de la misma manera 

cada três meses escrivan los Superiores de las Aldeas y Residencias a los Collegios o casas 

a que estuvieren subordinados. Quando al cabo del año el Padre Provincial no estuviere en 

el Collegio de la Baya el Padre Rector mandara hazer una carta annua de toda la Província 

y embiarla ao Padre Provincial de Portugal y iuntamiente hara los apuntamientos en latin y 

embiaralos a Roma por los próximos navios y los três lados embiara al Padre Provincial”34. 

“Logo no principio do año se nomeara hum Padre ou hum Irmão que escrever mais apto 

pera ir compondo a carta anua ao qual se entreguem todas as cartas em que viessem cousas 

de edificação. E no mesmo dia, ou no seguinte em que acontecer alguma cousa digna de 

se escrever, a escrevera al longo em hum caderno que pera isto terá, e cada mes mostrara 

ao Superior, o que assi tiver escrito, e no cabo do anno aiuntara todas as anuas dos outros 

colégios, e de todas fara a carta geral”35.

32 ANCHIETA, José de. S. J. “Carta do Padre José de Anchieta ao Padre Geral Diego Lainez, em Roma, de São Vicente 
em Maio de 1560”, In Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões (1554-1594), Editora Itatiaia Limitada, Editora da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988. p. 113.
33 BACL – “Carta que escreveo o Padre Antonio Vieira a El-Rei Dom João IV, dando-lhe conta do estado das Missoens 
do Pará, e Maranhão, e pedindo-lhe conserve as leys da liberdade dos Indios, que o dito Padre veyo da sua Missão buscar 
ao Reyno, tornando outra vez a voltar para ella. Pará, 8 de Dezembro, de 1655”, In Várias obras do Padre António Vieira, 
Tomo VII. Cód. 446. Fls. 193v-194v. 
34 ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Provincia del Brasil de algunas cosas que el Padre Christoval de 
Gouvea Visitador ordeno en ella el año de 1586”, Brasiliae 2, fls. 141 e 141v. 
35 ARSI – “O que pareceo ao Padre Visitador Christovão de Gouvea ordenar na visita deste Collegio da Baya. 1º de 
Janeiro de 1589. Veo confirmado pelo Padre Geral”, Brasiliae 2, fl. 149. 
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Escritas pelo período de um ano, as cartas annua eram no final de cada ano reunidas 

no Colégio da Bahia, onde o Padre Provincial efectuava a leitura de cada uma no 

propósito de redigir ‘nova’ carta, na qual deveria resumir os assuntos que de maior 

importância achasse sobre cada capitania. A ‘nova’ carta, que recebia também o nome 

de carta annua, era finalmente enviada para o Reino, para o Padre Provincial, e para 

Roma, para o Padre Geral. De entre as cartas selecionadas para análise, foi dada especial 

atenção àquelas que do Brasil foram enviadas para o Reino, sobretudo para os colégios 

de Coimbra e de Lisboa, e para a Corte, bem como as que do Reino foram enviadas 

para a Brasil, para as várias capitanias. Considerando a posição privilegiada de Roma, 

enquanto sede da hierarquia da Companhia de Jesus, foram igualmente selecionadas 

para análise as cartas e documentos vários referentes àqueles que desempenharam a 

função de Padre Geral, nomeadamente a documentação que diz respeito ao Brasil: 

Inácio de Loyola (1491-1556), desde a fundação até à data da sua morte; Diego Lainez 

(1512-1565) de 1558 a 1565; Francisco de Borja (1510-1572) de 1565 a 1572; Everardo 

Mercuriano (1514-1580) de 1572 a 1580; e Cláudio Acquaviva (1543-1615) de 1581 a 

1615. O período cronológico dessas cartas e documentos compreende sobretudo o 

século XVI e a primeira década do século XVII, por dizerem respeito aos primeiros 

anos, isto é, o início da missão. São cartas e documentos que revelam, por isso, as 

opções de acção e decisão dos missionários, bem como o seu posicionamento, muitas 

vezes contrário ao da administração central da Companhia, e do Reino.  

Das fontes primárias, são de referir a colecção do epistolário jesuíta e não jesuíta 

relativo ao século XVI existente em Portugal, Espanha e Brasil, a começar pela 

importante documentação de Inácio de Loyola (1)36, “Ejercicios Spirituales” [1548]37 

e “Constituições da Companhia de Jesus” [1550] e dos primeiros Padres Jesuítas 

do Brasil (2), nomeadamente Manoel da Nóbrega, “Cartas do Brasil” [1549-1560]38, 

António Blasquez, Azpilcueta Navarro, e outros, “Cartas Avulsas” [1550-1568]39, e 

36 Para cada autor foi atribuído um número, conforme exposto nos Apêndices II a VI, pp. 521-550.
37 LOYOLA, Inácio, Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547-1550] 1975 & Ejercicios Spirituales, 3 Vol., Ed. Vozes, 
Petrópolis, [1521-1548] 1939.
38 NÓBREGA, Manoel da Nóbrega S. J., Cartas do Brasil (1549 – 1560), Ed. Itatiaia Limitada/Ed. da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1988. 
39 BLASQUEZ, António de, & NAVARRO, Azpilcueta, & outros, Cartas Avulsas (1550-1568), Editora Itatiaia Limitada, 
1988. 
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José de Anchieta “Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões” [1554-

1594]40. De notar, porém, que as cartas referidas dizem respeito a publicações do 

século XIX, apesar de terem sido reunidas no século XX por Afrânio Peixoto, 

encontrando-se os documentos originais em Roma, no Archivum Romanum Societatis 

Iesu (ARSI), e algumas cópias na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ). Com 

efeito, publicações importantes por constituírem as primeiras edições impressas para 

português das cartas dos padres Manoel da Nóbrega, António Blasquez, Azpilcueta 

Navarro e José de Anchieta. Ainda nessa primeira metade do século XX, da autoria 

de Serafim Leite (3), vão surgir novas publicações de cartas jesuítas: “Cartas dos 

Primeiros Jesuítas do Brasil” [1538-1553], “As primeiras cartas dos Jesuítas do Brasil 

para o conhecimento da América” [1549-1562] e “Novas Cartas Jesuíticas (De 

Nóbrega a Vieira)” [1549-1697]41. Apesar de constituírem publicações do século XX, 

a documentação não deixa de ser primária, pelo facto de corresponder a transcrições 

e/ou traduções do autor dos documentos originais. 

Igualmente fundamental é a obra de Hans Staden (4), “Duas Viagens ao Brasil”42 

[1557], resultado da sua experiência enquanto prisioneiro entre a tribo Tupinambá. 

O documento é importante porque nele o autor descreve detalhadamente a realidade 

quotidiana das populações indígenas e a organização das suas ‘tabas’ (aldeias), 

permitindo-nos um conhecimento pormenorizado daquilo que era a sua ocupação 

do espaço. Também os escritos de Pêro de Magalhães Gândavo (5), “Tratado da 

Província do Brasil” e “Tratado da Terra do Brasil” [1576] são essenciais por neles 

o autor descrever o Espírito Santo como “a mais fértil capitania, e melhor provida 

de todos os mantimentos da terra que outra alguma que haja na costa”43. O autor 

assinala ainda a presença dos Jesuítas, não referindo quaisquer outros religiosos 

apesar de também estabelecidos na Vila de Victoria, como era o caso, por exemplo, 

40 ANCHIETA, José de. Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões (1554-1594), Editora Itatiaia Limitada, 1988. 
41 LEITE, Serafim. Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Ed. Nacional, 1940; As primeiras 
cartas dos Jesuítas do Brasil para o conhecimento da América (1549-1562), Publicazioni del Civico Istituto Colombiano Genova, 
Genova, 1951; Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São 
Paulo, 1954.
42 STADEN, Hans. Warhaftige Historia und beschreibung eyner landtschafft der Wilnen Nacketen Grimmigen Menschfresser Leuthen 
in der Newenwelt America, 1557. STADEN, Hans. Suas Viagens e captiveiro entre os selvagens do Brazil, Typ. Casa Eclectica, S. 
Paulo, [1557] 1900.
43 GANDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil – História da Província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos 
Brasil, Edição do Senado Federal, Brasília, [1576] 2008, p. 102.
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dos franciscanos: “[A Vila] tem um engenho somente, tira-se dele o melhor açúcar 

que há em todo o Brasil. pode ter até cento e oitenta vizinhos. Há dentro da povoação 

um mosteiro de padres da Companhia de Jesus”44. 

Em 1578, Jean de Lery (6) escreve e publica, “Histoire d’un voyage faict en la 

terre du Brésil”, posteriormente publicada em português, com o título: “Viagem à 

Terra do Brasil”. À semelhança da obra de Hans Staden, a narrativa de Jean de Lery 

é também um relato de viagem, sendo assim, também, escrita por um participante, 

ou testemunha, dos acontecimentos narrados. Para além dessa semelhança entre os 

dois autores, está também o facto de ambos descreverem o Brasil da segunda metade 

do século XVI e, sobretudo, o terem vivido entre a tribo Tupinambá, colocando-

se, assim, entre os primeiros na narrativa de viagem. Existe, porém, uma diferença 

substancial entre os dois autores. Se Hans Staden vive entre a tribo Tupinambá como 

prisioneiro, Jean de Lery fá-lo enquanto pessoa livre - circunstância que não deixará 

de reflectir-se na narrativa dos dois autores. 

“Os selvagens do Brasil, habitantes da América, chamados Tupinambás, entre os quais residi 

[…] e com os quais tratei familiarmente, são […] fortes, […] robustos, […] entroncados, e 

bem dispostos […]. Recebem com muita cordialidade os estrangeiros que os vão visitar […]. 

Visitei esses selvagens pela primeira vez três semanas depois de nossa chegada à ilha de 

Villegagnon e fui em companhia de um intérprete a três ou quatro aldeias”45.

Em 1587, Gabriel Soares de Sousa (7) redige e publica, “Tratado Descritivo do 

Brasil em 1587”. Ao tratar-se de um tratado para navegantes, nele o autor descreve 

detalhadamente a costa do Brasil, referindo essencialmente os principais rios, baías 

e acidentes topográficos. Relativamente à capitania do Espírito Santo, assinala a 

existência da Vila de Victoria – situada na “ilha, a qual de afasta da terra firme um 

tiro de berço”46 – como surgida da necessidade de defesa contra os ataques de tribos 

indígenas inimigas.

44 GANDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil – História da Província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos 
Brasil, Edição do Senado Federal, Brasília, [1576] 2008, p. 45.
45 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, tradução e notas de Sérgio Milliet, com o Colóquio na língua brasílica e notas 
tupinológicas de Plínio Ayrosa, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1961, pp. 90-95.
46 A Vila de Victoria foi fundada em 1551, na Ilha de Santo António, situada à entrada da Baía, substituindo a primeira 
vila portuguesa da capitania – a Vila do Espírito Santo.
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“Os Tupiniquins, de uma banda e os Guaytacazes, da outra, fizeram tão crua guerra que 

queimaram os engenhos e muitas fazendas […]; e puseram a villa [do Espírito Santo] em 

cerco e em tal aperto que, não podendo os moradores d`ella resistir ao poder do gentio, a 

despovoaram de todo e se passaram á ilha”47.

Estranhamente, o autor não faz qualquer referência à Casa dos jesuítas, de invocação 

a São Tiago, implantada a Sul da ilha, à entrada da baía, e que à data do documento já 

teria concluídas a igreja e uma das alas da casa – o futuro colégio.

No que diz respeito aos escritos dos próprios Jesuítas do século XVI, são de referir 

os três tratados de Fernão Cardim (8), “Do Clima e Terra do Brasil”, “Do Princípio 

e Origem dos Índios do Brazil e de Seus Costumes, Adoração e Cerimónias” e 

“Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica pela Baía...desde o ano de 

1583 ao de 1590”48 – este último composto por duas cartas endereçadas ao Provincial 

de Portugal49. Enquanto Secretário do Padre Visitador Cristovão de Gouveia, Fernão 

Cardim observou in loco os acontecimentos no momento da sua ocorrência. Daí que 

os seus escritos contenham os principais acontecimentos relativos a cada um dos 

assentamentos jesuítas visitandos. Acerca da capitania do Espírito Santo, escreve 

Fernão Cardim, em 1583:

“Esta capitania do Espírito Santo é rica de gado e algodões. Tem seis engenhos de assucar 

[…]. A villa é de Nossa Senhora da Victoria: terá mais de 150 vizinhos […]. Os padres têm 

uma casa bem acommodada com sete cubículos – nella residem de ordinario oito, cinco 

padres e três irmãos – e uma igreja nova e capaz. A cerca é cheia de muitas larangeiras, 

limeiras doces, cidreiras, acajús e outras fructas da terra, com todo gênero de hortaliça de 

Portugal. Vivem os nossos d’esmolas, e são muito bem providos, e o collegio do Rio os ajuda 

com as cousas de Portugal, como também faz ás duas casas de Piratininga e S. Vicente, por 

serem a elle annexas e entrarem no número das cincoenta para que tem dote”50.

47 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, comentado por Adolfo de Varnhagen, Companhia 
Editora Nacional, São Paulo, [1587] 1938, p. 78.
48 Sobre este assunto veja-se, “Introdução” de: CARDIM, Fernão S. J. Tratados da Terra e Gente do Brasil, Introdução e 
Notas de Baptista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia, Editores – J. Leite & Cia, Rio de Janeiro, 1925. 
49 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica pela Baía, Ilhéus, Porto-Seguro, Pernambuco, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Vicente, desde o ano de 1583 ao de 1590, indo por Visitador o Padre Christovão de Gouvêa, Imprensa 
Nacional, Lisboa, [1583-85] 1817.
50 CARDIM, Fernão S. J. Tratados da Terra e Gente do Brasil, Introdução e Notas de Baptista Caetano, Capistrano de Abreu 
e Rodolfo Garcia, Editores – J. Leite & Cia, Rio de Janeiro, [1587] 1925, pp. 344-350.
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Do século XVII são de referir os escritos de Frei Vicente Salvador (9), “História do 

Brasil”, e do Padre Simão de Vasconcelos (10), “Chronica da Companhia de Jesu do 

Estado do Brasil e do que obraram seus filhos ǹ esta parte do Novo Mundo” e “Vida 

do venerável Padre Joseph Anchieta, da Companhia de Jesus, thaumaturgo do novo 

mundo, na Província do Brasil”. No capítulo quarto do livro segundo da obra de Frei 

Vicente Salvador, o autor dedica-o à capitania do Espírito Santo – 50 léguas51 [ca. 330 

Km] de terra por costa –, porém, não faz qualquer referência aos Jesuítas, apesar da sua 

forte presença no território – tinham já assentamentos ao longo da orla costeira da 

capitania. Porém, refere a existência de uma serra de cristal, e esmeraldas, colocando-se 

assim entre os primeiros a evidenciar a importância da capitania para a obtenção de 

lucros: “[D]e cristal sabemos em certo haver uma serra na capitania do Espírito Santo 

em que estão metidas muitas esmeraldas”52. 

No que diz respeito à antiga capitania do Espírito Santo, o Padre Simão de 

Vasconcelos, na sua primeira obra, “Chronica da Companhia de Jesu do Estado do 

Brasil e do que obraram seus filhos ǹ esta parte do Novo Mundo”, referindo-se à 

expedição dos primeiros Jesuítas – o Padre Leonardo Nunes e o Irmão Diogo Jacome 

– para a capitania de São Vicente na companhia do Governador-Geral (Tomé de 

Sousa), descreve a escala que efectuam, no primeiro de Novembro de 1549 na Vila do 

Espírito Santo e do que aí realizam.

“Avisou o Padre Manoel de Nóbrega pera a empresa de S. Vicente ao Padre Leonardo Nunes, 

[…] e ao Irmão Diogo Jacome pera seu companheiro. Aceitou elle a missão […] partio da 

Bahia […] fez escala à povoacão do Espírito santo (que já então era principiada;) aqui ajuntou 

alguns Indios […] e recebeo pera noviço ao irmão Matheus Nogueira, ferreiro”53. 

A citação permite testemunhar a missão a que dá início o Padre Leonardo Nunes 

na Vila do Espírito Santo – recebeo pera noviço ao irmão Matheus Nogueira, ferreiro – à 

data da sua chegada ainda sem missionários. Porém, mais adiante o autor informa 

51 Légua: medida de distância em vigor antes da adoção do sistema métrico, cujo valor varia de acordo com a época, 
país ou região; em Portugal, vale aproximadamente 5,572m, no Brasil, 6.600m (“Grande Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa”, Círculo de Leitores, Lisboa, 2003, p. 2250).
52 SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil, Typ. de Leuzinger, Rio de Janeiro, [1627] 1889, Lv. II, fl. 26, e Lv I, fl. 7.
53 VASCONCELOS, Simão de. Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Editor: A. J. Fernandes L., Lisboa, [1663] 
1865, p. 40.
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do estabelecimento na capitania do Padre Affonso Braz, no ano de 1551 – “Mandou 

o Padre Nóbrega à Capitania do Espírito santo, já então fundada, mas destituída de 

obreiros do Evangelho, o Padre Affonso Braz”54 – bem como da sua partida para São 

Vicente no ano de 1553, deixando no seu lugar o Padre Braz Lourenço.

“Embarcarão consigo [Padre Leonardo Nunes] o Padre Affonso Braz, que n’aquella 

casa estava, e deixando em seu lugar o Padre Braz Lourenco, largando a vela, chegarão a 

salvamento a lancar ferro no porto de S. Vicente, em 24 de Dezembro no anno de 1553”55.

O autor informa ainda que nesse ano de 1553, os Jesuítas tinham já principiada a 

Casa e que em 1555 um irmão da Companhia se junta ao Padre Braz Lourenço56. 

Na segunda obra, “Vida do venerável Padre Joseph Anchieta, da Companhia de 

Jesus, thaumaturgo do novo mundo, na Província do Brasil”57, o Padre Simão de 

Vasconcelos tratando exclusivamente da biografia do Padre José de Anchieta, faz uma 

síntese da sua missão no Brasil. Importa, no entanto, notar que tanto na obra de Frei 

Vicente Salvador, como na de Simão de Vasconcelos, apesar de serem relatos-registos 

de época em primeira mão, não deixam também de ser interpretações posteriores 

desses registos-acontecimentos. No entanto, por serem tão distantes, (quase que) 

se podem considerar de época, isto é, da mesma forma que os escritos na primeira 

pessoa são sempre ‘ideológicos’, ao serviço de algo ou alguém, a historiografia 

também (re)constrói a história. A diferença substancial entre as obras dos dois autores 

está sobretudo no facto do primeiro ser Franciscano e o segundo Jesuíta, pelo que 

as reflexões metodológicas e historiográficas de cada um estariam ao ‘serviço’ do 

Institutos religioso a que pertenciam.

Do século XVIII, é de referir a obra do Padre Giovanni Antonio Andreoni (11), 

“Opulência e Cultura do Brasil nas Fábricas do Assucar, Tabaco, Ouro e Prata”58, 

54 VASCONCELOS, Simão de. Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Editor: A. J. Fernandes L., Lisboa, [1663] 
1865, p. 58.
55 VASCONCELOS, Simão de. Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Editor: A. J. Fernandes L., Lisboa, [1663] 
1865, p.85.
56 VASCONCELOS, Simão de. Livro Primeiro da Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Editor: A. J. Fernandes 
L., Lisboa, [1663] 1865, pp.104-106.
57 VASCONCELOS, Simão de. Vida do Venerável Padre José de Anchieta, Lello & Irmão Editores, Porto, [1663] 1953.
58 BACL – ANTONIL, André João. Opulência e Cultura do Brasil nas Fábricas do Assucar, Tabaco, Ouro e Prata., 1711. Cód. 391. 
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redigida e publicada em 1711 e que o autor assina sob o pseudónimo de André João 

Antonil. A obra compreende a passagem do século XVII para o XVIII, abordando 

o autor os quatro principais produtos que em Setecentos se produzia e explorava no 

Brasil – açúcar, tabaco, ouro e prata –, e descrevendo detalhadamente o seu processo 

de produção e/ou exploração. No Capítulo I do Livro IV, “Da grande extensão de 

terras para pasto, cheias de gado, que há no Brasil”, dedicado às principais fazendas e 

currais que então existiam, entre os diversos exemplos citados, o autor faz referência 

à antiga fazenda jesuíta de Muribeca: “A capitania do Espírito Santo se provê da 

Moribeca e de alguns currais aquém do rio Paraíba do Sul”.

Das referências secundárias, e que dizem respeito exclusivamente à antiga 

capitania do Espírito Santo, são de salientar as obras de: Francisco Alberto Rubim 

(12), “Memorias para servir à História ate o anno de 1817 e breve noticia estatistica da 

Capitania do Espírito Santo”; Francisco Adolfo de Varnhagen (13), “História Geral 

do Brazil antes da sua separação e independência de Portugal”; José Marcelino de 

Vasconcelos (14), “Ensaio sobre a História e Estatística da Província do Espírito 

Santo”; Misael Ferreira Penna (15), “História da Província do Espírito Santo”; César 

Augusto Marques (16), “Diccionario Historico, Geographico e Estatistico da Provincia 

do Espírito Santo”; e Basílio Carvalho Daemon (17), “Província do Espírito-Santo: 

Sua Descoberta, História, Chronologica, Synopsis e Estatística”. . 

No que diz respeito à obra de Francisco Rubim (12), “Memorias para servir à 

História ate o anno de 1817 e breve noticia estatistica da Capitania do Espirito Santo...”, 

o autor aborda os principais acontecimentos que ocorreram em Espírito Santo entre 

os séculos XVI e XIX, referindo sobretudo a situação política, social e económica. 

Relativamente à presença jesuíta, o autor faz referência ao “Padre Affonso Braz, [que] 

deo principio a fundar o Colégio na villa da Victoria” tendo sido nele “sepultado 

o Padre José de Anchieta em 9 de Julho de 1597”59. O autor informa ainda que no 

século XIX o colégio jesuíta servia então como “residência do Governador”60.

59 RUBIM, Francisco Alberto. Memorias para servir à História ate o anno de 1817 e breve noticia estatistica da Capitania do Espirito 
Santo porção integrante do Reino do Brasil escriptas em 1818 e editadas em 1840 por Hum Capixaba, 1840, Espírito Santo, p. 5. 
60 RUBIM, Francisco Alberto. Memorias para servir à História ate o anno de 1817 e breve noticia estatistica da Capitania do Espirito 
Santo porção integrante do Reino do Brasil escriptas em 1818 e editadas em 1840 por Hum Capixaba, 1840, Espírito Santo, p. 5. 
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Relativamente à obra de Francisco Adolfo de Varnhagen (13), “História Geral do 

Brazil antes da sua separação e independência de Portugal”, na secção XI do primeiro 

volume, “Chronica primitiva das seis capitanias cuja colonização vingou”, o autor 

refere, pela primeira vez, a capitania do Espírito Santo no contexto do primeiro 

donatário, Vasco Fernandes Coutinho.

“A desordem a que chegou esta capitania, e a falta de respeito ao donatário e governador, 

foram causa de que os gentios se animassem a assaltala por vezes, e fizessem exilar d’ahi 

os melhores colonos. A capitania do Espírito Santo, com tão boas terras, com um porto 

excellente, com rios navegáveis para o sertão, ficou até os nossos tempos sem desenvolver-

se, e reduzida a uma população que não medra, e a um solo cujas matas virgens estão quasi 

todas sem romper-se”61.

Enquanto nas secções XV e XIX, “Estabelecimento de um Governo Geral na 

Bahia” e “Nova cidade de S. Sebastião: os índios e os Jesuítas”, respectivamente, o 

autor trata principalmente da vivência jesuíta entre as populações indígenas. Apesar 

de se estar a referir à capitania da Bahia, considera-se importante de nota pela sua 

utilidade para o entendimento da missão jesuíta no Brasil, nomeadamente para o 

conhecimento dos meios utilizados pelos Jesuítas para converter as crianças indígenas. 

Para além disso, o autor revela que “as terras chamadas dos índios, acabavam por ser 

fazendas e engenhos dos Jesuítas”.

“Para a conversão das crianças gentias, os meios que melhor se estrearam foram principalmente 

a musica, o canto e o aparato deslumbrador das cerimonias, que os enfeitiçava. Feitos acolytos 

os primeiros piás mansos, […] os Jesuítas entrando com elles pelas aldêas em procissões, de 

cruz alçada, entoando a ladainha, cantando rezas e arrebanhando muitos”62.

“[O]s [índios] que pertenciam ás aldêas ou missões da Companhia eram ímmunes, e 

protegidos contra toda a classe de tropel estranho, mas que, bem considerado o caso, eram 

verdadeiros servos; pois trabalhavam como taes, não só nos Collegios, como nas terras 

chamadas dos índios, que acabavam por ser fazendas e engenhos dos padres Jesuítas”63.

61 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil antes da sua separação e independência de Portugal, 2º edição 
muito aumentada e melhorada pelo autor, E. e H. Laemmert, Rio de Janeiro, 1877, Volume I, Secção XI, p. 181.
62 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil antes da sua separação e independência de Portugal, 2º edição 
muito aumentada e melhorada pelo autor, E. e H. Laemmert, Rio de Janeiro, 1877, Volume I, Secção XV, p. 244.
63 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil antes da sua separação e independência de Portugal, 2º edição 
muito aumentada e melhorada pelo autor, E. e H. Laemmert, Rio de Janeiro, 1877, Volume I, Secção XIX, p. 313.
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No volume segundo, o autor dedica dois pequenos parágrafos à capitania do Espírito 

Santo, no entanto, apenas para referir acontecimentos muito específicos, onde os 

então donatários da capitania – Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coutinho (1674) 

e Cosme Rolim de Moura (1718) – figuravam como protagonistas64. Relativamente 

à missão jesuíta, apesar de não efectuar qualquer referência à capitania do Espírito 

Santo – aborda apenas os casos de São Paulo e do Maranhão –, reconhece que aos 

Jesuítas se deve “tudo quanto é antigo e cuja origem [se] desconhece”65.

Na obra de José Marcelino de Vasconcelos (14), “Ensaio sobre a História e 

Estatística da Província do Espírito Santo”, no Capítulo XXXVIX da Parte IV, “Breve 

notícia de cada um dos Municípios da Província”, o autor aborda os municípios de 

Nova Almeida, Guarapary e Benavente, antigas aldeias jesuítas dos Reis Magos, 

Guarapary e Reritiba, respectivamente, dando informação resumida e clara sobre o 

protagonismo topográfico de cada lugar, bem como datas-chave na formação de cada 

um66.

Misael Ferreira Penna (15) prossegue com investigações acerca da História do 

Espírito Santo, de onde resulta, “História da Província do Espírito Santo”. Esta é 

uma contribuição significativa sobretudo pela sistematização cronológica que o 

autor faz de informação e dados já conhecidos, mas ainda não reunidos, bem como 

pela publicação de cartas inéditas, sobretudo régias, de donatários, governadores e 

capitães67. No que diz respeito à presença e missão dos Jesuítas no Espírito Santo, o 

autor refere apenas o ano da sua chegada, 1551: “chegou à Capitania o Padre Affonso 

Braz, um dos quatro mandados por D. João III para a Bahia em 1550, e deu princípio 

à fundação do convento de sua Ordem”68. 

64 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil antes da sua separação e independência de Portugal, Volume II, 
Rio de Janeiro, MLCCCLVII (1857), pp. 74-164.
65 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil antes da sua separação e independência de Portugal, Volume II, 
Rio de Janeiro, MLCCCLVII (1857), p. 204.
66 VASCONCELLOS, José Marcellino. Ensaio sobre a história e estatística da Província do Espírito Santo, Typografia de P. A. 
D`Azeredo, Victoria – Espírito Santo, 1858, pp. 180-221.
67 Sobre este assunto veja-se: Explicação e Apendice em: PENNA, Misael Ferreira. História da Província do Espírito Santo, 
Typ. De Moreira, Maximo & C, Rio de Janeiro, 1878.
68 PENNA, Misael Ferreira. História da Província do Espírito Santo, Typ. De Moreira, Maximo & C, Rio de Janeiro, 1878, 
p. 31.
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Na sequência da obra de Misael Ferreira Penna, e um pouco na sua linha, sobretudo 

pela sistematização dos factos históricos, surge “Diccionario Historico, Geographico 

e Estatistico da Provincia do Espírito Santo”69, da autoria de César Augusto Marques 

(16). Porém, será com a obra de Basílio Carvalho Daemon (17), “Província do Espírito-

Santo: Sua Descoberta, História, Chronologica, Synopsis e Estatística”70, que essa 

sistematização e objectivação dos factos, enunciados de modo cronológico, vai ser 

conseguida. Por um lado, pelo facto de a obra compreender, de modo cronológico 

e detalhado, os diversos e mais importantes factos ocorridos entre 1551 e 1759 – o 

início e o fim da missão jesuíta na capitania. Por outro lado, pelo facto de muitos dos 

acontecimentos referidos durante esse período corresponderem ao estabelecimento 

dos assentamentos jesuítas. A obra de Basílio Daemon é ainda hoje das mais citadas 

nos diversos estudos sobre a capitania. Refira-se ainda a obra de João Nery (18), 

“Carta Pastoral de despedida da Diocese do Espírito Santo”71, que contém dados 

históricos e etnográficos sobre as populações indígenas do Espírito Santo. 

2) A arquitectura jesuíta como património nacional – sphan/iphan: séculos XX e XXI

“O que caracteriza o património cultural de um país é o seu carácter intrinsecamente 

irreal, simbólico. O seu capital ou a sua essência é de ordem memorial. [...] [U]ma emoção 

e um sentido análogos aos que encarnaram quando surgiram, mas uma espécie de aura 

imortalizante, suplementar, de um passado mais fulgurante que o puro presente”72. 

“A arte antiga da América Portuguesa está […] ligada à Companhia de Jesus. Em muitos 

lugares ao longo da costa brasileira, a partir do Rio Amazonas, no Norte, para a região do 

Rio Grande do Sul, os membros da Companhia de Jesus foram os primeiros construtores, 

escultores e pintores. Embora […] tivessem permanecido fiéis aos princípios do estilo da 

Contra-Reforma trazido de Portugal para a América, a sua influência foi tão profunda que, 

até muito recentemente, toda a arte colonial brasileira foi frequentemente chamada de arte 

dos Jesuítas [...]”73. 

69 MARQUES, César. Diccionario Historico, Geographico e Estatistico da Provincia do Espírito Santo, Typ. Nacional, RJ, 1878.
70 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo. Sua Descoberta, História Chronológica, Synopsis e Estatística, 
Typografia do Espírito-Santense, Victoria, [1879], 2010.
71 NERY, João Batista Correia. Carta Pastoral de despedida da Diocese do Espírito Santo, Typ. livro azul, Campinas, 1901.
72 LOURENÇO, Eduardo. “Património”, Revista Património – nº 3, Direcção-Geral do Património Cultural / Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, Dezembro de 2015, p. 54.
73 SMITH, Robert Chester. “Jesuit buildings in Brazil”, The Art Bulletin. Vol. 30, No. 3 (Sep., 1948), pp. 187-213.
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Nas primeiras décadas do século XX o interesse dos historiadores do Brasil 

acompanha, em certa medida, os interesses do país, então orientados para a 

divulgação da cultura e história locais. Neste contexto é criado em 1937 o “Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” (SPHAN), a primeira Instituição do 

Estado a fomentar o estudo e a promoção da salvaguarda do património construído, 

e a estabelecer uma política de preservação dos valores culturais à escala nacional. 

Surge assim, pela primeira vez, uma preocupação com o Património Cultural Nacional 

de origem ou influência portuguesa de carácter religioso ou civil. As primeiras 

décadas da actuação do SPHAN são assim marcadas pela urgência de salvaguarda 

do património, sobretudo arquitectónico e dentro desse aquele que estava em risco 

de desaparecer. Na determinação dos bens construídos a classificar como Património 

Cultural Nacional a preferência do SPHAN recai na arquitectura do período colonial, 

por ser então considerada a que melhor representava a nacionalidade brasileira. Nesse 

reconhecimento e valorização da arquitectura do período colonial grande parte dos 

conjuntos arquitectónicos jesuítas vão ser considerados para classificação. De 1938 

a 1948 são tombados vinte e sete dos quarenta e três bens de origem jesuíta que 

haviam sido protegidos pelo SPHAN. Também nas inscrições no Livro de Belas Artes 

e no Livro Histórico, os mais importantes à época, há predominância dos conjuntos 

arquitectónicos jesuítas74. Posteriormente, no sentido de reunir um conjunto de 

arquitecturas que caracterizasse o período colonial, é criada a “Revista do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” (RSPHAN) – uma revista especializada 

onde são publicados os primeiros estudos gerais sobre os assentamentos jesuítas. 

Artigos referentes à antiga capitania do Espírito Santo são de salientar os da autoria 

de Sérgio Buarque de Holanda75 (19), Lúcio Costa76 (20), Serafim Leite77 (21) e Robert 

C. Smith78 (22). De notar, porém, que de entre os vários autores apenas Serafim Leite 

74 Ao Livro de Belas Artes estavam destinados dos bens considerados obras de arte autênticas da produção artística originária 
da nação. Enquanto ao Livro Histórico, estavam destinados os bens que não apresentavam o mesmo interesse estético, mas 
nos quais se valorizava, sobretudo, as ideias de repetição, isto é, os exemplares pertencentes a séries históricas e que eram 
considerados pela sua antiguidade.
75 HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Capelas antigas de São Paulo”, Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (RSPHAN)– nº 4, Rio de Janeiro, 1940.
76 COSTA, Lúcio. “A arquitectura dos Jesuítas no Brasil”, RSPHAN – nº 5, RJ, 1941.
77 LEITE, Serafim. “Aldeia dos Reis Magos”, RSPHAN – nº 8, Rio de Janeiro, 1944.
78 SMITH, Robert Chester. “Arquitectura Civil do Período Colonial”, RSPHAN – nº 17, Rio de Janeiro, 1969.
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dedica, de modo específico, o artigo a um assentamento jesuíta existente na antiga 

capitania do Espírito Santo – a Aldeia dos Reis Magos. Lúcio Costa, apesar de abordar 

o Colégio de São Tiago e as aldeias de Reritiba e dos Reis Magos – assentamentos 

jesuítas existentes no Espírito Santo – fá-lo de modo bastante genérico, pelo facto 

de para além deles abordar muitos outros exemplares jesuítas, sobretudo aqueles que 

considera de maior importância e relevância em todo o Brasil. É assim possível afirmar 

que o levantamento e os estudos realizados por este arquitecto e historiadores marcou 

o primeiro esforço de sistematização da historiografia relativa aos assentamentos 

jesuítas em território brasileiro. Importa notar que Robert Chester Smith antes das 

suas primeiras publicações na RSPHAN já vinha efectuando alguns estudos relativos 

à arquitectura jesuíta no Brasil79. 

No momento em que estes estudos aconteciam no Brasil e eram publicados pelo 

SPHAN, na Europa a discussão fazia-se  sobretudo em torno do conceito de estilo 

jesuíta, de acordo com o universo e complexidade em causa em cada um dos contextos80. 

Em Portugal, ainda que sem paralelo, ou ‘inovação’, sendo que a problematização 

em torno de ‘escolas’, ‘modos’ ou ‘estilos’ se fazia no Brasil a partir da forte presença 

einfluência da acção dos Jesuítas, estava Robert Chester Smith a estudar as pretensas 

particularidades do barroco português e, portanto, com perfeita ou suficiente noção 

do panorama europeu81.

Nesta conjuntura surge, entre 1938 e 1950, a obra de Serafim Leite (20), “História 

da Companhia de Jesus no Brasil”. Composta por dez volumes, o autor aborda a 

acção da Companhia de Jesus em todo o território brasileiro. Esta obra permanece 

uma referência fundamental para o estudo da missão jesuíta no Brasil. Ainda desse 

início da segunda metade do século XX é de salientar a obra de Mário Aristides Freire 

(23), “Capitania do Espírito Santo: Crônicas da vida capixaba no tempo dos capitães-

79 “Jesuit buildings in Brazil”, The Art Bulletin. Vol. 30, No. 3 (Sep., 1948): 187-213. & “Colonial Towns of Spanish and 
Portuguese America.” Journal of the Society of Architectural Historians. Chicago: nº4, ano 14, 1956: 2 -12.
80 BURY, John. “A Arquitectura Jesuíta no Brasil”, Arquitectura e Arte no Brasil Colonial, Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional / Monumenta, Brasília, [1950] 2006. & BAZIN, Germain. ĹArchitecture Religieuse Baroque au Bresil, 
Éditions D´Histoire et D´Artr Librairie Plon, Paris, 1956. & KUBLER, George & SORIA, Martin. Art and Architecture 
in Spain and Portugal and their americam dominions (1500 to 1800), Published by Penguin Books, Baltimore, Maryland, U.S.A., 
1959.
81 Robert Chester Smith chega a Portugal em 1934 para estudar o barroco português, tema que acabaria por atrair a sua 
atenção para o doutoramento que viria a publicar em 1936. Em 1937, chega ao Brasil para estudar o barroco em Minas 
Gerais, São Salvador da Bahia e Recife (SMITH, Robert Chester, Arquitectura Civil do Período Colonial, Revista do Serviço 
Património Histórico e Artístico Nacional, nº 17, Rio de Janeiro, 1969.
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mores (1535-1822)”82. A obra constitui novo esforço na sistematização da história da 

capitania do Espírito Santo. O autor não só utiliza de “forma inovadora alguns dos 

documentos disponíveis”83, como se revela um conhecedor exímio da documentação 

disponível e das obras existentes, conseguindo articular com bastante minúcia os 

muitos autores, com a diversidade dos temas históricos que aborda. Importa, no 

entanto, notar que parte da informação contida em alguns dos capítulos corresponde 

a documentos históricos e artigos que o autor tinha publicado quer na Revista do 

IHGES, quer em periódicos locais, nomeadamente o Vida Capichaba. Quando trata 

do século XVI, o autor dedica um capítulo ao colégio jesuíta e outro às aldeias de São 

João, Guarapari, Reis Magos e Reritiba, “Os Jesuítas no Espírito Santo” e “Primitivos 

Aldeamentos”, respectivamente. No final do capítulo dedicado às aldeias o autor 

terminar afirmando: “no Espírito Santo, a história desse primeiro século girou, como 

se viu, em torno da aventura das incipientes jornadas e do trabalho metodizado dos 

Jesuítas”84.

No final da primeira metade do século XX surge, “História do Estado do Espírito 

Santo” de José Teixeira de Oliveira (24), obra notável sobretudo por apresentar nova 

documentação e iconografia inédita, nomeadamente cartográfica e fotográfica85. 

Apesar de o autor dedicar dois capítulos à missão jesuíta na capitania, aprofunda 

pouco o tema e não acrescenta factos novos. Porém, reconhece a importância “da 

acção catequizadora dos jesuítas na conquista da terra capixaba”86. Ainda em 1951 

surge, “O Barroco e o Jesuítico na Arquitectura do Brasil”87 da autoria do arquitecto 

Paulo F. Santos (25). Na obra o autor faz um paralelo entre o barroco e a arquitectura 

das igrejas jesuítas construídas no Brasil entre os séculos XVI e XVII, no propósito 

de enunciar semelhanças e/ou diferenças entre ambos. Dá como exemplos a Igreja 

de Gesù, em Roma, e a Igreja de São Roque, em Lisboa, comparando a planta e o 

82 FREIRE, Mário Aristides. A Capitania do Espírito Santo: Crônica da vida capixaba no tempo dos capitães-mores (1535-1822), 2º 
edição anotada e ampliada pelo autor, Flor & Cultura, Ilha de Vitôria, [1945] 2006. 
83 FREIRE, Mário Aristides. A Capitania do Espírito Santo: Crônica da vida capixaba no tempo dos capitães-mores (1535-1822), 2º 
edição anotada e ampliada pelo autor, Flor & Cultura, Ilha de Vitôria, [1945] 2006, p. 18.
84 FREIRE, Mário Aristides. A Capitania do Espírito Santo: Crônica da vida capixaba no tempo dos capitães-mores (1535-1822), 2º 
edição anotada e ampliada pelo autor, Flor & Cultura, Ilha de Vitôria, [1945] 2006, p. 96.
85 Publicado pela 1º vez em 1951; em 1974 surge a 2º edição, revista e ampliada pelo autor; e em 2008, a 3º e última edição. 
86 OLIVEIRA, José Teixeira. História do Estado do Espírito Santo, Vol. 8, 3º edição, Secretaria de Estado da Cultura / 
Secretaria de Estado da Educação, Vitória – Espírito Santo 2008, p. 82.
87 SANTOS, Paulo F., O Barrroco e o Jesuitico na Arquitectura do Brasil, Livraria Kosmos, Rio de Janeiro, 1951.
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frontispício destas com as igrejas jesuítas construídas no Brasil. Do mesmo autor, é 

de referir ainda “Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em 

Portugal e no Brasil”88, publicada em 1966 no âmbito do V Colóquio Internacional de 

Estudos Luso-Brasileiros, realizado em Coimbra. Esta publicação, apesar de surgir como 

separata, permanece como um notável exemplo de um estudo sobre as primeiras 

igrejas jesuítas construídas em Itália, Portugal e no Brasil. Paulo F. Santos tenta 

apurar acerca das influências recebidas pelas igrejas jesuítas no Brasil, se de Itália, se 

de Portugal89. Para além disso, aborda ainda os colégios jesuítas de fundação Régia – 

Bahia, Rio de Janeiro e Olinda – destacando a figura do Padre Francisco Dias como 

“o construtor da igreja de São Roque, em Lisboa, e o arquitecto do Brasil”90. 

Em 1969, na linha de Bazilio Carvalho Daemon surge “História do Espírito 

Santo”91 de Maria Stella de Novaes (26). À semelhança da obra de Daemon, o 

livro da autora sistematiza de modo cronológico a história da antiga capitania do 

Espírito Santo (1534-1968). No entanto, fá-lo numa escrita mais fluída e simples. É 

provável que o facto de a didatura no Brasil (1964 -1989) não favorecer estas linhas 

de investigação, tenha de algum modo influenciado a escrita. Não terá sido por acaso 

que só na década de 1980 e sobretudo na de 1990 voltem a surgir de forma continuada 

ńovos̀  estudos, nomeadamente de âmbito académico. Acerca da presença jesuíta na 

capitania, a autora refere apenas o ano de fundação do colégio e de algumas aldeias: 

Colégio de São Tiago (1551), Aldeias Velha e da Conceição da Serra (1556), Aldeia do 

Campo Velho (1557), Aldeias dos Reis Magos, Guarapari e Reritiba (1569), e Aldeia 

dos Montes (1625)92 – grande parte das quais hoje desaparecidas.

88 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966. 
89 Ainda que o autor atribua algumas influências italianas nas primeiras igrejas jesuítas construídas em Portugal, 
sobretudo no desenho da planta – nave única e capelas laterais, uma “influência directa do projecto da autoria de Miguel 
Ângelo para a Igreja de Gesù”, em Roma – reconhece-lhes, no entanto, fortes raízes autóctones. Para a fundamentação 
das hipóteses apresentadas o autor recorre sobretudo às cartas jesuítas remetidas para Roma que aparecem referenciadas 
na obra de Serafim Leite. “História da Companhia de Jesus no Brasil”. Para o autor é legítimo falar-se em estilo jesuíta 
nas igrejas da Companhia de Jesus construídas em Portugal, em relação à planta e alçado. Porém, afirma não ser possível 
fazê-lo em relação às igrejas jesuítas construídas em Itália, pelo facto de estas apresentarem uma “enorme variedade de 
partidos”. Porém, o autor admite um modo próprio dos Jesuítas – il modo nostro – em relação “ao partido em planta dos 
colégios” (SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966).
90 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, pp. 5-10
91 NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo, Fundo Editorial do Espírito Santo, Vitória, 1969.
92 NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo, Fundo Editorial do Espírito Santo, Vitória, 1969, pp. 30-60.
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Assim, é possível posicionar Mário Aristides Freire como o elemento de ligação 

entre os historiadores ćlássicos̀  e os do século XX que produziram estudos gerais 

sobre a historiografia do Espírito Santo, como José Teixeira de Oliveira e Maria 

Stella de Novaes. Entre ambos é possível colocar o arquitecto Paulo F. Santos, pelos 

relevantes estudos acerca da arquitectura jesuíta construída no Brasil entre os séculos 

XVI e XVII.

De José Antônio Carvalho (27) surge, em 1981, “O Colégio e as Residências 

dos Jesuítas no Espírito Santo”93, obra singular pelo uso que o autor faz das fontes 

primárias, nomeadamente as cartas jesuítas datadas do século XVI que, tanto no 

Brasil, como em Portugal, haviam sido publicadas por Serafim Leite entre 1956 e 

196094. Para além disso, há a sistematização que o autor faz das diversas invervenções 

de restauro efectuadas pelo IPHAN no antigo colégio e aldeias de residência jesuítas 

do Espírito Santo, que permitem, ainda hoje, a identificação dos elementos que não 

correspondem ao período jesuíta95. A obra de José Antônio Carvalho é, assim, um 

contributo claro que permite, neste momento, o desenvolvimento de uma investigação 

mais aprofundada. Por um lado, acrescentando ao estudo do autor mais informação 

histórica, sobretudo cartografia, que está pouco presente. Por outro lado, acrescentando 

aos casos abordados pelo autor as fazendas e engenhos jesuítas – Itapoca, Carapina, 

Muribeca e Araçatiba, para assim poder demonstrar a hierarquia administrativa e 

territorial desenvolvida pelos Jesuítas no Espírito Santo.

No mesmo período, na Europa, surgia uma série de estudos cuja temática se 

centrava na arquitectura religiosa e civil construída no Brasil entre os séculos XVI 

e XVIII, apesar de muito poucos serem de autores portugueses. À semelhança do 

que ocorria no Brasil, é provável que também em Portugal a ditadura (1926-74) não 

favorecesse esta linha de investigação. Desses estudos, destacam-se quatro autores: 

John Bury (28), Vitorino Nemésio (29), Germain Bazin (30) e George Kubler (31). 

93 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 
1982.
94 LEITE, Serafim. Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1556; Monumenta 
Brasiliae, II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1557; Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta 
Histórica Societatis Iesu, Roma, 1558; Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1560.
95 A partir da década de 40 do século XX o IPHAN começa a intervir nos conjuntos arquitectónicos jesuítas, quase 
sempre modificando a sua traça original, sobretudo ao nível da fachada, acrescentando-lhe elementos do período barroco. 
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Da autoria de John Bury (28) surge “Jesuit Architecture in Brazil”96, onde o autor 

faz uma análise acerca do conceito de “estilo jesuíta”97 para a arquitectura jesuíta 

construída no Brasil, fornecendo argumentos que defendem a sua existência98. Da 

autoria de José Vitorino Nemésio (29) surge “O Campo de São Paulo. A Companhia 

de Jesus e o Plano Português do Brasil (1528-1563)”99. Esta obra é, de um modo 

genérico, importante para o desenvolvimento da investigação que se propõe pelo facto 

de o autor ter introduzido os indispensáveis enquadramentos ao estabelecimento dos 

jesuítas em Portugal, referindo nomeadamente a fundação do Colégio de Coimbra e o 

Padre Manoel da Nóbrega, em cuja construção colabora antes de partir para o Brasil, 

isto por um lado. Por outro lado, porque aborda de modo detalhado o caso da aldeia 

jesuíta de Piratininga – actual cidade de São Paulo. Da autoria de Germain Bazin (30) 

surge “ĹArchitecture Religieuse Baroque au Brèsil”100. À semelhança de John Bury, 

o autor aborda igualmente o conceito de “estilo jesuíta”, fornecendo argumentos 

para fundamentar a sua existência101. E, finalmente, da autoria de George Kubler 

(31) surge “Art and Architecture in Spain and Portugal and the american dominions 

(1500 to 1800)”102, obra onde o conceito de “estilo jesuíta” é uma vez mais abordado. 

Porém, de forma diversa de Bury e Bazin, Kubler identifica o “estilo jesuíta” na 

“monumentalidade das formas e nos interiores excessivamente ornamentados das 

igrejas jesuítas”103.

96 BURY, John. “A Arquitectura Jesuíta no Brasil”, Arquitectura e Arte no Brasil Colonial, Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional / Monumenta, Brasília, 2006.
97 Os historiadores alemães, Cornelius Gurlitt e Heinrich Wölfflin foram dos primeiros a negar a existência de um “estilo 
jesuíta” e a utilizar o termo “barroco” para designar a arquitectura do século XVII e da primeira metade do século 
XVIII, conseguindo assim marcar o início do debate em torno do tema do “estilo jesuíta” na arquitectura da Idade 
Moderna e a questionar o papel dos Jesuítas na formação do barroco. Sobre este assunto veja-se: GURLITT, Cornelius. 
Geschichte des Barockstiles, des Rococo, und des Klassicismus, Vol. 3, Geschichte des Barockstiles und des Rococo in Deutschland 
(Stuttgart: Von Ebner and Seubert, 1889). & WÖLFFLIN, Heinrich. Renaissance and Baroque, Ithaca, Cornell University 
Press, 1966.
98 Sobre este assunto ver, BURY, John. “A Arquitectura Jesuíta no Brasil”, Arquitectura e Arte no Brasil Colonial, Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / Monumenta, Brasília, 2006, pp. 64-84. Cf. LEVY, Evonne. Propaganda and 
the Jesuit Baroque, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, 2004.
99 NEMÉSIO, Vitorino. O Campo de São Paulo. A Companhia de Jesus e o Plano Português do Brasil (1528.1563), Secretaria de 
Estado de Informação e Turismo, Lisboa, 1971. 
100 BAZIN, Germain. ĹArchitecture Religieuse Baroque au Bresil, Éditions D´Histoire et D´Artr Librairie Plon, Paris, 1956.
101 Sobre este assunto veja-se: BAZIN, Germain. ĹArchitecture Religieuse Baroque au Bresil, Éditions D´Histoire et D´Artr 
Librairie Plon, Paris, 1956-58, pp. 46-48 
102 KUBLER, George & SORIA, Martin. Art and Architecture in Spain and Portugal and their americam dominions (1500 to 1800), 
Published by Penguin Books, Baltimore, Maryland, U.S.A., 1959.
103 KUBLER, George & SORIA, Martin. Art and Architecture in Spain and Portugal and their americam dominions (1500 to 1800), 
Published by Penguin Books, Baltimore, Maryland, U.S.A., 1959.



47

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

Novamente no Brasil, ao longo da segunda metade do século XX continuam a 

surgir estudos, sobretudo de âmbito académico, com foco na acção da Companhia 

de Jesus. Desses estudos, e para referir apenas aqueles que se revelaram úteis para a 

investigação, ainda que não tratem em concreto a capitania do Espírito Santo, são de 

destacar: “Colonização e Catequese”104, da autoria de José Maria Paiva (32) e “Espaço 

e estratégia: considerações sobre a arquitectura dos Jesuítas no Brasil”105, da autoria 

de Beatriz Santos de Oliveira (33). A primeira obra é um contributo importante, 

na medida em que o autor explica o início da missão jesuíta no Brasil, referindo 

sobretudo as dificuldades encontradas para a conversão das populações indígenas. 

Relativamente à segunda, a autora sistematiza os principais assentamentos jesuítas 

construídos no Brasil, referindo sobretudo a sua localização que considera estratégica.

No Espírito Santo, nesse final de século, são de referir as publicações que surgem 

por iniciativa do Arquivo Público Estadual (APE), actual Arquivo Público do Estado 

do Espírito Santo (APEES), como o Catálogo de “Documentos manuscritos avulso 

da capitania do Espírito Santo (1585-1822)” organizado por João Eurípedes Franklin 

Leal (34); a colecção “memória capixaba”, no âmbito da qual surgem uma série de 

publicações, das quais se destaca a obra de Nara Saletto (35),  “Donatários, colonos, 

índios e jesuítas. O início da colonização do Espírito Santo”, obra que inaugura uma 

nova fase no estudo da acção da Companhia de Jesus na capitania. A autora é também 

a primeira a utilizar os documentos listados no Catálogo acima referido. Há ainda um 

capítulo dedicado ao Padre Brás Lourenço, o primeiro missionário a estabelecer-se 

na capitania do Espírito Santo, e o responsável pela construção primitiva do Colégio 

de São Tiago; e outro ao Padre José de Anchieta, o fundador da Aldeia de Reritiba.

Nara Saletto inicia a obra com um capítulo dedicado às populações indígenas, onde 

identifica as principais tribos que habitavam a capitania antes da chegada dos Jesuítas, 

informando que as mesmas foram habitar as principais aldeias fundadas pelos Jesuítas: 

São João, Guarapari, Reis Magos e Reritiba. A autora apresenta, ainda, datas para a 

fundação de cada uma e relata alguns episódios quotidianos. Publicado pelo IPHAN, 

104 PAIVA, José Maria de. Colonização e Catequese. Arké, São Paulo, 2006.
105 OLIVEIRA, Beatriz Santos. Espaço e estratégia: considerações sobre a arquitectura dos Jesuítas no Brasil, José Olympio Ed., Rio 
de Janeiro, 1988.
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surge ainda, sob a coordenação de Carol Abreu (36), “Anchieta, a Restauração de um 

Santuário”106. Este caderno é um contributo importante, por um lado, porque descreve 

as características construtivas da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, pertencente 

à antiga Aldeia de Reritiba. Por outro lado, porque enuncia as modificações de que a 

igreja foi sendo alvo ao longo dos anos, nomeadamente o último restauro, da autoria 

e responsabilidade do IPHAN, em 1996.

Em Portugal, no âmbito do ciclo comemorativo da Expansão Portuguesa, 

promovida pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos, surge uma 

série de estudos, dos quais se destaca: “Universo Urbanístico Português: 1415-1822: 

Colectânea de Estudos” (1998), sob a coordenação de Walter Rossa, Renata Araújo 

e Helder Carita; e as “Actas” do respetivo Colóquio Internacional (1999). Destaca-

se também as “Actas do I e do II Congresso Internacional do Barroco” (2003), sob 

a coordenação de Fausto Sanches Martins, contendo artigos como: “Celebrações 

do Colégio das Artes na Aclamação de D. João IV”, da autoria de João Francisco 

Marques; “O Colégio de Jesus do Recife e a Igreja de Nossa Senhora do Ó”, da autoria 

de Anna de Carvalho; “A arquitectura da Companhia de Jesus entre maneirismo e 

barroco”, da autoria de Luciano Patetta e “Um Jesuíta do Barroco (1596-1671)”, da 

autoria de Luís A. Ramos. Refira-se ainda a revista “Oceanos”, na qual se destaca 

o número 41 por ser dedicada especificamente ao Brasil – “A Construção do Brasil 

Urbano” –, contendo artigos da autoria de Nuno Portas, Walter Rossa, Paulo Varela 

Gomes, Rui e Helder Carita, Nestor Goulart Reis-Filho e José Pessôa, para referir 

apenas os de maior relevância.

No século XXI, tanto na Europa, sobretudo em Portugal, como no Brasil, 

continuam a surgir estudos, publicações ou ensaios sobre a presença e missão dos 

Jesuítas no Brasil. Desses estudos, são de referir, na Europa, da autoria de Charlotte 

Ĺ Estoile (37), “Les Ouvriers d úne vigne stérile. Les jésuites et la conversion des 

Indiens au Brésil (1580-1620)”107, contributo importante por fornecer informações 

106 ABREU, Carol (coord.). Anchieta, a Restauração de um Santuário. Instituto do Patrim. Hist. e Artistico Nac., Victoria, 
1998.
107 L̀ ESTOILE, Charlotte de Castelnau. Les Ouvriers d`une Vigne Stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-
1620), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbone – Paris, 2000.
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relevantes sobre a organização e funcionamento das aldeias jesuítas. Sobressai ainda 

a importância das transcrições de cartas jesuítas, apesar da ausência de desenhos, 

fotografias, entre outros, que pudessem acompanhar os textos. Da autoria de Paulo 

Assunção (38) surge, “Negócios Jesuíticos: O Cotidiano da Administração dos Bens 

Divinos”108. Esta obra permanece como um relevante exemplo de um estudo sobre as 

fazendas de origem jesuíta no Brasil, pelo facto de o autor analisar o complexo sistema 

produtivo e económico que envolvia o cultivo da terra e a criação de gado, através 

do recurso à mão-de-obra escrava, bem como o envio desses produtos para o Reino 

e a sua venda nos mercados locais e colégios jesuítas. Posteriormente, da iniciativa 

do IPHAN surge, sob a coordenação de Lia Motta (39), “Cadernos de Pesquisa e 

Documentação do IPHAN. Assentamentos jesuíticos: Territórios e Significados”109. 

Surgida para evidenciar o papel do IPHAN para a construção da categoria do Patrimônio 

Jesuítico, a obra reúne uma colectânea de textos, de diversos autores, cuja abordagem se 

centra nos principais assentamentos jesuítas. No caso do Espírito Santo, são referidos 

as Aldeias de Guarapari, Reis Magos e Reritiba, e o Engenho de Araçatiba. E, por fim, 

o trabalho de Renata Martins (40), “Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitectura 

e Arte nas Missões Jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759)”110, onde a autora aborda a 

produção arquitetónica e artística das aldeias jesuítas situadas no Estado do Maranhão 

e Grão-Pará. A autora realça o trabalho artístico de Jesuítas e populações indígenas 

desenvolvido nas oficinas do Colégio de Belém, sobretudo a criação de modelos que 

se difundiram para as igrejas das missões implantadas ao longo do Rio Amazonas 

e seus afluentes. A autora apresenta o Colégio de Belém como “um pólo criador de 

modelos” que garantiu a produção artística dos Jesuítas no Grão-Pará, através da 

difusão dos seus “métodos de trabalho” e das suas “experiências técnicas”.

   Todos estes estudos, apesar de não terem como foco principal a antiga capitania 

do Espírito Santo, com excepção da obra “Cadernos de Pesquisa e Documentação do 

IPHAN, Assentamentos jesuíticos: Territórios e Significados”, são de relevância pelo 

108 ASSUNÇÃO, Paulo. Negócios Jesuíticos: O Cotidiano da Administração dos Bens Divinos, Ed. Universidade de São Paulo, 
2004.
109 MOTTA, Lia. Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN. Assentamentos jesuíticos: Territórios e Significados, IPHAN, Rio 
de Janeiro, 2008.
110 MARTINS, Renata Maria de Almeida. Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitectura e Arte nas Missões Jesuíticas do Grão-Pará 
(1653-1759), Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
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facto de abordarem temas muito específicos e directamente relacionados com a missão 

Jesuíta no Brasil: Charlotte L’Estoile, ao abordar as aldeias Jesuítas; Paulo Assunção, 

ao evidenciar o envolvimento dos Jesuítas nos negócios temporais, nomeadamente a 

administração de fazendas e a posse de escravos negros; e Renata Martins, ao defender 

a difusão de modelos, métodos e técnicas das oficinas do colégio de Belém para as 

missões ao longo do Amazonas e afluentes.

No mesmo período, no Brasil e em Portugal, surgiam estudos importantes, ainda 

que não directamente relacionados com a missão jesuíta. Desses estudos são de 

destacar, da autoria de Nestor Goulart Reis-Filho (41), “Imagens de Vilas e Cidades 

do Brasil Colonial”111. Esta obra é notável pelo facto de sistematizar a documentação 

iconográfica das vilas e cidades do Brasil do período colonial, grande parte da qual 

ainda inédita, ou pelo menos muito pouco conhecida por estar dispersas por vários 

arquivos. A obra reúne plantas e vistas de vilas e cidades entre o século XVI e o início 

do século XIX pertencentes a arquivos portugueses, brasileiros e holandeses. Grande 

parte dos desenhos são da autoria de engenheiros militares enviados do Reino para 

garantir a segurança do território112. As vilas e cidades são apresentadas de acordo 

com a ordem cronológica em que se desenvolveram na história, surgindo primeiro 

plantas e vistas das vilas e cidades dos Estados do Norte – Bahia, Alagoas, Sergipe, 

Ceará, etc. –, seguindo-se as de Sudeste, Sul e Centro. De Renata Malcher Araújo 

(42) é de salientar “A urbanização de Mato Grosso no século XVIII. Discurso e 

método”113, obra fundamental por analisar a “construção territorial” do Mato Grosso 

como o “lugar do encontro do limite da conquista”, abordando também as vilas e 

cidades da região fundadas no século XVIII, algumas das quais sobre assentamentos 

Jesuítas. De Rubens Ramos Gianesella (43), surge “Paisagem no tempo: vilas 

litorâneas paulistas”114, estudo importante quer por evidenciar o facto de cidades 

111 REIS-FILHO, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial, Editora da Universidade de São Paulo, 2000.
112 Esses engenheiros eram formados pelas chamadas Aulas de Arquitectura Militar, que teve início a partir de 1696 até 
ao século XVIII, primeiro na Bahia e em Pernambuco e depois, também, no Rio de Janeiro e no Pará. A partir de 1750, 
esses profissionais eram selecionados entre os de primeira linha em Portugal, ou contratados entre italianos, franceses, 
alemães e escandinavos. Recebiam uma formação técnica bastante cuidadosa, com treino intensivo para a elaboração de 
trabalhos cartográficos, que obedeciam, naturalmente, às convenções de cada época, daí que muitos deles tenham sido 
pintados a aguarela.
113 ARAÚJO, Renata Malcher de. A urbanização de Mato Grosso no século XVIII. Discurso e método. Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2000. 
114 GIANESELLA, Rubens Ramos. Paisagem no tempo: vilas litorâneas paulistas, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
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como São Vicente, Santos, Cananéia, Iguape, São Sebastião e Ubatuba terem tido 

origem em “sítios antes ocupados por aldeias indígenas”, quer por demonstar que 

alguns dos “novos caminhos lançados” pelos Jesuítas aproveitaram “trilhos feitos 

pelos indígenas”.

No que diz respeito aos estudos com foco na antiga capitania do Espírito Santo 

são de salientar, “Catequese em pedra e cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuíta 

(Nossa Senhora da Assunção - Anchieta/ES)”115 e “Construtores de igrejas: um estudo 

arqueológico da presença da Companhia de Jesus no litoral brasileiro”116, da autoria de 

Rosana Najjar (44). Em ambos os estudos a arqueóloga não só descreve as escavações 

que realizou nas antigas aldeias de Reritiba e dos Reis Magos, como efectua o 

levantamento do conjunto arquitectónico de cada uma. Da autoria de Maria José Cunha 

(45) e de Fernanda Maitam (46), “Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos, 

confrontos e encontro”117 e “Jardins Celestes, Jardins Terrenos: A Conversão Jesuíta e 

a Ocupação do Território na Banda Sul do Brasil”118, respectivamente. Estes estudos 

são, provavelmente, ao lado da obra de José Antônio Carvalho119, os contributos de 

maior relevância para a presente investigação. Maria José Cunha,  porque cartografa 

os assentamentos Jesuítas existentes na antiga capitania do Espírito Santo, apesar de 

não os distinguir relativamente à especificidade (aldeias, missões, fazendas, etc.). No 

entanto, fornece informação àcerca do sítio arqueológico de uma aldeia Tupinambá 

na região de Anchieta, onde os Jesuítas estabeleceram a aldeia de Reritiba. Fernanda 

Maitam estuda a “rede de aldeamentos” Jesuítas na mesma capitania, comparando-a 

à do Rio de Janeiro.

Por fim, de Fábio Reis (47), “As Representações Cartográficas da Capitania do 

Espírito Santo no Século XVII”120, onde o autor analisa os mais antigos mapas da 

capitania do Espírito Santo, desde o da autoria de Luís Teixeira, ca. 1590, até ao 

115 NAJJAR, Rosana. Catequese em Pedra e Cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuítica (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/
ES), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 
116 NAJJAR, Rosana. Construtores de igrejas: um estudo arqueológico da presença da Companhia de Jesus no litoral brasileiro, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2005. 
117 CUNHA, Maria José. Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Évora, 2015. 
118 MAITAM. Fernanda. Jardins Celestes, Jardins Terrenos: A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na Banda Sul do Brasil, 
Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2017. 
119 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 
1982.
120 REIS, Fábio. As Representações Cartográficas da Capitania do Espírito Santo no Século XVII, Universidade do Minho, 2017. 
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mapa que consta no Zee-Atlas, holandês, ca. 1680. Este estudo reúne e sistematiza 

toda a cartografia referente à antiga capitania, explicando detalhadamente o autor o 

significado do que está representado em cada documento.

Documentos iconográficos

Aos documentos escritos somam-se os documentos iconográficos, que 

desempenham um papel fundamental no processo de investigação – fonte importante 

para a observação do território e dos assentamentos, naquilo que foram no passado e nas 

suas transformações ao longo do tempo. Fazem parte dos documentos iconográficos 

as cartas desenhadas e plantas de época, isto é, pinturas, desenhos e também 

cartografia. Estes encontram-se no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), 

do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), da “Bibliothèque Nationale de 

France”121 (BNF), da “Biblioteca Nacionale de España” (BNE), da “Biblioteca de la 

Real Academia de la Historia” (BRAH), do “Archivum Romanum Societatis Iesu” 

(ARSI) e do Arquivo Histórico do Exército do Rio de Janeiro122 (AHE-RJ). Para 

além dos fundos referidos, refira-se as plantas de arquitetura do acervo do Instituto 

do Património Histórico e Artístico Nacional do Espírito Santo (IPHAN-ES), as 

fotografias do Arquivo Central do Instituto do Património Histórico e Artístico 

Nacional do Rio de Janeiro (ACIPHAN-RJ), e do Intituto Jones Santos Neves (IJSN). 

121 Quando, em 1773, se dá a supressão da Companhia de Jesus, em Roma, a colecção de plantas de arquitectura enviadas 
aos Padres Gerais, ao longo de mais de 200 anos, não se encontrava nos arquivos da Casa Professa em Roma. O então 
conservador da colecção, o Professor de Matemática do Colégio Romano, mantinha em sua casa o acervo. Esta situação 
que leva a que, em 1773, a colecção seja vendida em leilão e adquirida por um diplomata francês, Bailly Jacques de 
Breteuil, embaixador da Ordem de Malta em Roma. Mais tarde, o diplomata leva a colecção para Paris e, após a sua 
morte, em 1785, os herdeiros vendem o que restava da colecção à então Biblioteca do Rei. É possível que tenha entrado 
nesta biblioteca cerca de ¼ da colecção inicial, tendo ficado outro quarto em Roma e perdido o restante. A colecção 
de Paris encontra-se actualmente no Gabinete de Estampas da Biblioteca Nacional e a parte que subsistiu, em Roma, 
nos Arquivos Romanos da Companhia. Em 1960, o Conservador Chefe do Gabinete de Estampas, Jean Vallery-Radot 
publicou o inventário do espólio que se encontra em Paris, bem como do restante, que se encontra em Roma, em 
colaboração com o Arquivista Edmond Lamalle S. J. do Arquivo Romano da Companhia de Jesus. Sobre este assunto 
veja-se, VALLERY-RADOT, Jean e LAMALLE S. J., Edmond, Le Recueil de Plans d`Edifices de la Compagnie de Jésus Conservé 
a la Bibliotheque Nationale de Paris (Suìvi de L̀ Inventaire du Recueil de Quimper per J. V. R. et de l`Invantaire des Plans des Archives 
Romaines de la Compagnie, par E. L. S. J.), Roma e Paris, 1960, 8.º XXV.
122 Apesar da destruição ou modificação de muitos dos conjuntos arquitctónicos jesuítas, em alguns casos foram 
preservadas plantas, alçados e perfis das obras. O Arquivo Histórico do Exército do Rio de Janeiro contém uma colecção 
de desenhos setecentistas das construções dos Jesuítas no Brasil realizada pelos engenheiros militares portugueses. 
Estes desenhos foram rigorosamente estudados pelo historiador Robert Chester Smith, “Jesuit Building in Brazil”, In 
The Art Bulletin, Vol. 30, 1948. Contributo importante, foi também o de Nestor Goulart Reis-Filho, nomeadamente na 
revista Caderno de Pesquisa do Lap 3, onde publica o artigo: “Notas sobre o Urbanismo Barroco no Brasil”, resultado da 
participação do autor no “II Congresso Barroco no Brasil – Arquitectura e Artes Plásticas”, realizado em Ouro Preto de 
25 a 29 de Setembro de 1989; e “Caderno de Pesquisa do Lap 29”, através do artigo “Notas sobre a Evolução dos estudos 
da  História da Urbanização e do Urbanismo no Brasil”, resultado da participação do autor no “Seminário sobre História 
da Cidade e do Urbanismo”, realizado em Campinas, em 1996”.
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Importa, no entanto, notar que a par dos documentos iconográficos, e no sentido 

de melhor permitir demonstrar e discutir os problemas colocados, abrindo inclusive 

outras perspectivas para além daquelas decorrentes da argumentação a partir das 

referências escritas e nesse mesmo suporte, foi desenvolvida uma estratégia gráfica, 

usando o desenho como método de pesquisa e instrumento de interpretação para a 

espacialização do tema. O recurso ao desenho permitiu a pesquisa e visualização de 

mapas e imagens de satélite da terra, que foram manuseados de modo a também, e 

melhor, integrar e articular a cartografia e iconografia ‘clássica’, sobretudo a favor da 

noção de sistema integrado. A construção de um discurso gráfico em suporte digital 

– mapas, levantamentos ou desenhos sistemáticos – será também um dos contributos 

deste estudo, não só do ponto de vista do inventário, como da análise crítica que os 

estudos comparativos e de relação de proporções entre os diversos assentamentos vão 

permitir efectuar. Assim, os desenhos, as sinalizações representadas nas cartografias 

e iconografias ‘clássicas’, bem como as fotografias datadas de Janeiro de 2018, são da 

responsabilidade do autor. Outro contributo fundamental do estudo será a análise 

cruzada entre os diversos assentamentos nas suas várias escalas – território, urbano 

e edifício. Para além destes desenhos à escala do território/capitania, foram ainda 

efectuados desenhos à escala da arquitectura – plantas, cortes e alçados – no sentido 

de actualizar os desenhos na posse do IPHAN de acordo com aquilo que hoje existe.
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“O Espírito Santo é um Estado marítimo do Brasil, limitado a Norte pela 

Bahia, a Este pelo Oceano Atlântico, a Sul pelo Rio de Janeiro, e a Oeste por 

Minas Gerais. Com excepção de Sergipe é o Estado mais pequeno do Brasil. A 

fronteira Oeste do Estado é atravessada por baixas faixas de montanhas. A mais 

afastada e mais proeminente dessas faixas, que são, na maior parte, as escarpas 

orientais do grande planalto brasileiro, é a Serra dos Aimorés, que se estende ao 

longo de dois terços da fronteira ocidental. Mais longe, a Sul, os intervalos são 

mais quebrados e estendem-se parcialmente através do Estado em direção ao 

Litoral; os mais proeminentes são conhecidos como Serra do Espigão, Serra da 

Chibata, Serra dos Pilões e Serra dos Purys.  A parte oriental e maior do Estado 

pertence à planície costeira, em grande parte baixa e pantanosa, com grandes 

áreas de barragens de areia, e quebrada por grupos isolados de cordilheiras. Com 

exceção dessas planícies arenosas, o país é densamente arborizado, e até o lado 

das montanhas é coberto de vegetação até aos cumes. As partes Norte e Sul são 

férteis, mas os distritos centrais são comparativamente pobres. A planície costeira 

compreende um cinturão arenoso e improdutivo imediatamente na costa, atrás do 

qual existe uma planície terciária mais fértil, bem-adaptada à produção de açúcar 

e algodão. Os vales e encostas interiores são muito férteis, com densas florestas, e 

grande parte da exportação brasileira de pau-rosa e outras madeiras é aí extraída. 

Há apenas uma boa baía na costa, que é a do Espírito Santo, na qual está situado o 

porto de Victoria. As bocas do rio estão obstruídas por bancos de areia e só admitem 

pequenos navios. Os rios principais do Estado são o Mucury, que nasce em Minas 

Gerais e forma a linha de fronteira com a Bahia, o Itaunas, São Domingos, São 

Matheus, Doce, Timbuhy, Santa Maria, Jucú, Benevente, Itapemirin, e Itabapoana, 

o último que forma a linha de fronteira com o Rio de Janeiro. Os rios Doce, 

São Matheus e Itapemirim nascem em Minas Gerais e atravessam inteiramente 

o Estado. Os cursos mais baixos destes rios são geralmente navegáveis, sendo o 

do Rio Doce por uma distância de 90m. O Espírito Santo é quase exclusivamente 

agrícola, cana-de-açúcar, café, arroz, algodão, tabaco, mandioca, e frutos tropicais 

são os principais produtos. Espírito Santo fazia parte de uma das capitanias 

originais que foram dadas a Vasco Fernandes Coutinho pela Coroa Portuguesa. O 

primeiro assentamento foi na entrada da baía do Espírito Santo e o seu nome foi 

posteriormente dado à baía e à capitania”. The Encyclopaedia Britannica. A dictionary 

of arts, sciences, literature and general information, Vol. IX, Edwardes to Evangelical 

Association, New York, Eleventh Edition, [1768-1771], 1910-1911, p. 775. 
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“Eu El Rey faço saber aos que este meu Alvará virem que escrevendo respeito ao 

muito serviço que nas partes do Brazil se faz a Nosso Senhor por meyo dos Padres 

da Companhia de IESU, que residem nas ditas partes na conversão dos Gentios, e 

ensino e Doutrinas dos novamente convertidos e em outros benefícios espirituais 

que os moradores, e povoadores das ditas partes geralmente recebem dos ditos 

Padres, e escrevendo tão bem respeito, que fazem nos Collegios e Cazas que tem 

nas ditas partes do Brasil”.  In “Confirmação dos privilégios para os padres da 

Companhia do Brasil não pagarem direitos das coisas que lhe foram mandadas para 

provimento das ditas casas (1711)”. ANTT – Cartório dos Jesuítas, mç 39, nº 96, fls 1 e 1v. 

“A Capitania do Espírito Santo está cinqüenta léguas de porto Seguro em 

vinte graus, da qual é Capitão e governador vasco Fernandes Coutinho. tem um 

engenho somente, tira-se dele o melhor açúcar que há em todo o Brasil. pode ter 

até cento e oitenta vizinhos. Há dentro da povoação um mosteiro de padres da 

Companhia de Jesus. tem um rio mui grande onde os navios entram, no qual se 

acham mais peixes-bois que noutro nenhum rio desta costa. no mar junto desta 

Capitania matam grande cópia de peixes grandes e de toda maneira, e também no 

mesmo rio há muita abundância deles. nesta capitania há muitas terras e mui largas 

onde moradores vivem mui abastados assim de mantimentos da terra, como de 

fazendas. E quando se tomou a fortaleza do Rio de Janeiro desta mesma Capitania 

do Espírito Santo sustentaram toda a gente e proveram sempre de mantimentos 

necessários enquanto estiveram na terra os que defendiam”. GANDAVO, Pero 

de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil – História da Província de Santa Cruz a que 

vulgarmente chamamos Brasil, Ed. do Senado Federal, Brasília, [1575] 2008, p. 45.

“Ha n’este pedaco de costa vinte e quatro rios. Podéra dizer muito das 

grandezas que d’elles contavão os Indios aos nossos. Dizião, que desde o Rio Doce 

até Cabo Frio todas as mattas erão preciosas de páo brasil, jacaranda, copaigbas, 

páo rei, balsamos finos, cheirosissimos, medicinaes: e tudo em tanta quantidade, 

que poderão carregar-se as náos de Europa toda. Dizião, que havia hum rio entre 

estes, de terras ferteis, e abundantes sobre todas, cobiçado dos Indios, por essa 

razão, e por ser defensavel sobre maneira contra seus inimigos; cercado de penedia 

medonha. Era este o rio, que hoje chamamos do Espírito santo: està em altura 

de vinte gráos e um terco, abre em boca cousa de meia legoa; e tem em si a villa, 

que toma o nome do mesmo rio. He defensavel por extremo; porque de huma e 

outra parte servem de praias muralhas altissimas de penedia tosca da natureza, 

assombro de inimigos”. VASCONCELOS, Simão de. Livro Primeiro da Chronica da 

Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Ed. A. J. Fernandes, Lisboa, [1663] 1865, p. LII. 
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PARTE I

A COMPANHIA DE JESUS: CONTEXTUALIZAÇÃO E 

HIERARQUIA
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Não sendo o objectivo realizar um estudo de conteúdo unicamente histórico 

surge, no entanto, a necessidade de efectuar alguns enquadramentos de componente 

histórica, quer através das fontes primárias, quer através da bibliografia reconhecida – 

as referências secundárias. Nesse sentido, os textos apresentados nesta primeira parte, 

que não pretendem ser exaustivos nem conclusivos, servem apenas para enquadrar 

e contextualizar o âmbito de análise, mas também antecipar a passagem para o tema 

que aqui se aborda, evidenciando alguns aspectos que se consideram fundamentais 

para o entendimento daquele que foi o processo de ocupação do território brasileiro 

pelos jesuítas. Assim, optou-se por apresentar a organização e hierarquia do corpo 

administrativo da Companhia de Jesus, bem como o seu método de acção que, com 

centro em Roma, não só controlava como garantia a conformidade no modo de ser e 

de agir dos diversos missionários espalhados pelo mundo. Isto, no sentido de melhor 

demonstrar que a Companhia de Jesus, fosse actuando à escala do continente, do 

país, da capitania, do território, do lugar, ou da arquitectura, não só pressupunha, 

como tinha implícito uma série de requisitos prévios, que diziam respeito, sobretudo, 

as normas determinadas pelo Padre Geral, às quais se exigia cumprimento. 

Esta primeira parte do trabalho organiza-se assim em quatro pontos: 

1)“Fundação e contexto” é um breve exame à conjuntura política, social e 

cultural em que surge a Companhia de Jesus, no sentido de melhor compreender as 

peculiaridades do novo Instituto Religioso face aos já existentes.

2) “Corpo hierárquico” é uma síntese do modo como se organizava e hierarquizava 

a Companhia de Jesus. 

3) “Documentos fundamentais” enuncia e explica os principais documentos que 

delineavam a orientação dos membros da Companhia de Jesus, onde quer que se 

encontrassem e viessem a estabelecer, no sentido de evidenciar o propósito de Padre 

Geral em assegurar a unidade e o controlo sobre as várias missões.

4) “Modo de proceder e modo de construir”  aborda a origem e o desenvolvimento 

da expressão modo de proceder – constantemente utilizada pelos Jesuítas na troca de 

correspondência com o Padre Geral; bem como, acerca da expressão modo de construir, 

advinda da I Congregação Geral (1558), a qual determinou as normas e políticas de 

controlo por parte da administração central em Roma para as edificações jesuítas. 
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Para a construção do texto recorre-se, sobretudo, a fontes primárias, nomeadamente, 

às cartas jesuítas na posse do “Archivum Romanum Societatis Iesu”, às Constituições123 da 

Companhia de Jesus e documentos vários na posse da Biblioteca Nacional de Portugal 

e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, bem como a referências secundárias, 

especialmente as obras de Balthalaz Tellez S.J.124, Francisco Rodrigues S.J.125, John W. 

O`Malley S.J.126 e Paulo F. Santos127.

No sentido de relacionar os temas abordados em cada um dos quatro pontos com 

o Brasil e nomeadamente com o caso concreto da antiga capitania do Espírito Santo 

– a geografia em estudo – optou-se por recorrer ao uso de citações e transcrições 

retiradas das fontes primárias, nomeadamente da correspondência trocada entre os 

Jesuítas do Brasil, e os de Portugal e Roma. Tanto para as citações como para as 

transcrições que aparecem ao longo do texto, adoptou-se como critério manter a 

grafia original dos documentos.

FUNDAÇÃO E CONTEXTO

“É objectivo e fim desta Companhia percorrer as diferentes partes do mundo, às ordens 

do Supremo Vigário de Cristo nosso Senhor, ou do Superior da Companhia, para pregar, 

confessar e utilizar todos os meios possíveis de ajudar as almas”128. 

A Companhia de Jesus foi criada a 15 de Agosto de 1534 pelo basco Inácio de 

Loyola (1491-1556) e mais seis companheiros do Colégio de Santa Bárbara em Paris129,  

e oficialmente fundada pela Bula Papal Regimini Militantis Ecclesiae  (Governo da Igreja 

123 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547-50] 1975.
124 BNP – TELLEZ, Balthazar, S. J. [na.1596-flc.1675]. VORSTERMAN, Lucas, grav. met.; HURET, Gregoire, ca 1606-
1670, grav. mel; CRAESBIICK, Paulo, 1605-1664, impr. LIVRO IV, Cap. XIV. Chronica da Companhia de Jesu, na Provincia 
de Portugal; e do que fizeram, nas conquistas d`este Reyno, os Religiosos, que na mesma Provincia entraram, nos anos em que viveo S. Inácio 
de Loyola, nosso Fundador. F. 3677, fls. 1524-1667.
125 RODRIGUES, Francisco S. J. [na.1875-flc.1956]. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, IV Tomos, 
Apostolado da Imprensa, Porto, 1931-50.
126 O´MALLEY, John W., S. J. (na. 1927). Los Primeros Jesuitas, Ediciones Mensajero – Sal Terrae, Bilbao, 1995 & 
O´MALLEY, John W., S. J.; BAILEY, Gauvin Alexander; HARRIS, Steven J.; and KENNEDY, Frank, S. J. (Edited 
by), The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1999.
127 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966.
128 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus: Constituições – Quarta Parte, Lisboa, [1547 – 1550] 1975, p. 
123.
129 Francisco Xavier (1506-1552), Pierre Fabre (1506-1547), Simão Rodrigues (1510-1579), Diego Laínez (1512-1565), 
Alfonso Salmerón (1515-1585) e Nicolau Bobadilla (1511-1590).



65

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

Militante), em 27 de Setembro de 1540130. Surgindo no período imediatamente 

anterior ao Concílio de Trento (1545-1563)131, os Jesuítas vão operar como apóstolos 

revolucionários132 em plena crise da Igreja133. Essa crise irá influenciar as próprias 

Constituições da Companhia de Jesus134, conforme também atesta a carta de 1564 do 

Padre Juan de Polanco, secretário de Inácio de Loyola.

“[T]oda esta Companhia e cada um dos que nela se alista, combate por Deus, sob a fiel 

obediência do Santíssimo Senhor nosso Papa Paulo III e dos outros Romanos Pontifícies 

seus sucessores. [...] E assim fiquemos obrigados, a ir sem demora para qualquer região aonde 

nos quiserem mandar [...], mesmo que seja para as regiões a que chamam Índias, quer para 

entre hereges e cismáticos, quer ainda para junto de quaisquer fiéis […]. É objectivo e fim 

desta Companhia percorrer as diferentes partes do mundo, às ordens do Supremo Vigário de 

Cristo nosso Senhor, ou do Superior da Companhia, para pregar, confessar e utilizar todos 

os meios possíveis de ajudar as almas”135.

“Na era em que estamos, por toda a parte se tem muito em conta a erudição nas coisas de 

humanidades, tanto que sem elas a doutrina melhor e mais sólida parece que luz menos. Por 

isso ao Padre Geral pareceu muito conveniente que se escrevesse às províncias, que tenham 

conta com estas letras humanas, e façam estudar bem, quem mostrar aptidão, pelo menos o 

Latim e a Retórica, e que não passem às Artes ou pelo menos à Teologia sem se exercitarem 

bem nestas letras”136.

130 A Bula Papal, ou a Fórmula, era a carta magna da Instituição Religiosa. Isto é, a aprovação por parte do Papado. 
Essa aprovação reconhecia que os fins gerais para os quais a Instituição existia eram legítimos e, fundamentalmente, em 
consonância com o bem comum e que, enquanto a Instituição respeitasse as leis do lugar, a carta garantia à Instituição o 
direito de funcionar com independência na persecução desses fins, dentro dos limites estabelecido na carta. A Bula Papal 
era a licença para actuar. Deste modo, e sendo a aprovação dada pelo Papa, estabeleceu-se uma relação especial entre a 
Companhia e o Papado. O que a Bula “Regimini” significava de facto era que os Jesuítas estavam isentos da jurisdição 
dos Bispos, isto é, que dentro de certos limites podiam funcionar de modo independente à hierarquia episcopal. Cf. 
MALLEY, John W., S. J. Los Primeros Jesuitas, Ediciones Mensajero – Sal Terrae, Bilbao, 1995, pp. 350-351.
131 Os decretos e directrizes emanados do Concilio de Trento obrigaram a uma rigorosa observação das diversas Regras 
e Constituições das Ordens Religiosas.
132 Já se haviam fundado outras ordens religiosas mais antigas que participavam de alguma maneira daquele fim 
eminentemente apostólico. No entanto, nenhuma existia que tivesse em suas Constituições como fim primário tão 
explícito, vasto e intenso, o trabalho na salvação das almas. Cf. RODRIGUES, Francisco S. J. História da Companhia de 
Jesus na Assistência de Portugal (1540-1560), Tomo I – Volume I – Capítulo IV, Apostolado da Imprensa, Porto, 1931, p. 148. 
133 Sobre este assunto veja-se, MENDES, António Rosa. “A vida cultural”, In História de Portugal: no alvorecer da modernidade, 
Terceiro Volume (dir. José Mattoso), Editorial Estampa, Lisboa, 1993, p. 406.
134 Sobre este assunto veja-se, RODRIGUES, Francisco S. J., História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo 
I – Volume I – Capítulo IV, Apostolado da Imprensa, Porto, 1931, pp. 130-140 & BNP – TELLEZ, Balthazar, S. J., 
1596-1675, VORSTERMAN, Lucas, grav. met.; HURET, Gregoire, ca 1606-1670, grav. mel; CRAESBIICK, Paulo, 
1605-1664, impr. LIVRO IV, Cap. XIV. Chronica da Companhia de Jesu, na Provincia de Portugal; e do que fizeram, nas conquistas 
d`este Reyno, os Religiosos, que na mesma Provincia entraram, nos anos em que viveo S. Inácio de Loyola, nosso Fundador”, fl. 66. 
135 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547 e 1550] 1975, pp. 22-123.
136 MENDES, António Rosa. “Carta do Padre Juan de Polanco, colaborador de Inácio de Loyola, de 1564 para Diogo 
Mirão, provincial dos Jesuítas portugueses”, In História de Portugal: no alvorecer da modernidade, Terceiro Volume (dir. José 
Mattoso), Editorial Estampa, Lisboa, 1993, p. 406.
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Os Fundamentos da doutrina jesuíta, baseada no pensamento escolástico-aristotélico 

desenvolvido no século XIII pelo dominicano São Tomás de Aquino137, e organizados 

em Constituições, tinham como principal fundamento ajudar as almas138, isto é, as missões, 

a respeito das quais os Jesuítas se obrigaram a uma relação leal a um Papa em apuros 

e que começava a reagir à Reforma Protestante.

“A fim de poderem acudir com mais facilidade em numerosas regiões às necessidades 

espirituais das almas, e com mais segurança para os súbditos enviados, poderão os Superiores 

da Companhia, conforme a faculdade que lhes foi concedida pelo Sumo Pontífice, mandar 

quaisquer membros dela aonde julgarem mais útil. Ficarão estes, em toda a parte onde se 

encontrem, sempre à disposição de Sua Santidade”139.

Missão significava então, e de acordo com as Constituições, o “ministério itinerante, 

[isto é], o ministério nas diferentes partes do mundo para ajudar as almas”140. No 

local das missões, a expressão significava o contacto com as populações indígenas, 

conforme o demonstra a carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 10 de Março de 1553, 

enviada da capitania de São Vicente para o Padre Simão Rodrigues, em Lisboa: “[A] no 

nos dexar ir entre los gentiles, no nos queda ya que hazer o muy poco”141. Também o 

Padre Geral Cláudio Acquaviva, em carta de 4 de Maio de 1587, que enviava ao Padre 

Provincial do Brasil, Pero Rodriguez, insistia em que os Jesuítas saíssem em missão: 

“[Q]ue salgan a missiones, y fructifiquen por los lugares por espaço de algunos meses, 

y en este particular se vençan las dificuldades que lo impiden”142. No sentido dessa 

recomendação, em Dezembro de 1599, o Padre Provincial enviava carta ao Padre 

Geral a informar das missões que iam realizando: “Tornando a prosseguir a historia 

137 Sobre este assunto veja-se, ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Provincia del Brasil de algunas cosas 
que el Padre Christoval de gouvea Visitador ordeno en ella el año de 1586”, Brasiliae 2, fólio 144. & CLOONEY, Francis 
X. S.J. “Roberto de Bobili`s Dialogue on Eternal Life and na Early Jesuit Evaluation of Religion in South India”, In The 
Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1999, pp. 402-410.
138 LOYOLA, Inácio de. “Constituições da Companhia de Jesus”: Constituições – Quarta Parte, Lisboa, 1975, p. 123. & 
LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus: Fórmulas do Instituto da Companhia de Jesus, nsº 3 e 4, Lisboa, 
[1547–50] 1975, p. 123.
139 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Sétima Parte – Cap. II, Lisboa, [1547–50] 1975, p. 74.
140 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus: Fórmulas do Instituto da Companhia de Jesus, nsº 3 e 4, Lisboa, 
[1547–50] 1975, p. 123.
141 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Simão Rodrigues em Lisboa, de São Vicente a 10 de 
Março de 1553”, In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 
São Paulo, 1954, p. 457.
142 ARSI – “Carta del Padre General Cláudio Aquaviva para el Padre Provincial Pero Rodriguez de 4 de Mayo de 1587”, 
Brasiliae 2, fl. 99v. 



67

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

das missões, […] se fizerão duas, huma con dous padres, […] os quaes com trinta 

Indios forão ao sertão […] e troucerão cento e noventa Indios”143. Porém, de acordo 

com documento enviado de Roma para o Brasil, a informar do que havia ordenado 

o Padre Visitador Cristovão de Gouveia, sabe-se que nesse final de Quinhentos as 

missões já não diziam respeito somente ao contacto com as populações indígenas, 

mas também aos escravos negros.

“Por ser las missiones muy necessárias en esta tierra [Brasil], y principal fin de las fundaciones 

de los Collegios avera sempre en cada Collegio por lo menos un Padre de mucha confiança 

deputado por el Padre Provincial al qual se dará un buen compeñero para que visite los 

ingenios y mas haziendas alo menos una vez en el año, aunque no sean llamados y, sera bien 

que ambos que fueren possible sean Padres lenguas, y uno dellos predicador y entandan 

que principalmente son embiados para ajuda de las necessidades de los indios, e negros de 

guinea”144.

Ao apoiar a sua acção numa estratégia “catequética, evangelizadora e educacional 

dos povos infiéis”145, os Jesuítas convergiam tanto com os ideais da Igreja Romana, 

para quem a Expansão Ultramarina significava uma delegação nos Reis cristãos – 

portugueses e castelhanos – envolvidos directamente nas viagens de “descobrimento 

e conquista das terras e mares”146, como com os interesses dos Estados Católicos 

europeus expansionistas.

“Juzgandola mas útil para la iglesia, i mas aproposito para la reformacion del mundo que 

todas las demas Religiones, determinaron entre si de aumentarla com toda industria, i arte, 

aumentando en ella la verdadeira milícia de Cristo, i el bien de la Iglesia, i por mejor decir, 

el único património de Cristo por mas de sus próprios términos. […] ansi estos Padres, 

teniendo delante de los ojos los interesses de todos los Principes, saben muy bien observar 

las condiciones, el lugar, i tiempo, i aplicar médios proporcionados para favorecer las cosas 

de um Principe, de quien conocen poder casar su interes [...]”147.

143 ARSI – “Carta do Padre Provincial Pero Rodriguez ao Padre Geral, da Bahia em Dezembro de 1599”, Brasiliae 15-2, 
fl. 424.
144 ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Provincia del Brasil de algunas cosas que el Padre Christoval de 
gouvea Visitador ordeno en ella el año de 1586”, Brasiliae 2, fls. 146v-147. 
145 RODRIGUES, Francisco S. J. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo I, Apostolado da Imprensa, 
Porto, 1931, p. XLII.
146 BNP – “Segunda década da Ásia de João de Barros dos feitos que os Portugueses fizerão no descobrimento e conquista 
dos mares e terras do Oriente, s/d”, Pombalina 146, fls. 9-9v. 
147 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Sétima Parte – Cap. II, Lisboa, [1547–50] 1975, p. 74.
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[Em Portugal] A 23 de Novembro de 1538, Inácio de Loyola, então em Roma148, 

remete carta ao Reitor do Colégio de Santa Bárbara em Paris, Diogo de Gouveia149 a 

reconhecer a “sedenta salvação das almas dispersas pela Índia”150. No entanto, mostra-

se ainda reservado quanto à dita missão, devido aos “obstáculos que o impediam 

de corresponder aos desejos solicitados, uma vez que estavam oferecidos ao Sumo 

Pontífice”151, a quem deviam obediência e de quem esperavam ainda a aprovação.

“Há poucos dias chegou o vosso mensageiro com carta para nós. Por ela soubemos notícias 

vossas e vimos quão boa lembrança guardais de nós, bem como o zelo que vos faz sedento da 

salvação das almas dispersas por vossa Índia, onde as messes já lourejam. [...] Todos quantos 

estamos reunidos nesta Companhia estamos oferecidos ao Sumo Pontífice, pois é o senhor 

de toda a messe de Cristo. Por esta oblação lhe prometemos estar prontos para tudo quanto 

dispuser de nós em Cristo. Assim, se ele nos enviar aonde nos convidais, iremos alegremente. 

A causa desta nossa resolução, que nos sujeita ao seu juízo e vontade, foi entender ter ele 

maior conhecimento daquilo que convém ao cristianismo universal”152.

Da leitura da carta parece ser possível afirmar que Inácio de Loyola ainda não 

estava totalmente seguro, nem clarificado acerca do rumo que a Companhia de Jesus 

iria seguir – o que à data seria normal, se se considerar que o recém-criado Instituto 

Religioso ainda não havia tido a aprovação do Papa. A acrescentar a isto – e apesar 

do já manifesto interesse do Rei D. João III, no envio de religiosos para os seus 

territórios da expansão, nomeadamente a Índia – estava o facto de a obediência da 

Companhia de Jesus ainda responder apenas à autoridade da Santa Sé.

“A fim de poderem acudir com mais facilidade em numerosas regiões às necessidades 

espirituais das almas, e com mais segurança para os súbditos enviados, poderão os Superiores 

da Companhia, conforme a faculdade que lhes foi concedida pelo Sumo Pontífice, mandar 

quaisquer membros dela aonde julgarem mais útil. Ficarão estes, em toda a parte onde se 

encontrem, sempre à disposição de Sua Santidade”153.

148 Onde se encontrava para pedir a aprovação do recém-fundado Instituto Religioso.
149 Humanista e pedagogo português, Diogo de Gouveia (1471-1557) desempenhava a função de Principal (Reitor) no 
Colégio de Santa Bárbara.
150 COELHO, António José (organização). “Santo Inácio de Loiola”, Cartas, Editorial A. O., Braga, 2006, pp. 65-66.
151 COELHO, António José (organização). “Santo Inácio de Loiola”, Cartas, Editorial A. O., Braga, 2006, pp. 65-66.
152 COELHO, António José (organização). “Santo Inácio de Loiola”, Cartas, Editorial A. O., Braga, 2006, pp. 65-66.
153 LOYOLA, Inácio de. Constituições, Sétima Parte – Cap. II, Lisboa, [1547-50] 1975, p. 74.
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Porém, somente no ano seguinte, em 1539, será oficializado o pedido ao Papa 

Paulo III, no sentido de autorizar a fundação do novo Instituto Religioso. Ainda que 

a aprovação oral do Papa seja concedida nesse mesmo ano, a bula Regimini Militantis 

Ecclesiae, ou o Governo da Igreja Militante, que integra a Fórmula do Instituto154, terá 

emissão apenas em 1540. Assim, no dia 3 de Setembro de 1539, o Pontífice vai aprovar 

oralmente a Fórmula do Instituto da Companhia de Jesus, a que se seguirá a sua 

confirmação, a 27 de Setembro de 1540. 

No entanto, e conforme já observado, ainda antes da aprovação oficial da Companhia 

de Jesus, o Rei de Portugal D. João III, por indicação de Diogo de Gouveia em carta 

remetida a 17 de Fevereiro de 1538, no propósito de “aumentar a propagação da 

Santa Fé Católica”155 comprometia-se a patrocinar a Companhia de Jesus, colocando-

se assim na dianteira da Europa.

“Se estes homens [os Jesuítas] se podessem aver por irem à India, seria hum bem inextimável; 

[...]. Sam homens propios pera esta obra. E se V. A. deseja de fazer o que sempre mostroiu 

crea que nom podia nem a pidir de boca achar homens mais autos pera converter toda a 

índia. Elles sam todos sacerdotes e de muito exempro e letrados e nom demandam nada”156.

Todavia, no dia 23 de Novembro de 1538, o Padre Pierre Fabre enviava carta a 

Diogo de Gouveia a informar da necessidade em Roma dos missionários, não sendo, 

por isso, vontade do Sumo Pontífice que dela saíssem.

“Não faltou há tempos quem procurasse conseguir que ele [Papa] nos mandasse para os 

Índios, que os espanhóis vão sujeitando ao Imperador; para o conseguir, falaram primeiro 

a um Bispo espanhol e ao Embaixador imperial; mas estes notaram que a vontade do Sumo 

Pontífice não era que saissemos daqui, porque também em Roma a messe é grande”157. 

154 A Fórmula do Instituto é onde está contida a legislação substancial da Companhia de Jesus. Organizada em cinco 
capítulos, em cada um são tratados os pontos essenciais sobre o modo de proceder da própria Companhia. Aquando 
da posterior redação das Constituições da Companhia de Jesus, este documento vai servir de base para a sua elaboração.
155 BNP – “Dedução chronologica e analytica. Parte 1º - Na qual se manifestam pela sucessiva serie de cada hum dos 
Reynados da Monarchia Portugueza, que decorreram desde o governo do Senhor Rey Dom João III athe o presente, 
os horrorosos estragos que a Companhia denominada de Jesus fez em Portugal, etc.”, Pombalina 444-446, fls. 470-143. 
156 LEITE, Serafim. “Carta do Doutor Diogo de Gouveia a D. João III, Rei de Portugal, de Paris, a 17 de Fevereiro de 
1538”, In Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, pp. 94-95.
157 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Pedro Fabro ao Doutor Diogo de Gouveia em Paris, de Roma a 23 de Novembro de 
1538”, In Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, pp. 100-101.
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A 4 de Agosto de 1539, D. João III remetia carta ao embaixador de Portugal em 

Roma, Pedro de Mascarenhas, na qual apresentava Portugal, e as suas conquistas, 

como o mais indicado para a Companhia de Jesus cumprir os seus desígnios. No 

entanto, não deixa de reconhecer o poder do Papa sobre o recém-criado Instituto 

Religioso.

“Nam pode haver parte onde lhes estê mais aparelhado poderem-no fazer e comprir seus 

[dos Jesuítas] desejos, que em minhas conquistas [...]. [D]etydos estão polo Papa pera lhes 

ordenar o que havia por seu serviço que elles fizessem; e sua tenção hé converter infieus; e 

dizem que, aprazendo ao Santo Padre, a quem se são offrecidos, e sem cujo mandado nam 

ham-de fazer nada, que elles yram à India”158.

A 10 de Março de 1540, D. João III recebia carta de Pedro de Mascarenhas onde era 

informado acerca das qualidades do recém-fundado Instituto Religioso e, sobretudo, 

da autorização de Inácio de Loyola relativa ao envio para Portugal de alguns dos seus 

membros.

“[E]u me enformey bem de quem elles são; e por achar haver nelles todallas calidades, 

que comvem ao efeicto pera que os Vossa Alteza quer, lhe [aos Jesuítas] faley loguo de sua 

[do rei D. João III] parte. Responderam-me que nam tinham querer, por em espicial o 

terem remetido ao Papa, per seu voto, e estavam prestes pera irem omde os elle mandase, 

aimda que fosse mais lomje qie a Imdia. Com ysto faley ao Papa [Paulo III], dizendo-lhe a 

tençam de Vossa Alteza queria, e pera que Nosso Senhor podese ser servydo deles com a 

edificaçam daqueles povos, que novamente eram vinmdos a nosa samta fee, Sua Santidade 

mandasse a Vossa Alteza dous pares delles. [...]. Mas no numero nam me poderam dar mais 

de dous, por ao presente nom estarem em Roma senam seis [...]. E dos que me deram hum 

hé português”159.

Nesse mesmo ano chegavam a Portugal Simão Rodrigues de Azevedo e, seis dias 

depois, na companhia de Pedro de Mascarenhas, Francisco Xavier. A 7 de Abril de 

1541 partia Francisco Xavier para o apostolado na Índia, na armada que levava o 

Governador Martim Afonso de Sousa (1500-1570), permanecendo Simão Rodrigues 

158 LEITE, Serafim. “Carta de D. João III Rei de Portugal a D. Pedro de Mascarenhas em Roma, de Lisboa a 4 de Agosto 
de 1539”, In Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, p. 103.
159 LEITE, Serafim. “Carta de Pedro de Mascarenhas a D. João III de Portugal, Roma 10 de Março de 1540”, In 
Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, p. 106.
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em Portugal para assumir a liderança da primeira Casa da Companhia de Jesus em 

território português, o que viria a ocorrer a 5 de Janeiro de 1542. Essa primeira Casa 

foi o Convento de Santo Antão-o-Velho, em Lisboa, concedida à Companhia de Jesus 

no ano anterior por D. João III. De Simão Rodrigues, esperava-se a formação e o 

envio de mais missionários para a Índia e o lançamento das bases para a fundação da 

Província de Portugal. 

A partir desse momento a Companhia de Jesus passa a depender das directivas do 

Padre Geral e da Coroa Portuguesa. Assim, ao serviço dos interesses de ambos, os 

Jesuítas irão assumir papel preponderante em Portugal e nos territórios da Expansão. 

A 14 de Junho de 1553, Inácio de Loyola em carta remetida a todos os Superiores da 

Companhia de Jesus, reconhecia a importância da ajuda de D. João III para o início 

da missão da Companhia no mundo.

“[M]irando quánta obligatión tiene nuestra Compañia, entre todos los principes christianos, 

al serenísimo Rey de Portugal, con cuyo favor y muy liberal ayuda se començo a fundar y se 

derramó en tantas partes nuestra Compañia, con mucho fruto del divino serviçio”160.

 [No Brasil] É provável que o sucesso empreendido por Francisco Xavier na 

Índia tenha, de algum modo, influenciado na decisão de D. João III em querer enviar 

os primeiros jesuítas para o Brasil, no momento em que criava um Governo Geral, 

isto é, empreendia uma mudança político-administrativa para o território, e que se 

traduzia na afirmação do domínio e posse exclusivos do Reino sobre esse território e 

os seus povos.

“El Rey Don Juan, 3º [...]  viendo [...] el grande fructo que se hazia en ls almas, assi de los 

Portugueses, como de los gentiles deseo tambien el Brasil no careciese de tanto bien, pues la 

necessidade era mayor […]. Y mandando por Governador a estas partes del Brasil a Thome 

de Sousa varon noble […] y muy devoto de la Compañia pidio al Pe. M. Simon que entonces 

era Provincial en Portugal enbiasse algunos Pes. En su compañia para que diesen principio 

a la conversion”161. 

160 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Inácio de Loyola a todos os Superiores da Companhia, de Roma a 14 de Junho 
de 1553”, In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São 
Paulo, 1954, p. 487.
161 ARSI – “Historia de la fundacion del collegio de la Baya de todos los sanctos, y de sus residências: Cap. 1, De como la compañia entro en 
el Brasil en la ciudad de la Baya”, Brasiliae 12, fl. 2. 
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Assim, em 1549, nove anos decorridos da sua fundação e já estabelecidos em 

Coimbra, Évora, Lisboa e Braga162, na armada do primeiro Governador, Tomé de 

Sousa, eram enviados os primeiros jesuítas para o Brasil: “Os Padres de la Companhia 

vinieron por mandado del Rei Don Juan 3º, de buena memoria, com el primer 

Governador Thome de Sousa que vino poblar esta tierra en la ora de 1549”163. 

“Achando-o pois no anno de 1549 a companhia denominada de JESU com nove anos de 

creação tinhão neste pouco espaço tomado já por empresa sua o sacudir o vicio entre todas 

as Nações de forma que para isso tinham já penetrado as Alemanhas alta e baixa, as Gallias, 

as Hespanhas, Africas e Azia, e em todas estas partes tinhão já fabricado Cazas Collegios, 

e Residencias, a titulo de Missionários universais. E como [palavra ilegível] titulo principal 

da mesma Companhia não limitava para este fino região, ou nação alguma, por mais remota 

que fosse, máximas com que [palavra ilegível] principio se souberam logo prevenir, tomarão 

estes [palavra ilegível] cuidado a continuarem a missão do Continente do Brasil, que athe 

de dividas chamarão particular empresa duas [palavra ilegível] como fizeram crer ao Rey D. 

João 3º por se começar a descobrir aquelle Continente misterioso quase no mesmo anno em 

que Sto Inácio de Loyola tinha nascido, e que Deos por segredos ocultos da sua providencia 

tinha guardado esta conquista, para os filhos e soldados daquele Santo Esquadrão. Talvez 

esta fosse a razão justificante de requererem fazer senhores dispoticos dos mesmos Indios, 

e daquele vasto Continente”164. 

 Tomé de Sousa foi enviado, em 1549, como “capitão da povoação e terra da 

dita Baía de Todos os Santos e de Governador-Geral da dita capitania e das outras 

capitanias e terras da costa do dito Brasil”165. Partindo de Lisboa a 1 de Fevereiro, 

chegava à Bahia de Todos-os-Santos em Março do mesmo ano; com ele seguiam os 

Padres Manoel da Nóbrega, João de Azpilcueta Navarro, Leonardo Nunes e António 

Pires, e os Irmãos Diogo Jacome e Vicente Rodrigues. Para além do novo Governador 

e dos seis (6) jesuítas seguiam também o filho do Provedor de Armas de Angra, um 

Ouvidor-mor, um Provedor-Geral, um Capitão-mor e um Mestre de obras.

162 Sobre este assunto veja-se, RODRIGUES, Francisco S. J. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 
Apostolado da Imprensa, Porto, 1931-1950, pp. 281-282; e MARTINS, Fausto Sanches. A Arquitectura dos Primeiros Colégios 
Jesuítas de Portugal: 1542 – 1759, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 1994.
163 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1483”, 
Brasiliae 15-2, fl. 333. 
164 BPADE – “Plano sobre a civilização dos Indios do Brazil, e principalmente para a Capitania da Bahia, no qual também 
se manifesta a Missão, que entre os memsos Indios fizeram os missionários, e proscritos Jesuítas. Apresentado ao Ex.mo 
R.mo Bispo de Beja. Por Domingos Alves Branco Muniz Barreto, Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria Auxiliar 
da Capitania da Bahia, 2 de Janeiro de 1790”. Cód. CXVI 1-36, 1 Vol., fls 25-25v..
165 ANTT – “Carta de nomeação de Tomé de Sousa, Lisboa, 7 de Janeiro de 1549”, Chancelaria de D. João III, L. 55, fl. 200.
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“Eu, el-rei, faço saber a vós, Tomé de Sousa, [...] que vendo eu quanto serviço de Deus e meu  

é conservar e nobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil e dar ordem e maneira 

com que melhor e mais seguramente se possam ir povoando [...] ordenei ora de mandar nas 

ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em um lugar conveniente para daí 

se dar favor e ajuda às outras povoações e se ministrar justiça [...] a Baía de Todos-os-Santos 

é o lugar mais conveniente [...], assim pela disposição do porto e rios que nela entram, como 

pela [...] abastança e saúde da terra”166.

“El año de 49 fui embiado por el P. Maestro Simão a estas partes com mis cinco compañeros, 

el qual me dió entre otros avisos este, que si en estas partes oviesse dispositión para aver 

colégios de nuestra Compañia, o recogimiento para hijos de los gentiles [vão ser as Residências 

nas Aldeias jesuítas], que yo pidiesse tierras al Governador y escogiesse sítios y que de todo 

le avisasse. El primer año no me pude resolver en nada, mas solamente corri la costa y 

tomé los pulsos a la tierra. Luego en el siguiente año mandaron quatro Padres com algunos 

mochachos huérfanos, y esto me hizo creer mi opinión [...] de aver casa para moichachos 

de los gentiles [...]. Y comencé de acquirir algunos com mucho trabajo [...], y pedí sítios para 

casas y tierras al Governador, y uve algunos esclavos y entreguélos a un secular para com 

ellos hacer mantenimiento a esta gente”167.

O envio para o Brasil de um Governador-Geral estava associado a uma estratégia 

de D. João III, que visava alcançar objectivos territoriais, políticos e económicos. 

Para o efeito, estabeleceu-se um núcleo urbano na Bahia de Todos-os-Santos, a sede a 

partir da qual seriam administrados os outros núcleos – ou vilas – das capitanias, com 

o principal objectivo de as uniformizar e melhor controlar. Efectivamente, o sistema 

de capitanias hereditárias – uma quase imediata transposição do modelo empregue 

nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, com a divisão do vasto território em 

longas faixas de terra, e das soluções administrativas aí ensaiadas, “assim de quadros, 

como de regimentos e demais enquadramentos jurídicos”168 – nas quais estabelece as 

primeiras vilas, havia-se revelado pouco eficiente no Brasil169. 

166 ALBUQUERQUE, Luís. “Regimento de Tomé de Sousa de 17 de Dezembro de 1548”, In Alguns Documentos sobre a 
Colonização do Brasil (séc. XVI), Publicações Alfa, Lisboa, 1989, p. 121.
167 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Geral Diego Lainez, de São Vicente, 12 de Junho de 1561”, 
Brasiliae 15, fl. 116. 
168 CARITA, Rui & CARITA, Helder. “Modelos, instituições e personagens. A urbanização do espaço atlântico nos 
séculos XV e XVI”, Revista Oceanos - nº 41, Lisboa, 2000, p. 179.
169 O sistema das capitanias hereditárias concedia grande poder e autonomia à figura do captião-donatário, e por vezes 
conduzia a uma disparidade de resultados no terreno, o que não era desejável pela Coroa.
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Assim, ao sistema das capitanias hereditárias sobrepõe-se a estrutura do Governo 

Geral, o qual dá origem à criação de outras capitanias, estabelecidas pelo recém-

criado contexto jurídico e com outra configuração espacial. No entanto, essas 

mesmas capitanias vão também ser, sucessivamente, (re)divididas e (re)agrupadas de 

acordo com as necessidades e processo de expansão do território, como foi o caso, 

por exemplo, das capitanias do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que não existiam à 

chegada dos Jesuítas.

As vilas, ainda que escassas, normalmente uma por capitania, eram, com efeito, 

a única base de sustentação do território, ocupando assim, “na lógica da expansão, 

um lugar incontestavelmente proeminente”170. Não é, por isso, de estranhar que os 

Jesuítas, chegados ao Brasil, tenham optado por se fixar na principal vila portuguesa 

de cada capitania, para aí estabelecerem casa, ou colégio. A partir dessa casa, ou 

colégio saíam os Jesuítas em visita às povoações indígenas, situadas em redor – o 

primeiro contacto; posteriormente, conquistadas algumas dessas tribos indígenas, e 

já no propósito de uma estratégia de expansão territorial, os Jesuítas estabeleciam-se 

em algumas das aldeias indígenas, ou na proximidade. 

“As Casas que o Senhor nos der” 171

“A Companhia procura ajudar o próximo, não só se deslocando por diversos países, mas 

também permanecendo com residência estável em vários sítios, como nas casas e colégios. 

É, portanto, bom que se tenha compreendido como é que nestas residências se hão-de ajudar 

as almas, a fim de se porem em acção todas as possibilidades”172.

Devido à sua recente formação, de início a actuação da Companhia de Jesus ainda 

não estava totalmente organizada, havendo, por isso, algumas questões por definir, 

nomeadamente no que dizia respeito ao seu modo de proceder. A elaboração de um 

projeto pedagógico e a consequente rede de colégios que acabaram por estabelecer, 

170 ARAÚJO, Renata Malcher de. A urbanização de Mato Grosso no século XVIII. Discurso e método. Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2000, p. 588. 
171 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus: Fórmulas do Instituto da Companhia de Jesus, nº 8, Lisboa, 
[1547-50], 1975, pp. 26-27.            
172 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus: Constituições – Sétima Parte – Cap. IV, Lisboa, 1975, p. 215.
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primeiro na Europa e depois nas diversas partes do mundo onde se fixaram, reflecte 

bem essa ambiguidade inicial, sobretudo se se considerar que a sua formulação 

não estava contemplada à partida quando iniciaram a sua actividade. Com efeito, 

quando Inácio de Loyola decide fundar Casas, fá-lo sobretudo no intento de garantir 

o cumprimento dos propósitos do seu Instituto, para os quais era urgente formar os 

seus próprios candidatos, isto é, os futuros missionários. Será assim e dentro desse 

contexto que começam a surgir as primeiras Casas na Europa, para a formação de 

novos missionários para as missões nos territórios de conquista173. 

As Casas passam então a ter como finalidade, e já de acordo com o espírito do 

Concílio de Trento (1545-1563)174, formar os jovens que deveriam entrar na Companhia 

de Jesus, conforme ficara expresso nas Fórmulas do Instituto (1538-1550).

“[A]s Casas que o Senhor nos der, serão destinadas ao trabalho na Sua própria vinha [...], e 

porque parece muito conveniente que dentre os jovens inclinados à virtude e dotados para 

os estudos, se preparem operários para a mesma vinha do Senhor, que sejam como que um 

seminário da nossa Companhia [...]” 175. 

Se de início começam por organizar e garantir cursos médios e superiores para 

os futuros missionários, cedo começam a admitir também leigos, isto é, “a aceitar 

estudantes que não pretendiam entrar na Companhia de Jesus”176, conforme expresso 

nas Constituições.

“Tendo em vista que os nossos colégios não devem ajudar a instruir-se nas letras e nos bons 

costumes só os próprios Escolásticos, mas também os de fora, onde convenientemente se 

puder fazer, instituam-se aulas públicas ao menos de estudos humanísticos, e mesmo de 

estudos superiores, conforme as possibilidades que houver nas regiões onde se encontram 

tais colégios”177.

173 Sobre este assunto veja-se O´MALLEY, John W., S. J. Los Primeros Jesuitas, Ediciones Mensajero – Sal Terrae, 
Bilbao, 1995. & PEREIRA, Paulo. “A conjuntura artística e as mudanças de gosto”, In História de Portugal: no alvorecer da 
modernidade, Terceiro Volume (dir. José Mattoso), Editorial Estampa, Lisboa, 1993, p. 539.
174 Com o Concílio de Trento, onde os Jesuítas estiveram presentes durantes os dezoito anos da sua história, oficializou-
se a teoria da Igreja como a sociedade dos fiéis cristãos, que vivem sob a autoridade do papa, espalhados pelas diversas 
nações. In HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil, Edições paulinas, Petrópolis, 1992, p. 155.
175 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547-50], 1975, pp. 26-27.            
176 RODRIGUES, Francisco S. J. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Apostolado da Imprensa, Porto, 
1931, pp. XVII-XVIII.
177 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547-50], 1975, p. 123.            
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Com este procedimento a Companhia de Jesus consegue não só inovar, como 

transformar as suas Casas nos principais centros de todo o ministério Jesuíta e nas 

principais instituições de ensino das elites Católicas Europeias178. É provável que a 

expansão da Reforma Protestante, que então ganhava uma expressão cada vez maior 

na Europa, tivesse de algum modo espoletado o desíginio de estabelecer Casas da 

Companhia de Jesus, as quais assumiriam papel preponderante dentro da Igreja 

Católica. A Casa, vai ser assim a edificação primeira da Companhia de Jesus, onde 

quer que se viesse a estabelecer, conforme ficaria expresso nas suas Constituições: “[A] 

Companhia funda colégios […], onde os que deram boa conta de si nas casas e foram 

recebidos sem os conhecimentos doutrinais necessários, se possam instruir neles e 

nos outros meios de ajudar as almas”179. Na sequência dessa intenção, em 1560, onze 

anos passados da chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil, Juan Alfonso Polanco, 

secretário do Padre Geral Diego Lainez, redige carta a remeter a todos os Superiores 

da Companhia de Jesus, no propósito de ressalvar a importância dos colégios para 

o fundamento da missão: “[Os] colégios, através da educação dos jovens em letras, 

na doutrina e na vida cristã [e] em qualquer lugar [servirão para] ajuda[r] a toda a 

classe de pessoas com sermões, confissões, e outros meios [de acordo com o] modo 

de proceder [do Instituto]”180. Em 1569, nova carta era remetida pelo mesmo Juan 

Alfonso Polanco, porém, já no sentido de incentivar o ensino do Latim e da Retórica 

nos colégios.

Em Portugal, no propósito de dotar o país de Universidades que pudessem competir 

com os grandes centros intelectuais europeus e preparar os missionários do Oriente, em 

1541 D. João III concede à Companhia de Jesus o Convento de Santo Antão-o-Velho, 

em Lisboa, e em 1542 o Colégio de Jesus, em Coimbra181. Em ambos esteve o Padre 

Manoel da Nóbrega antes de partir para o Brasil182.

178 Sobre este assunto veja-se, RODRIGUES, Francisco S. J. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tômo 
I – Volume I, Apostolado da Imprensa, Porto, 1931, pp. XVII-XVIII.
179 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547-50], 1975, p. 123.            
180 O´MALLEY, John W., S. J. Los Primeros Jesuitas, Ediciones Mensajero – Sal Terrae, Bilbao, 1995, p. 249.
181 Sobre este assunto veja-se, LOBO, Rui. Os Colégios de Jesus, das Artes e de S. Jerónimo: evolução e transformação no espaço 
urbano, Edições do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, 1999, pp. 10-15.
182 Sore este assunto veja-se, RODRIGUES, Francisco S. J. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo I, 
Vol. I, Liv. II, Cap. VII, Apostolado da Imprensa, Porto, 1931, pp.420-430.
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“[A] casa [de Santo Antão], ainda para aqueles princípios era estreita. Tinha uma portaria não 

somenos, que dava para um claustro ou pátio quadrado com dezasseis colunas, quatro por 

banda, sobre as quais se lançava uma varanda em toda a volta. No centro deste recinto abria-

se um poço de água para o serviço da casa. No primeiro andar estendia-se um dormitório 

[...] e neste e no térreo havia alguma sala e quartos por onde se repartiam as oficinas e 

acomodações necessárias. A igreja era na verdade pequena, mas devota e recolhida”183. 

Conhecendo o Padre Manoel da Nóbrega, o Convento de Santo Antão e os planos 

para o Colégio de Coimbra, em processo de construção aquando da sua partida 

para o Brasil, é muito provável que os tivesse tomado como a experiência-modelo, 

conforme parece querer demonstrar carta da sua datada de 1557, e carta do Padre 

Fernão Cardim, datada de 1585.

“As casas, que agora temos são estas. Uma casa grande de setenta e nove palmos de comprido 

[17.38m], e vinte e nove de largo [6.38m] fizemos nela as seguintes repartições. São um 

estudo e um dormitório e um corredor e uma sacristia por razão que outra casa que está no 

mesmo andar e da mesma grandura nos serve de ygreja [...]. Neste dormitório dormimos 

todos, os Padres como Irmãos asaz apretados. Fizemos uma cozinha e um refeitório e uma 

despensa que serve a nós e aos moços. Da outra parte está outro lanço de casas [ala] da 

mesma compridão em uma delas dormem os Moços, em outra se lee gramatica, em outra 

se ensina a ler e escrever. Todas estas casas, asy umas como as outras são térreas tudo isto 

esta em quadra. O [palavra ilegível] que fica entre nos e os moços não he bastante para que 

repartindosse eles e nos fiquemos agasalhados mayormente se nele lhes ouvese de fazer 

Refeitoria, Despensa e cozinha como seia necessário. Todas as mais casas necessárias a huma 

comunidade nos faltão anos e actos como são humas necessárias, casa da agua e de [palavra 

ilegível] [...] Pera nos agora, e bastamos-yão estas casas que nos com muyto trabalho nosso, 

e com poupássemos essa pobre esmola del Rey fizemos, respeitamos a pobreza da terra”184.

 

“Os padres tem aqui Collegio quasi acabado he huma quadra fermosa com boa Cappela, 

Livraria, e alguns 30 cubiculos: os mais delles tem as janellas pera o mar e o edifício é todo de 

pedra e cal da terra que he tam boa como a de pedra em Portugal. Os cubiculos são grandes, 

os portais de pedra, as portas dangelim, forrados de cedro, das janellas descobrimos grande 

parte da Baya”185.

183 RODRIGUES, Francisco S. J. [na.1875-flc.1956]. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, IV Tomos, 
Apostolado da Imprensa, Porto, 1931-50, p. 289. 
184 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, da Bahia de 1557”, Brasiliae 15, fl. 41v.:
185 BNP – “Parte da Informação da missão do padre Cristovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583 pelo Padre 
Fernão Cardim”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, 
fl. 3
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No Brasil, os colégios, pretendendo assegurar a formação de novos missionários, 

começam primeiro por admitir Irmãos chegados da Europa que aí deveriam concluir 

a sua formação, e depois, também, civis, conforme carta não assinada enviada do 

Brasil para Portugal.

“Pero correa era un hombre de los principales portugueses que avia en el Brasil [...] y assi 

fue el primero que en esta tierra entro en la compañia y en cinco años que estuvo en ella 

aprovecho mucho con la lengua que el sabia muy bien”186.

Porém, a partir de 1566, por determinação do Padre Geral Francisco de Borja, em 

carta que remete ao Padre Luís da Grã, passam a ser admitidos também indígenas, 

uma vez que do Reino “não os socorriam com gente”.

“Del recebir gente de lla tierra, bien tengo creýdo que convenga mirar mucho en ello y 

que se havria de conocer bien y a la larga por diferente en los costumbres de los otros, que 

commúnmente se conoscen, y que se huviesse de recibir [...], dándoles tan bueno natural y 

tanta coisa de su gracia, que pudiesen ser admitidos en la Compañia”187. 

“Como Portugal nos não socorre com gente, temos muito trabalho no provimento das 

ocupações necessárias, e nas missões, e nesta provincia sam necessários sujeitos exemplares, 

[ilegível] não temos sujeitos de Portugal, mas só os que cá se recebem”188. 

Pouco depois, os colégios passam também a recrutar pessoas nascidas no Brasil. 

Assim, entre 1690 e 1751, o número de Jesuítas formados no Brasil teve um aumento 

de 51%189. Com efeito, quando Inácio de Loyola determina nas Constituições o 

estabelecimento de “Casas, onde os que fossem recebidos sem os conhecimentos 

doutrinais necessários, se pudessem instruir neles e nos outros meios de ajudar as 

almas”, é provável que já estivesse a prever assentamentos fixos e estáveis”190.

186 BNP – “Cartas dos Jesuíta. Cópia de unas cartas de algunos padres y hermanos de la Compañia de IESUS, que 
escrivieron de la India, Japon y Brasil...: por Joan Aluare”, RES. 435.
187 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja ao Padre Luía da Grã, no Brasil, a 10 de Janeiro de 1566”, 
In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, fl. 291.
188 ARSI – “Carta do Padre Inácio Tholosa, de lo Collegio de la Baya a 5 de Setiembre de 1600, para o Geral Cláudio 
Acquaviva”, Brasiliae 3-1, fl. 280v. 
189 ARSI – Brasiliae 6 e 27, em vários fólios. Ver também: ALDEN, Dauril. The Making of na Interprise. The Society of Jesus in 
Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, Stanford University Press, California, 1996, p. 598.
190 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547-50], 1975, p. 123.
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CORPO HIERÁRQUICO

A Companhia de Jesus dividia-se em Assistências, as quais sudividiam-se em 

Províncias de acordo com características geográficas, culturais e económicas191. As 

Assistências correspondiam aproximadamente aos principais países ou idiomas, que 

formavam a Europa: Itália, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Polónia; enquanto 

as Províncias correspondiam, de um modo geral, às possessões territoriais das 

Assistências, dentro e/ou fora da Europa. Os critérios para a formação das Províncias 

prendiam-se, sobretudo, com questões de ordem financeira, estando, por isso, a sua 

criação vinculada à condição de posse de recursos suficientes que viabilizassem a 

própria sustentação e o recrutamento de membros. Assim, à medida que novas casas, 

ou colégios, iam sendo fundados em maior número e distância, novas Províncias eram 

criadas a partir da primeira – a Província-Assistência192. Se nas Assistências, a base 

de acção dos Jesuítas estava quase invariavelmente localizada nos centros urbanos, 

inversamente nas Províncias aventuravam-se pelo interior dos territórios. 

Em 1541 era criada a primeira Assistência da Companhia de Jesus, a Assistência de 

Portugal e o Padre Simão Rodrigues com o cargo de Provincial. É provável que para a 

decisão tenha contribuído o facto de ser a Assistência geograficamente mais extensa e 

com maior número de missionários dispersos pelo mundo; possivelmente a razão que 

terá levado ao processo de instituição de Províncias nos territórios da Expansão193.

Passado pouco mais de uma década após o estabelecimento da Província de 

Portugal torna-se óbvio que a sua chefia não conseguia efectivamente administrar 

as extensas missões existentes na Índia e no Brasil. Assim, em 1549, era criada a 

Província de Goa e quatro anos depois a do Brasil. Em 1553, por decisão de Inácio 

de Loyola, a missão do Brasil era elevada à condição de Província. Ainda nesse ano 

o Padre Geral nomeava o Padre Manoel da Nóbrega Provincial do Brasil, e o Padre 

Luís da Grã – antigo reitor do colégio de Coimbra – para o cargo de Vice-Provincial.

191 Aos territórios administrativos denominavam os Jesuítas de Assistências, sendo que cada uma estava sob o domínio 
administrativo de um dos assistentes do Padre Geral. Dentro de cada Assistência existiam as Províncias que correspondiam 
a territórios quer europeus, quer ultramarinos. As Províncias estavam sob a administração das Assistências, e estas sob 
a administração de Roma. 
192 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 12.
193 BA – “Instrução a Príncipes da maneira que se governam os Padres da Companhia”, 51 – VI – 42, fl. 171v.
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“[H]a parezido conveniente […] que uno tubiese cargo de Provincial en esas partes, el 

qual, aunque tenga communication mucha y intelligencia con Portugal, esté todavia 

immediatamente debaxo del Prepósito General, como lo está el de la Goa. Y por esperientia 

que tiene de vuestra persona, y la que vós tenéys de esa tierra, [...] me he determinado de 

hazeros Prepósito Provincial: y asi os mando […] acetéys el cargo; [...]. Y porque en las 

Provincias comúnmente se pone un colateral del Prepósito, pareze que debia ser el P.e Luys 

de Grana”194.

O Brasil dividia-se então em oito casas, correspondendo cada uma às oito capitanias 

então existentes: Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Vicente, São Paulo e Pernambuco195. 

A Província de Portugal fica assim reduzida a Portugal Continental, às Ilhas 

Atlânticas e ao Oeste de África. Com o tempo, a Província de Goa revela-se demasiado 

vasta para uma só administração. Com efeito, as suas dimensões excediam em muito 

o somatório de todas as Províncias da Europa. Surge assim, em 1583, a Vice-Província 

do Japão, que se torna Província em 1611; em 1601, a Vice-Província do Malabar, que 

se torna Província em 1605; e em 1623, a Vice-Província da China. No caso do Brasil, 

surge a Vice-Província do Maranhão em 1727. Porém, por razões de ordem política 

e económica, a ambição de dividir a Província do Brasil em duas Províncias – Norte 

e Sul –, elevando o Maranhão ao estatuto de Província – como ocorre com grande 

parte das Vice-Províncias da Índia – não chega a concretizar-se.  

Governada centralmente a partir de Roma e fortemente hierárquica, a organização 

da Companhia de Jesus em Assistência-Província, apesar de ser ter sido pensada 

como uma estrutura administrativa estável, não vai deixar também de ser orgânica 

na medida em que vai permitir um crescimento quase natural à medida que os seus 

membros ampliavam o seu alcance geográfico. Sobretudo, era uma hierarquia capaz 

de controlar a actividade de um Instituto Religioso geograficamente muito disperso.

No sentido de assegurar essa unidade nas diversas Assistências, Províncias e Vice-

Províncias dispersas pelo mundo, os sucessivos Padres Gerais vão sentir a necessidade 

194 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Inácio de Loyola ao Padre Manuel da Nóbrega, 9 de Julho de 1553”, In Cartas dos 
Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São Paulo, 1954, p. 510.
195 ANCHIETA, José de. Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões (1554-1594), Editora Itatiaia Limitada, São Paulo, 
1988, pp. 418-419.
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de delegar parte dos seus poderes a subordinados que actuavam em seu nome, os quais 

a ele tinham que responder, naturalmente, pelas suas acções. É, assim e dentro desse 

contexto que a administração central em Roma vai impor uma rigorosa organização 

e hierarquia, atribuindo a cada membro uma determinada função. Assim, à cabeça 

estava o Padre Geral, eleito pela Congregação Geral196, a qual era composta pelos 

Padres Provinciais e dois Professos de quatro votos, eleitos em cada Província. O 

Padre Geral era auxiliado por um Vigário Geral e por um Conselho de Assistentes, 

que se responsabilizavam por cada uma das Assistências.

Dentro das Assistências, cada Província ou Vice-Província era chefiada por um 

Padre Provincial e um Vice-Provincial, que supervisionavam os Reitores e Superiores 

dos colégios e casas, respectivamente. Tinham também o poder de decisão sobre o 

território que estava sob a sua jurisdição até que lhes fossem enviadas determinações 

directas de Roma – o Padre Geral apesar de delegar certos poderes aos Provinciais e 

Vice-Provinciais reservava para si próprio a aprovação final das acções de todos os seus 

subordinados. Pelas Constituições um Provincial e Vice-Provincial estavam autorizados: 

a conceder certas dispensas; a aprovar a publicação de livros e panfletos publicados 

na tipografia da Província; a confirmar admissões e expulsões; a transferir Reitores, 

ou Superiores; a reunir e presidir Congregações Provinciais, ou Assembleias Regulares – cuja 

finalidade era discutir as dificuldades encontradas no território e propor soluções para 

as mesmas; e a servir como um dos três delegados Provinciais nas Congregações Gerais. 

Competia-lhes também incutir fervor religioso aos seus subordinados de forma a 

fortalecer os interesses da Companhia de Jesus relativamente ao poder secular e aos 

outros Institutos Religiosos. 

196 A tarefa mais vital e urgente da Congregação Geral era eleger, por voto secreto, o Padre Geral e os seus assistentes. 
Porém, para além dessa responsabilidade tinha também outras, nomeadamente e de servir como tribunal eclesiástico 
para considerar acusações graves contra qualquer Geral em funções, bem como examinar propostas submetidas pelas 
diversas Províncias, sugerindo possíveis reformas e/ou alterações na Companhia de Jesus. A Congregação Geral, enquanto 
órgão máximo de governo, definia as linhas estratégicas da Companhia de Jesus e legislava. Era composta por membros 
de todas as Assistências e Províncias, não tendo, porém, periodicidade fixa para se reunir, fazendo-o necessariamente 
aquando da morte do Geral. Sobre este assunto veja-se, Congregação Geral 34 da Companhia de Jesus, Edição da Cúria 
Provincial S. J., Lisboa, 1996, Introdução, s/p. & Saint, Site, and Sacred Strateg y. Ignatius Rome and Jesuit Urbanism. Catalogue of 
the Exhibition Biblioteca Apostolica Vaticana, Edited by Thomas M. Lucas S.J., 1990, pp. 130-131.
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Porém, e apesar da abrangência dos seus poderes os Provinciais e Vice-Provinciais 

eram advertidos a não exceder a sua autoridade. Não podiam, por exemplo: conferir 

o terceiro e o quarto votos a qualquer membro da Companhia sem o consentimento 

do Padre Geral; alienar propriedade da Companhia de Jesus para além de um valor 

estipulado, nem redistribuir produtos destinados a um assentamento para outro; 

estavam proibidos de prescindir dos seus Consultores ou de dispensar os Irmãos 

co-adjuntores para que estes pudessem, por exemplo, estudar, salvo se esse estudo 

se relacionasse com a aquisição de leituras que os preparasse para realizar as tarefas 

que lhes tinham sido atribuídas. Os Provinciais e/ou Vice-Provinciais deveriam 

ainda manter o Padre Geral informado de tudo aquilo que era importante. Por essa 

razão, na prática, grande parte do seu tempo era dedicado à leitura e à preparação de 

cartas/relatórios que deveriam submeter ao Geral. Porém, rapidamente constatam 

a impossibilidade de cumprir essa provisão – que vinha enunciada nas Constituições 

–, considerando, de facto, que era inviável escrever mensalmente ao Padre Geral. É 

assim, e dentro deste contexto, que surgem as cartas/relatórios anuais – as cartas annua 

– nas quais tentavam responder às directivas específicas advindas do Padre Geral. 

Para além disso, os Provinciais e/ou Vice-Provinciais deveriam ainda supervisionar 

a preparação de relatórios periódicos acerca da mão-de-obra, os quais passaram, 

posteriormente, a ser designados como 1º (primeiro) e 2º (segundo) Catálogos. Em 

essência, eram cartas que forneciam ao Padre Geral informação básica acerca da 

biografia de cada missionário, bem como das suas capacidades espirituais, intelectuais 

e físicas. Havia ainda os relatórios periódicos acerca da economia, designados 

normalmente por 3º (terceiro) Catálogo. Nestes, eram identificadas as fontes de 

receita e as despesas de cada estrutura ou assentamento. No caso do Brasil, estes 

relatórios agrupavam-se por capitania, referindo os seus diversos assentamentos – 

colégios, aldeias, fazenda, etc.  Sempre que o considerassem apropriado, poderiam 

escrever directamente ao Rei, ou a qualquer um dos seus ministros, ou ainda a outros 

Provinciais ou Vice-Provinciais. Estavam ainda obrigados a responder a relatórios 

que lhes eram entregues pelos Padres Administradores. Sempre que havia um Padre 

Visitador, deveriam também corresponder-se com ele. Tanto o Provincial como o 

Vice-Provincial residiam normalmente na Casa Professa, no caso do Brasil em São 
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Salvador da Bahia. No entanto, estavam grande parte do tempo ausentes, em visitas de 

inspecção, nomeadamente às estruturas principais – colégios, residências, seminários, 

etc. –. De acordo com as Constituições, as visitas de inspecção deveriam ser realizadas 

“quando [o Provincial ou Vice-Provincial] achar que serão para o maior serviço a 

Deus”197. No entanto, as mesmas Constituições advertiam que estes deveriam ficar 

sempre em sítios a partir de onde seria possível comunicar com o Padre Geral. Na 

prática, os Provinciais e/ou Vice-Provinciais tentavam visitar cada uma das principais 

estruturas da Companhia pelo menos uma vez durante o seu Provinciato. Nessas 

visitas, entrevistavam os Reitores ou Superiores e demais subordinados, no sentido 

de avaliar as suas qualidades e competências. Se considerasse uma mais valia, poderia 

alterar e corrigir o que achasse necessário.

As Constituições conferiam ao Padre Geral o poder para nomear o Provincial e o 

Vice-Provincial; estes cargos tinham normalmente a duração de três anos, ainda que 

o Geral pudesse reduzir ou alargar esse período sempre e quando o considerasse 

necessário para “a maior Glória de Deus” 198.

Em cada Assistência, Província e Vice-Província havia ainda os Reitores, ou 

Superiores, responsáveis pela administração dos colégios, casas, noviciados, casas 

professas ou seminários. No entanto, para a tomada de decisões e/ou soluções, à 

sua disposição estavam os Conselheiros. A supervisão dos Reitores competia ao 

Provincial, ou ao Vice-Provincial. Ao Reitor competia, sobretudo: determinar as 

regras para o colégio que geria; ser o responsável pelo bem-estar espiritual desse 

mesmo colégio; supervisionar os membros do seu colégio, bem como os membros 

das residências, nomeadamente e referindo apenas o caso do Brasil, das aldeias de 

residência, dos engenhos e fazendas; controlar o acesso à biblioteca e zelar para 

que tanto professores, como alunos cumprissem com os seus deveres e obrigações; 

excluir os estudantes que não progredissem de forma satisfatória nos seus estudos. 

Em conselho com o Provincial ou o Vice-Provincial, o Reitor poderia tanto recrutar, 

como expulsar membros que se tinham revelado incapazes. O Reitor trabalhava em 

197 GANSS, George S.J. “The Constitutions of Society of Jesus and Their Declarations” In The Constitutions of The Society 
of Jesus, St. Louis, 1970, parte 8, cap. 1, p. 670. 
198 GANSS, George S.J. “The Constitutions of Society of Jesus and Their Declarations” In The Constitutions of The Society 
of Jesus, St. Louis, 1970, parte 9, cap. 3, p. 757.
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proximidade com o Provincial ou o Vice-Provincial, fornecendo-lhe, quando lhe era 

solicitado, recomendações sobre questões estratégicas e de gestão da mão-de-obra. 

Tinham, porém, a obrigação de participar nas Congregações Provinciais, ou Assembleias 

Regulares, organizadas pelos Provinciais ou Vice-Provinciais; bem como de preparar 

os sumários das mesmas no sentido de os Provinciais ou Vice-Provinciais os inseriam 

no relatório, ou carta annua, a submeter ao Padre Geral. Para além disso, deveriam 

ainda manter contacto permanente quer com as autoridades, quer com os Jesuítas 

em missão – no caso do Brasil, os missionários que actuavam dentro dos limites das 

capitanias onde se encontrava o colégio. Ao Reitor competia ainda a responsabilidade 

pela gestão dos bens temporais do colégio que geria, tendo assim o encargo de 

supervisionar os livros de contas e, sempre que possível, de aumentar a receita e 

diminuir a despesa do colégio. O cargo de Reitor era normalmente exercido por três 

anos, ainda que esse período pudesse prolongar-se se a situação o justificasse e o Geral 

o determinasse. No que dizia respeito aos critérios a serem cumpridos para a escolha 

do Reitor, as Constituições eram mais explícitas do que para a escolha do Provincial ou 

Vice-Provincial. Assim, de acordo com as Constituições, o Reitor deveria ser.

“Um homem de grande exemplo, edificação, e alguém especialmente aprovado relativamente 

à sua obediência e humildade. Devia ser […] discreto, adequado à governação, experiente 

tanto em matéria de negócios, como de vida espiritual. Devia saber como combinar 

severidade com bondade nas alturas apropriadas. Devia ser solícito, incansável no trabalho, 

um homem de conhecimento e […] em quem os seus superiores possam, com segurança, 

delegar a sua autoridade”199. 

À medida que a missão se expande, surge a necessidade de melhor acompanhar e 

controlar o trabalho desenvolvido fora da Europa – o Padre Geral tinha a clara noção 

de que a obediência às suas determinações nem sempre era seguida. É assim, e dentro 

deste contexto que surge a figura do Padre Visitador. A nomeação do Visitador era de 

caracter excepcional e não regular, pelo que a sua autoridade, ainda que não regular, 

na medida em que correspondia apenas aos períodos da visitação, era equivalente 

199 ALDEN, Dauril. The making of na enterprise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, Stanford 
University Press, Stanford, California, 1996, p. 246. 
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à do Padre Geral, estando, por isso, acima da autoridade dos Provinciais, Vice-

Provinciais e Reitores. A sua autoridade derivava directamente do Padre Geral, que 

o nomeava e instruía acerca da missão de que era incumbido. Ao Visitador competia: 

examinar o maior número de estruturas e assentamentos dentro da Província para 

onde era enviado, no sentido de assegurar o cumprimento das Constituições e garantir 

que os conjuntos arquitectónicos, nomeadamente as igrejas, seguiam as directivas 

determinadas pela administração central200; acabar com os abusos, resolver conflitos 

e propor soluções; identificar talentos para futuros postos; afastar qualquer membro, 

incluindo o Provincial e o Vice-Provincial, que considerasse incapaz; transferir 

jesuítas de posto se o achasse necessário; convocar reuniões extraordinárias para 

debater questões de maior gravidade; e, sobretudo, escrever ao Padre Geral referindo 

tudo o que considerasse de maior importância. No caso do Brasil, o envio do Padre 

Visitador competia à Assistência Portuguesa. No Brasil é de destacar como Padre 

Visitador Cristóvão de Gouveia (1542-1622). Antes de ser nomeado e enviado para o 

Brasil havia exercido os cargos de Reitor em três colégios em Portugal, de Vice-Reitor 

de outro, bem como de Visitador na Ilha da Madeira e de Secretário do Provincial 

de Portugal. O Padre Cristóvão de Gouveia permanece no Brasil de 1583 a 1589 na 

companhia do Padre Fernão Cardim, que o acompanhou enquanto Secretário. A 

função principal de Fernão Cardim era registar por escrito a visita do Padre Cristovão 

de Gouveia, a qual deveria posteriormente ser enviada ao Rei de Portugal e ao Padre 

Geral201.

“Chegámos á aldêa, que dista cinco leguas da villa, por caminho de uma alegre praia: foi o 

padre visitador recebido dos índios com uma dança mui graciosa”202.   

 

De início, os aprovisionamentos das missões jesuítas, ainda insipientes, nos 

territórios da expansão recaía sobre os Oficiais da Coroa, que eram assistidos por um 

200 SANTOS, Paulo F.. “Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil”, In V 
Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, pp. 515-569.
201 CARDIM, Fernão S.J. “Informsção da missão do Padre Christovão de Gouvea às partes do Brasil – anno de 83”, In 
Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Imprensa Nacional, Lisboa, [1583] 1817.
202 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica pela Baía, Ilhéus, Porto-Seguro, Pernambuco, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Vicente, desde o ano de 1583 ao de 1590, indo por Visitador o Padre Christovão de Gouvêa, Imprensa 
Nacional, Lisboa, [1583-90] 1817, pp. 23-25.
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Irmão jesuíta. No entanto, em 1554, no sentido de dar auxílio às missões ultramarinas 

foi criado o cargo de Procurador da Província. Porém, à medida que os Jesuítas 

ganhavam cada vez mais expressão nos territórios de além-mar, nomeadamente na 

Índia, Japão e Brasil, e as suas necessidades se intensificavam torna-se evidente que 

havia uma sobrecarga de trabalho para o Procurador de Província. Assim, em 1573 e 

1574, respectivamente, o Padre Geral Everardo Mercuriano autoriza a nomeação de 

um Procurador das Missões para a Assistência de Portugal, com sede em Lisboa – no 

Colégio de Santo Antão –, e para a Assistência de Espanha, com sede em Sevilha. A 

tarefa dos Procuradores das Missões era sobretudo burocrática, sendo responsáveis: 

pelos livros de instruções da Procuradoria; pelos estatutos e leis relacionados com a 

gestão das diversas Províncias da Assistência que representavam (no caso de Portugal, 

as Províncias do Brasil, e as Províncias da Índia e Japão); e pelos livros reais que 

obtinham a confirmar as propriedades da Companhia de Jesus. Tinham ainda de 

realizar relatórios mensais, a remeter ao Padre Geral, onde informavam acerca das 

negociações que efectuavam as Províncias, ou Vice-Províncias, que representavam. 

Uma vez a cada ano enviavam aos vários colégios das Províncias e Vice-Províncias 

da sua responsabilidade uma declaração onde constava se esses estavam a dever ou, 

inversamente, tinham a haver, dinheiro da Assistência de Portugal; para o Padre 

Geral enviavam sempre uma cópia dessas declarações.

Porém, em 1602, já com Cláudio Acquaviva como Geral, a administração central 

reconhece que o cargo de Procurador das Missões excedia a capacidade de uma só 

pessoa. Surge assim, em 1604, nos territórios da expansão, o cargo de Procurador 

Provincial, o principal interlocutor do Procurador das Missões. Primeiro no Brasil, 

pelo facto de ser uma reforma que já vinha sendo sugerida desde 1558 e 1582, 

respectivamente, pelos Padres Visitadores Inácio de Azevedo e Cristóvão de Gouveia203. 

Somente no século seguinte, seria nomeado um Procurador para a Vice-Província do 

Maranhão. No caso do Oriente, em 1614, o Padre Geral subdivide a Procuradoria em 

duas posições: a Província da Índia, por um lado; e, por outro lado, a Província do 

Japão e a Vice-Província da China. Surgem assim os cargos de Procurador de Goa, 

203 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, pp. 135-140.  
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Procurador do Japão e Malabar, e Procurador da China. Os Procuradores Provinciais 

eram nomeados pelo Padre Geral, porém, com recomendações dos Jesuítas dos mais 

altos cargos das Províncias e/ou Vice-províncias respectivas.

Os encargos dos Procuradores Provinciais variavam de acordo com a Província em 

causa, no entanto todos eram responsáveis por recolher, distribuir e gerir a fazenda 

que cada colégio e missão – no caso do Brasil as aldeias de residência, os engenhos e 

fazendas – contribuíam para as despesas gerais da Província204. Tinham ainda como 

responsabilidade reencaminhar a correspondência interna - isto é, trocada entre os 

colégios e missões - para Roma, ou para outras cidades da Europa. Tinham ainda o 

dever de preparar listas anuais nas quais enunciavam tudo aquilo que era necessário 

para os colégios e suas missões, remetendo-as à Assistência em causa. Assim, no caso 

do Brasil, tudo o que chegava do Reino, deveriam os Provinciais e seus subordinados 

distribuir pelos colégios e missões. 

No entanto, em cada colégio havia um oficial responsável pela sua gestão interna. 

A sua responsabilidade era sobretudo a de gerir a receita e a despesa dos fundos do 

colégio, bem como redigir e manter os livros relativos às questões financeiras e legais, 

incluindo todas as doações, licenças régias, decretos e instruções do Padre Geral, 

bem como das Congregações Gerais nomeadamente, a compra dos produtos que 

necessitavam, e a contabilidade dos seus documentos fiscais e legais. Normalmente 

mantinha correspondência regular com os Padres Administradores das propriedades 

do colégio - no caso do Brasil, das fazendas. Num período inicial estas tarefas eram 

quase sempre desempenhadas por uma pessoa apenas, continuando a ser assim nos 

colégios mais pequenos. Nos colégios maiores havia também os gestores para as 

tarefas relacionadas com as questões económicas. Tinham sobretudo como função 

supervisionar todas as actividades dos cozinheiros, porteiro, enfermeiro, comprador, 

etc, e eram também responsáveis pelo inventário das provisões e registo da mão-de-

obra.

204 Enquanto o colégio estava inserido em contexto urbano, as missões estavam inseridas em contexto rural. Missão 
significava então o contacto com as populações indígenas, daí ser sinónimo de aldeias Jesuítas – locais que concentravam 
um elevado número de indígenas.
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Em 1546, Inácio de Loyola, com a aprovação do Papa, havia criado dois níveis 

inferiores de membros para assistir os Padres da Companhia que tinham professado 

o terceiro e o quarto votos: os co-adjuntores espirituais e os co-adjuntores temporais, 

os quais eram normalmente recrutados nos estratos socio-económicos mais baixos 

do que os Padres que tomavam os terceiro e quarto votos. Eram detentores de uma 

educação muito limitada antes de entrar para a Companhia de Jesus e, em particular 

faltava-lhes bases sólidas de latim e teologia. Na maior parte dos casos juntavam-se à 

Companhia de Jesus numa idade já avançada face aqueles que entravam para se tornar 

Padres. Muitos deles antes de entrar para a Companhia de Jesus tinham sido artesãos, 

ferreiros, carpinteiros, alfaiates, tecelões, entre outros ofícios. No entanto, esse saber 

oficional revela-se essencial para o sucesso do Instituto, nomeadamente quando 

passam a assumir o cargo de Administradores das propriedades da Companhia. 

No que diz respeito aos Administradores das fazendas no Brasil, eram os 

responsáveis por: determinar que terras deveriam ser plantadas e quais as que deveriam 

ficar incultas; supervisionar as várias fases de manufactura do açúcar, nomeadamente 

o encaixotamento e a distribuição, quer fosse vendido no local, ou despachado para 

o Reino, onde era recebido pelo Procurador das Missões que decidia sobre o seu 

destino.  No caso das grandes fazendas, como a de Santa Cruz, por exemplo, no Rio 

de Janeiro, o Administrador tinha encargos adicionais, pelo facto de esta produzir 

não apenas açúcar, mas também fruta, legumes, gado, cerâmica, tijolos e outros 

objectos manufacturados, que eram normalmente vendidos na própria fazenda e 

enviados para o colégio da capitania. Nestes casos os Administradores tinham de 

fazer o inventário da propriedade que geriam, para enviar ao Reitor do colégio da 

capitania a que pertencia a propriedade, bem como registar a contabilidade dos bens 

recebidos e enviados do colégio. Nenhum Administrador estava autorizado a vender 

a propriedade que lhe tinha sido confiada, ou comprar terras ou propriedades, sem 

a aprovação do Reitor do colégio. Tanto o Provincial, como o Reitor do colégio da 

capitania em causa, visitavam sempre que achavam necessário, as estruturas produtivas. 

Essas visitas tinham como objectivo inspecionar o funcionamento da propriedade e 

sobretudo verificar os seus livros de contabilidade. 
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Apesar da rígida organização e hierarquia de cargos criados para assegurar a 

obediência, a disciplina, o rigor e o controle por parte do Padre Geral, facto é que a 

dispersão da Companhia de Jesus pelo mundo não deixa de dificultar a administração 

central. E essa é talvez a razão pela qual a troca de correspondência e de relatórios entre 

os Jesuítas se revela tão essencial. Daí a obrigatoriedade dos missionários remeterem 

cartas à Europa – no caso da Província do Brasil, à Assistência da Companhia de 

Jesus em Portugal – e ao Padre Geral com regularidade. Por sua vez, cada Assistência 

era responsável por difundir, através de cópias, essas mesmas cartas para o resto da 

Europa. Recebidas as cartas copiadas, deveriam as diversas Assistências da Europa 

difundi-las, através de novas cópias, para as Províncias que representavam. Porém, 

é de notar que toda a correspondência que chegava a Portugal era analisada por 

outros Jesuítas, no propósito de selecionar aquilo que consideravam importante e 

edificante para partilhar com missionários noutras regiões. Com efeito, havia por 

parte da Companhia de Jesus interesse em controlar o conteúdo das cartas a divulgar, 

sobretudo para evidenciar certos conteúdos em detrimento de outros. Essas cartas 

copiadas na Europa eram depois reunidas e publicadas e uma vez mais difundidas, 

apesar de já não corresponderem ao texto original.

“Aqui en esta Provincia [Portugal] se siente mucha carga com copiar cartas y essas otras para 

la India, Brasil, y para otras partes; aliviarse hía dalguma manera, si V. P. ordenasse que cada 

Collegio embiasse cinquo o seis copias de las cartas de edificación que se an de scrivir cada 

año para el Brasil y India”205. 

Pela análise e reprodução dessas cartas eram responsáveis os Jesuítas residentes 

nos colégios e, consequentemente, pela informação que deveria ser, e era, difundida. 

Assim, e pela primeira vez, tornava-se possível entre os Jesuítas e missionários 

conhecer e acompanhar as experiências vividas nas várias missões dispersas pelo 

mundo. O rigor e a extensão com que a circulação de correspondência foi feita, de 

acordo com a própria determinação do Geral, foi tão importante quanto a hierarquia 

criada para garantir o controlo administrativo de membros tão dispersos. 

205 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Leão Henriques ao Padre Geral Francisco de Borja, em Roma, de Lisboa a 4 de 
Fevereiro de 1566”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 306.
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[1] Mapa do Brasil, com a 
representação das antigas 
capitanias no século XVII. 

[2] Representação das 
principais Assitências da 
Companhia de Jesus entre 
os séculos XVI e XVIII. 
Dentro da Assistência de 
Portugal, representam-se as 
suas Provínica (a sublinhado) 
e vice-Províncias. 
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DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS

Desde o início que Inácio de Loyola define e estabelece, em cinco documentos, os 

elementos fundamentais do modus procedendi, ou modo de proceder, da Companhia de 

Jesus. O primeiro documento, Exercícios Espirituais, iniciado por Inácio de Loyola em 

1521 e publicado em 1548, em Roma, tinha como finalidade motivar e persuadir os 

primeiros discípulos que entravam na Companhia. Nesse sentido, era um documento 

que informava, através de um conjunto de experiências internas, os futuros membros 

acerca do modo de proceder da Companhia206.O segundo documento, Formula 

Instituti, elaborado pelos fundadores da Companhia de Jesus, organizava-se em 

“Cinco Capítulos”, que tratavam os pontos essenciais sobre o modo de proceder da 

Companhia de Jesus isto é, as regras fundamentais para a sua atividade. O objectivo era 

então reunir, para a aprovação pontifícia, as regras básicas pelas quais se orientaria o 

recém-criado Instituto Religioso. Ainda que aprovado oralmente pelo Sumo Pontífice 

a 3 de Setembro de 1539, a sua confirmação acontece somente a 27 de Setembro 

de 1540, altura em que os cinco capítulos serão incorporados na Regiminis militantis 

Ecclesiae, ou Governo da Igreja Militante207. De notar, porém, que o seu conteúdo 

estava longe de ser conclusivo ou definitivo, tendo a própria publicação passado por 

várias revisões até 21 de Julho de 1550, ano em que a versão foi reformulada em 

alguns dos seus pontos e incorporada na segunda bula, Exposcit debitum, promulgada 

pelo Papa Júlio III, tendo então sido reconhecidos como os principais objetivos 

da Companhia de Jesus: “[a] defesa e a propagação da fé e o aperfeiçoamento das 

almas na vida e na doutrina cristãs”208. O terceiro documento, as Constituições – 

que tiveram por base a Formula Instituti – redigidas por Inácio de Loyola, consistiam 

no corpo de legislação e ideais da própria Companhia de Jesus, isto é, o seu modo 

de proceder209: “O fim das Constituições é ajudar à conservação e desenvolvimento 

206 O´MALLEY, John W., S. J.; BAILEY, Gauvin Alexander; HARRIS, Steven J.; and KENNEDY, Frank, S. J. (Edited 
by), The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1999, p. 27.
207 MARTINS, Fausto Sanches. Arte|Culto|Vida Quotidiana: Jesuítas de Portugal (1542-1759), Ed. de Autor, Porto, 2014, p. 
414.
208 MARTINS, Fausto Sanches. Arte|Culto|Vida Quotidiana: Jesuítas de Portugal (1542-1759), Edição de Autor, Porto, 2014.
209 BNP – “Chronica da Companhia de Jesu, na Provincia de Portugal; e do que fizeram, nas conquistas d`este Reyno, 
os Religiosos, que na mesma Provincia entraram, nos anos em que viveo S. Inácio de Loyola, nosso Fundador”, F. 3677 
e 3678, fl. 66.  
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de todo o corpo da Companhia e cada um dos seus membros para glória divina e 

bem da Igreja universal”210. No conteúdo diferiam dos outros Institutos Religiosos, 

sobretudo por nomearem as missões como o seu fim principal211. Redigidas em 

castelhano pelo próprio Inácio de Loyola, entre 1547 e 1550, a primeira versão será 

reconhecida e aprovada somente no ano de 1558, aquando da I Congregação Geral, 

então já traduzida para o latim pelo Padre Juan Polanco, isto é, dezoito anos após 

a aprovação oficial do Instituto Religioso212. No prólogo dessa primeira edição foi 

introduzida uma carta intitulada, “Aos queridos irmãos em Cristo da Companhia de 

Jesus”, na qual Inácio de Loyola reconhece a demora na elaboração do documento. 

“Eis, por fim, caríssimos Irmãos em Cristo Jesus, o que com tanto desejo todos esperávamos, 

as Constituições de nossa Companhia, completamente terminadas e promulgadas. Saem 

com um atraso indesejado, que se justifica, porém, por importantes motivos. Ele permitiu 

que fossem redigidas depois de uma reflexão mais madura e com maior devoção e cuidado 

e comprovadas por uma mais longa experiência, que garante a sua futura eficácia. A Sé 

Apostólica tinha concedido à Companhia, no próprio documento que a instituiu e confirmou, 

autorização para fazer Constituições, que, uma vez aprovada por ela, fossem consideradas 

automaticamente aprovadas e confirmadas com Autoridade Apostólica. A Companhia, por 

sua vez, que estava então dispersa pelas várias regiões do mundo, tratando de assuntos de 

suma importância relativos à fé e à vida cristã, confiou com muito acerto a tarefa de escrever 

e propor as Constituições àquele que a havia iniciado, nosso fundador, Padre Inácio, de 

santa Memória, que para isso permanecia em Roma”213.

            Com efeito, já em 1555 o Padre Manoel da Nóbrega remetia carta ao Padre 

Geral Inácio de Loyola a informar que “Espera[vam] por las Constitutiones y por 

quien las declare[-se], y quien [os] reform[asse] en meior proceder en el servitio del 

Señor”214. No ano seguinte, o Padre Luís da Grã agradecia ao Padre Geral o envio do 

documento.

210 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547-50] 1975, p. 74.
211 O´MALLEY, John W., S. J.; BAILEY, Gauvin Alexander; HARRIS, Steven J.; and KENNEDY, Frank, S. J. (Edited 
by), The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1999, p. 28.
212 RODRIGUES, Francisco S. J., História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo I – Volume I – Capítulo IV, 
Apostolado da Imprensa, Porto, 1931, pp. 130 e seguintes.  
213 LOYOLA, Inácio de. Constituições da Companhia de Jesus, Lisboa, [1547 e 1550] 1975.
214 “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Geral Inácio de Loyola, de San Vicente a 25 de Março de 1555, para 
Roma”, fólio 135. In Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma. Fonte: Brasiliae 3-1 (1550-1660).
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“Aqui en esta capitana somos repartidos en três casas yo y los padres. […] y por que el señor 

nuestro se digno visitarnos com las Constituiciones que nos a. p. embio por via del doctor 

de que hizimos muchas gracias […] es tambien dubda si el officio que haze el hermano 

haziendo obra a los Indios por [palavra ilegível] de sus mantenimientos”215.

            Em 1587, o Padre Geral Cláudio Acquaviva, provavelmente em resposta 

a solicitações sobre o modo como haveriam de proceder, remete carta aos Jesuítas 

no Brasil, a informar da suficiência das Constituições para o encontro de soluções para 

quaisquer dúvidas que pudessem surgir.

“Por esso me ha parecido muy necessário encargar com todas [palavra ilegível] V. R. algunos 

principales puntos que consisten en la pratica y perfecta execuçion de los medios, que nos 

pueden conservar porque multiplicar documentos anadir reglas, y nuevas ordenaciones, ni 

las tengo por tan útil, ni menos por necessárias; pues tenemos nustras constituiciones hechas 

com tanto spirito y lumbre del cielo, y nustras reglas claras, y en todo cabalas, que ni se haze 

falta alguna que no sea por faltar en la observância dellas, ni ay alguna que en ellas no tenga 

senalado su remedio”216.

            O quarto documento, redigido em Roma entre 1553 e 1555, foi a Autobiografia 

de Inácio de Loyola. Ditada pelo próprio Padre Geral a Luís Gonçalves da Câmara, 

o documento retrata evocativamente os ideais e os últimos anos do Fundador da 

Companhia de Jesus. Por fim, a Correspondência epistolar, isto é, as cartas trocadas 

entre os membros da Companhia, nomeadamente as que eram redigidas pelo Padre 

Geral, a quem o Padre Provincial deveria escrever com frequência após recepção 

das cartas semanais dos Reitores dos colégios. O Padre Geral, por sua vez, deveria 

responder aos Padres Provinciais pelo menos uma vez ao mês e estes, por sua vez, 

responder com a mesma frequência aos Reitores dos colégios. As primeiras cartas 

foram redigidas nas três línguas então consideradas vernáculas da Companhia de 

Jesus – o português, o espanhol e italiano. A importância das cartas está sobretudo 

no facto de permitirem, tanto aos membros da Companhia, como aqueles que lhes 

eram exteriores, compreender quem eram e o que faziam. Em 1555, o Padre Luís da 

215 ARSI – “Carta do Padre Luís da Gra de Piratininga desta capitania de San Vicente a 8 de Junio de 1556, ao muy 
Reverendo en Christo el Padre nuestro Inácio General de la Companhia de Iesu (2º via)”, Brasiliae 3-1, fls 147-147v..
216 ARSI – “Carta del Padre General Cláudio Aquaviva para el Brazil, de 4 de Mayo de 1587”, Brasiliae 2, fl. 57v.
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Grã, em carta remetida da Bahia para Lisboa, referia a importância e consolação que 

representavam as cartas recebidas no Brasil de Roma, Portugal e Espanha.

 “Bendito sea él que nos quiso consolar com tan felices nuevas, como son las que scriven de  

Roma y d`España, principalmente com las que de Portugal tuvimos, que no sé yo otras que 

mayor consolación me den en todo tiempo y en todo lugar, que saber com quanto fervor y 

devoción caminan para Dios, suibiendo de virtude na virtud”217. 

Com estes cinco documentos, os Jesuítas não só delinearam a orientação do próprio 

Instituto, como infundiram e difundiram aquele que era, ou pretendiam que fosse, o 

seu espírito, ou modo de proceder. 

´MODO DE PROCEDER` E ´MODO DE CONSTRUIR`  

Modo de proceder

“Por un navio, que agora parte, escrivimos al Padre Nóbrega lo que V. P. podrá ver por la 

cópia que com esta embío; Allende dello, se le escrive de los negócios y cosas de edificación, 

embiándosse muchas cópias de letras de Itália, Alemaña, Yndia y Portugal y algunos avisos 

que de Roma tenemos del modo de proceder que en aquella Provincia son muy necessários 

según emos entendido”218.

A rápida e internacional expansão da Companhia de Jesus, e o crescente número e 

diversidade de assentamentos, suscita nos sucessivos Gerais a necessidade de controlo 

e coordenação da construção jesuíta de modo a garantir a uniformidade no programa 

construtivo onde quer que este fosse implantado, conforme revela a carta de 1567 do 

Padre Visitador Inácio de Azevedo remetida ao Padre Geral Francisco de Borja: “que 

aya uniformidade en todas las fundaciones”219. Por outro lado, a necessidade de criar 

217 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Luís da Grã ao Padre Diego Mirón, da Baía a 27 de Dezembro de 1554, para 
Lisboa”, In Monumenta Brasiliae, II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1957, p. 142.
218 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Miguel de Torres ao Padre Geral Diego de Lainez, de Lisboa para Roma, de 16 de 
Maio de 1559”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 33.
219 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Visitador Inácio de Azevedo ao Padre Geral Francisco de Borja, em Roma, do Rio 
de Janeiro a 20 de Fevereiro de 1567”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1960, p. 383.



97

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

conformidade no seu modus procedendi220, ou modo de proceder, dos seus membros. A 

expressão remonta ao próprio Inácio de Loyola e significava certos procedimentos 

ou maneiras de actuar. Na prática significava que todos os membros, dispersos pelo 

mundo, deveriam agir do mesmo modo e de acordo com a identidade do próprio 

Instituto Religioso expressa nas Constituições. 

De notar, porém, que apesar do Padre Geral definir um modo de proceder, não 

deixava também de consentir alguma liberdade, na medida em que as próprias 

Constituições previam, sempre, a contrapartida para qualquer regra, isto é, estavam 

abertas a interpretações e/ou juízos pessoais. Confrontados com novas realidades, 

desconhecidas do centro romano, e afastados dos seus Superiores os missionários 

dispersos pelo mundo deveriam ser capazes de agir de acordo com as Constituições e o 

seu próprio juízo interpretativo. 

O modo de proceder da Companhia de Jesus dizia, assim, respeito a um conjunto 

de instruções acerca do modo jesuíta de viver, actuar, construir e habitar um edifício. 

Era, por isso, o seu estilo de vida e acção apostólica. Mas teria a Companhia de Jesus 

sido capaz de manter homogeneidade no modo de proceder, apesar da dispersão 

geográfica e da diversidade cultural que a mesma implicava? Ou, pelo contrário, terá 

optado por adaptar a cada território um modo de proceder específico? Teriam os 

sucessivos Gerais recomendado um modo de proceder individualizado, que estivesse 

de acordo com as especificidades de cada território, como parecem demonstrar as 

cartas da época? 

“Y que lo que falta de la clausura y vigilantia de los Superiores, y ordenationes y reglas 

de nuestra Compañia, que no podreys en todas partes observar, se suppla con […] algún 

recogimiento que cada dia tengáys para […] la examinatión de la própria conscientia y modo 

de proceder que usáys; […] y […] por muy ocupados que andéys, cada año abrá algunos dias, 

en los quales los vays fuera, attendiendo a la conversión y conservatión de los christianos, 

puedáys recogeros para atender más particularmente a vosotros mesmos, y renovaros y 

fortificaros en vuestro spírito, y considerar vuestro modo de proceder com los otros, para 

ver si podríades en algo mejorarle, para mayor ayuda dellos”221. 

220 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Diego Lainez aos Padres e Irmãos do Brasil e da Índia, de Roma em 1 de 
Dezembro de 1558”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 10.
221 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Diego Lainez aos Padres e Irmãos do Brasil e da Índia, de Roma em 1 de 
Dezembro de 1558”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 10.
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“[E]scrivimos al Padre Nóbrega […] se le escrive de los negócios y cosas de edificación, 

embiándosse muchas cópias de letras de Itália, Alemaña, Yndia y Portugal y algunos avisos 

que de Roma tenemos del modo de proceder que en aquella Provincia son muy necessários”222; 

“El modo de proceder el tiempo que yo fui Provincial en esta Provincia del Brasil, se haa 

variado de muchas maneras quanto a su governo [...], y mucho más después de la venida del 

P. Luís de Grãa, por su consejo caminhava por outro en algunas cosas y en otras dudava y 

las communicaca a Portugal, y dava la información que avia, y respondianme assí de Roma 

como de Portugal y aquel caminho seguia después. Aora que el P. Luís da Grãa tiene el cargo 

de Provincial no se satisfaze com las determinationes que vinieron, y es de opinión que no se 

pueden de acá dar informationes bastantes por cartas, y desseava que viniesse un Visitador 

[...] para que de más cerca pudiesse juzgar las cosas que tienen duda [...]”223.

“Rescivi na letra de V. R. de 12 de Junio del 61, estando aqui en Trento de buelta de Francia; 

y entendi por ella la variedade, que en el modo de proceder en ciertas cosas, se há tenido en 

esa Provincia, specialmente después que el Padre Luís da Grana tiene el cargo de Provincial; 

y aunque se crey que un visitador o commisario, como él dize, sería muy propósito en esa 

Provincia y asi spero […] se ymbiará”224.

Apesar da existência de alguma descentralização da administração através da 

criação de Províncias como a do Brasil, com Provincial e Reitores, parte significativa 

do poder de decisão permanecia com o Padre Geral em Roma.

Modo de construir

“A Constituição da Companhia não contém nenhuma referência ao método ou questão 

artística. Nas disposições das duas Congregações Gerais (1558–65), os decretos relativos à 

construção dos colégios, não tratam da forma e estilo, mas restringem-se apenas às regras 

gerais relativas à solidez, higiene e à austeridade religiosa. Era proibido dar aos colégios a 

sumptuosidade dos palácios. A grande solicitude do Geral era que os novos edifícios, fossem 

igrejas, ou casas, fossem feitas de modo a adequarem-se perfeitamente à sua finalidade 

religiosa”225.

222 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Miguel de Torres ao Padre Geral Diego de Lainez, de Lisboa para Roma, de 16 de 
Maio de 1559”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 33.
223 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Geral Diego Lainez, São Vicente, 12 de Junho de 1561”, Brasiliae 
15, fl. 116.
224 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Diego de Lainez ao Padre Manoel da Nóbrega no Brasil, de Trento a 16 de 
Dezembro de 1562”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 515.
225 “SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 24. (retirado da obra: PIRRI, Pietro, S. J., “Giovanni 
Tristano e il primordii della Architettura Guesuitica” (B. Instituto Historici S. J., Vol. VI), Roma, 1955).
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“[A]qui juzgamos devan communemente tener nuestros edifícios, y deseo nos den a su tiempo 

aviso si en particular hallaren alguna inconveniência, para que se vayan perficionando para 

el fin que se pretende, de que aya en la Compañia alguna uniformidade en esta parte, y se 

ahorre tiempo y gasto de escrivir tantas vezes a Roma para significar en particular la forma 

que pretenden tener en los edifícios que en diversas Provincias se avían de hazer; y así 

podrán usar de las dichas traças de aqui adelante com las limitaciones siguientes: 

- Primera, que, offreciéndose causa y comodidade para edificar, el Padre Provincial, después 

de avello tratado com sus Consultores, nos escriva pidiendo licencia para hazer el tal edifício, 

según la regla del officio del Provincial, significándonos las razones y causas que para ello le 

mueven, y la comodidade quue se iffrece para hazerlo sin dudas, y esperará la respuesta que 

de acá se le embiare.

- Que em el modo del tal edifício nos signifique si será del todo conforme a algunas de las 

traças, y a qual dellas.

- Si por ventura uviere de ser el edifício por alguna causa diferente en algunas cosas de 

momento de las dichas traças, significará en particular las cosas en que uviere de ser 

diferente, referíendose al original de la traça que acá queda, para que por ella entendamos 

mejor la diversidade; y añadirá lás razones, com brevedad, por las quales les parece convenga 

a partarse en aquellas cosas”226.

A atenção dada por Inácio de Loyola à maneira de construir as Casas da Companhia 

nas diversas partes do mundo surgiu nos primórdios da orgnização do Instituto. 

Constatando a necessidade de estabelecer algumas normas relativas ao controlo e 

qualidade dessas edificações, surgiram directivas nesse sentido na I Congregação 

Geral (1558). Porém, já antes estava reservado ao Padre Geral os cuidados “das 

fábricas que erguiam”227. 

Em 1553, Inácio de Loyola escreve aos Jesuítas do Brasil a solicitar que “las letras de 

edificación no contengan otros negocios. Vengan de por si”228. Isto é, que os assuntos 

relativos ao edificado, devido à sua importância, fosse assunto independente. Dois 

anos depois, o Padre Manoel da Nóbrega remete carta ao Padre Geral a sugerir que 

no Brasil se “ordena[ssem] casas grandes onde se ensin[asse]”229. Porém, pedia que o 

226 SANTOS, Paulo F. “Carta de Roma, primero de Enero 1580”, In Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de 
Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 14.
227 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 15.
228  LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Inácio de Loyola ao Padre Manuel da Nóbrega, 18 de Julho de 1553”, In 
Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São Paulo, 1954, 
p. 515.
229 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Geral Inácio de Loyola”, S. Vicente, 25 de Março de 
1555”, In Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, p. 57.
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Rei, “com a informação que tive[sse] d[aquel]a terra, [os] avisa[sse] do que deve[riam] 

fazer e pretender”230. 

Apesar dessa recomendação, em 1557, o mesmo Manoel da Nóbrega, enviava carta 

ao Provincial de Portugal na qual informava acerca da existência de desenhos, da 

autoria de missionários, para o futuro Colégio da Bahia e da intenção que havia, por 

parte do Governador, de os enviar para Portugal para verificação: “[A] traça e debuxo 

que cá o Governador mostrava mandar [a Portugal] com tanto gosto”231. 

A I Congregação Geral (1558) vai, assim, determinar a centralização da coordenação 

dos projectos em Roma, em vez de deixar essas decisões à responsabilidade dos Jesuítas 

que se encontravam no local das edificações, e estabelecer o de Ratione Aedificiorum. 

Isto é, os princípios, ou normas oficiais, de construção pelos quais os edifícios jesuítas 

se deveriam reger. De acordo com esses princípios, ou normas oficiais, sabe-se que 

as Casas da Companhia de Jesus deveriam ser aptas para a habitação, adaptar-se à 

função a que se destinavam, ser úteis para o exercício dos ministérios, higiénicos, 

sólidos e fiéis às normas de pobreza religiosa: “Modus imponatur edifictis Domorum 

et Collegiorum, quod in nobis est, ut sint ad habitandum, et officia nostra exercendum 

utilia, sana, et fortia, in quibus tamen paupertatis memores esse videamur, unde nec 

sumptuosa sint, nec curiosa”232. 

Assim, essas normas relacionavam-se essencialmente com questões práticas, que pre-

tendiam garantir certos requisitos funcionais, conforme o atesta a ausência de quais-

quer requisitos estéticos ou artísticos. É provável que em territórios como o Brasil, 

questões relacionadas com a ausência de mão-de-obra especializada, o custo, ou o 

tempo de duração da construção, tenham de algum modo influenciado o teor dessas 

normas, as quais, por sua vez, não puderam deixar de ter reflexos nas características 

dos próprios conjuntos arquitectónicos.  

   

230 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Geral Inácio de Loyola, S. Vicente, 25 de Março de 
1555” In Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, p. 57.
231  LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Miguel de Torres Provincial de Portugal, Baía, 2 
de Setembro de 1557”, In Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, Rio de 
Janeiro, 1940, p. 63.
232 MARTINS, Fausto Sanches. A Arquitectura dos Primeiros Colégios Jesuítas de Portugal: 1542 – 1759, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Porto, 1994, pp. 110-111.
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Em 1560, cinco anos antes da II Congregação Geral, surge o debate em torno 

da utilização dos tratados arquitectónicos, nomeadamente o de Vitrúvio, que trou-

xe grande discussão no meio jesuíta. Foram então colocadas questões como: de que 

modo os modernos deveriam utilizar Vitrúvio e as ordens? A arquitectura antiga, a 

ser imitada, deveria sê-lo com rigor e precisão, sem quaisquer desvios e variações? 

As ordens deveriam ser um sistema flexível e adaptável às circunstâncias e ao meio, 

ou, pelo contrário, um sistema rígido? Apesar da discução ter resultado inconclusiva, 

facto é que a partir dessa data, os Jesuítas vão começar a construir os seus edifícios 

com maior rigor. O Padre Geral vai, inclusive, determinar o envio, para as bibliotecas 

Jesuítas na índia e no Brasil, de cópias ilustradas dos manuais arquitectónicos de Vi-

trúvio, Alberti, Palladio, Serlio e Scamozzi, entre outros233.

    Ao criar normas para as suas construções, a Companhia de Jesus não estava a ser 

original, nem pioneira, já os outros Institutos Religiosos o faziam. Porém, os Jesuítas 

vão ser os únicos a controlar de modo sistemático o desenho de ‘todos’ os seus edi-

fícios, através de uma administração central, sediada em Roma. Apesar desses requi-

sitos, que à partida pressupõe imaginar um controle central rigoroso, na prática não 

terão impedido alguma diversidade e, assim, incumprimento das directivas advindas 

da I Congregação Geral, como parece querer demonstrar carta datada de 1561 envia-

da do Brasil ao Padre Geral: “[C]omunicando a traça da Casa com o P. Francisco de 

Veiga, e com o Irmão Simão Luiz, que são inteligentes, fiz dous rascunhos. E pergun-

tei se aprovavam alguma daquelas traças, ou se ocorria outra, porquanto na terra não 

há arquitectos? Responderam todos, que aprovavam uma das duas”234. 

É caso para perguntar se, nesses primeiros anos da Companhia, a distância 

geográfica entre o Padre Geral e os membros dispersos pelas várias missões, não 

terá conduzido a uma maior liberdade de decisão no local, relativamente ao modo de 

construir estruturas religiosas.

233 TAYLOR, René. “Ermetismo e architettura mística nella Compagnia di Gesù”. In Architettura e arte dei gesuiti, Electa, 
Milano, 2003.
234 LEITE, Serafim. “Carta ao Geral do Rio das Almazonas, 18 de Março de 1661”, In Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega 
a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, Rio de Janeiro, 1940, p. 286.
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A II Congregação Geral (1565) – que elege como Padre Geral o Duque de Gandía, 

Francisco de Borja, estabelece a obrigatoriedade de os projectos para novos edifícios 

- todos de desenho local - deverem ser submetidos ao Padre Geral em Roma, para 

que fossem conferidos “com respeito à forma e maneira”235. Na prática traduzia-

se na obrigatoriedade de todos os novos projectos terem de ser vistos, examinados 

e aprovados pelo Padre Geral: “[T]utti i progetti dovessero venire esaminati ed 

approvati dal Generale”236. 

No sentido de fazer cumprir expressamente essa regra, em 1566, Francisco de 

Borja remete circular para as diversas Províncias a especificar a obrigatoriedade do 

envio para o Padre Geral das plantas de arquitectura, e do cumprimento, na execução 

da obra, do parecer dos consultores romanos: “A todos los Provinciales. En lo que 

toca a las traças de edifícios de importância, holgaré que se me embien a Roma junta 

com lo parecer de los consultores, antes que se pongan en execución”237. Em carta 

posterior, o mesmo Padre Geral insistia em que.

“No se edefique cosa que sea de costa en casa o Collegio o yglesia nuestra sin traza, o dizeño, 

y, sea en manera que se tenga respecto ala perpectuidad como lo encomienda un [palavra 

ilegível] decreto de la 1º congregassion, finalmente esso sale mas barato aunque coste mas 

que lo que se edifica para durar poco, y sin traça, porque conviene muchas veces por tal 

respecto derribar lo edificado”238.

Fica assim oficializado a obrigatoriedade de enviar os desenhos ao Padre Geral, 

para verificação e avaliação, e proíbe-se a construção de estruturas religiosas e 

residenciais sem que administração central analisasse e aprovasse a sua traça. Uma 

vez aprovados os desenhos, não estavam autorizadas quaisquer alterações: “[E] si 

adottò il criterio che dopo l ápprovazione, non vi si dovessero arrecare variazioni 

senza il di lui consenso”239. 

235 LEVY, Evonne. Propaganda and the Jesuit Baroque, University of California Press, Berkeley – Los Angeles, 2004, p. 78.
236 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil. V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 15.
237 CARITA, Rui. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja para as Provincias, 14 de Novembro de 1566”, In O Colégio 
dos Jesuítas do Funchal, Vol. I, Funchal, 1987, p. 160.
238 ARSI – “Carta del Padre Polanco por comisison de Padre General, Francisco de Borja, de Roma de 1571”, Brasiliae 2, 
fl. 125v. 
239 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil. V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 15.
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Em 1571, no Brasil, era já exigida a obrigatoriedade de as construções deverem 

ser feitas com “traça” ou “desenho”, e com o conhecimento do Padre Provincial que, 

por sua vez, remeteria a informação ao Padre Geral conforme revelam as cartas dos 

Padres Polanco – por comissão do Padre Geral Francisco de Borja – e António da 

Rocha, remetidas ao Colégio de São Tiago, no Espírito Santo, e ao Padre Geral, 

respectivamente.

“No se edefique cosa que sea de costa en casa o Collegio o yglesia nuestra sin traza, o 

dizeño, y, sea en manera que se tenga respecto ala perpectuidad como lo encomienda un 

[palavra ilegível] decreto de la 1º congregassion, finalmente esso sale mas barato aunque 

coste mas”240.

“Os principais desta Aldeia vieram a esta Casa, [...] pedir que lhes fossem ensinar como 

fariam uma igreja [...]; [N]ão ousamos tomar empresa [...] sem ver a determinação de V. P., 

declarada pelo P.e Provincial; e assim os visitamos, sem igreja, até à dita determinação”241. 

Entre 1579 e 1580, com o Padre Everardo Mercuriano como Geral as directivas 

foram mantidas, porém, aperfeiçoadas. Isto é, foram elaborados e remetidos às diversas 

Províncias alguns modelos – ou traças – de igrejas, da autoria do Padre Giovanni de 

Rosis, de modo a garantir a uniformização das construções242. Cada Província deveria 

seguir um dos modelos dessas plantas enviadas. Quaisquer modificações ao modelo 

escolhido estavam autorizadas desde que justificadas e remetidas à administração 

central para aprovação: a acompanhar esses modelos ia a instrução para o uso “de 

ltraças de los edifícios de nuestra Compañia”243.

240 ARSI – “Carta del Padre Polanco por comisison de ladre General, Francisco de Borja, de Roma de 1571”, Brasiliae 2, 
fl. 125v. 
241  LEITE, Serafim. “Carta do Padre António da Rocha ao Padre Geral Francisco de Borja, do Espírito Santo (Vitória), 
18 de Junho de 1571”, In Aspectos do Brasil em 1571 uma carta inédita do Padre António da Rocha, superior do Espírito Santo, 
Separata do vol. V das actas, Lisboa, 1961, p. 9.
242 No mesmo ano em que são elaboradas as plantas modelo da autoria de Giovanni de Rosis, o Padre Giuseppe Valeriani 
– arquitecto jesuíta – oferece-se para escrever um tratado sobre o modo como construir para a Companhia. Porém, 
o projecto não terá seguimento. Sobre este assunto veja-se: WITTKOWER, Rudolf. “Il contributo gesuita alle arti”, 
In Architettura e arte dei gesuiti, Electa, Milano, 2003 & O`NEILL, Charles E., S.I. & DOMÍNGUEZ, Joaquín M.ª, S.I. 
(Directores), Diccionario Histórico de la Compañia de Jesús: Biográfico-temático, Vol. I, Institutum Historicum, S.I. – Universidad 
Pontificia, Roma – Madrid, 2001.
243 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 15.
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“[A] qui juzgamos devan communemente tener nuestros edifícios, y deseo nos den a su 

tiempo aviso si en particular hallaren alguna inconveniência, para que se vayan perficionando 

para el fin que se pretende, de que aya en la Compañia alguna uniformidade en esta parte, 

y se ahorre tiempo y gasto de escrivir tantas vezes a Roma para significar en particular la 

forma que pretenden tener en los edifícios que en diversas Provincias se avían de hazer; y así 

podrán usar de las dichas traças de aqui adelante com las limitaciones siguientes: 

- Primera, que, offreciéndose causa y comodidade para edificar, el Padre Provincial, después 

de avello tratado com sus Consultores, nos escriva pidiendo licencia para hazer el tal edifício, 

según la regla del officio del Provincial, significándonos las razones y causas que para ello le 

mueven, y la comodidade quue se iffrece para hazerlo sin dudas, y esperará la respuesta que 

de acá se le embiare.

- Que em el modo del tal edifício nos signifique si será del todo conforme a algunas de las 

traças, y a qual dellas.

- Si por ventura uviere de ser el edifício por alguna causa diferente en algunas cosas de 

momento de las dichas traças, significará en particular las cosas en que uviere de ser 

diferente, referíendose al original de la traça que acá queda, para que por ella entendamos 

mejor la diversidade; y añadirá lás razones, com brevedad, por las quales les parece convenga 

a partarse en aquellas cosas” 244.

Ainda com Everardo Mercuriano vão ser editadas as Regulae Provincialis, ou seja, 

as normas que confiavam a responsabilidade da conservação do edificado jesuíta aos 

Padres Provinciais. A partir de 1581, com o novo Geral Cláudio Acquaviva, deixam 

de circular entre as Províncias as seis plantas-modelo da autoria de Giovanni de Rosis. 

Porém, manter-se-ão as Regulae Provincialis e o sistema de controlo das construções que 

assentava na aprovação das plantas das igrejas pela administração central. No entanto, 

esse sistema de controlo vai ser reavaliado e alterado a partir de 1613, fazendo o 

Padre Geral difundir essa alteração junto de todas as Províncias através de uma Carta 

Comum. Essa alteração consistia na obrigatoriedade das plantas deverem ser feitas 

em duplicado, para que no Arquivo da Casa Professa de Roma ficasse sempre uma 

cópia, à semelhança do que ocorria já com a correspondência, seguindo a original 

para o local da edificação: “Si ay escripturas de que se hande embiar copias a Roma o 

a lo menos la copia dellas, para el archivio que aqui se hade tener”245. 

244 SANTOS, Paulo F. “Carta de Roma, primero de Enero 1580”, In Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de 
Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 14.
245 ARSI – “Carta manuscrita del Padre Polanco, por comission del Padre General,  Roma, 20 de Marzo de 1571”, Brasiliae 
2, fl. 125. 
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Alguns desses desenhos eram por vezes copiados e enviados para as Províncias, 

para servir como modelo-exemplo. Com esse sistema de arquivação, a sede da 

Companhia em Roma não só evitava e detectava possíveis alterações ao plano inicial, 

como garantia o acesso aos desenhos originais de todo o seu edificado, disperso 

pelo mundo. No Arquivo da Casa Professa de Roma apenas era permitido o acesso 

do Consiliarius Aedificiorum246, ou Revisor Romano, um especialista em arquitectura 

e construção que aconselhava o Padre Geral. A aprovação, ou não, das plantas de 

arquitectura pelo Padre Geral assentava sobretudo no parecer de arquitectos romanos 

– a quem determinava que acompanhassem a traça – e no parecer do Consiliarius 

Aedificiorum. Estas exigências manter-se-ão constantes e inalteráveis até à primeira 

metade do século XVIII, conforme demonstra carta datada de 1717 da autoria do 

Padre Geral Miguelangelo Tamburini, e carta de 1739, do Padre Geral Franz Retz, 

respectivamente.

“Antes de receber as suas cartas, eu recebi notícias que me surpreenderam: que foi dado 

início à construção de um edifício sem que o projecto fosse aprovado. Esta é uma questão 

que além de ser ela própria impura, é também contrária às minhas ordens”247.

“Estou descontente com a construção da igreja, uma vez que está a ser construída de acordo 

com caprichos próprios e não com as ideias que haviam já sido estabelecidas e acordadas”248.

Ao Consiliarius Aedificiorum, competia examinar as plantas de arquitectura e se 

necessário fosse deslocar-se aos locais das edificações para tomar decisões e inspecionar 

o que era construído. Assim, sempre que se preparava uma nova construção, o 

processo era enviado à administração central para aprovação, onde era analisado ao 

nível técnico pelo Consiliarius Aedifiorum. Aí, e sob a sua influência, os projectos eram 

vistos, aprovados, corrigidos e, se justificável, rejeitados e exigidos novos. Uma vez 

aprovados, os projectos eram devolvidos aos locais onde seriam edificados. 

246 O cargo começa por ser ocupado por Jesuítas arquitectos, mas a partir da segunda metade do século XVII, vão ser 
matemáticos, nomeadamente professores do Colégio Romano, a ocupá-lo.
247 LEVY, Evonne. “Carta do Padre Geral Miguelangelo Tamburini, de 1717, ao Reitor da do Colégio de Sulmona”, In 
Propaganda and the Jesuit Baroque, University of California Press, Berkeley, 2004, p. 82. 
248 LEVY, Evonne. “Carta do Padre Geral Franz Retz, de 1739, ao Vice-Reitor Giuseppe Vanuzzi, do Colégio de Ancona”, 
In Propaganda and the Jesuit Baroque, University of California Press, Berkeley, 2004, p. 82.  
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As correcções aos projectos eram efectuadas sobre as próprias plantas recebidas 

e essas mesmas eram reenviadas. Ainda que o Padre Geral tivesse determinado que 

as plantas de arquitectura fossem realizadas no local da edificação pelos próprios 

missionários, por vezes para o Padre Geral era enviado apenas um esboço do local da 

implantação, com a indicação da área que possuíam para a construção. Sempre que tal 

ocorria, a planta de arquitectura era desenhada em Roma, pelos arquitectos romanos 

e com a supervisão do Consiliarius Aedificiorum249, conforme demonstram várias cartas 

do Padre Geral enviadas para o Padre Visitador no Brasil, Cristóvão de Gouveia. 

“[S]e prohibe a qualquer superior, que não mande fazer fora das traças cousa alguma de 

momento, nem menos desmanche o que estiver já feito, se não for para fazer o que fica nas 

traças, e procurem continuar o que está começado, e avendo alguma dúvida se resolverá com 

parecer dos consultores, e do Irmão Francisco Dias ou outro Arquitecto em seu lugar”250.

“Las obras se agan por las traças que estan dadas, y otras de nuevo e aunque sea por 

emprestado no se hagan, hasta que no se acaben las de la traça que estuvieren começadas, 

salvo si fuere cosa de poco momento y necessidad”251.

“Parecendo a Vossa Paternidade, não se devia admitir dispensa nos traçados, que se fizeram 

com muito cuidado e acordo do Irmão Francisco Dias, Arquitecto […].  Pelos grandes gastos 

que se tem feito em tantas obras, que depois não servirão para nada, [palavra ilegível] se 

prohibe a qualquer Superior que não mande fazer fora das traças coisa alguma de momento; 

nem menos desmanche, ao que estiver ia feito, senão for para fazer o que fica nas traças, e 

procurem continuar o que esta começado, e avendo alguma duvida se resolvera com parecer 

dos consultores, e do Irmão Francisco dias, ou outro architecto em seu lugar”252.

Para além do cargo de Consiliarius Aedificiorum, havia ainda a figura do Padre 

Visitador que funcionava como intermediário entre o Padre Geral e as diversas 

Províncias, sendo, por isso, o seu representante directo. Antes de ser enviado pela 

Assistência para a Província correspondente – no caso da Província do Brasil pela 

249 SANTOS, Paulo F. Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, p. 15.
250 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral, Cláudio Acquaviva ao Padre Visitador Cristovão de Gouveia no Brasil, 
em 1586”, In Novos Documentos Sobre Francisco Dias Mestre de Obras de S. Roque em Lisboa Arquitecto da Companhia de Jesus, 
Archivum Historicum Scietalis Iesu Extractum e Vol. XXII, 1953, p. 357. 
251 ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Provincia del Brasil de algunas cosas que el Padre Christoval de 
gouvea Visitador ordeno en ella el año de 1586”, Brasiliae 2, fl. 142. 
252 ARSI – “O que pareceo ao Padre Visitador Christovão de gouvea ordenar na visita deste Collegio da Baya. 1º de 
Janeiro de 1589. Veo confirmado pelo Padre Geral”, Brasiliae 2, flS. 148-148v.
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Assistência de Portugal – o Padre Visitador devia deslocar-se a Roma, para que o 

Padre Geral lhe fornecesse informação prévia, quer acerca da Província para a qual ia 

ser enviado, quer acerca do modo como nela deveria proceder, conforme revela carta 

de 15 de Junho de 1570, do Padre Luís da Grã, remetida ao Padre Geral Francisco 

de Borja, e carta do Padre Provincial Pero Rodrigues, de 15 de Setembro de 1601, 

remetida ao Padre Geral Cláudio Acquaviva, respectivamente.

“Y porque es de creer que el Padre Inacio d’Azevedo [Padre Visitador] [palavras ilegíveis] y 

perfeita enformacion de tudo lo de aqua y cada dia le estamos esperando com muy grandes 

deseos a su venida me [palavra ilegível] sperando que el com la consulta que [palavra ilegível] 

com V. P. traya resolucion a algunas nuevas dudas para que [palavra ilegível] ensendida la 

voluntad de Vossa Paternidade”253. 

“Pera mim he muy grande charidade o mandar visitador, para que me avise das faltas que 

nestes oito anos tenho cometidas, e veja em suave execução o que eu não pude reter”254. 

No local da edificação, ao Padre Visitador competia: verificar o cumprimento 

dos desenhos aprovados pelo Padre e Geral e o Consiliarius Aedificiorum, através da 

visitação e supervisão dos conjuntos arquitectónicos; aprovar, ou recusar, novos 

assentamentos que lhe fossem sugeridos – “approvou e reformou o Padre Visitador 

[Inácio de Azevedo] o Seminário de Meninos na capitania do Espírito Santo”255 –; 

propor alterações ao que estava a ser, ou já estava, construído; escolher o local para 

novos assentamentos. Podia, ainda, emitir novas regras, se o achasse necessário, ainda 

que estas tivessem de ser aprovadas pelo Padre Geral. Para além das questões práticas 

e relacionadas directamente com o local dos assentamentos e a arquitectura, tinha 

ainda como função,verificar o cumprimento e adaptação das Constituições à situação 

local. Uma vez chegado à Província, ficava imediatamente acima do Padre Provincial, 

podendo, se o entendesse, substituir os Reitores dos colégios.

253 ARSI – “Carta do Padre Luís da Grãa, da Baya del Brasil a lo 15 de Junio de 1570, para el Padre Geral”, Brasiliae 15, 
fl. 200v. 
254 ARSI – “Carta do Padre Provincial Pero Rodrigues ao Padre Geral, Bahia, 15 de Setembro de 1601”, Brasiliae 8-1, fl. 28. 
255 DAEMON, Bazilio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito Santo, Victoria, 1879, p. 86.
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“[V]ino el Padre Inácio d’Azevedo […] a visitar esta provincia del brasil, y fue el primer 

visitador que a estas partes vino. […]. Despues de aver estado en la baya poco mas de três 

meses […] se partio a visitar la capitania de S. Vicente […]. Y despues de aver visitado la 

capitania de S. Vicente y iratininga, y assentando com los padres lo que pertenecera al buen 

governo desta provincia, tornando a la ciudad del rio de Enero que entonces el governador 

començava a situar de nuevo, pareciole aquel lugar mas apto para fundar outro collegio, que 

el Rey don Sebastian determinava fundar. Y assi escogio hum lugar mui apto para el edifício 

donde ya estava hecha una iglesia de tapia y mando eazer unas casas de piedra y barro 

sobradadas para entretanto servir de aposento delos padres y dexando alli al Padre Nóbrega 

por rector com algunos de la companhia, [alavra ilegível] a acabar su visita”256. 

“El modo de hazer poblaciones mayores parecia cómodo, assí para poderlos enseñar 

[aos índios] la doctrina christiana y para que fuessen tomando más policia […]. Si los 

inconvenientes, que después se han descubierto, son tales que se haya de mudar maneras de 

proceder o non, mejor se verá en presencia que por letras podría entenderse; trátese esto con 

el Visitador”257.

É assim possível estabelecer que a visita do Padre Visitador às Províncias era, de 

facto, uma forma extraordinária de governo, criada pelo Padre Geral, provavelmente 

quando se torna evidente que o sistema ordinário de intercâmbio de informações e 

instruções por carta não funcionava totalmente, na medida em que, uma resposta de 

Roma poderia chegar com cerca de dez meses de atraso, conforme demonstra carta 

datada de 1648 enviada do Brasil a Roma: “Recebi a de Vossa Paternidade de 4 de 

Fevereiro do anno passado de 1647 em 24 de Dezembro do mesmo anno, nesta nos 

consola V. P. anima, e exhorta a renovação de Spirito fortalecendonos”258.

No Brasil, como Padres Visitadores tiveram particular importância o Padre Inácio 

de Azevedo, enviado em 1566 por ordem do Padre Geral Francisco de Borja259 e o 

Padre Cristovão de Gouveia, enviado em 1583 por ordem do Padre Geral Cláudio 

Acquaviva260. Este último leva como secretário o Padre Fernão Cardim, responsável 

por efectuar relatório para o Rei de Portugal e para o Padre Geral, onde deveria referir: 

256 ARSI – “Carta manuscrita não assinada de 1562”, Brasiliae 12, fl. 51. 
257 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja ao Padre Luís da Grã, 10 de Janeiro de 1566”, In Monumenta 
Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 292.
258 ARSI – “Carta do Padre Francisco (?), da Bahia 4 de Janeiro de 1648”, Brasiliae 3-1, fl. 258.
259 Sobre este assunto veja-se, ARSI – “Visitas dos Padres Visitadores depois de serem apuradas pelo Padre Geral: 
primeira visita do Padre Inácio d’Azevedo”, Brasiliae 2, fl. 99v. 
260 ARSI – “Carta não assinada de 1583”, Brasiliae 2, fl. 139.
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o número de assentamentos existentes e de missionários em cada um, dos recursos 

existentes, e das actividades desenvolvidas, conforme descreve carta do Padre Geral 

Francisco de Borja, de 10 de Janeiro de 1566, enviada ao Padre Luís da Grã, e carta de 

26 de Janeiro, também de 1566, do Padre Leão Henriques remetida ao mesmo Padre 

Geral, respectivamente.

“[Y] porque las cosas de essa Provincia paresce lo riquieren, no se havendo hecha esta 

diligencia muchos años hay, embío al Padre Ignatio por Visitador – o Comissario -, que vaya 

a tratar en particular de las cosas del divino servicio y modo de proceder de la Compañia en 

essas partes”261.

“Nos parece que el Padre Inácio de Azevedo deve ir com officio y authoridad de Comissario, 

para visitar toda la Provincia y ordenar Provincial en ella, y todo lo más que in Domino le 

pareciere. Y acabada la visita, que parece podrá hazerse en poco más de un año, se buelva, 

trayendo las informaciones de aquella tierra y de lo que conviene a la Compañia en ella, 

porque assí podrá V. P. tener más cierta y entera noticia de lo que deve ordenar en todo”262.

A 24 de Fevereiro de 1566, Francisco de Borja vai emitir carta ao Padre Visitador 

Inácio de Azevedo, no sentido de enunciar não só os poderes que lhe conferia, como 

aquilo que deveria fazer e que assuntos tratar, chegado ao Brasil.

“Tendrá el Padre Visitador auctoridad de Superior, de mi commissión, sobre el Provincial y 

Rectores y qualesquiera superiores e inferiores de nuestra Compañia, y podrá, se le pareciere 

expediente, aliviar del peso de governar la Provincia o qualquer Collegio o lugar della, así al 

Provincial como a los otros Superiores, y de poner otros en sus lugares.

Aunque convendría hazer quanto menos mudanza sea posible hasta aver visitado toda la 

Provincia y dádome a mi aviso en las cosas graves, pero si se hallassen de un parecer el Padre 

Ignatio com el Provincial y el Padre Nóbrega, o si esset periculum in mora, podrá el Padre 

Ignatio hazer la mudança, que tengo dicha, sin esperar mi aviso, aunque fuese menester 

mudar el Provincial y qualquer Superior […]. Vea el modo que se tiene en la conversión de 

los infieles y conservación de los convertidos, y especialmente examine aquel medio que 

se há usado de procurar se reduzgan muchos lugares en uno, para que puedan mejor ser 

instruídos, porque esta cosa parece tiene muchas comodidades. 

Mire el modo que tienen quanto a la renta, […], y manera de sustentar-se, y lo que convendria 

261 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja ao Padre Luís da Grã, 10 de Janeiro de 1566”, In Monumenta 
Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 290.
262 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Leão Henriques, em Lisboa, ao Padre Geral Francisco de Borja, 26 de Janeiro de 
1566”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 295.
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procurar en esta parte; y si alguna cosa de las que se usan allá le pareciere derechamente 

contraria a nuestro Instituto, quitela, para lo qual le encargo la conscientia; en lo que no 

fuese así contrario, y los de Portugal y los de allá fuesen de parecer se mudase, se mude.

Infórmese de cómo se guardan las Constituciones y Reglas, así comunes como particulares 

de los Officiales, y los decretos de las dos Congregaciones passadas, y vea si ay cosas que no 

se puedan aplicar allá ni poner en prática, queles sean, y déme dellas aviso.

Lleve consigo copias de las ordenaciones que se han hecho estos meses passados acerca del 

modo del escrevir, la forma de las casas de probación, […], y procure se ponga en prática lo 

que buenamente se puede, y de lo que no se pudiere, se me dé aviso. […].

Quanto a los edifícios de casas y yglesias también vea donde ay falta notable, y así en las demás 

cosas, esecialmente las que tocan al divino culto, y también a las convenientes comodidades 

de los nuestros, para que se provea como mejor se pueda.

Véase si abrá en el Brasil algún modo conveniente para aprender presto la lengua; y, como 

se scrivió a la India, seria bien se mirase si podrá haverse algún Vocabulario, para que desde 

Portugal los que se han destinado para el Brasil puedan começar a aprender la lengua”263.

De acordo com documentação de época de finais de Quinhentos sabe-se que os 

Padres Visitadores, por vezes, ficavam nas Províncias para as quais eram enviados, 

onde passavam a desempenhar o cargo de Provincial ou Reitor, tendo disso sido 

exemplo no Brasil o Padre Inácio de Azevedo, ainda que contra a vontade dos Jesuítas 

em Portugal.

“Despuesque el Padre Inácio d’Azevedo […] visito la provincia del brasil, torno a Roma a 

dar cuenta […] de las cosas della y tambien fue electo procurador en la primera congregacion 

principal que se celebro en la baya”264.

“O Padre Inácio de Azevedo quando foy a Roma à Congregação Geral no anno de 1565 

propos ao P.e Geral [...] servir a N. Senhor na Conversão dos Infiéis, e para isso lhe pediu ser 

enviado a alguma parte das Índias. [...] lhe concedeo sua petição e delle trouxe licença [...]. 

Nesse tempo havendo-se de enviar visitador ao Brasil como a todas as mais Províncias se 

enviava foi clara que essa empressa lhe vinha da mão de Deos e elle a tomou como enviada 

[...]. Primeyramente sendo elle enviado por Visitador ao Brasil depoys de acabar o cargo da 

Visitação ficou por Provincial da mesma Província”265.

263 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja ao Padre Visitador Inácio de Azevedo, Roma, 24 de 
Fevereiro de 1566”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, pp. 324-
325.
264 ARSI – “Carta não assinada de 1562”, Brasiliae 12, fl. 52v.
265 BNP – “Informação da morte do Padre Inácio Azaredo e de seus Companheiros. Como foy enviado por Visitador à 
Província do Brasil”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios)”. COD. 
4532, fl. 1.
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O Padre Provincial, desempenhando o cargo máximo na Província, era o 

responsável por acompanhar as edificações, conforme revelam as cartas do Padre 

António de Sá, de 1565 sobre a igreja do colégio de Olinda (Pernambuco), e do Padre 

Visitador Inácio de Azevedo, de Julho de 1568, respectivamente.

“Começamos, dia 26 de Julho de 1563, abrir os alicerces da nossa Igreja e não se começarão 

mais cedo porque ouve quaa diferença se tomaríamos outro sitio, por este parecer pequeno 

pera collegio. E foy necessário escrevê-lho à Baia ao Provincial para que com seu parecer se 

assentasse o que nisto fizesse. Finalmente que se determinou que nos não mudássemos deste 

sitio e que se fizesse aqui a ygreja e a mais obra”266.

“[N]nhum Padre, dos que estão polas Capitanias por Superior mande informação de cousas 

tocantes ao governo da terra e estado della, sem o comunicar primeiro com o Provincial”267. 

Assim, a cada ano, deveria o Padre Provincial visitar todos os assentamentos 

que estavam em execução. Na impossibilidade de o fazer, devido à vasta extensão 

do território, como era o caso do Brasil, deveria em seu lugar enviar alguém que o 

substituísse, conforme carta do Padre Geral Cláudio Acquaviva de 21 de Março de 

1588 enviada ao Padre Provincial do Brasil, Marçal Belliarte: “Y en todo caso no se 

podiere dilatar la visita de alguna Casa, o Collegio, que V. R. eliga huna persona de 

confiança a quien conceda sus vezes”268. Também carta de 23 de Agosto de 1596, 

do Padre Geral Everardo Mercuriano, enviada ao Padre Provincial do Brasil, Pero 

Rodrigues, dá indicação dessa informação.

“Segun me escrive el Padre Tholosa no es possible que el Provincial visite toda essa Provincia 

cada anno, por la distancia de los colégios y poca comunidade de embarcaciones, y que lo 

mas que puede hazer es visitalhe de dos en dos años ya que V. R. no le podra visitar toda cada 

año es bien que embie outro en su lugar, que visite las partes que V. R. no pudiere visitar de 

modo que no padesca la provincia algum detrimento por falta de ser visitada”269. 

266 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António de Sá aos Padres e Irmãos de Portugal, de Pernambuco, 8 de Setembro de 
1565”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 36.
267 LEITE, Serafim. “Relato da visita da Província do Brasil pelo Padre Visitador Inácio de Azevedo, Baía, Julho de 
1568”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 489.
268 ARSI – “Carta del Padre General Cláudio Acquaviva para el Padre Provincial Marçal Belliarte, en Brazil, de 21 de 
Março de 1588”, Brasiliae 2, fl. 57v. 
269 ARSI – “Carta do Padre Geral Everardo Mercuriano para el Padre Provincial Pero Rodriguez, 23 de Agosto de 1596”, 
Brasiliae 2, fl. 91v. 
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De modo permanente nas edificações estava o Reitor do colégio, que deveria 

informar o Consiliariu Aedificiorum, ou o Padre Visitador acerca do que estava a ser 

feito. Relativamente a alterações que se pretendessem efectuar às construções, tanto 

o Reitor como o Provincial, eram detentores de alguma autoridade, excepto se essas 

dissessem respeito a modificações à traça original, imposta pela administração central. 

Nesse caso, deveriam ser consultados o Consiliarius Aedificiorum, ou o Padre Visitador, 

os quais, por sua vez, remeteriam a informação ao Padre Geral, a quem competia o 

parecer final, conforme revela carta de Julho de 1568 do Padre Visitador Inácio de 

Azevedo: “Não se faça edifício nenhum de novo sem ordem e traça do Provincial, 

se não fosse couza pouca ou concertar e reparar o que está feito, ou couza que seja 

necessária pera milhor se cerrarem”270. 

Apesar de um certo grau de controlo confiado ao Consiliarius Aedificiorum e ao Padre 

Visitador, que tinham como função principal garantir a uniformidade do edificado, 

nem sempre era possível seguir os modelos desejados pela administração central, 

quer por falta de recursos humanos, quer materiais, quer por outras condicionantes271.

270 LEITE, Serafim. “Relato da visita da Província do Brasil pelo Padre Visitador Inácio de Azevedo, Baía, Julho de 
1568”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 488.
271 De entre os Padres que exerceram o cargo de “Consiliarius Aedificiorum”, destacam-se Giovanni Tristano da Ferrara, 
entre 1558 e 1586 (o primeiro), Giovanni de Rosis, entre 1586 e 1609 (seu discípulo e sucessor), Orazio Grassi, entre 1609 
e 1654 e, posteriormente, Cristoforo Grienberger, professor de matemática do colégio de Roma. 



113

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

[3] Plantas modelo das igrejas 
jesuítas, 1580 (BEUM).
[4] Frontispício do Libro 
Prino de Sebastiano Serlio, 
datado de 1545 e proporções 
derivadas do quadrado. As 
mesmas proporções vão 
aparecer expostas no Tratado 
de António Rodrigues – 
Proporções Matemáticas 
–, datado de 1579 (BNP). 
Sobre este asunto veja-se: 
TAVARES, Domingos. 
António Rodrigues: renascimento 
em portugal, Dafne Editora, 
2007; TAVARES, Domingos. 
Sebastiano Serlio: tratadismo 
normativo, Dafne Editora, 
2013.
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“O Novo Mundo ergue-se finalmente no horizonte. Descobre-se uma cordilheira 

imensa; imensa não pela sua altura, mas sim porque se repete, igual a si própria, 

sem que seja possível distinguir um começo ou uma interrupção no encadeamento 

desordenado das cristas. Essas montanhas erguem até algumas centenas de 

metros acima das ondas as suas muralhas de pedra polida, amontoado de formas 

provocantes e loucas como podem ser vistas por vezes em castelos de areia 

semidestruídos pela enchente da maré, mas que nunca suspeitaríamos pudessem 

existir em tal escala, pelo menos no nosso planeta. Essa impressão de enormidade 

é bastante própria da América […]. Por pouco conhecidos que fossem os índios 

[…], não podia esperar deles o choque sentido pelos grandes autores: Jean de 

Léry, Hans Staden, André Thevet, que há quatrocentos anos puseram pé no 

território brasileiro. O que então viram, os nossos olhos nunca voltarão a ver. 

As civilizações que eles foram os primeiros a observar tinham-se desenvolvido, 

segundo outras linhas diferentes das nossas, mas não haviam por isso deixado de 

atingir toda a plenitude e toda a perfeição compatíveis com a natureza, enquanto 

que as sociedades que nós podemos hoje estudar – nas condições que seria ilusório 

comparar àquelas que prevaleciam há quatro séculos – já não são senão corpos 

débeis e formas mutiladas”. LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, 

Lisboa, [1979] 2017, pp. 71- 310.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

“[M]esmo entre os anjos existe a subordinação de uma hieraquia a outra; e nos céus, todos 

os corpos que se mexem, os menores pelos maiores, e os maiores pelo Supremo.”272 

A organização, subordinação e hierarquia do corpo administrativo da Companhia 

de Jesus, que deliberadamente se incorporou nesta primeira parte do trabalho,  

evidenciam a importância que os Jesuítas desde cedo atribuíram a estes conceitos. 

Os mesmos que Inácio de Loyola referia nas Constituições e que os Jesuítas em acção 

missionária no Brasil iriam acomodar e adaptar ao lugar e ao “novo”. Apesar das 

hesitações e de alguns planos falhados, estava longe de ser próprio dos Jesuítas a 

ausência de um plano de ocupação à escala dos territórios onde se estabeleciam. 

Evidentemente que no cerne do processo de evangelização das populações indígenas,  

promovido pela Coroa Portuguesa, estava o desígnio de ocupação e domínio do 

território, que por direito natural pertencia às tribos indígenas. 

Quando Inácio de Loyola decreta a adopção de cinco documentos fundamentais 

para garantir a unidade e o controlo sobre as várias missões da Companhia de Jesus, 

estaria seguramente já a prever a necessidade de disseminar ferramentas doutrinais 

para a concretização da empresa missionária - onde quer que estas se encontrasse ou 

viesse a estabelecer273. O procedimento de Loyola evidencia a intenção de fazer do seu 

Instituto um dos mais organizados do seu tempo, como de facto veio a acontecer - o 

sistema territorial implementado e desenvolvido pelos Jesuítas no Espírito Santo é 

disso exemplo.

272 GANSS, George S.J. “The Constitutions of Society of Jesus and Their Declarations”, In The Constitutions of The Society 
of Jesus, St. Louis, 1970, p. 666.
273 LOYOLA, Inácio de. “Autobiografia de Inácio de Loyola e Correspondência epistolar”, trad. e notas de António José 
Coelho, Editorial A. O., Braga, 2005.
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O BRASIL E OS JESUÍTAS
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Nesta segunda parte do trabalho pretende-se expor com clareza o quotidiano 

e o modo de habitar das populações indígenas à chegada dos Jesuítas, bem como 

identificar as tribos, sua posição geográfica e áreas de território de domínio, isto por 

um lado. Por outro lado, enunciar e especificar a diversidade de assentamentos que 

os Jesuítas estabeleceram no Brasil, comparando-os com a Europa. A abordagem 

destes dois temas tem como finalidade demonstrar de que maneira a Companhia de 

Jesus – apesar do modelo de assentamentos que levava da Europa – chegada ao local 

da missão não deixa de considerar, também, as profícuas experiências das populações 

indígenas para o cumprimento dos seus propósitos. Assim, esta segunda parte do 

trabalho organiza-se em dois pontos, “Povoações indígenas” e “Assentamentos 

jesuítas”: o primeiro, pretendendo mostrar como era o Brasil à chegada dos Jesuítas, 

faz uma aproximação à organização e formas de ‘habitar’ das populações indígenas, 

do território à ‘casa’; enquanto o segundo, pretendendo perceber até que ponto os 

Jesuítas seguiram o modelo de assentamento(os) da Europa e, inversamente, em que 

medida se apropriaram de certos aspectos das estruturas indígenas existentes para 

sobre elas, mas também com elas, concretizarem a sua missão, aborda, de modo 

cronológico, os principais assentamentos que a Companhia estabeleceu no Brasil. 

Para a abordagem do primeiro ponto, “Povoações indígenas”, foram consultadas 

fontes documentais de época, nomeadamente Hans Staden (1557)274, Jean de Lery 

(1557)275, Gabriel Soares de Sousa (1587)276, Fernão Cardim (1583)277, bem como 

bibliografia de referência do século XX, como Amos Rapoport (1969)278 e Claude 

Lévi-Strauss (1979)279. Dentre estes, deu-se especial relevância a Hans Staden e Jean 

de Lery, pelo facto de serem registos de época, constituindo por isso um contributo 

fundamental para o entendimento das povoações indígenas pré-coloniais que 

habitavam o litoral. Tanto Hans Staden como Jean de Lery viveram entre a tribo 

274 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, revisão e notas de Theodoro Sampaio, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 
1930
275 LÉRY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1577] 1967.
276 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil, Typografia João Inácio, Rio de Janeiro, [1587] 1875.
277 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica pela Baía, Ilhéus, Porto-Seguro, Pernambuco, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Vicente, desde o ano de 1583 ao de 1590, indo por Visitador o Padre Christovão de Gouvêa, Imprensa 
Nacional, Lisboa, [1583-90] 1817.
278 RAPOPORT, Amos. Vivienda y Cultura, Editor Gustavo Gili, Barcelona, [New Jersey, by Prentice-Hall, [1969] 1989.
279 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, Lisboa, [1979] 2017.
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Tupinambá280. Staden viveu em cativeiro durante nove meses e Lery viveu livremente 

entre a tribo por dois meses. Assim, os seus escritos são valiosos relatos de experiências 

vividas na primeira pessoa.  Para além disso, há a dimensão iconográfica dos seus 

registos, que se revelou também fundamental para a investigação.

 Importa notar que Hans Staden, mais do que Jean de Lery, é frequentemente citado 

por investigadores no âmbito dos mais variados estudos relativos ao Brasil pré e pós-

colonial. Em 2012, Andreza Caxias da Silva faz uma análise da obra de Hans Staden, 

para procurar saber quais “fatores que contribuíram para a representação dos nativos 

Tupinambás como seres selvagens”281. Em 2015, Maria José Cunha publica uma das 

gravuras de Hans Staden que aparece na edição brasileira de 1930, no propósito de 

comparar a ‘taba’ (aldeia) de Ubatyba, da tribo Tupinambá, com uma outra ‘taba’ 

situada no Litoral. A autora chama a atenção para a semelhança entre as duas ‘tabas’ 

(aldeias), nomeadamente para a “disposição em quadra” das ‘ocas’ (cabanas/casas) e 

para a existência da ‘ywara’ (cerca)282. 

Em 2016, Simone Neiva, considera Hans Staden como “um dos primeiros a 

registrar a habitação indígena brasileira no século 16”283, evidenciando as analogias 

entre a técnica construtiva e organização espacial das ‘ocas’ das aldeias Tupinambá e 

aquelas das aldeias da tribo Guarani, em Aracruz (Norte da Aldeia dos Reis Magos 

no Espírito Santo). Para o efeito, citou a obra traduzida de Staden: “[S]ão redondas 

com uma abóboda de porão, no topo, e cobertas com uma espessa camada de folhas 

de palmeiras para que não chova dentro. Ninguém tem um quarto próprio”. Diz 

280 “Léry escreve Tououpinambaoults e vários outros cronistas o fazem de modos diversos: Topynambá (Claude d`Abbeville); 
Tuppinambá (Hans Staden); Tapinambó (Yves d`Evreux); Tupinabá (Fernão Cardim, etc. A forma que se vulgarizou, 
entretanto, foi a usada por Gabriel Soares de Sousa e outros cronistas que escreveram em português – Tupinambá. 
Essa designação era de aplicação extremamente larga, e se nos apresenta na Etnografia brasileira como denominativo 
genérico de numerosas tribos litorâneas, desde o extremo norte ao sul do Brasil, oriundas de um mesmo tronco antigo, 
provávelmente o tupi. Assim é que certos tupiniquins, tamoios, tabajoras, tupinás, etc., não raro se diziam tupinambás, 
como a indicar o nome de família com omissão de seus nomes tribais.” P.A. In LÉRY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, 
tradução e notas de Sérgio Milliet, com o Colóquio na língua brasílica e notas tupinológicas de Plínio Ayrosa, Livraria 
Martins Ed., São Paulo, [1577]1967, p. 70.
281 SILVA, Andreza da. Selvagens, nus, ferozes e canibais: os tupinambás na representação de Hans Staden, Manaus, 2012. 
282 CUNHA, Maria José. Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Évora, 2015. 
A primeira vez que esta investigação teve contacto com os termos t́abà  (aldeia), ´ocà  (cabana/casa), ´ocarà  (terreiro) 
e ´ywarà  (cerca) foi na tese de doutoramento de Maria José Cunha. A partir daqui, foi preciso interligar uma série de 
fontes primárias – nomeadamente a correspondência jesuíta e as obras de Hans Staden e Jean de Lery - e as referências 
secundárias - sobretudo as obras de Amos Rapoport e Claude Lévi-Strauss – para se conseguir chegar às argumentações 
que vão sendo expostas ao longo do texto, quer através da escrita, quer do desenho.
283 NEIVA, Simone. “Casas e aldeias guaranis em Aracruz Espírito Santo. Uma terra (quase) sem males”, Revista 
Vitruvius, 2010, 10.116/6269.
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ainda que “o padrão construtivo Tupi-Guarani” descrito por Hans Staden, ainda hoje 

pode ser encontrado na “casa do povo Assurini do Xingu, na região amazônica: 

forma arredondada que segue até o chão, sem distinção entre cobertura e parede”284.

 Em 2017, Fernanda Maitam utiliza a informação do autor para explicar a 

organização das ‘tabas’ (aldeias) da tribo Tupinambá. 

Para a abordagem do segundo ponto, “Assentamentos Jesuítas”, foram consultadas 

fontes documentais de época, nomeadamente a correspondência epistolar do acervo 

do “Archivum Romanum Societatis Iesu” (ARSI), e as fontes documentais na posse 

da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), do Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(ANTT), da Biblioteca da Ajuda (BA) e da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de 

Évora (BPADE). 

Os mapas apresentados no primeiro ponto “Povoações indígenas”, assinalam as 

tribos que habitavam o litoral do Brasil e as respetivas áreas de domínio ao momento 

da chegada dos Jesuítas. As gravuras e desenhos destacam como as ‘unidades de 

habitar’ dessas tribos eram compreendidas pelos viajantes, missionários. Relativamente 

às imagens que acompanham o segundo ponto “Assentamentos Jesuítas”, têm 

como objectivo: destacar as diferenças substanciais ao nível arquitectónico e de 

competências/subordinações entre casa e colégio; entender de que maneira os 

Jesuítas (re)organizaram as povoações indígenas; e, por fim, demonstrat que o 

modelo de assentamento utilizado pelos Jesuítas para as suas aldeias, seria adoptado 

posteriormente para as suas fazendas. 

284 NEIVA, Simone. “Casas e aldeias guaranis em Aracruz Espírito Santo. Uma terra (quase) sem males”, Revista 
Vitruvius, 2010, 10.116/6269.
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“Não vivem estes bárbaros [Aymorés de Ilhéus] em aldeas, nem casas, como o 

outro gentio, nem há quem lhas visse nem saiba, nem desse com ellas pelas matas 

até hoje; andam sempre de uma para a outra pelos campos e matas, dormem no 

chão sobre folhas, e se lhes chove aninham-se ao pé de uma árvore, onde engenham 

as folhas por cima […]. Os Papanazes vivem ao longo do mar entre a capitania 

de Porto Seguro e a do Espírito Santo, d`onde foi lançado pelos Tupiniquins seus 

contrários, que também o eram. […] Este gentio dorme no chão sobre folhas, 

como os Guaytacazes também se ocupa de grandes lavouras; mantem-se da caça 

e peixe do rio, que matam […]. [O] gentio Tupiniquin senhoreou e possuiu a terra 

da costa do Brazil, ao longo do mar, do Rio de Camamu até o Rio de Cricaré, 

o qual tem agora despovoado toda esta comarca fugindo dos Tupinambás seus 

contrários […] e aos Aymorés […] pelo que não vivem agora junto do mar mais 

que os christãos [aldeados pelos Jesuítas] […]. Os Tupiniquins e os Tupinaes 

descendem todos de um tronco […]. Este gentio, […] tem a linguagem, vida e 

costumes e gentilidades do Tupinambá, ainda que são seus contrários. E ainda 

que são contrários os Tupiniquins dos Tupinambás, não há entre elles na língua 

e costumes diferença. […] mas este gentio [Tupiniquins] é mais domestico, que 

todo o outro da costa. É gente de grande trabalho e serviço, e sempre nas guerras 

ajudaram aos portugueses, contra os Aymorés, Tapuias e Tamoios […]. [E] não 

vivem [os Tupinambás] mais ǹ esta aldea que enquanto lhes não apodrece a palma 

das casas, que lhes dura três, quatro annos. E como lhe chove muito ǹ ellas passam 

a aldea para outra parte […]. Em cada aldea dos Tupinambás há um principal, a 

que seguem somente na guerra. […] Quando este principal assenta a sua aldeã, 

busca sempre um sítio alto e desafogado dos ventos, para que lhe lave as casas, 

e que tenha a agua muito perto”. SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do 

Brasil em 1587, Typografia de João Inácio da Silva, Rio de Janeiro, 1875, pp. 47-281.
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POVOAÇÕES INDÍGENAS

Um modo indígena de organizar e formas de ´habitar̀

Na época dos descobrimentos, a zona Sul do Brasil constituía o ‘habitat’ de povos 

que se aparentavam na língua e cultura, e que se designavam pelo nome de Jê. De 

acordo com Claude Lévi-Strauss, os Jés haviam sido “recentemente repelidos por 

invasores de língua Tupi”285, que em Quinhentos ocupavam já toda a faixa costeira. 

Durante alguns séculos os Jés sobreviveram aos Tupis, protegidos pela sua retirada 

para as regiões de difícil acesso. No entanto, com a chegada dos portugueses, 

foram “rapidamente liquidados”286. Assim, no Brasil do século XVI, portugueses 

e missionários vão encontrar na costa representantes da cultura tupi-guarani, eles 

próprios recém-chegados, com “afinidades obscuras com os Astecas, isto é, com os 

povos tardiamente instalados no vale do México”287. Já em finais do século XVII, o 

Jesuíta Simão de Vasconcelos dava conta dessa origem comum das diversas tribos 

indígenas que habitavam o litoral do Brasil.

“De hum Principal chamado Potugóar tomarão nomo os Potygoares de Tupy: (que dizem 

ser o d’onde procede a gente de todo Brasil) humas nações tomarão o nome de Tupynambás, 

outras do Tupynaquis, outras de Tupygoaés, e outras de Tomiminós.As nações dos Índios 

do Brasil todo, reduzem alguns a três: Topayaras, Potigoares, Tapuyas: outros a quatro, 

acrescentando a estas a de Tupinambás: outros a cinco, acrescentando mais a do Tamoyos: 

outros a seis, acrescentando a de Cairijós, Tobayaras, Tupis, Tupinambas, Tupinaquis, 

Tupigoáes, Tumiminós, Amoigpyras, Araboyarás, Rariguoáras, Potigoares, Tamoyos, Carijós 

e outras quaesquer que houver da mesma lingoa. Todas tenho que fazem só uma espécie, ou 

nação especifica, posto que accidentalmente diversas, em lugares, e ranchos. […] Sua morada 

he commummente, como de gente isenta de leis, de jurisdícção, de republica, por onde quer 

que melhor lhes parece; huns pelos montes, outros pelos campos, outros pelas brenhas; 

vagabundos ordinariamente, ora em huma, ora em outra parte, segundo os tempos do anno, 

e as occasiôes de suas comedias, caças, e pescas; sem pátria certa, sem affeição alguma, fora 

de toda a outra sorte de gentes”288.

285 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, [1979] 2017, Lisboa, pp. 142-236.
286 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, [1979] 2017, Lisboa, pp. 142-236.
287 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, [1979] 2017, Lisboa, pp. 142-236.
288 VASCONCELOS, Simão. Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Lisboa, [1662], 1865, p. LXXVI.



124

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

No entanto, e apesar da origem comum, as diversas tribos apresentavam um 

modo muito próprio de habitar e organizar o espaço, isto é, de viver o quotidiano 

e de conceber os assentamentos, conforme indicação do mesmo Padre Simão de 

Vasconcelos.

“Os abrigos de huns, são humas pequenas choupanas, armadas á mão em quatro páos, 

cobertas de palha, ou palma, […] hoje servem, e á manhã se queimão. Outros, formão 

cabanas, ou barracas compridas”289. 

Eram povos que se fixavam no território de modo temporário, mudando a 

povoação de lugar, a cada três ou quatro anos – o tempo de duração dos materiais 

das construções e o ‘esgotar’ dos recursos naturais. Porém, nessa mudança de lugar 

não iam juntos, separando-se a tribo, conforme carta do Padre Luís da Grã, de 1557, 

enviada de Piratininga para Roma.

“O Pe. Manoel da Nóbrega quando daqui foi [Piratininga, actual cidade de São Paulo], 

deixou esta Aldeia, [...] povoada de Índios. Mas eles são tão acostumados a mudarem-se, 

quando as suas casas são velhas, que, cada três ou quatro anos que elas duram, se mudam; 

e, que é pior, não vão juntos. E por esta causa se perde em muito pouco tempo, quanto com 

eles se trabalha em muitos anos, como nos aconteceu [em todo] o Brasil [...]. Tudo nestas 

partes é mais toleravel que estas mudanças, com que tudo se perde”290. 

Em 1578, o viajante francês Jean de Lery dá também indicação dessa mudança de 

lugar, porém, por um período de tempo bastante mais curto – cinco a seis meses –; 

tempo insuficiente para que os materiais das construções se degradassem, pelo que 

as populações indígenas os transportavam para o novo local: “grossos pedaços de 

madeira e grandes palmas de pindola para a construção e cobertura das suas casas”291.

“[N]ão se demoram em geral mais de cinco ou seis meses no mesmo lugar. Carregam 

grossos pedaços de madeira e grandes palmas de pindoba para a construção e cobertura 

de suas casas e mudam as aldeias sem lhes mudarem os nomes o que faz que às vezes as 

289 VASCONCELOS, Simão. Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Lisboa, [1662], 1865, p. LXXVI.
290 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Luiz da Grã ao Padre Inácio de Loyola, Piratininga, 7 de Abril de 1557”, In Novas 
Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, p. 182. 
291 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1961, p. 184.
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encontramos a um quarto de légua [ca. 1,6 Km] ou mesmo meia légua [ca. 3,3 Km] […] do 

lugar em que antes habitavam […]. E não há tupinambá que não possa terminar, fazer e 

refazer vinte vezes na vida se porventura chegar à idade viril. E se lhes perguntamos por 

que mudam tão frequentemente, respondem apenas que passam melhor trocando de ares e 

que se fizessem o contrário de seus avós morriam depressa”292.

Organizados segundo uma ‘economia’ “recolectora”293 não lhes interessaria 

o estabelecimento fixo, mesmo que “de redor da aldea [fizessem] suas roças e 

grangearias”294 – lugares que participavam assim da “taba e da sua fecundidade”295, 

conforme revela Hans Staden em 1557.

“Ao chegarmos perto das suas ocas [casas], […] entramos numa praia que vai abrindo o mar 

e ali perto estavam suas mulheres numa plantação de raízes, a que chamam mandioca”296.

De acordo com descrição de Jean de Lery, de 1578, sabe-se que essas terras 

destinadas às roças e granjearias eram escolhidas pelo chefe de cada família, no sítio 

que melhor lhe aprouvesse e que a sua área poderia ser muito superior aquela que era 

necessária para a subsistência da família. 

“A propriedade das terras e campos, cada chefe de família escolhe algumas jeiras onde lhe 

apraz, a fim de fazer suas roças e plantar mandioca e outras raízes. Terras muito mais amplas 

do que as necessidades à sua subsistência”297.

Ainda que seguissem o mesmo princípio de mobilidade territorial, as ‘tabas’ 

(aldeias) das tribos indígenas que habitavam o litoral apresentavam semelhanças 

entre si, observando-se, contudo, diferenças relativamente às ‘tabas’ das tribos que 

habitavam o sertão. Referimo-nos concretamente às tribos indígenas que viviam 

292 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1961, p. 184.
293 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, [1979] 2017, Lisboa, p. 147. 
294 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia João Inácio, Rio de Janeiro, 1875, p. 281.
295 BOURDIEU, Pierre. A casa kabyle ou o mundo às avessas, p. 153.
(http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/52774/56619)
A tradução refere-se ao texto La maison Kabyle ou le monde renversé. In POUILION, Jean & MARANDA, P. Echanges et 
communications – mélanges offerts à Claude Levi-Strauss à l`occasion de son 60e anniversaire. Paris, Haye Mouton, 
1970.
296 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 1930, p. 64.
297 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1961, pp. 183-184.
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no litoral em povoações, como os Tupiniquim e os Tupinambá, maioritárias, e não 

às tribos minoritárias como os Aimorés que “não viviam nem em tabas, nem em 

ocas”298. A diferença substancial entre tribos do litoral e do sertão residiria quer na 

forma dos abrigos, quer no facto de as ‘tabas’ (aldeias) das primeiras terem ‘ywara’ 

(cerca), enquanto as das segundas as dispensariam, conforme descrito por Hans 

Staden em 1557.

 “A America é uma grande terra com muitas nações selvagens, e muita diferença nas suas 

línguas […]. Na serra [sertão] habita uma casta selvagem [que] não tem habitações fixas 

como as outras [...] e viajam com as mulheres e filhos. Quando têm devastado um logar 

mudam as moradas para outra parte […]. [A] ywara [cerca], deante de suas ocas, isto é, a 

sua fortificação, feita de grossos e compridas achas de madeira, como uma cerca […]. [S]ão 

inclinados a fazer fortificações ao redor das suas ocas […]: erguem, ao redor das ocas, uma 

cerca de troncos rachados de palmeiras. A cerca costuma ter braça e meia de altura [3.30 

m]299, e fazem-na tão junta que nenhuma flecha possa atravessala. Deixam umas aberturas 

pelas quaes atiram. Ao redor da cerca fazem outra cerca de varas grossas e compridas, porém 

não as colocam muito perto uma da outra, apenas tanto a não deixar passar um homem”300.

Jean de Lery, em 1578, corrobora a informação de Hans Staden acerca da existência 

de cercas nas aldeias indígenas que habitavam o litoral, diferindo apenas na medida 

da altura das mesmas: se para o primeiro as cercas mediam entre 1.50m e 1.80m, para 

o segundo atingiam os 3.30m.  O autor informa ainda que apesar da existência de 

cercas nas t́abas̀ , estas não eram fechadas e que as ócas̀  não possuíam portas.

“[N]ão têm as tabas fechadas nem portas nas ocas. Estas medem, em sua maioria, de oitenta 

a cento e vinte passos, comportando apenas algumas fôlhas de palmeira [...] à guisa de 

entradas. É verdade que em tôrno de algumas tabas fronteiriças e portanto mais ameaçadas 

pelo inimigo os selvagens costumam fincar troncos de palmeiras de cinco a seis pés de 

altura; também à entrada dos caminhos difíceis colocam estrepes agudos de modo a que se 

os assaltantes tentarem entrar de noite, como é de seu hábito, os da taba possam sair por  

atalhos que só eles conhecem”301.

298 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia Inácio Silva, Rio de Janeiro, 1875, pp. 47-48.
299 Braça: antiga medida (ainda em uso no Brasil), com variações de país para país, equivalente à extensão que vai de um 
punho ao outro, ou horizontalmente para os lados (em Portugal e no Brasil, 2.20 m lineares). In Grande Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa, Círculo de Leitores, Lisboa, 2002, p. 646. 
300 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, 1520-1565 (1º ed.), Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 1930, pp. 64-67.
301 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1967, pp. 161-162.
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Em 1587, Gabriel Soares de Sousa dá também indicação da existência de cercas nas 

aldeias das tribos indígenas que ocupavam o litoral, afirmando serem muito fortes, 

de pau a pique302, com portas e seteiras, cercando a aldeia. No entanto, acrescenta que 

ao redor da cerca, com uma distância de 4,40m a 6,60m, existia uma rede de madeira, 

criada para deter as tribos inimigas em caso de ataque.

“[F]az este gentio de roda da aldea uma cerca de páo a pique muito forte, com suas portas 

e seteiras, e afastado da cerca vinte e trinta palmos, fazem de redor d`ellas uma rede de 

madeira, com suas entradas de fora para entre ella e a cerca; para que, se lhe os contrários 

entrarem dentro, lhe sahirem; e ao recolher se embaraçarem de uma maneira que os possam 

flexar e desbaratar, como acontece muitas vezes”303.

Cada tribo apresentava ainda diferenças quanto ao número e disposição geométrica 

das ‘ocas’ (cabanas/casas), variando a presença e clareza de uma organização em 

torno da ‘ocára’ (terreiro) - mesmo no caso de tribos inimigas como os Tupiniquim e 

Tupinambá, que se assemelhavam bastante no modo de ocupar e viver o espaço. Se 

aparentemente tal não ocorria nas tribos indígenas do sertão, as ‘tabas’ (aldeias) das 

tribos indígenas do litoral seguiriam assim lógicas organizacionais, poder-se-ia hoje 

dizer, de estrutura e forma comunitária distribuída no território, isto é, lógicas de 

desenho e significação espacial.

No litoral, como no interior do território, todas as tribos indígenas seguiam os 

mesmos critérios de localização para as povoações, ou agregação de ‘tabas’ (aldeias): 

junto aos cursos de água, rios e/ou mar, fundamentais para as deslocações, como 

enquanto fonte de água potável; e em “sítios altos”304 ou “morros”305, embora por 

vezes um desacerto na escolha ditasse uma mudança antecipada. A ligação entre 

várias ‘tabas’ (aldeias), possivelmente núcleos de uma mesma povoação, compunha 

um sistema assente quer em caminhos terrestres quer em ligações fluviais e marítimas. 

Estes conjuntos ou agregação de ‘tabas’ (aldeias), formando uma ou várias povoações, 

302 Pau a pique é uma técnica construtiva que em entrelaçar troncos de madeira verticais fixo ao solo com troncos 
horizontais, resultando numa superfície perfurada, cujos vazios são preenchidos com adobes. 
303 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia Inácio Silva, Rio de Janeiro, [1587] 1875, pp. 
92-282.
304 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia João Inácio, Rio de Janeiro, 1875, p. 285.
305 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, 1520-1565 (1º ed.), Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930, pp. 64-67.
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pontuavam um vasto território de domínio, pertencente a uma determinada tribo, 

em faixas quer ao longo da costa, quer no sentido do sertão, podendo mesmo 

compreender a extensão litorânea de toda uma capitania ou parte dela, conforme 

revelam os documentos de época.

De acordo com os escritos de Hans Staden, de 1557, sabe-se que o território de 

domínio da tribo Tupiniquim podia atingir os 267,00Km ao longo da costa e os 

528,00Km pelo sertão: “[O] domínio dos Tupiniquins, cujas terras se estendem pelo 

sertão adentro, cerca de 80 leguas [528,00km] e ao longo do mar umas 40 leguas 

[267,00km]306. 

Em 1587, Gabriel Soares de Sousa dá uma informação bastante pormenorizada 

acerca dos domínios de algumas das tribos que ocupavam o litoral, referindo, inclusive, 

que tribos eram contrárias, e quais as que dedicavam à caça, à pesca e ao cultivo de 

mandioca. De acordo com o autor os Pitiguar dominavam da costa do Rio Grande 

até à Paraiba; os Caytés, controlavam o território que ia do Rio de São Francisco até 

ao Rio Paraíba307; os Tamóios, dominavam do Rio de Janeiro a São Vicente; e os 

Goitacazes, na antiga capitania do Espírito Santo, dominavam do Rio de Guarapari 

ao Reritiba.

“[O] limite por onde reside o gentio Pitiguar que tanto mal tem feito aos moradores das 

capitanias de Pernambuco e Tamaracá […]. Este gentio senhorêa esta costa do Rio Grande 

até o da Parayba, onde se confinaram antigamente com outro gentio, que chamam os Caytés, 

que são seus contrários […]. Este gentio Cayté que tanto mal tem feito aos portuguezes 

ǹ esta costa […] nos primeiros annos da conquista d` este estado do Brazil senhoreou d` 

esta costa da boca do Rio de São Francisco até o Rio Parahyba, onde sempre teve guerra 

cruel com os Pitiguares […]. Da banda do Rio de S. Francisco guerreavam este Pitiguares em 

sus embarcações com os Tupinambás, que viviam da outra parte do rio […]. [D]as costas 

do Rio de Janeiro a São Vicente, por exemplo, dominavam os Tamóios, enquanto do Rio 

de Guarapari ao Reritiba, no Espírito Santo, dominavam os Guaitacazes […]. Este gentio 

[Carijós] é doméstico, […] sustentam-se de caça e peixe que matam, e de suas lavouras que 

fazem, onde plantam mandioca e legumes como os Tamoyos e Tupiniquins”308.

306 Milha: antiga medida itinerária terrestre, variável segundo o país; no Brasil equivalia a 1.000 braças ou 2.200m. In 
“Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa”, Círculo de Leitores, Lisboa, 2003, p. 2491. 
307 A tribo Cayté ficou célebre pela captura e morte do bispo Pedro Fernandes Sardinha, em 1556.
308 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia João Inácio, RJ, [1587] 1875, pp. 19-92.
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Em 1661, o Padre Simão de Vasconcelos, referia os mesmos Pitigoares como 

“senhore[ando] a capitania de Pernambuco, e Itamaraca pera baixo pa costa, e pelo 

sertão grande espaço até as serras”309.

Em relação às ‘tabas’ (aldeias) que em conjunto compunham uma povoação da tribo 

Tupinambá, a dominante no litoral, possuía uma ou duas ‘ywaras’ (cercas), conforme 

já observado, com aproximadamente “braça e meia de altura [3.30 m]”310 ou “cinco 

a seis pés [1.50m a 180m]”311. É provável que as ‘tabas’ (aldeias) já tivessem ‘ywara(s)’ 

(cercas) mesmo antes da chegada dos europeus, tal como o relato de cativeiro e as 

gravuras de Hans Staden parecem demonstrar; mesmo na sua fixação temporária, 

tinham necessidades defensivas, fosse das tribos inimigas que se confrontavam, fosse 

de animais ferozes que atacavam: “Quando acampam á terra de seus inimigos, fazem 

ywaras [cercas] de arbustos ao redor das suas ocas [cabana/casa], para que os não 

possam surpreender, e também por causa dos tigres, e põem espinhos ao redor das 

ocas”312.

Naturalmente que com a chegada dos europeus a presença de ‘ywaras’ (cercas) 

nas ‘tabas’ (aldeias) surge como uma necessidade defensiva, sobretudo no litoral. 

Porém, além dessa sua função, a ‘ywara’ (cerca) delimitava e determinava o lugar 

da ‘taba’ (aldeia). Além de por vezes apresentarem disposição menos articulada, 

atendemos com maior interesse às ‘tabas’ (aldeias) em que as ‘ocas’ (cabanass/casa) 

apresentam grande dimensão no sentido de poderem ser distribuídas de modo a 

conformar um espaço central de uso da comunidade, a ‘ocára’ (terreiro), de que eram 

exemplo as t́abas̀  (aldeias) das tribos indígenas Tupiniquim e Tupinambá, conforme 

descrição do Padre Manoel da Nóbrega em 1551: “Los que comunican com nosotros 

[Tupiniquins e Tupinambás] hastagora, son dos castas unos se llamam tupeniques, 

y los otros Tupinambas. Estos tienem casas de palma muy grandes, y dellas en que 

309 VASCONCELOS, Simão de. Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil, Ed. Fernandes L., Lisboa, [1662] 1865, 
p. XCI. 
310 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930, p. 134.
311 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1967, pp. 161-162.
312 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, 1520-1565, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 1930, pp. 64-69.
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vivem cincuenta Índios [palavra ilegível] dos con sus mugeres y hijos”313. Também 

em 1583, o Padre Fernão Cardim descreve como viviam essas tribos: “Moram os 

índios Tupiniquins e Tupinambas em aldêas, em umas [...] cazas mui compridas, [...] 

fundadas sobre grandes-esteios de madeiras, com as paredes de palha ou taipa de mão 

cubiertas [...] de palma [...], e dura três ou quatro annos”314. 

A dimensão das ‘tabas’ (aldeias) era variável, dependendo tanto da dimensão como 

do número de ‘ocas’ (cabanas/casas) podendo variar entre três, “quatro e as sete”315, 

determinando assim um terreiro central, a ócarà , variando entre um quadrado e um 

heptágono, numa certa equidade formal em torno de um espaço estável e agregador, 

conforme indicação de Hans Staden em 1557 e Gabriel Soares de Sousa em 1587, 

respectivamente.

“[N]a ocára [terreiro] que fica entre as ocas [cabana/casa] […]. [A] taba [aldeia] [tem] sete 

ocas, poucas das suas tabas têm mais de sete ocas [e] cada oca [dos Tupinambás] tem mais 

ou menos 14 pés de largura [4,26 m] e uns 150 pés [45,72 m] de comprimento, e […] duas 

braças de altura [4.40 m]”316.

“[F]az o principal [da Tribo Tupinambá] sua casa muito comprida, coberta de palma, a que 

os índios chamam pindola, e as outras casas da aldeã se fazem também muito compridas, e 

arrumadas de maneira que lhe fica no meio um terreiro quadrado”317.

Porém, é muito provável que nessa aparente equidade formal existissem graus 

hierárquicos – sobretudo respeitando os mais velhos – de direitos e obrigações, 

consoante a função de cada um na ‘oca’ (cabana/casa) e/ou ‘taba’ (aldeia), conforme 

parece querer demonstrar a informação de Jean de Lery de 1578: “Embora não 

tenham reis nem príncipes, e sejam iguais entre si, a natureza lhes ensinou […] que os 

velhos a quem chamam peorerupiché, em virtude da experiência, devem ser respeitados 

e obedecidos nas aldeias”318. 

313 BNP – “Copia de umas cartas embiadas del Brasil por el padre Nóbrega pela Companhia de Jesus: y outros padres que 
estan debarjo de su obediencia: a padre maestre Simon de la dicha Compañia en Portugal y a los padres y hermanos de 
Jesus de Coimbra. Recebidas el año de M. D. L. I.”, RES 842, fl. Aiiij.
314 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Imprensa Nacional, Lisboa, [1583-90] 1817, p. 36.
315 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 1930, pp. 80-85.
316 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 1930, pp. 64-136.
317 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia Inácio Silva, RJ, [1587] 1875, pp. 92-282.
318 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1961, p. 146.
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As ‘ocas’ (cabana/casa), de secção constante, possuíam “geralmente três aberturas, 

uma em cada extremidade e outra no centro [tão baixas, que era] necessário [uma 

pessoa] curvar-se para sair e entrar”. “Cada casal de homem e mulher t[inha] um 

espaço na oca, [com cerca de] 12 pés [3.65 m]”319, contudo sem quaisquer divisórias, 

sendo que “as ocas constituíam uma única divisão”320, destinando-se o espaço 

central de uma delas ao “moborubichá [chefe]” da ‘taba’. Jean de Lery, em 1578, dava 

indicação dessa mesma ausência de divisórias dentro das ócas̀  da tribo Tupinambá – 

“não possuam tabiques de separação que impeçam verem-se uns aos outros” – e de 

que “cada família, composta de marido, mulher e filhos, ocupa[va] [um] lugar especial 

[nas ócas̀ , as quais poderiam compreender] em geral mais de sessenta passos [49.2 

m] de comprido”321. Também Gabriel Soares de Sousa, em 1587, informava que as 

ócas̀  dos Tupinambá “não [tinham] compartimentos, mais que os tirantes, entre [os 

quais] o principal, que toma[va] seu rancho primeiro, se arruma[va] com sua mulher e 

filhos, mancebos, creados solteiros, e algumas velhas que o serv[iam]”322. Em meados 

do século seguinte, o Padre Simão de Vasconcelos atento também aos fenómenos da 

construção e da organização do espaço das ócas̀  da tribo Tupinambá, escrevia:

“[Têm umas] barracas compridas [...], sem repartimento algum: entremeio alojão dentro 

vinte, até trinta casaes: d’estes cada qual se arrancha de hum esteio até outro com seu chão, e 

fogo, que sempre tem consigo; e aqui vivem juntos todos […]. Dormem suspensos em redes 

[...], e algumas nações dormem no chão”323. 

O “moborubichá” era o chefe e homem mais idoso da ‘taba’ que era respeitado e 

obedecido, sobretudo em tempos de guerra324. 

Cada casal, na ‘oca’, possuía no chão “seu fogo” que demarcava a área correspondente 

ao seu núcleo familiar.  Cada casal assegurava a subsistência dos seus membros: os 

homens, roçando o mato para as suas culturas, pescando e caçando, e as mulheres na 

apanha de frutos silvestres ou pequenos cultivos325. 

319 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 1930, pp. 64-136.
320 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, [1979] 2017, Lisboa, p. 145.
321 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1578] 1961, pp. 183-184.
322 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia Inácio Silva, RJ, [1587] 1875, pp. 92-282.
323 VASCONCELOS, Simão. Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Lisboa, [1661], 1865, p. LXXVI.
324 LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livraria Martins Editôra, São Paulo, [1577] 1967, p. 158. 
325 LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos, Edições 70, [1979] 2017, Lisboa, p. 271.
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[5]  Mapa do Brasil, com 
a indicação das principais 
tribos que no século XVI 
viviam ao longo da Costa 
e suas áreas de território 
de domínio (“Mapa de los 
Confines del Brasil com las 
Tierras de la Corona de Espã 
en la America Meridional”, 
1749. BPMP).

LEGENDA:
•  Potigoáres (ou Pitiguares): Costa da Paraíba à Bahia 
•  Temiminós: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro 
•  Caytes: Costa da Pernambuco ao Rio de São Francisco 
•  Tupinambás:  Rio de São Francisco ao Rio de Sergipe; 
Bahia, Ubatuba, Rio de Janeiro 
•  Aymorés: Ilhéus 
•  Tupiniquins: Rio Camamú; Ilhéus; Porto Seguro; 
Espírito Santo e São Vicente 
•  Papanazes: Costa de Porto Seguro à costa do Espírito 
Santo 
•  Guaytacazes (ou Goitacazes): Espírito Santo e Norte 
do Rio de Janeiro 
•  Tamoyos (ou Tamóios): Costa de Cabo Frio (Rio de 
Janeiro) a São Vicente 
•  Goaynazes: São Vicente
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[6]  Mapas com a localização 
e identificação das principais 
tribos indígenas que viviam 
no Espírito Santo antes da 
chegada dos jesuítas, no final 
do século XVI e no século 
XVIII, respectivamente 
(“Mapa Geral das Colónias”, 
1866, de Carlos Krauss, 
AHERJ). 

LEGENDA:
–  Tupiniquins 
–  Aymorés  
–  Tamoyos 
–  Tupinambás 
–  Temiminós
Assentamentos jesuítas:
    Colégio
 •  Aldeias
 ∆   Fazendas 
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[7] Gravuras de tabas (aldeias) indígenas. archive.org/
details/warhaftigehistor00stad.

LEGENDA:
A - Aldeia indígena de Itamaracá, Permanbuco
B - Aldeia indígena na Paraíba, Rio Grande do Norte
C - Ilha de Santa catarina (Carijós)
D1, D2 e D3 - Aldeia indígena da Tribo Tupinambá em 
Utatuba, entre o Rio de Janeiro e São Vicente, onde Hans 
Staden foi feito prisioneiro

“[E]xistem na terra firme, que rodeia êste braço de mar, dois rios formosos de água doce 
nos quais naveguei com outros franceses cêrca de vinte léguas [132 Km] pelo interior 
das terras e estive em muitas aldeias dos selvagens que habitam em suas margens”. In 
LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, tradução e notas de Sérgio Milliet, com o Colóquio 
na língua brasílica e notas tupinológicas de Plínio Ayrosa, Livraria Martins Editôra, São 
Paulo, [1577] 1967, p. 95.

Nota: Do desenho das gravuras é possível identificar algumas constantes e variações no assentamento das t́abas̀  
(aldeias) indígenas independentemente de se situarem nas capitanais mais a Norte ou mais a Sul.  Havia, com efeito, 
preferência pelas margens dos rios que iam desaguar ao mar ou, inclusivamente, pela frente de mar. Preferencialmente 
optavam por uma das margens do rio, ainda que pudessem, pontualmente, ocupar as duas. A ´yuwarà  (cerca) das t́abas̀  
(aldeias) era, por norma, de configuração circular, ainda que pudesse ser também de configuração quadrada, ainda 
que nada se tenha conseguido apurar acerca da preferência; a decisão poderia, por ventura, estar relacionada com o 
número de ´ocas̀  (cabanas/casas). No entanto, verifica-se a existência de uma t́abas̀  (aldeias) com três ´ocas̀  (cabanas/
casas), onde a ´ywarà  (cerca) é representada com configuração quadrada e circular. Verifica-se ainda a preferência pela 
distribuição das ´ocas̀  (cabanas/casas) seguindo uma determinada organização geométrica, no sentido de configurar um 
espaço central, vazio, para uso da comunidade, a ´ocarà  (terreiro). 
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[8] Gravuras que representam 
tabas indígenas. Fonte: In 
LERY, Jean de. Viagem à 
Terra do Brasil, Livr. Martins 
Ed., São Paulo, [1577] 1967, 
p. 195.

“Consistem as casas deste povo em choças […]. Em algumas tabas (aldeias) moram, na 
mesma oca (cabana/casa), de quinhentas a seiscentas pessoas; cada família, composta de 
marido, mulher e filhos ocupa lugar especial, embora as ocas, que têm em geral mais de 
sessenta passos de comprido, não possuam tabiques de separação que impeçam verem-se 
uns aos outros […]. [N]ão se demoram em geral mais de cinco a seis meses no mesmo 
lugar. Carregam grossos pedaços de madeira e grandes palmas […] para a construção e 
cobertura de suas ocas e mudam as tabas sem lhes mudarem os nomes o que faz que às 
vezes os encontramos a um quarto de légua do lugar em que antes habitavam. E não há 
tupinambá que comece um edifício que não possa terminar, fazer e refazer vinte vezes 
na vida se porventura chegar à idade viril. E se lhes perguntamos por que mudam tão 
frequentemente, respondem apenas que passam melhor trocando de ares e que se fizessem 
o contrário de seus avós morriam depressa. In LERY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil, Livr. 
Martins Ed., São Paulo, [1577] 1967, p. 195.
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“Levaram-me para o logar onde me queriam dar de presente. […] No porto do Rio de 
Janeiro tinham aprisionado um navio portuguez […]. Depois de mais ou menos 14 dias 
de permanência no logar Tackwara Sulibi em casa de Abbati Bossange, aconteceu virem 
a mim uns selvagens a me dizerem que tinham ouvido tiros, para os lados de Iteronne, 
cujo porto também chamam Rio de Janeiro. […] o navio tinha o nome de Catharina de 
Wattawilla. Aprestaram-se para voltar a França, e, um dia de manhã enquanto ainda 
estávamos no porto do Rio de Janeiro, aconteceu chegar um pequeno barco portuguez, 
pretendendo deixar o porto depois de ter traficado com uma casta de selvagens, de sua 
amizade, chamados Los Markayas cujo paiz limita directamente com o dos Tuppin Inbas, 
amigos dos franceses. As duas nações são grandes inimigas”. STADEN, Hans. Viagem ao 
Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930, pp. 115 e seguinte.

[9] Representação de 
uma povoação indígena.  
archive.org/details/
warhaftigehistor00stad
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“Na ilha de Sta. Catarina pareceu-me ver umas ocas […]. Eram já velhas, sem pessoas 
algumas dentro […]. De manhã cedo, avançámos pela terra dentro. Nossa opinião era que 
havia ali gente, porque as ocas eram disso indício. Adiantando-nos vimos ao longe, sobre 
uma rocha, um madeiro, que nos pareceu uma cruz e não comprehendiamos quem a teria 
posto ali. Chegámos a ella e achámos uma grande cruz de madeira, apoiada com pedras e 
com um pedaço de fundo de barril amarrado [onde se podia ler] (se viene por ventura aqui 
la armada de su majestade). […]. A aldeia onde moram os selvagens chama-se Accutia […] 
os selvagens Carios. […O]s portuguezes que moram em S. Vicente, têm por amiga uma 
nação brasileira de nome Tuppin Ikin, cujas terras se estendem pelo sertão adentro, cerca 
de 80 leguas e ao longo do mar umas 40 leguas. Esta nação tem inimigos por ambos os 
lados, para o Sul e para o Norte; […] os do lado Sul chamam-se Carios [Carijós] e os do 
lado Norte Tuppin-Inba”. STADEN, Hans. “Viagem ao Brasil”, Academia Brasileira, Rio 
de Janeiro, 1930, pp. 44 e seguintes.

[10] Representação de 
uma povoação indígena. 
archive.org/details/
warhaftigehistor00stad
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[11] Representação da aldeia 
da tribo indígena Tupinambá 
que capturou Hans Staden 
(archive.org/details/
warhaftigehistor00stad

“De regresso à Aldeia dos captores […] aconteceu que 25 
canôas dos selvagens, que eram amigos dos portugueses 
[…], e estavam prontas para ir á guerra antes de eu ser 
preso, vieram uma manhã para atacarem as ocas. Quando os 
Tuppin-Ikins investiram contra as ocas e começaram a atirar 
sobre ellas, encheram-se de medo os de dentro. Mas, vendo 
os Tuppin-Ikins que nada podiam fazer, voltaram outra vez 
para suas canôas e se foram embora. […] Na tarde do dia em 
que os outros [Tuppin-Ikins] se foram, reuniram-se ao luar, 
na ocára que fica entre as ocas”. STADEN, Hans. Viagem 
ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930, p. 79.
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 “Formaram-se em círculo ao redor de mim, ficando eu no 
centro, com duas mulheres; amarraram-me a uma perna 
umas coisas que chocalhavam e na nuca collocaram-me 
uma outra coisa, feita de penas de pássaros que excedia a 
cabeça e que se chama na língua deles Arasoya […]. Alguns 
dias depois, levaram-me para uma outra aldeia que elles 
chamam Arirab, para um rei, de nome Konyan Bébé, que era 
o principal rei de todos”. STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, 
Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930, p. 70.

[12] Representação da aldeia 
da tribo indígena Tupinambá 
que capturou Hans Staden. 
archive.org/details/
warhaftigehistor00stad
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[13] Representação da aldeia 
da tribo indígena Tupinambá 
que capturou Hans Staden. 
archive.org/details/
warhaftigehistor00stad
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“Têm suas ocas em frente da serra grande, […], junto ao mar. Também por detrás da 
mesma serra estende-se o seu domínio, cerca de 60 milhas. Um grande rio desce da serra 
e corre para o mar; em um lugar deste Rio moram eles. A extensão do terreno que elles 
ahi ocupam pode ser de 28 milhas, e estão ahi rodeados de inimigos. Do lado do Norte 
confinam com uma casta selvagem, que se chamam Weittaka, e são seus inimigos; do lado 
do Sul chamam-se seus inimigos Tuppin Ikin. […]. Gostam muito de colocar as suas ocas 
onde a agua e a lenha não fiquem longe. O mesmo quanto á caça e ao peixe, e quanto têm 
devastado um logar mudam as moradas para outra parte. Para construir as suas habitações, 
um dos chefes dentre elles reúne para isso uns 40 homens e mulheres, quantos pode 
encontrar, geralmente seus amigos e parentes. Levantam estes a oca, que tem, mais ou 
menos 14 pés de largura e uns 150 pés de comprimento, e, si forem muitos, duas braças de 
altura; o tecto é redondo, como uma abobada. Cobrem depois com uma grossa camada de 
ramas de palmeira, de modo a não chover dentro. Ninguém tem quarto separado; cada casal 
de homem e mulher tem um espaço na oca, de um dos lados, de 12 pés; do outro lado, um 
outro casal, o mesmo espaço. Assim se enchem as ocas e cada casal tem o seu fogo. O chefe 
tem o seu aposento no centro da oca. Estas têm geralmente três portinhas, uma em cada 
extremidade e outra no centro; são baixas de modo a ser necessário a gente curvar-se para 
sair e entrar. Poucas das suas aldeias têm mais de sete ocas. No meio, entre as ocas, deixam 
um espaço, onde matam os prisioneiros. São também inclinados a fazer fortificações ao 
redor das suas ocas, e o fazem assim: erguem, ao redor das ocas, uma ywara de troncos 
rachados de palmeiras. A ywara costuma ter braça e meia de altura e fazem-na tão junta que 
nenhuma flecha possa atravessala. Deixam umas aberturas pelas quaes atiram. Ao redor da 
ywara fazem outra yuara de varas grossas e compridas, porém não as colocam muito perto 
uma da outra, apenas tanto a não deixar passar um homem”. STADEN, Hans. Viagem ao 
Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930, pp. 134 e seguinte.



142

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

[14] Planta da Aldeia dos 
Barbados (Maranhão), [ant. a 
1738] (AHU). 

Através desta planta, cujo contexto permanece por esclarecer, é possível perceber a lógica 
de organização e de hierarquia da povoação da tribo dos Barbados, situada no Maranhão, 
ao Norte da Bahia, e ainda sem influência de missionários portugueses. A povoação é 
composta por seis ´ocas̀  (cabanas/casas) de grande dimensão, que estão dispostas de 
modo simétrico e regular de maneira a formar um espaço central, vazio, para uso da 
comunidade, a ´ocarà  (terreiro). A ´ocà  (cabanas/casas) central, situada num dos lados 
menores da ´ocarà  (terreiro) que apresenta cobertura de forma abobadada, corresponde à 
zona de armazenamento das armas, enquanto das restantes cinco ´ocas̀  (cabanas/casas), 
de cobertura regular, correspondem à habitação dos homens solteiros. Ao redor das seis 
´ocas̀  (cabanas/casas) centrais, de grande dimensão, distribuem-se ´ocas̀  (cabanas/casas) 
de menor dimensão, onde residem os casais – em cada uma seis a sete casais, com suas 
famílias. A circundar as muitas ´ocas̀  (cabanas/casas) de menor dimensão estão as roças, 
terras de plantio para subsistência da aldeia. Dez caminhos saem da aldeia em direcção ao 
exterior, possivelmente para as ´malocas̀  (aldeias de menor dimensão) que circundavam e 
defendiam a aldeia central, a cabeça da povoação.

A imagem 15 contém a seguinte legenda: “Constava esta aldea dos Índios da nação 
Barbados de 291 cazas como se mostra neste mapa.”
“Entrando as seis cazas gr.des que stão no meyo da dita aldea das quais servia a huma dellas 
p.a armazem das armas q. são as suas frexas e paos tostados, e nas sinco se acomodavão 
os índios solteiros porq.e nas cazas que ficão no circuito da aldea moravão os cazados 
acomodandosse hum em cada huma dellas, seis, sete e outo cazais com toda a sua família, 
e nenhum destes índios fas a barba e por esta rezão lhe chamão os Barbados, e se diz 
procedem dos p.ros conquistadores q. vierão à cidade de S. Luiz do Maranham e pelo 
danno que lhas fazia o gentio q. habitava naq.la Ilha se retirarão p.a o Rio Itapecuru e 
emtre este e do Mearim fizerão a sua habitação fazendo pazes com os índios daquelle 
certão cuja aldea senão havia descuberto, e som.te vinhão aos rios assima declarados e 
também à cap.nia do Piauhy fazer dannos q. em todos os annos sem mandavão p.a a 
defença daq.les moradores. Esta aldea fica à p.te do sul nas cabeceiras do Rio Pirituro”.
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O Catálogo do Arquivo Histórico Ultramarino data este mapa de ca. de 1728 e identifica-a 
como sendo a aldeia de Majuri da tribo dos Mayapenas, cercada por tropas portuguesas. A 
tribo dos Mayapenas era aliado da tribo Manaus, e ambas habitavam a região do médio e 
baixo Rio Negro (Pará). 

“A aldea que se achava cituada sobre uma pedra, q. em redondo, se julga ter três quarta de 
legoa, pouco mais ou menos, descobrindoçe della m.ta p.te do Rio Negro, e varias aldeas 
vezinhas de principaes p.ares [parentes], a.mos [amigos] e aliados do Principal Majuri: 
no cume desta pedra estão muitos campos q. a natureza obrou estando a aldea formada 
com dobradas fortificações de sercas de madeira tão fortes q. combatidos com ballas de 
artilharia, senão pode abrir brexa p.a abalruarada [...] Pelo ABC, se declara as partes e 
sennaes do dito Mapa [...]. A letra B mostra a parte do Rio Negro [...]. Os 3 são pedras q. 
se achavão no cume da aldea, as cifras pretas são escarpas da aldea, o número 1 as guaritas 
[situadas entre as pedras que delimitavam o perímetro da aldeia]”. Explicação do Mapa Junto 
da Aldéa do Principal Majuri, AHU, Doc. Avulsos do Rio Negro, Cx. 1, doc. nº 1.

[15] Planta da Aldeia de 
Majuri (Pará), ca. 1728 
(AHU).
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[16] Representação do 
sítio arqueológico de uma 
aldeia pré-histórica situada 
na região do Município de 
Anchieta (antiga Reritiba), 
através da qual é possível 
perceber quais os elementos 
principais que compunham 
a povoação indígena: uma 
t́abà  (aldeia) principal, 

central, de maior dimensão 
e defendida por duas 
cercas, ao redor da qual se 
agrupavam as ´malocas̀ , ou 
núcleos radiais de menor 
dimensão, defendidas apenas 
por uma cerca. As ´malocas̀  
relacionam-se com as zonas 
cultivo (as roças) ou com a 
actividade pescatória. 
Nota: Esquema feito 
pelo IPHAN e Perfeitura 
de Anchieta (acervo da 
exposição “Caminho das 
Conchas”, 2012.
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[17] Esquemas baseados na 
representação do IPHAN 
(Fig. 16), demonstrando que 
as ‘malocas’ constituíam a 
primeira linha defensiva da 
‘taba’.
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[18] Planta, corte e alçado 
da ‘taba’ indígena da Tribo 
Tupinambá desenhados de 
acordo com as gravuras e 
informações de Hans Staden 
(p. 142, 143). 
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[19] Esquema hipotético da 
casa indígena de acordo com 
as gravuras e informação 
de Hans Staden. As cotas 
sinalizadas com a cor 
vermelha correspondem à 
informação do autor.

[20] Esquema hipotético das 
casas indígenas de acordo 
com a citação.

“Morão estes Indios de humas ocas de madeira cobertas de palma e são de comprimento 
de dozentos, e 300 palmos, e tem duas, três portas muito pequeninas e baixas […]. E há 
casa que tem cincoenta, sessenta ou setenta lanços de 25, ou 30, palmos de comprido e 
outros tanto de lado. Nesta casa mora hum principal, a que todos obedecem. Em cada 
lanço destes pousa hum casal com seus filhos e família sem asser repartimento entre eles e 
outros, e cada lanço tem seu fogo e alfayas, de modo que entrando nella se vee tudo quanto 
tem e cada casa tem duzentas, e mais pessoas”. In Princípio e Origem dos Indios do Brazil, 
215 fólios. Cota: CXVII 1-33, fólio 3. Fonte: Biblioteca Pública do Arquivo Distrital de 
Évora.

[21] Esquema hipotético das 
casas indígenas de acordo 
com a citação.

“Moravam os Índios em Aldeias, em umas ocas ou casas mui compridas, de 200, 300, ou 
400 palmos, e 50 de largo, fundadas sobre grandes esteios de madeiras com as janelas de 
palha ou de taipa de mão, cobertas de palma que veda bem a água e dura três ou quatro 
anos. Cada casa destas tem dois ou três buracos sem portas nem fecho. Dentro nelas vivem 
logo 100 ou 200 pessoas, cada casal em seu rancho, sem repartimento nenhum, e moram 
duma parte e outra, ficando grande largura pelo meio, e todos ficam como em comunidade, 
e, entretanto, na casa se vê quanto nela está, porque estão todos à vista uns dos outros, 
sem repartimento nem divisão. E como a gente é muita, costumam ter fogo de dia e noite”. 
In CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica. Imprensa 
Nacional, Lisboa, [1583-90] 1817, fólio 36.



148

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

“Pareseo ao governador do Brasil […] serem necessários Padres da compania, e que 

sem eles não alquantaria Sua Magde o fim que pertendia, pidiram encarisidamente 

ao Pe. Provincial Padre de Toledo Religiosos de nossa compa propondo o mto 

serviço, que a eles e a Sua Magestade fariam”. BNP – “Carta sobre a expedição de 

missionários Jesuítas no Norte do Brasil em 1618, etc.”, MSS. 29, n. 31, fólio 11v. 

“Achando-o pois no anno de 1549 a companhia denominada de JESU com nove 

anos de creação tinhão neste pouco espaço tomado já por empresa sua o sacudir 

o vicio entre todas as Nações de forma que para isso tinham já penetrado as 

Alemanhas alta e baixa, as Gallias, as Hespanhas, Africas e Azia, e em todas estas 

partes tinhão já fabricado Cazas Collegios, e Residencias, a titulo de Missionários 

universais. E como [palavra ilegível] titulo principal da mesma Companhia não 

limitava para este fino região, ou nação alguma, por mais remota que fosse, 

máximas com que [palavra ilegível] principio se souberam logo prevenir, tomarão 

estes [palavra ilegível] cuidado a continuarem a missão do Continente do Brasil, 

que athe de dividas chamarão particular empresa duas [palavra ilegível] como 

fizeram crer ao Rey D. João 3º por se começar a descobrir aquelles Continente 

misterioso quase no mesmo anno em que Sto Inácio de Loyola tinha nascido, e 

que Deos por segredos ocultos da sua providencia tinha guardado esta conquista, 

para os filhos e soldados daquele Santo Esquadrão. Talvez esta fosse a razão 

justificante de requererem fazer senhores dispoticos dos mesmos Indios, e daquele 

vasto Continente”. BPADE – “Plano sobre a civilização dos Indios do Brazil, e 

principalmente para a Capitania da Bahia, no qual também se manifesta a Missão, 

que entre os mesmos Indios fizeram os missionários, e proscritos Jesuítas etc., 2 

de Janeiro de 1790”. Cód CXVI 1-36, Vol. I, fls. 25-25v.   
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ASSENTAMENTOS JESUÍTAS

“Dar princípio a estas Casas das Capitanias”326

“A Companhia procura ajudar o próximo, não só se deslocando por diversos países, mas 

também permanecendo com residência estável em vários sítios, como nas casas e colégios. 

É, portanto, bom que se tenha compreendido como é que nestas residências se hão-de ajudar 

as almas, a fim de se porem em acção todas as possibilidades”327. 

“[D]ar principio a estas casas das capitanias onde fique fundamento da Companhia [...]; 

mande Vossa Reverendissima logo muitos [jesuítas] para que haja para deixar nos collegios, 

e levar dous ou tres, e com elles e com o Bispo teremos logar a ir ganhando terra adiante”328.

Chegados ao Brasil, no propósito de firmar contacto com os portugueses e seus 

escravos, mas sobretudo de converter as populações indígenas – “Porque nosso 

intento hé não somente entender com os Brancos e seus escravos senão tãobem 

com o Gentio”329 –, os Jesuítas acompanham igualmente a ocupação do litoral, 

estabelecendo-se entre o Rio Grande do Norte e São Vicente.

A Província dividia-se então em oito capitanias, com sede do Governo Geral 

na Bahia, local onde primeiro os Jesuítas se estabelecem, seguindo depois para as 

capitanias a Sudeste e, finalmente, para as capitanias a Nordeste. Assim, de 1549 a 

1551, estabelecem-se na capitania da Bahia, daí seguindo para as capitanias de Porto 

Seguro, Espírito Santo e São Vicente; e a partir de 1551 para as capitanias de Tamaracá 

e Pernambuco. Finalmente, novamente para Sudeste, para as capitanias de Ilhéus 

e Rio de Janeiro, conforme descrito nas cartas do Irmão Pero Correia e do Padre 

Fernão Cardim, desse final de Quinhentos.

326 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega de 1552, da Bahia, para o Padre Provincial de Portugal”, 
In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, p. 97.
327 LOYOLA, Inácio de. “Constituições da Companhia de Jesus” – Sétima Parte – Cap. IV, Lisboa, 1975, p. 215.
328 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega de 1552, da Bahia, para o Padre Provincial de Portugal”, 
In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, p. 97.
329 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Rui Pereira aos Padres e Irmãos de Portugal, de Pernambuco, em 6 de Abril de 
1561”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 333.
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“Estamos [os Jesuítas] en esta India del Brasil [...] repartidos en quatro partes, en la ciudad 

del Salvador donde reside el governador y el señor Obispo [...]. En la capitania de Puerto 

Seguro donde va padre nuestro, visitar quatro poblaciones [...], en la capitania del Spiritu 

Sancto ay tambien una casa de la compañia [...], y en la capitania de Sant Vicente” 330. 

“Esta Província […] dividese en ocho Capitanias: Tamaracá, Pernambuco, Baya, Ilheos, 

Porto Seguro, Spirito Sancto, Rio de Enero, Sant Vicente, todas son puertos de mar y Villas 

de Señores particulares [os donatários de cada capitania], exceptas la Baya, y Rio de Enero, 

que son Ciudades de S. M. La Baya es cabeça y Metropoli, adonde reside el Governador, 

Oidor General, Provedor maior, Thesorero yotros officiales del Rey”331. 

“El-Rei, Nosso Senhor, escreveu ao governador que lhe escrevesse si havia já 

padres em todas, [as capitanias] as quaes, sem faltar nenhuma, temos visitado, e em 

todas estão padres”332. No sentido desta recomendação, o Padre José de Anchieta 

informa acerca da capitania do Espírito Santo: “[h]á ao longo da costa, oito léguas [ca. 

52,8 Km] para o Sul e outras oito para o Norte, quatro ou cinco aldeias de Índios que 

os nossos visitam por mar e às vezes por terra onde há conversão”333.

Na Europa, e de acordo com as Constituições, “para que ficasse fundamento da 

Companhia ganhando terra adiante”334, os colégios foram as primeiras estruturas 

jesuítas. Enquanto na Europa foram implantados nas principais cidades, no Brasil, 

foram fundados na principal vila de cada capitania.

“Porque parece será grande inconveniente os gentios, que se tornarem cristãos, morarem 

na povoação dos outros e andarem misturados com eles, e que será muito serviço de Deus 

e meu, apartarem-nos da sua conversação, vos encomendo e mando que trabalheis muito 

por dar ordem como os que forem cristãos morem juntos, perto das povoações das ditas 

Capitanias”335.

330 BNP – “Cartas del hermano Pero Correa que scrivio a un padre del Brasil”, In Cartas dos Jesuíta. Cópia de unas cartas 
de algunos padres y hermanos de la Compañia de IESUS, que escrivieron de la India, Japon y Brasil a los padres y hermanos de la misma 
Compañia em Portugal ... fuerõ recebidos en el año de mil y quinientos y cincuenta y cinco (Coimbra): por Joan Aluarez, RES. 435 P, fl. E ij.  
331 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1583”, 
Brasiliae 15-2, fl. 333. 
332 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega de 1551, de Pernambuco, aos Padres e Irmãos de 
Portuga”, In Cartas do Brasil (1549-1566) Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, p. 84.
333 ANCHIETA, José de. S. J. “Informação do Padre José de Anchieta em 1580 acerca da capitania do Espírito Santo”, 
In Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões (1554-1594), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, p. 327.
334 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega de 1552, da Bahia, para o Padre Provincial de 
Portugal”, In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, p. 97.
335 ALBUQUERQUE, Luís. “Regimento de Tomé de Sousa de 17 de Dezembro de 1548”, In Alguns Documentos sobre a 
Colonização do Brasil (séc. XVI), Publicações Alfa, Lisboa, 1989, pp. 136-137.
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Assim, os Jesuítas vão estabelecer-se no litoral, junto aos portos de mar – que 

eram então “portos mui seguros onde pod[ia]m entrar quaisquer naos por grandes 

que [fossem]”336, conforme descrito em 1576 pelo cronista Pero de Magalhães. Sabe-

se ainda, de acordo com o cronista, que “não há[via] pella terra dentro povoações 

de portugueses por causa dos indios que não no consente, e pello socorro e tractos 

do Reino lhes he[ra] necessario estarem junto do mar pera terem comunicação de 

marcadorias”337 - razão pela qual viviam “todos junto da costa”338. 

Em 1549, em carta enviada ao Provincial de Portugal – o Padre Simão Rodrigues 

– o Padre Manoel da Nóbrega, referindo-se ao Colégio da Bahia, dava já indicação 

da importância que atribuíam à escolha do lugar: “Eu trabalhei por escolher um bom 

logar para o nosso Collegio dentro da cerca e sómente achei um, que la vai por mostra 

a Sua Alteza” 339. No entanto, na mesma, não deixa de mostrar descontentamento com 

o facto de o dito lugar, dentro da cerca, apresentar “muitos inconvenientes, [por ficar] 

muito junto da Sé e duas egrejas juntas não [ser] bom”340. Para além disso, o lugar 

era também “pequeno, porque […] a casa não te[ria] mais que dez braças, [ainda que 

de] comprido da costa [pudesse ter] quarenta”341. Havia ainda o inconveniente de não 

ter “onde se p[udesse] fazer horta, nem outra cousa, por ser a costa mui ingreme”342. 

Deste modo, o Padre Manoel da Nóbrega justificava perante o Provincial de Portugal 

o facto de terem elegido um local que lhes “pare[cia] muito melhor, [o qual, apesar de 

se situar] além da cerca [era] a parte d ónde se há[via] de estender a cidade, de maneira 

que antes de muitos anos pode[riam] ficar no meio. O sitio esta[va] sobre o mar, [e 

tinha] àgua ao redor [e] muito logar para hortas e pomares”343.

336 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo, 1576”, COD. 552, fls. 4-4v.
337 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo, [1576]”, COD. 552, fls. 4-4v.
338 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo, [1576]”, COD. 552, fls. 4-4v.
339 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta de 1549, da Bahia, do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Mestre Simão 
Rodrigues, em Portugal” In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, pp. 57-58.
340 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta de 1549, da Bahia, do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Mestre Simão 
Rodrigues, em Portugal”, In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, pp. 57-58.
341 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta de 1549, da Bahia, do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Mestre Simão 
Rodrigues, em Portugal”, In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, pp. 57-58.
342 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta de 1549, da Bahia, do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Mestre Simão 
Rodrigues, em Portugal”, In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, pp. 57-58.
343 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta de 1549, da Bahia, do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Mestre Simão 
Rodrigues, em Portugal”, In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, pp. 57-58.
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Porém, antes de darem início à construção definitiva em materiais perenes344, 

construíam por suas “próprias mãos”345 uma construção simples e “de pouca 

duração”346, “feita de barro e paus, e coberta de palha” - uma técnica construtiva 

conhecida no contexto do Brasil como pau a pique347. Normalmente um abrigo de 

pequenas dimensões, cuja matéria prima era recolhida e transportada do mato 

pelas populações indígenas, conforme descrito em carta jesuíta enviada da Bahia 

para Roma, da segunda metade de Quinhentos: “[H]izieron una yglesia pequeña 

[…] ellos [populações indígenas] mesmos hazian las obras, y assi hazian las taypas 

yan al mato cortar la madera trazianla a cuestas y todo lo demas”348. Acerca dessa 

primeira edificação na capitania do Espírito Santo o Padre Afonso Brás informa, em 

1551, sobre alguns aspectos da sua elementaridade construtiva: “[D]eterminamos e 

ordenamos fazer uma pobre casa, para nos recolher nela; ela está já coberta de palha 

e sem paredes [...] em um sítio bom, na qual possamos dizer missa, confessar e fazer 

a doutrina”349. Também em 1554, em Piratininga, o Padre José de Anchieta, em carta 

que remetia ao Padre Geral Inácio de Loyola, informava estarem “mais de vinte numa 

casa pobrezinha, feita de barro e paus, e coberta de palha, de 14 passos de comprimento 

e 10 de largura, que [era] ao mesmo tempo escola, enfermaria, dormitório, refeitório, 

cozinha e despensa”350. No entanto, apesar de pequena e elementar, o Padre José de 

Anchieta não diminuía a importância dessa primeira construção, afirmando: “mas 

não temos saudades das casas amplas que os Nossos habitam noutras partes”351. Este 

344 BNP – “Annual do Collegio da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e das Residências a elle (?) do anno de 1573 
do Padre [palavra ilegível]”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios). 
COD. 4532, fl. 38v.
345 HUE, Sheila Moura (introdução e notas), “Carta do Padre António Pires para os Padres e Irmão da Companhia de 
Jesus em Coimbra, Pernambuco, 2 de Agosto de 1551”, In Primeiras Cartas do Brasil (1551-1555), Jorge ZAHAR Editor, Rio 
de Janeiro, 2006, p. 53.
346 HUE, Sheila Moura (introdução e notas), “Carta do Padre António Pires para os Padres e Irmão da Companhia de 
Jesus em Coimbra, Pernambuco, 2 de Agosto de 1551”, In Primeiras Cartas do Brasil (1551-1555), Jorge ZAHAR Editor, Rio 
de Janeiro, 2006, p. 53.
347 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão José de Anchieta ao Padre Geral Inácio de Loyola, São Paulo de Piratininga, 1 de 
Setembro de 1554”, In Monumenta Brasiliae, II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1957, pp. 110-110v.
348 ARSI – “Historia de la fundacion del collegio de la Baya de todos los sanctos, y de sus residências: Capº. 2º. Del modo 
com que començaron la conversion”, Brasiliae 12, fl. 2v.
349 HUE, Sheila Moura (introdução e notas), “Carta do Padre Afonso Brás para os Padres e Irmão da Companhia de Jesus 
em Coimbra, Espírito Santo, 24 de Agosto de 1551”, In Primeiras Cartas do Brasil (1551-1555), Jorge ZAHAR Editor, Rio 
de Janeiro, pp. 72-73.
350 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão José de Anchieta ao Padre Geral Inácio de Loyola, de São Paulo de Piratininga, 
de 1 de Setembro de 1554, para Roma”, Monumenta Brasiliae, II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1957, pp. 110-111.
351 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão José de Anchieta ao Padre Geral Inácio de Loyola, de São Paulo de Piratininga, 
de 1 de Setembro de 1554, para Roma”, Monumenta Brasiliae, II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1957, pp. 110-111.
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facto leva a pensar que havia por parte dos Jesuítas a responsabilidade de promover 

esse primeiro abrigo, por simbolizar o início da missão. Por outro, reconheciam a 

necessidade de empregar a mão-de-obra indígena e os seus saberes técnicos – “Esta 

casa construíram-na os próprios Índios para nosso uso, mas agora preparamo-nos 

para fazer outra um pouco maior, de que nós seremos operários com o suor do 

nosso rosto e o auxílio dos Índios”352. Com efeito, nesse momento inicial, a principal 

preocupação dos Jesuítas consistia na implantação de um abrigo, numa fase em que 

a sua acção se organizava na vertente de evangelização, sobretudo das populações 

indígenas, a partir da vila portuguesa de cada capitania. A preocupação seguinte, 

consistia em dar início a uma construção maior e mais resistente, que substituísse a 

primeira, onde pudessem já ensinar tanto indígenas, como portugueses, conforme 

carta annua do Colégio de Rio de Janeiro datada de 1573, referindo-se à Casa de São 

Tiago na capitania do Espírito Santo: “[T]inhamos hua igreja mui pequena na qual 

não cabia agente, e afora isso estava pera cair. Começamos logo huma igreja capaz de 

mais de cem palmos [22 m] em largo a fora a capela, [...] e cinquenta [11 m] de largo”353. 

No entanto, essa segunda construção tinha ainda “as paredes de taipa por não aver 

pedreiro. [Apenas] os alicerces [eram em] pedra e cal feitos pelos Padres da Casa como 

sab[iam]”354. Para a construção dos alicerces ajudavam “o capitão [e] toda a mais gente 

principal [sobretudo no transporte das] pedras grandes [e] todos manda[vam] seus 

escravos pera a obra”355. Finalmente, davam início à construção definitiva, em pedra e 

cal, para a qual quase sempre contribuíam os moradores da vila, com o fornecimento 

de seus escravos, conforme carta do Padre Manoel da Nóbrega enviada da capitania 

da Bahia para Lisboa: “Los colégios en las capitanias quieren fazer los moradores y 

escrivemme cartas sobre esto y quieren dar esclavos y mucha ajuda”356.

352 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão José de Anchieta ao Padre Geral Inácio de Loyola, de São Paulo de Piratininga, 
de 1 de Setembro de 1554, para Roma”, Monumenta Brasiliae, II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1957, pp. 110-111.
353 BNP – “Annual do Collegio da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e das Residências a elle anexas do anno de 1573 
do Padre”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios). COD. 4532, fl. 38v.  
354 BNP – “Annual do Collegio da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e das Residências a elle anexas do anno de 
1573 do Padre”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios). COD. 4532, 
fl. 38v.  
355 BNP – “Annual do Collegio da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e das Residências a elle anexas do anno de 1573 
do Padre”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios). COD. 4532, fl. 38v.  
356 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Simão Rodrigues, em Lisboa, da Baía a x de Julho de 1552”, 
Brasiliae 3-1, fl. 47.
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Construída a casa definitiva – ainda que não necessariamente concluída – deveria 

esta, como na Europa, garantir os três níveis de ensino para clérigos e laicos: o Curso 

Elementar, o Curso de Letras Humanas, correspondente ao Curso Médio, e o Curso 

de Artes, equivalente ao Curso Superior – condição indispensável para que pudesse 

ser designada de colégio. Para além dessa condição, havia ainda a obrigatoriedade 

de ter de ser auto-suficiente ao nível económico. No que diz respeito à forma da 

arquitectura, existiam também diferenças entre casas e colégios; as primeiras, ainda 

que viessem a ser colégio, eram normalmente de menor dimensão, possuindo apenas 

um pátio; enquanto os segundos, de maior dimensão, possuíam dois ou mais pátios. 

São disso exemplo o Colégio de São Tiago, na capitania do Espírito Santo, que, pelo 

facto de ter começado por ser casa, vai ter apenas um pátio; enquanto os colégios da 

Bahia e do Rio de Janeiro, pelo facto de serem de fundação régia, isto é, fundados 

como colégio desde o início, vão ter dois ou mais pátios. 

De acordo com carta do Padre Visitador Cristóvão de Gouveia de 1583, sabe-se que 

nessa data o Colégio da Bahia garantia já lições de Teologia e Casos de Consciência, e 

os cursos de Artes e Letras Humanas.

“[E]stão bem empregados [neste Colégio da Baía] em huma lição de Theologia, outra de 

Casos [de Consciência] hum curso dartes, duas classes de humanidade, escola de ler, e 

escrever, confessão, e pregão. […] Os padres tem huma casa bem acomodada [no Espírito 

Santo] e o Collegio do Rio os ajuda com as cousas de Portugal, como também faz às duas 

casas de Piratininga e São Vicente por serem a elles annexas, e entrarem no numero dos 

cincoente pera que tem dote”357.

Em finais de Quinhentos, existiam colégios apenas nas capitanias da Bahia, Rio 

de Janeiro e Pernambuco; enquanto nas capitanias de Ilhéus, Porto Seguro, Espírito 

Santo, São Vicente e Piratininga, continuavam a existir casas que dependiam 

económica e administrativamente de um destes três colégios – normalmente o que 

estava em situação geográfica de maior proximidade, conforme indicação do Padre 

Fernão de Gouveia em carta remetida ao Padre Geral, em 1583: “Nesta Provincía 

357 BNP – “Enformação da missão do Padre Christovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583”, In Livro do 
Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, fl. 19.



155

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

tenemos ocho casas [equivalente ao número de capitanias]: en Pernambuco Collegio, 

en la Baya Collegio, Noviciado, y escuelas. En los Ilheos casa, en Puerto Seguro casa, 

en Spirito S.to casa en el Rio de Enero Collegio, en S. V.te casa, en Piratininga casa”358. 

A Casa de São Tiago, pela proximidade geográfica, dependia do Colégio do Rio de 

Janeiro e, até a sua elevação a colégio em 1654, um representante deste deslocava-se 

regularmente àquela para supervisão das questões administrativas.

Em 1596, em carta remetida ao Padre Provincial Pero Rodrigues, o Padre Geral 

Cláudio Acquaviva determinava que os Irmãos chegados do reino acabassem a 

sua provação no Colégio da Bahia: “[D]esseamos y encomendamos a V. R. que los 

noviçios que recibieren en essa provinçia hagan y acaben su provacion en el collegio 

de la Baya […], y alli se pueden instruir como mandan nuestras constituiciones”359. 

Em 1601, o mesmo Padre Provincial, em carta que remetia ao Padre Geral, dava 

conta do sucesso do Curso de Artes – equivalente ao Curso Superior – nesse mesmo 

Colégio da Bahia: “O Curso das artes se acabou com bom sucesso, […], ouve 28 

discípulos, 20 estudantes seculares, 2 frades do Carmo, e 4 irmãos nossos, três dos 

quaes sabem bem o curso, e fizerão bons exames”360. Para aqueles que pretendiam 

seguir o sacerdócio, havia ainda o Curso de Teologia dentro do qual, a partir de 1577, 

o Latim passava a ser obrigatório361: “[V]ieram duas cartas de El-Rei uma para o 

Governador e outra para o Bispo, encomendando-lhes que deem ordem a que se faça 

nesta cidade [Bahia] um Colégio ao modo do de Lisboa”362.

Em cada casa, ou colégio, existia ainda uma cerca e um poço: a primeira, destinada 

“a hortas e pomares”363, bens necessários à subsistência diária dos missionários, bem 

como para delimitar e dar privacidade, conforme carta de 1568, do Padre Amaro 

Gonçalves, remetida ao Padre Geral Francisco de Borja: “Hízose una cerca junto 

358 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1583”, 
Brasiliae 15-2, fl. 333. 
359 ARSI – “Carta del Padre General Cláudio Acquaviva para el Padre Provincial Pero Rodriguez de 13 de Fevereiro de 
1596”, Brasiliae 2, fl. 57v.
360 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral, da Bahia de 15 de Setembro de 1601”, Brasiliae 8-1, fl. 
28v. 
361 Cf. HOORNAERT, Eduardo; AZZI, Riolando; GRIJP, Klaus Van Der; BROD, Benno. História da Igreja no Brasil, 
Edições Paulinas, Petrópolis, 1992, p. 194.
362 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Luiz da Grã ao Padre Inácio de Loyola, da Baía a 27 de Dezembro de 1553”, In 
Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, pp. 167-168.
363 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta de 1549, da Bahia, do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Mestre Simão 
Rodrigues, em Portugal” In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, pp. 57-58. 
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al Collegio de la parte de la mar, de que avía mucha necessidade no solamente 

para arbóles y ortaliza, mas también para el buen recogimiento y quietación de los 

religiosos”364. Já o poço garantia o fornecimento diário de água, para consumo e 

regadio. De acordo com informação do Padre Fernão Cardim de 1583, sabe-se que 

o Colégio da Bahia tinha “hum posso de noventa palmos [19 m] de alto e sessenta 

em roda [13.2 m], todo empedrado, [com] boa agoa, [e] suficiente pera as oficinas”365. 

Possuía ainda “hum eirado, sobre colunas de pedra, aberto por todas as partes [e 

uma] cerca muy grande, bate o mar nella”366. Dentro da cerca havia ainda “huma 

fonte perenne de boa agoa com seu tanque, onde [os Jesuítas se iam] recrear”367. A 

cerca estava “chea de arvores, parreiras de Portugal [e] muitas fruitas da terra, e todo 

anno há[via] fruita no refeitorio”368. Para além do poço e da cerca existiam ainda 

roças e currais: as primeiras, terras reservadas para o cultivo – prática já comum 

entre as tribos indígenas que habitavam o Litoral – enquanto os segundos, estruturas 

destinadas à criação de animais. 

As terras destinadas às roças e currais eram doadas em sesmaria à Companhia de 

Jesus por ordem régia através do Governador ou do Donatário da capitania. Processo 

semelhante já ocorria com as terras onde se implantavam os colégios, conforme indica 

Provisão de D. Sebastião para o Colégio de São Vicente de final de Quinhentos.

“Fação dar sítio e lugar conveniente em que se possa edificar o collegio com sua igreya e 

oficinas […] em que possão residir pessoas da Companhia […]; o qual sitio lhe será logo 

assinado e feita doação delle […] para beneficio das almas e ensino […] e conversão dos 

gentios”369. 

364 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Amaro Gonçalves ao Padre Geral Francisco de Borja, em Roma, da Baía a 16 de 
Janeiro de 1568”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1560, p. 438.
365 BNP – “Parte da Informação da missão do padre Cristovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583 pelo Padre 
Fernão Cardim”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, 
fl. 3. 
366 BNP – “Parte da Informação da missão do padre Cristovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583 pelo Padre 
Fernão Cardim”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, 
fl. 3. 
367 BNP – “Parte da Informação da missão do padre Cristovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583 pelo Padre 
Fernão Cardim”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, 
fl. 3. 
368 BNP – “Parte da Informação da missão do padre Cristovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583 pelo Padre 
Fernão Cardim”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, 
fl. 3.
369 LEITE, Serafim. “Provisão de D. Sebastião Rei de Portugal mandando fundar um Colégio na Capitania de São 
Vicente ou outro lugar dessa Costa”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1960, pp. 183-184. 
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Iniciada por D. João III, a atribuição de sesmarias aos Jesuítas manter-se-à até 

e durante o reinado de D. Sebastião (1557-1578). Estas doações de terras eram 

normalmente garantidas à Companhia de Jesus por hereditariedade, no entanto, esta 

podia permutar ou vender, conforme indica documento de 26 de Maio de 1560. 

“O Senhor Martim Afonso de Sousa fez esmola à Companhia […] de duas lleguoas [13 Km] 

de terra ao longo do Rio de Piratininga […] pera elles e pera seus desendentes e pera quem 

elles quiserem, como cousa sua, […], e lhas deixem llograr e aproveitar e rosar e prantar”370. 

No ano seguinte, a 12 de Junho, o Padre Manoel da Nóbrega, na mesma capitania 

de São Vicente, remetia carta ao Padre Francisco Henriques, em Lisboa, a informar 

que as terras que haviam adquirido por doação ficariam destinadas “pera as criações 

do gado do Colégio, porque a milhor cousa de que se pod[ia] fazer conta pera renda 

dos Colégios, hé[ra] criações de vaquas, [pelo facto de] multiplica[rem] muito e da[rem] 

pouco trabalho”371. Importa, no entanto, notar que a prática de doação de terras à 

Companhia de Jesus pela Coroa já vinha da Assistência. No caso de Portugal, esse 

apoio incluiu a transferência de terras monásticas e conventuais de Ordens Religiosas 

em decadência para o Colégio das Artes, em Coimbra, ou para a nova Universidade 

de Évora, por exemplo. Mas também a consignação de receitas fiscais no sentido de 

permitir que o Colégio das Artes de Coimbra e os colégios de Lisboa, Braga e Porto 

comprassem propriedades. Daí que a Companhia de Jesus necessitasse da aprovação 

da Coroa para a compra de propriedades. No caso do Brasil, para além das doações 

régias, já desde final de Quinhentos e ao longo dos séculos seguintes, que os colégios 

jesuítas começaram a obter propriedades de diferentes modos: [i] havia, por um lado, 

as pessoas que decidiam doar a(s) sua(s) propriedade(s) à Companhia de Jesus ainda 

em vida. Neste caso, o contrato estabelecia que receberiam a produção dessas mesmas 

terras até à sua morte, data a partir da qual a(s) propriedade(s) passaria(m) para a 

posse dos Jesuítas; [ii] por outro lado, os colégios também obtinham propriedades 

através de permuta com outros eclesiásticos, um costume que já vinha desde a Idade 

370 LEITE, Serafim. “Sesmaria de Geraibatiba no Campo de Piratininga, Santos, de 26 de Maio de 1560”, In Monumenta 
Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 197-199.
371 LEITE, Serafim. “Carta ao Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Francisco Henriques, de São Vicente, em 12 de Junho 
de 1561, para Lisboa”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 353.
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Média; [iii] podiam também obter propriedade através de compra, usando terceiros; 

[iv] e, por fim, também obter propriedades expropiadas às vítimas da Inquisição. No 

caso de aquisição, os colégios teriam de ter a aprovação do Padre Provincial, ou do 

Padre Visitador, no caso deste se encontrar na Província. Já antes dos Jesuítas, os 

eclesiásticos estavam acostumados a usar terceiros de modo a facilitar transferências 

de propriedades que de outro modo poderiam ser consideradas ilegais, ou prejudicar 

a imagem pública dos Institutos Religiosos. Importa, no entanto, notar que esta 

técnica foi utilizada tanto pelos Jesuítas no Brasil, como os da Assitência de Portugal, 

conforme o comprovam os documentos da época do acervo da Biblioteca Nacional 

do Rio de Janeiro e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O documento na posse 

da BNRJ refere a compra, em 1645, de plantações de cana-de-açúcar na Bahia por um 

casal que imediatamente as vendeu ao colégio jesuíta da capitania por 220 (duzentos 

e vinte) mil reis, precisamente o que que tinham dado pela compra372; enquanto o 

documento na posse do ANTT refere que em 1585 os Jesuítas em Lisboa adquiriram 

a Quinta de Campolide, propriedade que pretendiam usar como Quinta de Recreio 

da Casa Professa de São Roque373. 

Aa roças e currais eram trabalhados pelas populações indígenas, as quais, sempre 

que necessário, residiam nos locais, bem como pelos escravos negros que serviam na 

casa/colégio, conforme indicação do Padre José de Anchieta em finais de Quinhentos.

“Meia légua da cidade temos duas léguas [ca. 13 Km] de terra em quadra […]; nelas se fazem 

mantimentos e roçaria e residem os escravos e Indios da casa que são mais de 100 […] alguns 

são carpinteiros, carreiros, etc”374.  

Também o Padre Provincial Pero Rodrigues, em carta datada de 1602, que remetia 

do Colégio do Rio de Janeiro para o Padre Geral Cláudio Acquaviva, dava indicação 

dessa responsabilidade que competia tanto às populações indígenas, como aos 

escravos.

372 BNRJ – “Trespasse que fez Manuel de Souza Dalpoim e sua mulher, Maria Rebela Correia, aos […] Padres da 
Companhia, 26 de Junho de 1649”. In Documentos Históricos, caixa 63, fls. 281-286. 
373 ANTT – “Sobre os consertos entre os Padres da Companhia da Província do Brasil”, Cartório dos Jesuítas, maços 36 e 
38, fólios vários.
374 ANCHIETA, José de. Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões (1554-1594), Editora Itatiaia Limitada, São Paulo, 
1988, p. 429. BNCR – “Algumas advertencias para a província do Brasil”, Ges. 1255.38.
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“O Governador do Rio de Janeiro, Estácio de Saa para aiuda do Collegio deu duas legoas 

de terra perto da cidade […]. Em algumas também morão os Indios, e pretos de Guinee que 

servem nas obras, e em outras cousas”375.

À semelhança do que ocorria com os colégios na Europa, também os do Brasil, 

vão possuir Quintas de Recreio: “Quinta, ou lugar de recreação, temos em uma Ilha 

defronte do Colégio entre o qual, e a nossa cerca se mete só um Rio”376. Por norma, 

as Quintas situavam-se perto do colégio, possibilitando aos indigenas e escravos a 

ele afectos transitar entre este e a Quinta, sem serem vistos pela restante população.

“Iunto da quinta estão as cazas dos nossos negros e indios de tal maneira situadas que 

quando vão as grangias das roças passão os negros polo meyo da quinta onde nos estamos. 

A quinta da Bahia tambem tem perto huma aldea dos nossos negros […]. Onde poderão 

aiudar muito o Collegio no temporal fazendo roçarias para que o Collegio não compre 

farinhas [...]. E assi tambem poderão ajudar em algumas cousas do engenho, e não sera 

necessario comprar muitas vezes negros de novo quando morrem ou faltarem alguns dos 

que actualmente servem, e finalmente sera mais edificação para a terra não termos assi a 

vista da cidade tantos negros”377.

Nessas Quintas de Recreio, os Jesuítas apenas poderiam permanecer durante 

o período de férias; estava também interdito o acesso a qualquer pessoa externa à 

Companhia de Jesus, inclusive para jantar, conforme informação do Padre Fernão 

Cardim em 1583: “Não dormirão os nossos na quinta excepto no tempo das ferias 

[…]. Não se conceda licença para irem pessoas de fora à nossa quinta, e muito menos 

a jantar”378. De acordo com o mesmo documento, as Quintas eram compostas por 

“casa com capella, refeitório, cozinha, huma sala com suas varandas, e hum terreiro, 

com uma fonti”379. 

375 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral Claúdio Acquaviva, sob o título ‘Informação das agras e 
terras do Collegio do Rio de Janeiro para se fazerem ingenhos no anno de 1602’, do Rio de Janeiro 3º de Junho de 1602”, 
Brasiliae 8-1, fl. 10.
376 LEITE, Serafim. “Carta ao Padre Geral, Gosvínio Nickel, do Rio das Amazonas, 21 de Março de 1661”, In Novas 
Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, p. 294.
377  BNCR – “Algumas advertencias para a província do Brasil”, Ges. 1255.38. 
378 ARSI – “O que pareceo ao Padre Visitador Christovão de gouvea ordenar na visita deste Collegio da Baya. 1º de 
Janeiro de 1589. Veo confirmado pelo Padre Geral”, Brasiliae 2, fls. 148-148v. 
379 BNP – “Informação da missão do padre Cristovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583 pelo Padre Fernão 
Cardim”, In Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. COD. 4532, fl. 1.
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Ao implantarem a casa, ou o colégio, na principal vila portuguesa de cada capitania 

e, na proximidade deste, uma Quinta de Recreio, teriam os Jesuítas a intenção de 

reproduzir no Brasil o modelo de ocupação implementado na Europa? 

Aldeias indígenas de visita das casas/colégios, “por caminhos mui ásperos e não seguidos”

“[C]hegarão ao Brasil procurarão os ditos Padres […] entender na dita conversão […]. Isto 

fazião os Padres andando sempre por algunas Aldeas desta comarca da Baya, […], buscando 

todos os modos e maneras que podião para encontrar com o gentio, e lhe pregarem a ley 

Evangelica”380.

Fundada a casa, ou o colégio, mesmo quando ainda uma edificação elementar 

e “de pouca duração, [feita por] mãos próprias”381, saíam os missionários em visita 

às povoações indígenas, dando assim início ao processo de evangelização – “[Y]a 

empieçamos a ir por las aldeias predicando la fe”382 –, conforme Provisão do Rei D. 

Sebastião, datada de 1560: “deveriam entender na conversão do gentio e iren ensinar a 

doutrina christa nas Aldeias”383. Porém, se começam por “visitar as aldeias dos Índios 

em torno ao colégio”384, paulatinamente dele se começam a afastar até se aventurarem 

pelo sertão, onde chegavam a percorrer “mais de cem léguas [ca. 660 Km] por 

caminhos mui ásperos e não seguidos”385. Nessas visitas, os Jesuítas deslocavam-

se normalmente a pé, utilizando caminhos já existentes, ainda que alguns fossem 

“malíssimos [fazendo-os abrir] caminho por la playa”386. Para além dos caminhos, 

percorriam também rios, conforme indicação do Padre Visitador Cristovão de 

380 ARSI – “Carta manuscrita não assinada, mas possivelmente do primeiro Governador Geral do Brasil, Tomé de Sousa, 
de 1549”, Brasiliae 15, fl. 1.
381 HUE, Sheila Moura (introdução e notas), “Carta do Padre António Pires, de Pernambuco, a 2 de Agosto de 1551, para 
os Padres e Irmão da Companhia de Jesus em Coimbra”, In Primeiras Cartas do Brasil (1551-1555), Jorge ZAHAR Editor, 
Rio de Janeiro, 2006, p. 53.
382 BNP – “Carta del Padre Manoel da Nóbrega, de la capitania de Pernambuco”, In Copia de umas cartas embiadas del 
Brasil por el padre Nóbrega pela Companhia de Jesus: y outros padres que estan debarjo de su obediencia: a padre maestre Simon de la dicha 
Compañia en Portugal y a los padres y hermanos de Jesus de Coimbra. Recebidas el año de M. D. L. J., RES 842 1 fl. Aiiij.
383 LEITE, Serafim. “Provisão de D. Sebastião Rei de Portugal mandando fundar um Colégio na Capitania de São 
Vicente ou outro lugar dessa Costa”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1960, p.183.
384 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega de 1549, da Bahia, ao Dr. Navarro seu Mestre em 
Coimbra”, Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, pp. 63-64.
385 LEITE, Serafim.História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 215.
386 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Blázquez aos Padres e Irmãos de Portugal, da Baía a 9 de Maio de 1565”, 
In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 192.
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Gouvea em 1583: “Partimos logo para a Aldea visitar aquelles Indios, passamos hum 

rio caudal muy fermoso, e grande, caminhamos huma legoa [6,6 Km] a pée”387. Em 

1599, o Padre Provincial Pero Rodrigues, em carta enviada do Colégio da Bahia para 

o Geral informava dos “grandes trabalhos dos Padres e Irmãos que” andavam “nas 

missões [devido aos] trabalhosos caminhos” e pelo facto de  fazerem suas “missões 

a pee”388. Na mesma acrescentava ainda que “dous Padres e dous Irmãos e duzentos 

Indios das Aldeas que” tinham “a cargo, forão fazendo caminhos novos com muito 

trabalho por brenhas muy espessas e em partes cheas de espinhos”389. 

De acordo com carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 1549, remetida para 

Coimbra, sabe-se que essas visitas implicavam por vezes a pernoita em algumas das 

aldeias indígenas, sendo por isso necessário que os missionários soubessem o tupi – a 

língua indígena.

“O Padre João de Aspilcueta anda sempre pelas aldeias e ahi dorme e come para ter mais 

facilidade de pregar à noite [...] e já sabe a língua delles que, ao que parece, muito se conforma 

com a biscainha, de modo que com elle se entende”390. 

Em 1551, o Padre João de Aspilcueta, em carta que remetia para Coimbra, informava 

acerca da regularidade dessas visitas: “as las segundas y tercias ferias visit[ava] três o 

quatro aldeas las quartas y quintas otras dos o três que estan[va] apartadas de las 

otras”391. De acordo com o Padre Antonio da Rocha, remetida da Casa de São Tiago, 

sabe-se que na capitania do Espírito Santo essas visitas aconteciam apenas duas vezes 

a cada semana: “El P.e Inácio d’Azevedo […] dizo que las aldeas que estão a nuestro 

carrego y que se visita [palavra ilegível] de la villa [de Victoria] dos vezes que parecesse 

necessário”392. 

387 BNP – “Enformação da missão do Padre Christovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583”, In Livro do 
Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, fl. 5.
388 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodriguez ao Padre Geral, da Bahia em Dezembro de 1599”, Brasiliae 15-2, fls. 474-474v.
389 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodriguez ao Padre Geral, da Bahia em Dezembro de 1599”, Brasiliae 15-2, fls. 474-474v.
390 NÓBREGA, Manoel da. S. J. “Carta do Padre Manoel da Nóbgrega de 1549, da Bahia, ao Dr. Navarro, seu Mestre em 
Coimbra”, In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, p. 65.
391 ARSI – “Carta do Padre Johaines de Azpilcueta, da Baya de todos los santos a 28 de Marzo, Anno de 1551, para muy 
amados Padres y hermanos dela companhia de Iesu en Coimbra”, Brasiliae 3-1, fl. 29.
392 ARSI – “Carta de lo Padre Antonio Rocha, de la capitania del Spirito Santo 26 junio 1569”, Brasiliae 5-2, fls. 161v-162. 
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Em algumas dessas aldeias poderia eventualmente existir uma construção simples 

e precária, que funcionava como igreja e residência dos missionários nos dias de visita, 

conforme revela a carta de 1646, da autoria do Padre Simão de Vasconcelos, remetida 

do Colégio do Rio de Janeiro ao Padre Geral: “Tem este Collegio ordinariamente 40 

até 50 Religiosos afora 30 pouco mais ou menos que ordinariamente residem em 2 

Cazas, e 5 Residências de Indios sujeitos ao mesmo Collegio“393. 

Pode-se assim afirmar que os Jesuítas, ainda que de início tivessem tentado transpor 

o modelo da Europa para o Brasil, sobretudo ao estabelecerem a casa, ou colégio, e a 

quinta de recreio na principal vila portuguesa de cada capitania, não deixam também 

de atender à cultura local, nomeadamente quando se deslocam da casa, ou colégio, 

em visita às povoações indígenas. Este simples gesto, efectuado continuamente, faz 

com que os Jesuítas estabeleçam uma rede de aldeias em torno à casa, ou colégio e, 

assim, uma estrutura análoga à das povoações indígenas. Em algumas dessas aldeias 

poderia existir um abrigo onde pernoitavam os missionários sempre e quando essa 

rede de aldeias ia aumentando em número e distância. A 1 de Setembro de 1561, o 

Padre António Blázquez em carta que remete ao Padre Geral Diego Lainez, descreve 

a visita a essas aldeias a partir do Colégio da Bahia.

“Concluído aqui en Sant Pablo [aldeia] lo que era necessário, que sempre hai bien que 

entender unos nuevos christianos, hizo su caminho para la poblazón de Santiago […]. De 

aqui se partió para la poblazón de Sant Juan […]. Luego se partió para la poblazón de Santo 

António por caminho mui aspérrimo y lleno de matos, será de S. Tiago yornada de un día, 

mas el caminho es tan fraguoso que bien podia passar por dos. […]. Luego después de 

concluído lo que convenia en esta población, se tornó para la ciudad [da Bahia onde estava o 

colégio], y el Provincial después que llegó se fue a la poblacións de Santiago, y de aí a 15 días 

al Spiritu Santo para que se mudase aquella población, porque com ser el sitio mui dolentio. 

[E]l P.e Provincial luego les fue a buscar sitio, y después de averse buscado muchos, se mudó 

la población para uno que parecia más conveniente y salidable”394. 

393  Provavelmente, as duas “casas” seriam as de Muribeca e de Carapina. As cinco “residencias” seriam as das aldeias de 
São João, Guarapari, Reis Magos, Orobo e Reritiba (ARSI – “Carta do Padre Simão de Vasconcelos para o Geral, Rio de 
Janeiro 5 Julho 1646”, Brasiliae 3-1, fls. 248-248v). 
394 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Blázquez ao Padre Geral Diego Lainez, Baía 1 Setembro 1561, para Roma”, 
In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 415-418.
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“[N]ão são bem servidos por estar este Collegio neste monte tam longe da cidade que eles 
se não atrevem a subir a ladeira ficando privados dos sermões, missas, e mais ministérios da 
Companhia, e deixando de mandar seus filhos as escolas, e suas molheres a se confessarem 
com frades, e clérigos, pella dificuldade que tem a subida desta ladeira, e a distancia da ci-
dade, e na realidade tem rezão, porque nos quando vamos a baixo a tratar alguns negoces, 
chegamos aqui mui cansados e logo vistimos camisas, ran suados chegamos […] nem todos 
tem negros ou cavallos para virem cada dia aqui”. ARSI, “Carta do Padre António Torres, 
do Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro 643”, Brasiliae 3-1, fl. 218. 

[22] Representação do 
Colégio do Rio de Janeiro. 
ARSI, Brasiliae 3-1, fl. 218.
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[23] Planta da Vila de 
Victoria, de 1767, onde é 
possível verificar que o 
Colégio de São Tiago, com a 
cerca, pátio e terreiro (canto 
inferior equerdo), ocupa 
lugar preponderante no 
tecido urbano. (AHE-RJ). 

[24] Barra da Capitania do 
Espírito Santo, de 1790, com 
destaque do colégio jesuíta 
(AHU).
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[25] Antigo colégio jesuíta 
de Santos, situado na antiga 
capitania de São Vicente, 
em 1801. À semelhança do 
Colégio de São Tiago, no 
Espírito Santo, também 
o Colégio de Santos tem 
apenas um pátio, pelo facto 
de ter começado por ser casa 
(AHE-RJ). 

[26] Perspectiva do Colégio 
jesuíta da Bahia, em 
1623.  BAZIN, Germain. 
ĹArchitecture Religieuse Baroque 
au Bresil, Tomos I, Éditions 
D´Histoire et D´Artr 
Librairie Plon, Paris, 1956, 
p. 5.
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[27] Representação da planta do colégio da Bahia, 
existente em Roma. O projecto foi proposto em 1654 
pelo então Reitor do colégio, aquando da decisão de o 
reconstruir. Os Padres reuniram-se em plenário para 
deliberar sobre o plano do conjunto e, por unanimidade, 
foi aprovado: um plano de simetria em que a igreja se 
posicionava centralmente relativamente a um quadrilátero, 
que separava duas classes de ensino: a secundária e a 
superior. No entanto, pouco depois, devido à enorme 
despesa que significava, o plano não foi construído na 
totalidade. De acordo com a opinião do Padre Belchior 
Pires, acabou por construir-se a Igreja ao lado das escolas, 
como era convencional nas fundações jesuítas. LEITE, 
Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Livr. 
Portugália, Lisboa, 1938-45. 

“[F]icaria o Collegio com lugar para se [palavra ilegível] melhor a nosso edefficio e reco-
lhimento dos Religiosos deles fazendosse a Igreja no meyo do pátio da [palavra ilegível] 
principal encomendada e o corredor da portaria que [palavras ilegíveis] para noutra traça, 
como para esta se avia de desmanchar, se fizesse outraves para a parte do sul com que fica-
ria o Collegio com dous pátios, e com capacidade para se lhe acrescentarem muitos cubícu-
los, em lugar das duas salas que ocupão agora o corredor  huma das quais serve de Livraria, 
inda que pequena para isso, e outra de casa de hospedes, os baixos servem de Procuradoria 
e de Cubiculo do Companheiro do Procurador com bem de incomodidades por serem 
muito humedas, escuras [palavra ilegível] e por isso nocivas a saúde. […]. Acrescentasse 
para prova de que fica a Igreja melhorada [palavra ilegível] no pátio grande e fabricasse 
agora comumente em Portugal nesta forma toda a fabrica sumptuosa como he o de Sto. 
Antão, Coimbra, São Bento de Lxa. e outras muitas que se farão a moderna (?). […] porque 
fazendosse no dito sitio fica o Collegio [palavras ilegíveis] de quatro corredores abraçando 
no meyo a Igreja, o corredor da parte leste que he fronteito à Praça do terreiro ao que ficará 
[…] muito mais capas para acolher mayor nº de Relligiosos que necessariamente se hão de 
[palavra ilegível] pelo tempo adiante neste Collegio por ser a cabeça da Provincia e o Prin-
cipal seminário da criação dos sujeitos para ella e para os mais Collegios que vão crescendo 
em nº com as nossas fundações e missão. […] e por cima casa de hospedes, e capella dos 
sermões onde agora esta a capela e sanchristia da Igreja Velha, e com que fica o Collegio 
muito mais capas e a serventia muito mais fácil por ficar desta parte a mor parte de gente 
do Collegio com as oficinas, refeitório, cocinha, despença e por cima rouparia, noviciado 
como agora estão em que se não hade bolir por todo esta ia feito”. ARSI, “Rezões do acor-
do que se tomou no anno de 1654 sobre o sitio da Igreja nova da Baía”, Brasiliae 3-1, fl. 303.
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[28] Planta do Colégio do 
Rio de Janeiro de finais do 
século XVII. ARSI, Brasiliae 
3-2, fls. 235v e 236.
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“HE ESTA ALDEA A MAYOR E MAIS PRINCIPAL”395

Reorganização estratégica das povoações indígenas

Estabelecido o colégio na principal vila portuguesa de cada capitania, os Jesuítas 

prosseguem com as visitas às povoações indígenas396. No entanto, o modelo de 

habitar indígena apresentava grande dificuldade para o processo de evangelização: 

não era fixo, durando apenas o tempo dos materiais das construções, findo o qual a 

povoação se estabelecia noutros locais, dividindo-se a tribo – “lo peor e[ra] que no se 

muda[vam] juntos sino espargidos”397. No sentido dessa informação, em Março 1551, 

o Padre João de Azpilcueta escrevia: “[D]e no serem sus casas fixas de tal manera que 

las mudam o se mudam ellos adonde y quando quieren”398. A mesma característica 

é referida pelo Padre Luís da Grã, em carta de Dezembro de 1555, enviada ao Padre 

Geral.

“Como su costumbre sea mudaremse a menudo que no tienen mas que quemar su lanço en 

que mora y ninguno le va a la mano aun que ará de quemar toda la Aldea mudaronse muchos 

y finalmente toda la Aldea”399. 

Assim, “se perd[ia] em mui poco tiempo quanto com ellos se trabaja[va] em muchos 

años”400. Essa particularidade das populações indígenas era de tal modo importante 

que em Junho de 1556 o Padre Luís da Grã escrevia novamente ao Padre Geral: “[L]

o que maior difficultad nos haze es la mudança continua desta gente que no atura en 

un lugar sino muy poco”, devido ao facto das suas “casas [serem] de tierra e palma 

[materiais que duravam] hasta três o quatro años”401. 

395 LEITE, Serafim. “Carta do Padre João de Melo ao Padre Gonçalo Vaz de Melo, da Baía, de 15 de Setembro de 1560, 
para Lisboa”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 281.
396 Nessas aldeias de visita viviam os índigenas que iam sendo cristianizados.
397 ARSI – “Carta do Padre Luís da Gra de Piratininga desta capitania de San Vicente a 8 de Junio de 1556, ao muy 
Reverendo en Christo el Padre nuestro Inácio General de la Companhia de Iesu (2º via)”, Brasiliae 3-1, fl. 147v.
398 ARSI – “Carta do Padre Johaines de Azpilcueta, da Baya de todos los santos a 28 de Marzo, Anno de 1551, para muy 
amados Padres y hermanos dela companhia de Iesu en Coimbra”, Brasiliae 3-1, fl. 28.
399 ARSI – “Carta do Padre Luís da Grãa ao Padre Geral Inácio de Loyola, de la Baia de todo los Santos 27 de dez. de 
1555, para Roma”, In Brasiliae 3-1, fl. 142.
400 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Luís da Grã ao Padre Inácio de Loyola, de Piratininga, em 7 de Abril de 1557, para 
Roma”, Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, pp. 560-561.
401 ARSI – “Carta do Padre Luís da Gra de Piratininga desta capitania de San Vicente a 8 de Junio de 1556, ao muy 
Reverendo en Christo el Padre nuestro Inácio General de la Companhia de Iesu (2º via)”, Brasiliae 3-1, fl. 147v.
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Novamente em Abril de 1557, o Padre Luís da Grã enviava também nova carta 

ao Padre Geral, referindo o hábito indígena de se “mudar[em] cuando sus casas 

[estavam] viejas”402, repetindo inclusive a informação do Padre João de Azpilcueta, 

no ano anterior, acerca do período de tempo em que essa mudança ocorria – “a cada 

três o quatro años”403. 

É provável que dessa dificuldade – advinda fundamentalmente do carácter 

de ‘assentamento móvel’, ou relocalização periódica, das populações indígenas, 

incluindo a subdivisão do grupo habitante – tenha surgido a ideia de reorganizar 

algumas das povoações indígenas, humana e materialmente, transformando-as em 

povoações jesuítas, numa estratégia que tirava partido de uma organização e de um 

sistema territorial já existentes, introduzindo, contudo, uma noção de hierarquia e 

subordinação. Carta jesuíta, não assinada, datada de 1549, ano em que os Jesuítas 

chegam ao Brasil, é bastante categórica nesse sentido: “ordenou [o Padre Manoel da 

Nóbrega] que os Indios que estavão perto desta Cidade [da Bahia] que erão muitas 

Aldeas que se aiuntassem em algumas povoações, para que os Padres com mais 

comodidade lhes pregassem a ley Evangelica”404. 

Em fins de Março de 1555, o Irmão José de Anchieta, na capitania de São Vicente, 

remetia carta ao Padre Geral Inácio de Loyola, referindo já a adaptabilidade das 

populações indígenas às novas formas de habitar que lhes eram propostas: “Se 

dispõem [os índigenas] a seguir os nossos costumes e a obedecer-nos em tudo405. 

De notar, porém, que o que estava em causa era, também, a possibilidade de nessas 

novas formas de habitar os Jesuítas poderem reunir populações de diversas tribos, 

provenientes de diferentes lugares, conforme referido na mesma carta: “[E]dificar uma 

grande Aldeia para virem habitar nela de diversos lugares, a fim de mais facilmente 

poderem ser instruídos”406. 

402 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Luís da Grã ao Padre Inácio de Loyola, de Piratininga, em 7 de Abril de 1557, para 
Roma”, In Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, pp. 560-561.
403 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Luís da Grã ao Padre Inácio de Loyola, de Piratininga, em 7 de Abril de 1557, para 
Roma”, In Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, pp. 560-561. 
404 ARSI – “Carta não assinada datada de 1549”, Brasiliae 15, fl. 1.
405 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão José de Anchieta ao Padre Inácio de Loyola, de São Vicente, em fins de Março de 
1555”, In Monumenta Brasiliae II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1957, p. 197.
406 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão José de Anchieta ao Padre Inácio de Loyola, de São Vicente, em fins de Março de 
1555, para Roma”, In Monumenta Brasiliae, II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1957, p. 197.
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Estabeleciam assim os Jesuítas as suas próprias povoações fixas e promoviam a 

fixação duradoura das populações indígenas, no sentido de as evangelizar, mas que se 

traduzia igualmente numa reorganização, exploração e gestão do(s) seu(s) território(s) 

de domínio, conforme descrito pelo Padre Manoel da Nóbrega, em 1559, em carta 

remetida a Tomé de Sousa – primeiro Governador Geral do Brasil.

“[F]ezsse logo ajuntar quatro ou cinco aldeias que estavam derredor da cidade, em uma 

povoação junto ao rio [...], onde pareceu ser mais conveniente para que toda esta gente 

pudesse aproveitar-se das roças e mantimentos que tinham feito”407. 

O primeiro acto de ocupação consistiria na simples visita e imposição simbólica 

de uma cruz, conforme descrição de Hans Staden nesse final de Quinhentos: “De 

manhã cedo, avançámos. Nossa opinião era que havia ali gente, porque as ócas̀  

(cabanas/casas) eram disso indício. Adiantando-nos […] achámos uma grande cruz 

de madeira”408. Ajustando então os parcos meios de que dispunham às condições 

de cada situação, os Jesuítas implementam três variantes no método de ocupação, 

estabelecendo-se [i] ‘sobre’ uma das t́abas̀  (aldeias) da povoação indígena, [ii] a seu 

lado, juntando quatro, cinco ou mais t́abas̀  (aldeias) para formar uma só de grande 

dimensão, ou [iii] transferindo quatro, cinco ou mais t́abas̀  (aldeias) indígenas, que 

previamente juntavam, para um local por eles determinado, fundando assim uma 

aldeia missionária de raiz. A essas grandes aldeias os Jesuítas juntavam populações 

indígenas de diferentes tribos, conforme carta do Padre António Blazquez, por 

comissão do Manoel da Nóbrega, desse final de Quinhentos.

“De la Aldea del Siritu Sancto [na Bahia] donde esta el hermano Antonío Rodriguez tenemos 

nuevas que cada dia se van alli acrescentando los Niños de la escuela de otras poblaciones 

de los gentiles”409. 

407 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 1559 da Bahia, a Tomé de Sousa, primeiro Governador 
Geral do Brasil”, In Cartas do Brasil (1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 204-205.
408 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1577] 1930, pp. 44 e seguintes.
409 ARSI – “Carta do Padre António Blazquez, por comissão do Manoel da Nóbrega da Bahia”, Brasiliae 15, fl. 57.
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Facto que denota a extraordinária capacidade dos Jesuítas em reunir, agregar e 

mover massas de populações indígenas, inclusive de diferentes tribos.

No primeiro método [i], elegendo uma das t́abas̀  (aldeias) entre as várias agregadas 

que compunham a povoação indígena, nela concentravam a população dessa t́abà  

(aldeia) e de outras “quatro, ou mais”410, formando uma só aldeia jesuíta de grande 

dimensão; aqui residiriam, constituindo cabeça de uma povoação que subordinaria 

ainda outros assentamentos de visita próximos e/ou mais afastados de igual ou 

diferente tribo. Acerca deste primeiro processo de ocupação escrevia o Padre João 

de Azpilcueta Navarro em 1551, enviado para a capitania da Bahia, para visitar uma 

“aldea de los gentiles” na qual procurou “que se ajuntassem todos para enseñar la 

doctrina christiana”411.

Durante algum tempo o missionário participou activamente na conversão da 

população dessa aldeia – “Y de ay adelante continué mucho tiempo a los visitar” 412 

– até que, construído o primeiro abrigo, a mesma foi entregue à responsabilidade do 

Irmão Vicente Rodrigues – “hecha la casa entregó el Padre al Hermano Vicente, que 

continuasse la doctrina, y assí en ella ensiñava, dormia y comia”413. 

Também em 1556, em Piratininga, na capitania de São Vicente, o Padre Manoel 

da Nóbrega, em carta que remetia a Inácio de Loyola, descrevia detalhadamente os 

trabalhos desenvolvidos na povoação indígena de que haviam tomado posse – “Passei 

alguns Irmãos para a aldeia do Gentio”414 –  referindo a construção de “casa e egreja 

[que] servia de doutrinar os filhos e os paes e mães e outros alguns”415, pelo facto de 

a partir dessa aldeia “visita[re]m outros logares do Gentio, que esta[vam] ao redor”416. 

410 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 1559 da Bahia, a Tomé de Sousa”, In Cartas do Brasil 
(1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 204-205.
411 LEITE, Serafim. “Carta do Padre João de Azpilcueta Navarro aos Padres e irmãos de Coimbra, da Baía em Agosto 
de 1551”, In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São 
Paulo, 1954, p. 280.
412 LEITE, Serafim. “Carta do Padre João de Azpilcueta Navarro aos Padres e irmãos de Coimbra, da Baía em Agosto 
de 1551”, In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São 
Paulo, 1954, p. 280.
413 LEITE, Serafim. “Carta do Padre João de Azpilcueta Navarro aos Padres e irmãos de Coimbra, da Baía em Agosto 
de 1551”, In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São 
Paulo, 1954, p. 280.
414 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Inácio de Loyola, Piratininga”, In Cartas 
do Brasil (1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, p. 152.
415 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Inácio de Loyola, Piratininga”, In Cartas 
do Brasil (1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, p. 152.
416 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Inácio de Loyola, Piratininga”, In Cartas 
do Brasil (1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, p. 152.
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Do mesmo modo, a 15 de Setembro de 1560, o Padre João de Melo enviava carta do 

Colégio da Bahia para Lisboa, ao Padre Gonçalo Vaz, a informar sobre o facto de “o 

Padre Manoel da Nóbrega [o ter] deix[ado] em huma povoação de gentios, que esta[va] 

da cidade do Salvador seis legoas [39 Km]”. A carta terminava com uma nota a referir 

ser a “Aldea a mayor e mais principal do Brasil, [sendo que nela] doutryna[va]m perto 

de 300 moços”417. Na mesma data, o Padre Rui Pereira, em carta que remetia também 

do Colégio da Bahia para Portugal, relatava não só a boa recepção dos missionários na 

aldeia indígena, como a importância que as suas populações atribuíam à construção 

– o abrigo onde pudessem residir e ensinar.

“Os Padres muy bem recebidos porque se poserão [os índios] a limpar o terreiro para a casa e 

igreja. E quiseram logo fazê-la de taypa, mas por ser a cousa de presa diseram-lhes os Padres 

que as fizessem de palma”418. 

No ano seguinte, os Jesuítas continuam a ocupar aldeias indígenas, porém, já as 

que se situavam no sertão, conforme indicação do Padre António Blázquez em carta 

de 1 de Setembro de 1561, que remetia do Colégio da Bahia para o Padre Geral Diego 

Lainez: “un Indio Principal que [tinha feito] por tierra algunas veiente y ocho legoas 

[185 Km] en busqua del P.e Provincial para que [os Jesuítas fossem até à sua aldeia] 

edificar casa”419. De notar, porém, que nestas aldeias, pela distância a que estavam 

do litoral, nunca os Jesuítas residiam de modo permanente, como acontecia com as 

aldeias situadas ao longo da costa. A excepção foi a aldeia de Piratininga (actual cidade 

de São Paulo), na capitania de São Vicente, onde os Jesuítas se estabeleceram sobre 

uma aldeia indígena, acabando por nela fundar um colégio apesar da sua organização 

e forma de habitar das suas populações serem muito diferentes das adoptadas pelas 

populações indígenas do litoral.  

O segundo método [ii], similar ao primeiro, diferia apenas no facto de os Jesuítas se 

estabelecerem ao lado da povoação indígena, juntando a população de quatro, cinco 

417 LEITE, Serafim. “Carta do Padre João de Melo ao Padre Gonçalo Vaz de Melo, da Baía, de 15 de Setembro de 1560, 
para Lisboa”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 281. 
418 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Rui Pereira aos Padres e Irmãos de Portugal, da Baía, em 15 de Setembro de 1560”, 
In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 300.
419 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Blázquez ao Padre Diego Lainez, da Baía, a 1 de Setembro de 1561, para 
Roma”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 418.
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ou mais t́abas̀  (aldeias) para formar uma só aldeia de grande dimensão. Em 1559, o 

Padre Manoel da Nóbrega, em carta que remetia da Bahia para o Governador Geral 

do Brasil – Tomé de Sousa – explicava não só este segundo processo de ocupação, 

como justificava o porquê da sua escolha: “se ajuntaram algumas aldeias em uma 

povoação para que menos de nós bastam a ensinar a muitos”420. À semelhança do 

que ocorria no processo de ocupação anterior, também neste procuravam os Jesuítas 

edificar uma “egreja de palha, [que pudesse funcionar como] escola de meninos [e 

igreja, onde] prega[vam] o Evangelho”421. Também a partir dela os Jesuítas “visita[va]

m [outras] aldeias perto”422. Esclarecedora deste segundo processo de ocupação é 

também a carta do Padre Rui Pereira remetida da Bahia para Portugal em 1560, na 

qual o jesuíta afirmava terem, a “huma legoa da cidade ajuntado em huma povoação 

três Aldeas [indígenas] e parte de outra [e] a seis legoas [39,60Km], pouco mais 

ou menos, […] ajuntado sete aldeas [dos indígenas]”423. Também em 1561, o Padre 

António Rodrigues enviava carta da Aldeia de Bom Jesus, situada na Bahia, para os 

Padres e Irmãos do colégio da mesma capitania a informar que tinham “yuntas 15 

poblaciones en una, [à qual haviam colocado o] nombre Buen Jésus [na qual havia] 

quatrocientos niños que aprend[iam] y sig[uiam] la doctrina”424. 

O terceiro e último método [iii], consistia na transferência da população de 

várias t́abas̀  (aldeias) para um local que fosse mais conveniente aos interesses dos 

missionários. No sentido desses interesses, o Padre Manoel da Nóbrega em carta 

datada de 1559, remetida do Colégio da Bahia para o Governador Geral do Brasil – 

Tomé de Sousa – informava que havia ordenado “ajuntar quatro ou cinco aldeias que 

estavam derredor da cidade, em uma povoação [que transferiu para] junto ao rio, onde 

pareceu ser mais conveniente para que pudesse aproveitar-se das roças e mantimentos 

420 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 1559 da Bahia, a Tomé de Sousa”, In Cartas do Brasil 
(1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 202-204.
421 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega a Tomé de Sousa, Bahia 1559”, In Cartas do Brasil (1549 
– 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 202-204.
422 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 1559 da Bahia, a Tomé de Sousa”, In Cartas do Brasil 
(1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 202-204.
423 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Rui Pereira aos Padres e Irmãos de Portugal, da Baía, em 15 de Setembro de 1560”, 
In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 290-298.
424 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Rodrigues para o Colégio da Baía, da Aldeia de Bom Jesus [Baía], em 
Agosto de 1561”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958. pp. 389-390.
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que [as populações indígenas] tinham feito”425. Também o Padre António Blázquez, 

em carta que remetia da Bahia para o Padre Geral Diego Lainez, em 1561, informava 

haverem “concertado com ellos que se mudasse la población a outro citio, por aquél 

no ser tan cómodo, aviéndose de ajuntar otras poblaciones. Bus[ou-se] el sitio y 

design[ou-se] donde se avía de edificar la Yglesia”426. 

Ao estabelecerem estes três métodos de ocupação, o objectivo principal dos Jesuítas 

era sedentarizar as populações indígenas, de forma a poderem edificar e desenvolver 

a ‘missão’, ancorada pela igreja e residência. Conforme descrevia o Padre Manoel da 

Nóbrega, em 1550: “[F]izemos construir em logar conveniente uma egreja onde os 

Christãos ouvem missa e junto uma casa onde o irmão Vicente Rodrigues e Simão 

Gonçalves ensinam os meninos”427. Outra carta de 1559 enviada do Espírito Santo 

para a Bahia dá indicação da importância atribuída ao conjunto arquitectónico e ao 

sítio onde era implantado.

“[F]ue allá el Padre para apuntar lo que era necessário para el sitio de nustra yglesia y casa. 

Las haran en la parte que designármos […]. El Padre determina de ponerme allá con algunos 

ninõs destes [do Colégio de São Tiago]” y ordenar como se hade de fazer”428. 

Da mesma preocupação informa o Padre Simão de Vasconcelos em 1663: “[Q]

ue se juntem em povoações grandes e levantem nelas igrejas, […]; fazendo casas aos 

Padres da Companhia para que residissem entre eles, a fim da instrução e de assim os 

converter”429. 

425 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 1559 da Bahia, a Tomé de Sousa”, In Cartas do Brasil 
(1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 204-205.
426 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Blázquez ao Padre Geral Diego Lainez, Baía 1 Setembro 1561”, In 
Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 427.  
427 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 6 de Janeiro de 1550, da capitania de Porto Seguro, 
dirigida ao Padre Simão Rodrigues, em Portugal”, In Cartas do Brasil (1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo 
Horizonte, 1988, p. 104.
428 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão António de Sá aos Padres e Irmãos da Baía, do Espírito Santo, em 13 de Junho de 
1559”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 45-50.
429 VASCONCELOS, Simão. Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil, Vol. II, A. Lopes, Lisboa, [1662] 1865, p. 50.
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[29] Diagrama dos três 
métodosde ocupação 
jesuíta sobre as povoações 
indígenas. 

[i] estabelecendo-se ‘sobre’ 
uma das t́abas̀  (aldeias) da 
povoação indígena; 
[ii] estabelecendo-se a seu 
lado, juntando quatro, cinco 
ou mais t́abas̀  (aldeias) para 
formar uma só de grande 
dimensão; 
[iii] transferindo as 
populações de várias t́abas̀  
(aldeias) para um local 
por eles considerado mais 
conveniente, fundando assim 
uma aldeia missionária de 
raiz. 

“O Padre Pero da Costa e o Irmão João Lobato sabem a 
língua da terra e têm cuidado de visitar as Aldeias que estão 
a nosso cargo, onde haverá alguns quinhentos cristãos, que 
não conhecem outros vigários senão os da Companhia [...], 
voltando sempre a casa de dois ou de três em três dias, e, 
quando há nas ditas Aldeias necessidade, de oito em oito 
dias”. LEITE, Serafim. “Carta do Padre António da Rocha 
ao Padre Geral Francisco de Borja, do Espírito Santo 
(Vitória), 18 de Junho de 1571”, Aspectos do Brasil em 1571 uma 
carta inédita do Padre António da Rocha, superior do Espírito Santo, 
Separata do vol. V das actas, Lisboa, 1961, p. 4. 
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A edificação do conjunto arquitectónico era assunto de tal modo importante que os 

missionários se detinham a conhecer a terra e os sítios para determinarem o melhor 

local para a sua implantação, conforme descreve do Padre Leonardo do Vale em carta 

enviada da Bahia, por comissão do Padre Luís da Grã, para o Colégio de São Roque 

em Lisboa: “O Padre se deteve aly alguns dias por tomar conhecimento da terra e 

sítios. E a contentamento seu e de todos, escolheo hum mui aprazivel para se fazer 

a igreja”430. De notar, porém, que, e à semelhança do que ocorria com as casas e/ou 

colégios, antes de darem início à construção definitiva, em pedra e cal, construíam 

um primeiro abrigo elementar, simples e precário. Essa primeira construção, de 

configuração rectangular, era normalmente executada em taipa e palha, e funcionava 

simultaneamente como igreja, escola e residência, conforme informa o Padre Manoel 

da Nóbrega, em carta datada de 1552, enviada da Bahia para o Padre Simão Rodrigues, 

em Lisboa: “[N]ustra yglesia que hizinos nos cae porque es de tapia de mano y de paja 

[…] hasta que dyos quera dar outra yglesia de mas duración. […] sino, los padres que 

vinieren farão outra que dure otros três años”431. Também o Padre Luís da Grã, em 

1561, em carta remetida para Portugal, informava:

“temos uma Igreja que ha sete anos que he começada sem nunca se poder acabar ate que 

cayo por ser de taypa e a que agora se faz[ia] he[ra] de pedra e cal edificam-na [palavra 

ilegível] muy grande”432.  

Cerca de um século mais tarde, o Padre Antonio Vieira, em carta que enviava 

do Maranhão também dava conhecimento dessa primeira construção elementar, 

referindo duas aldeias que os Jesuítas tinham a cargo, onde fizeram “casa onde esteja 

e ensine os cathecumentos”433.

430 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Leonardo do Vale por comissão do Padre Luís da Grã, da Baía, aos Padres e Irmãos 
de São Roque, em Lisboa, a 26 de Junho de 1562”, In Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis 
Iesu, Roma, 1958, pp. 475-476.
431 ARSI – “Carta do Pe. Manoel da Nóbrega ao Pe. Simão Rodrigues, em Lisboa, da Baía a x de Julho de 1552”, Brasiliae 
3-1, fl. 47v.
432 ARSI – “Carta do Pe. Luís da Grã, de Salvador da Baya da Bahia, a 22 de Setembro de 1561 para Lisboa”, In Brasiliae 
15, fl. 112v.
433 BACL – “Carta que o Padre Antonio Vieira para El-Rei Dom João Quarto, sobre as necessidades espirituais do Estado 
do Maranhão. Maranhão, 20 de Mayo, de 1653”, In Várias obras do Padre António Vieira, Tomo VII, Cód. 446, fls. 28-28v.
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Em 1554, em carta enviada ao Geral, o Padre Pedro Correia informava que para 

a construção desse primeiro abrigo contavam com a colaboração das populações 

indígenas, sobretudo para o transporte das madeiras – “[L]os indios trabajan y traen 

las maderas”434 –. No entanto, afirmava que “a industria y buena parte del trabajo”435 

era da responsabilidade dos missionários. Assim, nessa grande aldeia – implantada 

entre as várias t́abas̀  (aldeias) indígenas – estabeleciam os Jesuítas a aldeia-cabeça da 

sua povoação. Isto é, a aldeia principal em torno da qual gravitavam aldeias indígenas 

que os missionários visitavam frequentemente.  

Se numa povoação indígena habitava apenas uma tribo, a Companhia de Jesus 

vai agora ‘promover’ a coexistência de várias, quebrando e confrontando elos dentro 

e entre tribos, impondo assim um domínio/controlo das relações sociais. Nesta 

situação, em que os Jesuítas mudavam as populações indígenas de lugar, poderiam 

eventualmente ter de repartir-lhes novas terras, se aí as não possuíssem ainda, para 

que pudessem continuar a trabalhar em “suas roças e grangearias”436. O pedido de 

posse “de terras para os índios junto às aldeias”437 é abordado em 30 de Julho de 1561, 

quando o Padre Manoel da Nóbrega remete carta ao Geral, dizendo que o pedido 

em nada contrariava as Constituições da Companhia de Jesus. Em 1563, através de carta 

do Geral a autorização é finalmente concedida. No entanto, entre 1561 e 1563, no 

intervalo de tempo em que o Padre Manoel da Nóbrega remete carta ao Padre Geral e 

deste obtém resposta, o Governador Mem de Sá, que mantinha grande amizade com 

os missionários, concede aos índígenas residentes nas aldeias jesuítas as primeiras 

sesmarias. Em 1596, o Padre Geral sugeria que, nas aldeias jesuítas, “já erectas ou 

por erigir”, se doassem “terras aos índios para poderem cultivar e lavrar”438. Também 

os capitães-mor, se encontrassem terras que haviam sido doadas a particulares, mas 

que estes não haviam cumprido com as condições da doação, deixando-as devolutas, 

informavam o Governador para que este as fosse demarcar e efectuar os respectivos 

434 ARSI – “Carta do Padre Pedro Correa, de San Vicente, de 18 de Julio de 1554, para Roma”, Brasiliae 3-1, fl. 113.
435 ARSI – “Carta do Padre Pedro Correa, de San Vicente, de 18 de Julio de 1554, para Roma”, Brasiliae 3-1, fl. 113.
436 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia João Inácio, Rio de Janeiro, 1875, p. 281.
437 Solicitou-se assim uma concessão que as populações indígenas nunca tinham tido (LEITE, Serafim S. J. História da 
Companhia de Jesus no Brasil, T. II- Liv. I-Cap. V, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 86).
438 LEITE, Serafim S. J. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. II – Livro I – Cap. V, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, 
p. 87.
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autos para que as mesmas fossem doadas às populações indígenas residentes nas 

aldeias jesuítas.

Estabelecida a povoação jesuíta e a partir da aldeia-cabeça, os missionários 

prosseguiam com a missão, tanto ao longo do litoral, como pelo sertão, continuando 

a visitar outras ‘tabas’ (aldeias) e povoações indígenas, no propósito de ‘resgatar’ 

outras tribos, para agregá-las à primeira, conforme indicação do Padre António Pires 

em carta de 1560.

“Desta aldeia se foi a huma povoação, que está três legoas [18,00Km] mais adiante, ao longo 

do mar, a quem visitamos algumas vezes […]. [H]uma legoa [6,60Km] fizemos de caminho 

bem larguo até à povoação”439.

Os Jesuítas eram então os únicos religiosos no Brasil com autorização para entrar 

no sertão com o intuito de converter populações indígenas, conforme revela carta do 

Padre Pero Rodrigues de 1597 enviada do Colégio da Bahia para o Padre Geral.

“S. M.de manda, que nenhuma pessoa va ao sertão a descer gente senão os Padres da 

Companhia. E que elles doutrinem os Indios, e encaminhem assi nas cousas de sua situação, 

como na vivenda comum”440. 

No sentido dessa autorização, em 1609, em Lisboa, era publicado Decreto de Sua 

Magestade.

“Hey por bem que os Religiosos da Companhia de Jesus que hora estão nas dittas partes, ou 

adiante a ellas forem possão yr ao Sertão pello muito conhecimento, & exercicio que desta 

materia tem, & pello credito, & confiança que os Gentios delles fazem pera os domesticarem, 

& segurarem em sua liberdade, & os encaminharem no que convem ao mesmo Gentio, 

assi nas cousas de sua salvação, como na vivenda comum, & comercio com os moradores 

daquellas partes”441.

439 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Pires aos Padres e Irmãos de Portugal, Baía 22 Outubro 1560”, In 
Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, fl. 312.
440 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral, Bahia Junho 1597”, Brasiliae 15-2, fls. 424-424v. 
441 BNP – “Decreto de Sua Magestade. Foy publicada na Chancellaria a ley de sua Magestade, escrita pelo escrivão Gaspar 
Maldonado perante os oficiais da ditta Chancelaria. Lisboa, Agosto de 1609”, Pombalina 474, fl. 3
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Em carta de 1551, que o Padre Manoel da Nóbrega enviava de Pernambuco 

para Lisboa ao Padre Simão Rodrigues, era referido que os missionários iam-se 

“reparti[ndo] pelas capitanias, com os línguas442 que [os] acompanha[va]m aprendendo 

pouco a pouco a língua para entr[arem] pelo sertão adentro aonde ainda não [haviam] 

chega[do] cristãos”443. No entanto, já desde 1552, na Bahia, que o Padre Manoel da 

Nóbrega manifestava o desejo de entrada no sertão – “[M]uy deseosos estamos ya 

todos de ir descobrir el sertan [onde dizia haver] grande tesoro de almas y mejor 

aparejo para fazer christianos”444. De acordo com carta do Padre Vicente Rodrigues, 

sabe-se que dois meses passados do manifesto interesse do Padre Manoel da Nóbrega 

os Jesuítas haviam já conseguido entrar no sertão: “Algunas perigrinaciones hizieron 

aca el Padre Nóbrega y los otros hermanos. Muchos trabajos pasaron […] iendo por 

el serthão visitando las aldeas, caminhando todo el dia”445.  É provável que com o 

consentimento da Coroa e do Padre Geral, pois em final de Quinhentos o Irmão 

Pedro Correia, na Bahia, informava acerca de uma entrada no sertão que havia feito 

com o Padre Manoel da Nóbrega.

“[N]uestro padre Nóbrega queriendo entrar por la tierra adentro embio delante un hermano 

que sabia algun tanto de le lengua [...], y despues de aver edentrado cincuenta o sesenta leguas 

fue el padre Nóbrega levando un hermano consigo […]. [E]ntramos por la tierra a dentro 

trezientas y cincuenta leguas siempre por caminos poco discubiertos”446.

Durante todo o século XVII os Jesuítas prosseguiram com as expedições pelo 

sertão, conforme revela fonte documental de 1618, através da qual facilmente se 

imagina a dificuldade que seria “caminha[rem] por bosques não conhecidos”447.

442 Os línguas eram tanto os portugueses que compreendiam e falavam o tupi, como os indígenas que compreendiam e 
falavam português.
443 HUE, Sheila Moura (introdução e notas). “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Simão Rodrigues em Lisboa, 
Pernambuco 1 de Agosto de 1551,” In Primeiras Cartas do Brasil (1551-1555), Jorge ZAHAR Editor, Rio de Janeiro, 2006, 
p. 65.
444 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Simão Rodrigues, em Lisboa, da Baía a x de Julho de 1552”, 
Brasiliae 3-1, fl. 47. 
445 “Carta del Padre Vicente Rodriguez de la Baía a 12 de Setembre de 1552”, fólio 68. In Archivum Romanum Societatis Iesu, 
Roma. Fonte: Brasiliae 3-1 (1550-1660).
446 BNP – “Carta del hermano Pero Correa que scrivio da Bahia a un padre del Brasil”, In Cartas dos Jesuíta. Cópia de unas 
cartas de algunos padres y hermanos de la Compañia de IESUS, que escrivieron de la India, Japon y Brasil a los padres y hermanos de la 
misma Compañia em Portugal ... fuerõ recebidos el año de mil y quinientos y cincuenta y cinco (Coimbra): por Joan Aluarez”, RES. 435, s/p.  
447 BNP – “Carta sobre a expedição de missionários Jesuítas no Norte do Brasil em 1618, que acompanham o General Alexandre Moura 
na Conquista do Maranhão aos Franceses”, MSS. 29, n. 31, fl. 4.
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“Partiram de Pernambuco no anno de 1601 no mês de Janeiro, começaram o caminho por 

mar, e prosseguiram pella costa setentrional cento e vinte leugas [792,00Km] desembarcaram 

num porto chamado Jaguaribe [actual Estado do Ceará], dali fizeram seu caminho por 

terra a pe, metendosse nas entranhas do Brazil caminhando por bosques, não conhecidos; 

Acompanhado de alguns poucos Indios, e estavão tam serrados os caminhos os bosques 

tam espesos os montes, tam altos e ásperos, tam cubertos com mato, que nem caminho nem 

atalho descobriam; Abrindo caminho a força de braço”448.

De acordo com carta do Padre António Vieira, de 8 de Dezembro de 1655, enviada 

do Maranhão para o Rei D. João IV, sabe-se que nessas incursões os Jesuítas se 

faziam acompanhar quase sempre pelos indígenas pelo facto de conhecerem bem o 

território e a língua.

“Ao Gurupà, que he na boca do rio das Amazonas […] inviei dous Religiosos, que tomassem 

à sua conta as Aldeas daquele descimento. Levarão esses Religiosos consigo mais de cem 

Indios”449.

Por essa altura, o mesmo António Vieira, remetia carta ao Príncipe Regente D. 

Pedro a referir a importância, para a segurança e defesa do Estado do Maranhão, da 

presença das populações indígenas do sertão nas aldeias jesuítas situadas no litoral, à 

imagem daquilo que já haviam feito no Estado do Brasil.

“[O]s índios, que se trazem do sertão, sem os quaes não pode o Estado estar seguro, e 

defendido, […] devem [os missionários] assentar em suas Aldeas e nellas os doutrinem e 

conservem, como sempre se praticou em todo o Estado do Brazil”450.

Essas frequentes deslocações ao interior do território levam a que os Jesuítas, 

similarmente ao que ocorria já no litoral, passassem a ter nele também aldeias 

indígenas de visita, isto é, aldeias onde viviam indígenas cristãos que estavam sob 

448 BNP – “Carta sobre a expedição de missionários Jesuítas no Norte do Brasil em 1618, que acompanham o General Alexandre Moura 
na Conquista do Maranhão aos Franceses”, MSS. 29, n. 31, fl. 4.
449 BACL – “Carta que escreveo o Padre Antonio Vieira a El-Rei Dom João IV, dando-lhe conta do estado das Missoens 
do Pará, e Maranhão, e pedindo-lhe conserve as leys da liberdade dos Indios, que o dito Padre veyo da sua Missão buscar 
ao Reyno, tornando outra vez a voltar para ella. Pará, 8 de Dezembro, de 1655”, In Várias obras do Padre António Vieira, 
Tomo VII. Cód. 446, fls. 99-103.
450 BACL – “Parecer, do Padre Antonio Vieira ao Principe Regente Dom Pedro, sobre o aumento do Estado mo 
Maranhão, e Missoens dos Indios, 1654”, In Várias obras do Padre António Vieira, Tomo V. Cód. 444, fls. 331-335. 
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a responsabilidade de uma aldeia principal situada no litoral. Assim, uma povoação 

jesuíta, para além das aldeias indígenas de visita, que gravitavam em torno, poderia 

deter outras, geograficamente mais distantes, conforme revela carta do Padre Manoel 

da Nóbrega enviada do sertão da capitania de São Vicente para Roma, em 1553.

“Esta escrivo a V. R. estando en el sertan […] haier […] queriendo a estar en huna aldea 

donde se aiunta nuevamente y apartan los que se convierten donde tengo puestas dos 

hermanos para doctrina dellos [palavra ilegível] solamente algunos son catecúmenos de los 

quales tengo una buena sperança que sexan buenos christianos y que mereceran el Batismo 

[…] yo voime adelante […]. E neste campo esta un Joan Ramalho antíguo hombre que en 

esta tierra tiene muchos hyjos y mui apaxentados en todo este sertan: y el maior dellos viene 

hahora comigo al sertan por mas autorizar nuestro ministério porque es mui conocido y 

venerado entre los gentiles”451.

E, com efeito, vão ser as povoações a permitir que os Jesuítas se estabeleçam 

muito para além dos limites da presença portuguesa, conforme revela carta do Padre 

António Vieira ao Rei D. João IV.

“Tanto que cheguei, Senhor, […] conforme Regimento de Vossa Magestade, tomei logo 

posse das Aldeas dos Indios, e inviei a ellas Religiosos, que com mayor assistência […]. [E] 

porque as Aldeas estão muy distantes, e muy despovoadas de gentes, pelas desordens do 

tempo passado, reparti por ellas três Missoens, cada huma de dous Religiosos, para que 

continuamente as andem correndo, e visitando, enquanto se não ajuntam conforme a ordem 

de Vossa Magestade, e se poem em capacidade de haver nellas Residencia”452.

Apenas naa aldeiaa de residência existia o conjunto arquitectónico da igreja e 

residência. Nas aldeias indígenas de visita, poderia existir uma construção precária, 

que funcionava como ermida e casa onde, devido às longas distâncias, os missionários 

pernoitavam nas suas visitas regulares, conforme informação do Padre José de 

Anchieta, em carta enviada da capitania de São Vicente em 1561, para o Padre Geral 

Diego Lainez.

451 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega do Sertão de San Vicente, 1553”, Brasiliae 3-1, fl. 99.
452 BACL – “Carta que escreveo o Padre Antonio Vieira a El-Rei Dom João IV, dando-lhe conta do estado das Missoens 
do Pará, e Maranhão, e pedindo-lhe conserve as leys da liberdade dos Indios, que o dito Padre veyo da sua Missão buscar 
ao Reyno, tornando outra vez a voltar para ella. Pará, 8 de Dezembro, de 1655”, In Várias obras do Padre António Vieira, 
Tomo VII. Cód. 446, fls. 99-100.
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“Y es necessário, onde se a de posar, hazerse la casa o (por mejor dezir) la cabaña, de nuevo, 

de palos y hojas de palmas […]. Y así los visitamos por sus Aldeas, parte por ríos, parte por 

tierra”453. 

Com esta estratégia, os Jesuítas revelam uma extraordinária capacidade de 

estruturar mecanismos coerentes, a partir da transformação de estruturas existentes. 

Assim, não só transformam as povoações indígenas em povoações cristãs, cumprindo 

a sua missão, como impõem um modelo de habitar o território – hierarquizado, 

tendencialmente concentrado e sedentarizado – e, sobretudo, adquirem legitimidade 

de proveito e governo das suas vastas áreas de domínio territorial.

Sistemática e hierarquia: localização, ligações e territórios de domínio e produção

Na escolha do sítio de implantação das povoações, os Jesuítas teriam em atenção 

quatro factores principais: [i] a existência de uma baía ou enseada que servisse de bom 

porto, dado que as comunicações eram maioritariamente marítimas; o acesso ao mar 

considerava simultaneamente uma situação ‘recuada’ com possibilidades de defesa 

e o controle de um ponto estratégico, precavendo tanto tentativas de desembarque 

pirata ou corsário, como ataques de tribos inimigas; [ii] a existência de uma foz, 

que estabelecesse ligações ao interior do território através de rios navegáveis; [iii] a 

existência de bons ares, que os morros proporcionavam, bem como de água potável – 

um rio, ribeiro ou poço – essencial à subsistência da futura povoação; e [iv] a existência 

de terrenos próximos susceptíveis de cultivo, conforme revela carta do Padre António 

Blázquez de 1 de Setembro de 1561 enviada ao Padre Geral Diego Lainez.

“Su R.a se partió en companhia del Padre António Rodriguez a luengo de la costa, caminho 

mui fragoso y de matos mui espesso, que no avia qien buennamiente por él pudiesse rompir. 

Finalmente, después de aver andado por una parte y outra, se asentó, a luengo de un río, en 

un sitio mui gracioso y agradable por ser a vista de la mar. Aqui se quedó el Padre Antonio 

Rodriguez […] para dar principio a esta casa […]. Esta población está de la baía algunas 15 

ó 16 leguoas [99,00Km ou 105,60Km]”454. 

453 LEITE, Serafim. “Carta do Padre José de Anchieta ao Padre Geral Diego Lainez, São Vicente 30 Julho 1561”, In 
Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 269-270.
454 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Blázquez ao Padre Geral Diego Lainez, Bahia 1 Setembro 1561”, In 
Monumenta Brasiliae, III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 420.
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Se muitos destes factores eram considerados pelas populações indígenas antes 

da chegada dos Jesuítas, é a noção de hierarquia e proveito económico, para além 

da subsistência, que diferencia ambos os ‘sistemas’ – a uma perspectiva indígena, 

quotidiana e homogénea, os Jesuítas impõem fixação e diferenciação, numa outra 

visão temporal e material. 

Nas visitas regulares às aldeias que compunham a povoação, os Jesuítas deslocavam-

se por terra; igualmente entre povoações, se próximas, em percurso junto à costa. 

O mesmo se verifica entre o colégio e as aldeias que gravitavam no seu entorno, 

conforme narrativa do Padre Fernão Cardim de 1583: “chegamos á aldêa, que dista 

cinco léguas  [ca. 33 Km] da villa, por caminho de uma alegre praia: foi o Padre 

recebido dos índios com uma dança mui graciosa de meninos todos empenhados”455. 

De notar, porém, que carta do Padre Amaro Gonçalves de 16 de Janeiro de 1568, 

enviada do Colégio da Bahia para o Padre Geral Francisco de Borja, informa que 

nessas deslocações poderiam também recorrer a embarcações.

“Los sermones se continuaron este año […] en cinquo iglesias que están al rededor desta 

ciudad, a las quales de barco, va hun Padre y hun Hermano; mas a una, que está daqui media 

legoa [3,30Km], van a pie”456. 

De acordo com carta do Padre Manoel da Nóbrega de finais de Quinhentos, sabe-

se que alguns desses caminhos eram abertos pelos próprios Jesuítas.

“[F]izemos abrir novo caminho de S. Vicente para Piratininga em uma espaçosa montanha. 

Por agência de dois Irmãos nossos engenhosos, se abriu com grande trabalho este caminho”457.

Apesar de os colégios sustentarem financeiramente as aldeias que estavam sob a sua 

jurisdição sempre que necessário, havia a expectativa de que as aldeias se tornassem 

auto-suficientes. Por esta razão, os missionários incentivavam os seus habitantes a 

produzir os bens alimentares necessários – cereais, legumes, carne, etc. – para o seu 

455 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuíta, Imprensa Nacional, Lisboa, [1583-85] 1817, pp. 
23-24.
456 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Amaro Gonçalves ao Padre Geral Francisco de Borja, Bahia 16 Janeiro 1568”, In 
Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 439.
457 NÓBREGA, Manoel da. Cartas do Brasil (1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, p. 44.
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próprio sustento. Os excedentes desses produtos, existindo, eram vendidos, revertendo 

as receitas assim obtidas a favor dos produtos que os missionários considerassem 

necessários para a aldeia.

Assim, cada aldeia possuía as suas terras para roças e currais – à semelhança do que 

já ocorria com os colégios: “los que estão en las aldeas se sustentan por su industria”458; 

“[A] mantença da casa é o trabalho de Índios […]: tem também esta casa umas poucas 

de vaccas [...] e do leite dellas se mantém”459. Algumas dessas terras teriam pertencido 

aos domínios dos indígenas aldeados, conforme já obervado, agora tomados pelos 

Jesuítas, enquanto outras eram doadas pelo Governador ou particulares: “[El 

Governador, el qual […] dio sempre grande favor para la conservação dellas, sinalando 

tierras para cada aldea”460. Carta não assinada de 1562, enviada ao Governador 

evidencia o interesse dos Jesuítas por terras que pudessem ser trabalhadas.

“Pedem [os Jesuítas] a Vossa Senhoria que no dito sitio lhes faça mercê de três léguas [ca. 

19,8 Km] de terra em quadra para fazerem os mantimentos e criações deles [...], e lhes mande 

passar sua carta de sesmaria no que receberão mercê e esmola, […] porque por não terem 

terras próprias alguns, depois de convertidos e apartados de seus costumes, se vão para 

diversas partes remotas donde não podem ser doutrinados e se tornam a perder”461.

Também Gabriel Soares de Sousa, em 1587, refere a existência de roças e currais na 

proximidade e/ou entre as aldeias jesuítas, fundamentais para o sustento das mesmas.

“Na costa de Tatoapará até ao Rio de Joanne […] três leguas [19 Km] do mar, tem os padres 

da Companhia duas aldeas de indios, […] Tupinambás, e de outras nações, em as quaes 

terão setecentos homes; os quaes os padres doutrinam; […] onde têm grandes igrejas […] 

e recolhimento para os padres, que ǹ ellas residem e para outros que muitas vezes se lá vão 

recrear. E á sombra e circuito d`estas aldeas tem quatro ou cinco curraes de vacas ou mais, 

que grangeam, de que se ajudam a sustentar”462.

458 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodriguez ao Padre Geral, Bahia del Bresil a 9 de Deziembre de 1594”, Brasiliae 3-2, fl. 
354. 
459 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, datada de 1556, de Piratininga, dirigida ao Padre Inácio 
de Loyola, em Roma” In Cartas do Brasil (1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 152-153.
460 ARSI – “Carta não assinada datada de 1562”, Brasiliae 12, fl. 14v.
461 LEITE, Serafim. “Sesmaria da Aldeia do Espírito Santo do Colégio da Bahia, 7 Setembro 1562”, In Monumenta Brasiliae 
III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 508-511.
462 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typ. João Inácio, Rio de Janeiro, [1587] 1875, pp. 38-39. 
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As “roças eram visitadas a cada semana”463 pelos Jesuítas residentes nas aldeias, 

enquanto os currais eram-no “pelo menos cada mês, [devendo] o Superior [da casa, ou 

colégio], ser avisado do que fosse necessário prover” 464. A partir da segunda metade 

de Seiscentos, devido ao crescimento populacional, as aldeias passam a estar também 

dependentes das estruturas produtivas – os engenhos e fazendas. Neste aspeto, 

contrasta com as aldeias da Vice-Província do Maranhão, que estavam dependentes 

do cacau e da canela que missionários e indígenas traziam do sertão.

A 10 de Novembro de 1647, como que em processo de ‘concessão parcial’ aos 

indígenas daquilo que inicialmente deles fora – sobretudo as terras que lhes pertenciam 

– surge lei a determinar que aqueles que aldeados pudessem “livremente servir e 

trabalhar com quem bem lhes estivesse, e melhor lhes pagasse seu trabalho”465; e 

que “o Governador assinalasse aos [indígenas] que descessem do Sertão, lugares 

convenientes pera nelles lavrarem, e cultivarem”466. Proibiam assim a escravatura das 

populações indígenas, tanto pelos Jesuítas, como pelos fazendeiros portugueses. Esta 

lei surge em consequência do pedido efectuado em 1566, por D. Sebastião ao então 

Governador Geral do Brasil, no sentido de que este cooperasse com o Bispo e com os 

principais da Companhia de Jesus a favor das populações indígenas, de onde resultou 

uma longa série de estatutos que a Coroa Portuguesa legitimou relativamente aos 

indígenas aldeados pelos Jesuítas467. Em 1660, o Padre António Vieira, no sentido de 

proteger, e também incentivar os indígenas a produzir excedentes nas roças e currais 

que pudessem ser comercializados pelos próprios Jesuítas nas casas, ou colégios, 

redige o Regulamento das Aldeias. Em carta de Maio de 1653 enviada a D. João IV, o 

Padre António Vieira garantia a liberdade dos indígenas residentes nas aldeias jesuítas, 

porém pedia que as mesmas fossem governadas por um Principal indígena. Solicitava 

ainda ao Rei que os governadores não interferissem no governo das aldeias.

463 ARSI – “O que pareceo ao Padre Visitador Christovão de gouvea ordenar na visita deste Collegio da Baya. 1º de 
Janeiro de 1589. Veo confirmado pelo Padre Geral”, Brasiliae 2, fls. 148-148v.
464 ARSI – “O que pareceo ao Padre Visitador Christovão de gouvea ordenar na visita deste Collegio da Baya. 1º de 
Janeiro de 1589. Veo confirmado pelo Padre Geral”, Brasiliae 2, fls. 148-148v.
465 BNP – “Ley de dez de Novembro de mil seiscentos quarenta e sete”, In Collecção dos Breves Pontificios, e Leys Regias, que 
foraõ expedidos, e publicadas desde o anno de 1741., sobre a liberdade das pessoas, bens, e commercio dos índios do Brasil; […], Impressa na 
Secretaria de Estado, por especial Ordem de Sua Magestade, Num. II., fls 6-12.
466 BNP – “Ley de dez de Novembro de mil seiscentos quarenta e sete”, In Collecção dos Breves Pontificios, e Leys Regias, que 
foraõ expedidos, e publicadas desde o anno de 1741., sobre a liberdade das pessoas, bens, e commercio dos índios do Brasil; […], Impressa na 
Secretaria de Estado, por especial Ordem de Sua Magestade, Num. II., fls 6-12.
467 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo II, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, pp. 200-201.
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“O remedio, que VM, e os mais Senhores Reys […] procuraram dar a esta tyrania [cativeiro 

dos Indios] foy mandar totalmente cerrar os certoens, e prohibir, […] resgates, e declarar 

por livres a todos os já resgatados […]. Que não ponham Capitaes nas Aldeas, e que ellas se 

governem só pelos seus Principaes […]; e que no tocante ao espiritual visitem suas Aldeas, ou 

residam nellas, podendo ser, os Religiosos, […] sem se intrometerem […] os Vice Reys, nem 

os Governadores, mais que mandando-os chamar quando são necessários para o serviço 

Real na paz, ou na guerra, e so dessa maneyra se poderão conservar, e augmentar as Aldeas, 

e viver como Christãos os Indios dellas”468.

Arquitectura, forma e construção

A aldeia-cabeça da povoação era formal e hierarquicamente organizada a partir da 

igreja, com a residência anexa, ambas presidindo um amplo espaço aberto, o terreiro, 

agregador das habitações dos indígenas. De acordo com José Pessôa, as povoações, 

ou conjunto de aldeias jesuítas no Brasil “eram organismos muito mais simples do que 

aqueles implantados pelos Jesuítas espanhóis no Paraguai, Bolívia e Argentina”469. 

Acerca dos terreiros afirma que “não tinham, necessariamente, a regularidade formal 

encontrada nas missões guaranis, sendo em muitos casos centro de ocupações muito 

pouco definidas quanto a enquadramento ou perímetro”470. No entanto, afirma 

serem estes um elemento “constante na lógica da organização espaço/aldeia jesuíta, 

qualificando a paisagem destes assentamentos”471.

À semelhança do que ocorria com a casa, ou colégio, o que primeiro edificavam os 

Jesuítas na aldeia principal da povoação era um abrigo simples, construído em taipa-

de-mão e palha, que funcionava como igreja, escola de ensino elementar e residência, 

conforme já observado, e como nos dá indicação o Padre Gonçalo Oliveira, por 

comissão do Padre Manuel da Nóbrega, em carta de 21 de Maio de 1570, enviada do 

Colégio do Rio de Janeiro para o Padre Geral.

468 BACL – “Carta que o Padre Antonio Vieira para El-Rei Dom João Quarto, sobre as necessidades espirituais do Estado 
do Maranhão. Maranhão, 20 de Mayo, de 1653”, In “Várias obras do Padre António Vieira”, Tomo VII, Cód. 446, fls. 24-28v. 
469 PESSÔA, José. “Em tudo semelhante em nada parecido: modelos e modos de urbanização na América Portuguesa”, 
Revista Oceanos – nº 41, Lisboa, 2000, p. 73.
470 PESSÔA, José. “Em tudo semelhante em nada parecido: modelos e modos de urbanização na América Portuguesa”, 
Revista Oceanos – nº 41, Lisboa, 2000, p. 73. 
471 PESSÔA, José. “Em tudo semelhante em nada parecido: modelos e modos de urbanização na América Portuguesa”, 
Revista Oceanos – nº 41, Lisboa, 2000, p. 74.
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“Quanto ao material desta casa, esta aynda por acabar todo o começado, ate huma casa que 

deixou la principiada o Padre Inacio d’Azevedo [Padre Visitador] para que, entretanto, se 

recebesse nesta os Padres, esta cuberta de telha [palavra ilegível] de carpinteiro [palavra 

ilegível] não he acabada. Ate agora estamos aynda recolhidos em huma casinha que sendo 

do tamanho de dous cobicollos, e nella cabemos com tudo o que temos”472.

Posteriormente, esse primeiro abrigo era substituído pela igreja construída em 

taipa-de-pilão, a que sucederia a igreja definitiva, em pedra e cal que, como escreve 

o Padre Manoel da Nóbrega em 1552, em carta que remete para Portugal, deveria 

“ficar para enquanto o mundo durasse”473. Construída a igreja definitiva, e enquanto 

não davam início ao edifício da residência, acrescentavam-lhe “algunos aposentos 

para estar mejor acomodados”474, os quais, normalmente, ficavam anexos à capela-

mor; nesses aposentos passavam os missionários a residir até que a primeira ala da 

residência – perpendicular à entrada principal da igreja – ficasse concluída; construída 

a segunda ala da residência – perpendicular à capela-mor – esses aposentos eram 

integrados na residência, passando a funcionar como sacristia. 

Similar a um convento, ou colégio na sede da capitania, ainda que necessariamente 

mais elementar, a residência era composta por três alas, formando com a igreja uma 

construção em quadra. A cada ala correspondia um uso específico: no sobrado, na 

ala contígua à entrada da igreja, os cubículos e, nas outras duas, a escola de ensino 

elementar; no piso térreo, e nas duas alas perpendiculares à igreja, as oficinas, enquanto 

o refeitório ocupava a ala paralela, à semelhança de um refeitório conventual475. 

Nas oficinas, os Jesuítas instruíam os indígenas nas pequenas indústrias e artes 

artesanais formando pedreiros, canteiros, ferreiros, serralheiros, carpinteiros, 

ceramistas, oleiros, etc., conforme carta do Padre Luís da Grã, datada de 27 de 

Dezembro de 1553, enviada ao Padre Geral Inácio de Loyola: “Destes moços, pus a 

aprender ofícios quatro ou cinco e isto se há-de fazer com outros”476. Esses ofícios 

472 ARSI – “Carta do Padre Gonçalo Oliveira (?) por comissão do Padre Manuel da Nóbrega, para o Padre Geral, em 
Roma, de São Sebastião do Rio de Janeiro, 21de Maio de 1570”, Brasiliae 15, fls 203-203v.
473  NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, de 1552, enviada da Bahia ao Padre Simão Rodrigues, 
em Portugal”, In Cartas do Brasil (1549–1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, p. 137.
474 ARSI – “Carta não assinada datada de 1562”, Brasiliae 12, fl. 12v.
475 Sobre este assunto veja-se, MARTINS, Fausto Sanches. A Arquitectura dos Primeiros Colégios Jesuítas de Portugal: 1542–
1759, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 1994. 
476  LEITE, Serafim. “Carta do Padre Luiz da Grã ao Padre Inácio de Loyola, da Baía a 27 de Dezembro de 1553”, In 
Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, p. 166.
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foram desenvolvidos e exercidos pelos missionários logo à chegada ao Brasil, conforme 

revela carta do Padre Manoel da Nóbrega de 1549 enviada da Bahia para o Padre 

Simão Rodrigues, em Portugal: “António Pires pede a Vossa Reverendissima alguma 

ferramenta de carpinteiro, porque elle é nosso official de tudo; Vicente Rodrigues, 

porque é ermitão, pede muitas sementes”477. Com efeito, cada missionário procurava 

escolher o ofício que melhor se ajustasse ao seu perfil, conforme demonstra carta do 

Irmão Vicente Rodrigues de 17 de Maio de 1552 enviada da Bahia para Coimbra.

“El P.e Paiva se exercita en carpintear y hazer tapias, con todo el cuidado de casa; el P.e 

Salvador Rodriguez en las Aldeas ensennando el gentil y visitando las roças, que es el 

mantenimiento de los ninnos que determinamos de tener; el P.e Navarro tenía cargo de los 

ninnos, assí para los doctrinar en lo spiritual como en leer y escrevir y en las oraciones de la 

lengua, […], con los quales sale muchas veces por las Aldeas de los Indios praedicándoles”478.

De acordo com o Padre Simão de Vasconcelos o terem aprendido e desenvolvido 

diversos ofícios, nomeadamente de carpintaria, ferraria, tecelagem entre outros, 

deveu-se a uma necessidade prática e de auto-suficiência.

“Huma difficuldade se offerecia: que pera sustentar tanta gente, era grande a pobreza da Casa, 

e ainda da terra: nem erào bastantes as esmolas, que de porta em porta pediào. Pera remedio 

d’està necessidade acudirào os Irmàos com suas tracas: inventàrào officios mechanicos, com 

que pudessem ajudar. O Irmào Diogo Jacome levantou munti torno de pé, sem mais noticia 

do officio, que a que lhe deu a engenhosa caridade; e no tempo escuso das mais occupacóes, 

fazia coròas, e rosarios de pào, que repartia por devotos, e cediào tambem em proveito da 

Casa. Outros Irmàos aprendiào a fazer alpargatàs (porque entào erào mui poucos os capatos) 

que repartiào por alguns dos homens ordinarios, e de que usavào pera caminhos asperos. 

o modo de as fazer era este: hiào ao campo, traziào certos cardos, ou caragoatàs bravos, 

lancavam-nos na agoa por 15 ou 20 dias, até que apodreciào: d’estes tiràvào estrigas grandes, 

comò de linho, e mais rijas que linho, e dellas faeiào as dittas alpargatàs que erào seus 

capatos. Outro se fez officiai de carpintaria, sem que nunqua aprendesse, com tal habilidade, 

que fez por suas màos muitas casas, e Igrejas nossas em S. Vicente, e depois no Rio de 

Janeiro, sendo jà Sacerdote. O Irmào Matheus Nogueira, que com o Padre Leonardo viera 

do Espírito santo, usava tambem do officio que nò seculo tinha de terreiro, fazendo anzoes, 

477  NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega de 1549, da Bahia, ao Padre Mestre Simão Rodrigues, 
em Portugal”, In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, p. 60.
478 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão Vicente Rodrigues aos Padres e Irmãos de Coimbra, da Baía a 17 de Maio de 1552”, 
In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, SP, 1954. p. 311.
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cunhas, facas, e o mais genero de ferramenta, com que acudia grandemente ao sustento 

dos meninos, e casa. E d’este tempo ficou introduzido, trabalharem os Irmàos em alguns 

officios mecanicos, e proveitosos à communidade, por razào da graade pobreza, em que 

entào viviào. Nem deve parecer cousa nova, e muito menos indecente, que Religiosos se 

occupem em officios semelhantes”479.

Essa mão-de-obra indígena especializada era fundamental para a manutenção quer 

da própria aldeia jesuíta, quer para os outros assentamentos da Companhia de Jesus, 

já que esta circulava internamente dentro do sistema de assentamentos, no sentido de 

suprir todas as necessidades. Pela qualidade, essa mão-de-obra era também requerida 

para os serviços e obras públicas das capitanias se o Governador assim o entendesse, 

conforme documento régio – Decreto de Sua Majestade – publicado em 1606.

“E em quanto nas dittas povoações estiverem, os dittos Religiosos da Companhia os terão 

a seu cargo assi no que convem ao espiritual da Doutrina Christã, como para que quando 

forem necessários para meu serviço [Rei] os apresentem ao Governador, ou Capitão geral”480. 

De acordo com carta do Padre Visitador Inácio de Azevedo, datada de 1566, e 

carta annua datada de 1640, sabe-se que as populações indígenas residentes nas aldeias 

jesuítas eram também requeridas para as guerras, sempre que o Governador o 

ordenasse.

“[N]ão vão os nossos [ Jesuítas] as guerras sem ordem do Governador. Poderão yr quando o 

Governador se achasse em qualquer Capitania, e fosse elle mesmo que pedisse que fossem 

[…] ajudalos”481.

“[P]or acodirem logo com toda a pressa os padres que estavão nas aldeas trazendo consigo 

todos os Indios que podião servir para a guerra, assistindo nos postos de mais perigo e 

animando a todos a defender valorosamente a Ley, a Patria, a honra do nome português”482. 

479 VASCONCELOS, Simão de. Livro Primeiro da Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, Editor: A. J. Fernandes 
Lopes, Lisboa, [1662] 1865, fl. 44.
480 BNP – “Decreto de Sua Magestade. Foy publicada na Chancellaria a ley de sua Magestade, escrita pelo escrivão 
Gaspar Maldonado perante os oficiais da ditta Chancelaria”, Pombalina 474, fl. 3.
481 ARSI – “Carta do Padre Visitador Inácio de Azevedo, do Brasil em 1566”, Brasiliae 2, fl. 139v.
482 ARSI – “Carta annua de 1640”, Brasiliae 8-2, fl. 583.
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Nas aldeias jesuítas, as habitações das populações indígenas distribuíam-se em redor 

do terreiro, espaço agregador e relacional, como que reminiscente da ‘ocára’ (terreiro) 

nas ‘tabas’ (aldeias). Contudo, e ao contrário do que ocorria com as ‘ocas’ (cabanas/

casas) comunitárias, aqui vão ser individuais, ainda que compostas igualmente por 

apenas um piso, com materiais precários – “madeira e palha ou em taipa-de-mão e 

palha”483 – e sistema construtivo muito elementar. .

De início, em cada aldeia jesuíta residiam apenas um padre e um irmão, o primeiro 

como superior, com cerca de 40 anos, competindo ao segundo, com metade da idade, 

aprender a língua indígena – o tupi – fundamental para o sucesso da conversão, 

conforme descrito em carta jesuíta, não assinada, datada de 1549: “[F]orão também 

os ditos Padres aprendendo a lingoa do gentio para que sua conversão tivesse milhor 

efeito”484. E, com efeito, em 1551 o Padre Manoel da Nóbrega em carta enviada ao 

Padre Simão Rodrigues, em Coimbra, lamentava o facto de terem “todos mucha 

falta en carecer de la lengua y no saber declarar a los índios lo que queremos por 

falta de interpretes que se lo sepan como desseamos explicar y dezir”485. Também em 

carta datada de 20 de Maio de 1653, remetida do Maranhão para Rei D. João IV, o 

Padre António Vieira referia a necessidade e a importância, para a “administração dos 

sacramentos”, de os missionários “estudarem e saberem” a língua indígena.

“[A] perdição das almas, [é] a falta de Curas, e Sacerdotes, e principalmente Religiosos, que 

tenhão por instituto estudar, e saber a lingoa; porque sem ella, aproveitão pouco os Curas, e 

só os que a sabem lhes podem administrar os Sacramentos como convem”486. 

A 15 de Janeiro de 1579 o Padre Geral enviava carta ao Padre Provincial na qual 

determinava e “encomiend[ava] muy especialmente [que para as aldeias principais das 

povoações] no se enbi[assem] nellas Novicio, sino que fuese muy necessário y siendo 

483 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Provincial de Portugal, Bahia 1552”, In 
Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886 p. 97.
484 ARSI – “Carta não assinada, datada de 1549”, Brasiliae 15, fl. 1.
485 BNP – “Carta del Padre Manoel da Nóbrega, de la capitania de Pernambuco”, In Copia de umas cartas embiadas del 
Brasil por el padre Nóbrega pela Companhia de Jesus: y outros padres que estan debarjo de su obediencia: a padre maestre Simon de la dicha 
Compañia en Portugal y a los padres y hermanos de Jesus de Coimbra. Año de M.D.L.I. (1551). RES 842 1-4 P, fl. Aiiij.
486 BACL – “Carta que o Padre Antonio Vieira para El-Rei Dom João Quarto, sobre as necessidades espirituais do Estado 
do Maranhão, 20 de Mayo de 1653”, In Várias obras do Padre António Vieira, Tomo VII, Cód. 446, fl. 23.
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personas de mucha confiança”487. A 19 de Agosto do mesmo ano o mesmo Padre 

Geral remetia nova carta ao Padre Provincial a recomendar.

“Facilite om la diligencia que pudiere el estúdio, de la lengua de la tierra pues e medio tan 

importante para lo que la compañia pretende ay hazer en servicio de Dios y conversión de 

las animas”488. 

A 21 de Março de 1588, nova carta era enviada do Padre Geral para o Padre 

Provincial, agora Marçal Belliarte, a solicitar aos Jesuítas que “se appliqu[assem] de 

propósito al estúdio de la lengua de la tierra pues que sin saberla no se pued[ia] hazer 

el fructo que se desea[va]”489. E finalizava sugerindo ao Padre Provincial que “v[isse] 

los médios que para esso se pued[ia] tomar”490. O conhecimento da língua local era de 

tal modo importante que a 3 de Dezembro de 1587, o Padre Geral Cláudio Acquaviva 

remetia carta ao Padre Visitador Cristóvão de Gouveia a recomendar que nenhum 

missionário fosse “promovido ao sacerdócio” se não soubesse “a língua da terra”.

 “Se embio a V. R. para que ninguno de los nuestros sea promovido al Sacerdocio, ni aun a 

mas altos estudios si primero no supiere la lengua de la tierra pues no solamiente depende 

de esto la salud de muchas almas, mas tambien la edificación que ellos deven dar a las mas 

províncias por que entendiendose por aca el fructo que de sus trabajos se coge se consuelan, 

y toman animo los subiectos para venir tambien en su aiuda como se vee en la mission del 

Japon […], y lo mismo fue de esta provincia en que mas hervor, y zelo de la conversion en 

ella”491. 

Porém, e provavelmente porque muitos se ‘perderam’ aderindo ao modo de 

vida dos indígenas gentios, em 1586, o Padre Geral determinava a permanência de 

quatro missionários por aldeia-cabeça, dois padres e dois irmãos, exigindo ainda o 

conhecimento da língua indígena.

487 ARSI – “Carta do Padre Geral Mercuriano para o Padre Provincial Joseph de Anchieta a 15 de Enero de 1579”, 
Brasiliae 2, fl. 46. 
488 ARSI – “Carta do Padre General Mercuriano para el Padre Provincial Joseph de Anchieta de 19 de Agosto de 1579”, 
Brasiliae 2, fl. 46v-47. 
489 ARSI – “Carta do Padre General para el Provincial Marçal Belliarte de 21 de Março de 1588”, Brasiliae 2, fl. 57v.
490 ARSI – “Carta do Padre General para el Provincial Marçal Belliarte de 21 de Março de 1588”, Brasiliae 2, fl. 57v.
491 ARSI – “Carta do Padre General Claudio Acquaviva para el Padre Christoval de Govea Visitador de 3 de Deziembre 
de 1587”, Brasiliae 2, fl. 55. 
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“[E]n cada una de las Aldeas esten quatro enquanto fuere possible, y procurese que los dos 

dellos sean Sacerdotes. […] y procurese com toda diligencia que todos los nuestros hablen la 

lengua, principalmente los que se embien a las aldeas”492. 

No entanto, devido aos parcos recursos humanos, inviabilizando a residência 

permanente de quatro missionários em todos os assentamentos-cabeça, entre a sua 

manutenção ou abolição, a 30 de Junho de 1598, em carta enviada ao Padre Provincial 

Pero Rodrigues, Cláudio Acquaviva determina que as povoações que não os pudessem 

ter passassem a ser de visitação.

 “Acerca das Aldeias encarecidamente ordeno sem dilação alguma se excecutem três 

cousas, que em modo, nem tempo algum esercião menos de 4 Religiosos, e não podendo 

ser, se deixem de todo as que não poderá ter este numero, e estas se visitem com missões 

ordenadas”493.

Emanada da administração central, a medida é, porém, refutada pelos Jesuítas no 

Brasil, insistindo estes na importância das povoações e na permanência constante dos 

missionários, tanto para sua conservação como para conversão de gentios, conforme 

revela carta datada de 20 de Setembro de 1600, da autoria do Padre Provincial Pero 

Rodrigues, enviada da Bahia para Roma.

 “Nesta tratarei somente acerca da ordem que V. P. mandou para as Aldeias, e que os nossos 

residem […] procurando deixar sempre dous sacerdotes com hum irmão. Dirá V. P. que 

deverá largar logo as Aldeas que não podia prover com 4. Respondo. Não me atreverei a isto. 

Se posso lembrar a V. P. as cousas seguintes. 1º faremos nisto contra a palavra que demos 

no sertão a estes Indios de estar com elles, e contra a vontade del Rey, e dos capitães que 

no los entregarão para os ensinarmos, e conservarmos. 2º será isto largar a conversão do 

gentio do Brasil. Sobre a qual estão fundadas as rendas (?) dos colégios, e não sobre estudos 

[…]. 4. Sostentar estas Aldeas por visita não he possível porque […] quando la vão os padres 

achão crianças mortas sem baptismo, adultos sem confissão, e sem os [palavra ilegível] de 

doutrina”494.

492 ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Provincia del Brasil de algunas cosas que el Padre Christoval de 
gouvea Visitador ordeno en ella el año de 1586”, Brasiliae 2, fl. 145v.
493 ARSI – “Carta do Padre General Cláudio Aquaviva para o Padre Provincial Pero Rodriguez de 30 de Junho de 1598”, 
Brasiliae 2, fl. 131.
494 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues para o Geral Cláudio Acquaviva, do Collegio da Baya, 20 de Setembro de 
1600,”, Brasiliae 3-1, fls. 194-194v.
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Volta assim a entrar em vigor a directiva do Padre Geral de permanência constante 

de apenas dois missionários: um padre e um irmão – se possível, três ou quatro. 

A consequência directa foi a passagem de algumas aldeias-cabeça de residência 

permanente a pendular, isto é, de missão a visitação, como foi o caso, por exemplo, 

da Aldeia de Guarapari, subordinada à Aldeia de Reritiba, ou da Aldeia de São João, 

subordinada à Aldeia dos Reis Magos (todas aldeias do Espírito Santo). 

O mesmo Padre Geral determina ainda que os missionários visitassem “las casas 

de los Indios una vez en la semana, o mas si fuere necessário495, isto por um lado. 

Por outro lado,  que os missionários residentes nas aldeias se “muden a sus tempos 

de las capitanias o residencias donde estan, proveyendo de otros sus lugares”496. Estas 

directivas tinham como finalidade impedir o vínculo territorial, que poderia resultar 

na “gestão de paróquias, de que os Jesuítas não estavam autorizados”497. Em 1586, em 

carta datada de 20 de Fevereiro enviada ao Padre Provincial Marçal Belliarte, Cláudio 

Acquaviva insistia no cumprimento e manutenção da directiva.

“De alla nos avisan que se tiene per grande inconveniente y aca tambien nos lo parece el 

estar mucho tiempo sin mudarse los superiores de las residências en las aldeas, porque nos 

[palavra ilegível] fue sem estarse 12-15 y aun mas anos sin que los muden encargase a V. R. 

para que en quanto lo suffriere la falta de los subiectos, procure acudir al remedio de esto”498.

Nesse mesmo ano, surge ainda nova directiva a determinar que:

“los Superiores de los collegios donde uviere Aldeas deve[sse]m de ir por lo menos una vez 

en el año a visitarlas y procur[ar que fossem] proveidos loa Padres y hermanos que en ellas 

resid[issem] com todas las aiudas”499. 

Consequência directa dessa directiva surge, ainda nesse ano, o cargo de 

Superintendente. O Padre que desempenhava essa função residia normalmente no 

495 ARSI – “Carta del Pe. General Cláudio Acquaviva para el Pe. Vis. Christoval de Govea, 10 Agosto 1585”, Brasiliae 2, 
fl. 2. 
496 ARSI – “Carta del Pe. General Cláudio Acquaviva para el Pe. Vis. Christoval de Govea, 10 Agosto 1585”, Brasiliae 2, 
fl. 2. 
497 Conversa com a Professora Doutora Cristina Osswald, 27 Julho 2018, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
498 ARSI – “Carta del Pe. General para el Pe. Prov. Marçal Belliarte, en Brazil, de 20 de Febrero de 1589”, Brasiliae 2, fl. 
59v.
499 ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Provincia del Brasil de algunas cosas que el Padre Christoval de 
gouvea Visitador ordeno en ella el año de 1586”, Brasiliae 2, fl. 140v.
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colégio e tinha como função principal visitar todas as aldeias-cabeça da capitania. A 

esse Superintendente deviam os missionários residentes obedecer.

“Que aja hum superintendente das aldeas em cada collegio cujo officio seia este, não fazer mais 

que visitar de continuo as aldeias [aldeias indígenas de visita que compunham as povoações 

jesuítas] e residências [aldeias-cabeça das povoações jesuítas], andando em perpetua visita 

olhando assi o que toca aos nossos, como a conversão e conservação dos índios, vendo como 

se guardão as Regras e disciplina Religiosa. A este serão sojeitos os superiores das aldeias 

e residencias em tudo, como a seus imediatos superiores, mas não nos podem mudar sem 

ordem do Provincial, tirando em caso de urgente; aos mais súbditos poderá mudar assi pera 

outras Residencias; como para o Collegio e pedir outros para seu lugar”500.

Para além do Superintendente, havia ainda o cargo de Visitador, que de Portugal se 

deslocava ao Brasil para visitar todos os assentamentos da Companhia, no sentido de 

ver cumpridas, sobretudo, as Constituições e directivas do Padre Geral respeitantes 

às edificações, bem como auxiliar os missionários nas dúvidas que tivessem sobre o 

modo de proceder.

“Y porque es de creer que el Padre Inacio d’Azevedo [ilegível] y perfeita enformacion de 

tudo lo de aqua y cada dia le estamos esperando com muy grandes deseos a su venida me 

[ilegível] sperando que el com la consulta que [palavra ilegível] com V. P. traya resolucion a 

algunas nuevas dudas para que [palavra ilegível] ensendida la voluntad de V. P.”501.

Posição estratégica no território/costa

“As igrejas datam do século XVI são testemunhos do primeiro momento de colonização 

do Brasil […]. Aos jesuítas ligados à Coroa portuguesa foi passada a responsabilidade da 

ocupação definitiva do litoral brasileiro. […] Os assentamentos jesuíticos do litoral eram 

implantados em locais estrategicamente escolhidos, sempre que possível sobre elevações 

que lhes permitissem uma boa observação defensiva [...] de destaque e poder. Além disso, 

os assentamentos deveriam estar bastante próximos de agrupamentos indígenas a ser 

catequizados e próximos à foz de rios, o que facilitava os deslocamentos”502.

500 ARSI – “Carta do Pe. General Cláudio Acquaviva para o Pe. Prov. Pero Rodriguez, 30 Junho 1598”, Brasiliae 2, fl. 131.
501 ARSI – “Carta do Pe. Luís da Grãa, da Baya del Brasil a lo 15 de Junio de 1570, para el Padre Geral”, Brasiliae 15, fl. 
200v.
502 NAJJAR, Rosana. Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de três igrejas jesuíticas), 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Janeiro - Abril 2011. p. 72.
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Tendo a Companhia de Jesus estabelecido povoações ao longo de todo o litoral, não 

será difícil imaginar, em território tão vasto e pouco ocupado, uma costa pontuada 

pelos seus assentamentos e edifícios, uma imagem que, à época, traduzir-se-ia numa 

paisagem manifestamente jesuíta – uma paisagem onde a arquitectura da Companhia 

de Jesus se destacava no território como verdadeira ‘marca’ de ocupação, proveito e 

governo.

“[S]e alguma coisa pode fazer que os moradores não despovoem as capitanias, será estar ali 

aquelas casas. [...] servirá isto para quando em algum tempo aquilo se povoar”503.

“[H]averia estalagens de cristãos por toda a costa, assim para os caminhantes da terra como 

para os do mar. Este parece tão bem o melhor meio para se a terra povoar”504.

“[N]ão havia outros mosteiros na costa, senão os da Companhia [...]”505.

Pode-se afirmar que os assentamentos jesuítas não foram apenas núcleos de 

evangelização e educação de populações indígenas, centros de produção e de ofícios, 

mas que estiveram também eles incluídos na defesa costeira, ainda que sob o seu aspecto 

religioso e, portanto, pacífico e inofensivo, constituindo efectivas fortificações, do 

espiritual e do temporal. Assim, uma arquitectura que, sob uma aparência religiosa, 

desempenha funções de carácter defensivo, como de facto parece querer demonstrar 

a documentação epistolar da época. 

503 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Miguel de Torres, Provincial de Portugal, da Baía, a 
2 de Setembro de 1557”, Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 
1940, p. 70.
504 LEITE, Serafim. “Apontamento de coisas do Brasil do Padre Manoel da Nóbrega, da Baía, a 8 de Maio de 1558”, Novas 
Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, p. 78.
505 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António da Rocha ao Padre Francisco de Borja, do Espírito Santo (Vitória), 18 de 
Junho de 1571”, Aspectos do Brasil em 1571 uma carta inédita do Padre António da Rocha, superior do Espírito Santo, Separata do 
vol. V das actas, Lisboa, 1961, p. 7.
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[30] Plantas de antigas aldeias 
jesuítas situadas na capitania 
da Bahia, 1794 (AHU).

Aquando da expulsão dos jesuítas do Brasil, todas estas 
aldeias foram sujeitas a reformas levadas a cabo pelo 
Marquês de Pombal que visavam sobretudo transformar as 
antigas aldeias jesuítas em vilas e lugares para populações 
portuguesas, ou de origem. No que diz respeito às 
populações indígenas que nelas habitavam, manter-se-iam, 
gozando de iguais direitos, privilégios e liberdades que 
os portugueses. De igual modo, as terras que pertenciam 
às aldeias – que vinham do período jesuíta - e que se 
destinavam às roças e currais, manter-se-iam na posse das 
populações indígenas, conforme referido no Directório dos 
índios redigido à época. Porém, na prática, esta situação 
gerou alguns conflitos entre os moradores portugueses e as 
populações indígenas devido à escassez de terras devolutas 
próximas à antiga aldeia.
As plantas demonstram com clareza a organização, talvez 
mais frequente, das aldeias de residência jesuítas no Brasil: 
o conjunto arquitectónico jesuíta – igreja e residência – 
presididos por um terreiro, em torno do qual se agregavam 
as habitações dos indígenas.  

[31] Planta da antiga aldeia 
de missão jesuíta de São 
João Baptista, s/d. A aldeia 
jesuíta foi fundada em 1697 
e fazia parte dos Sete Povos 
das Missões, actualmente 
território do Brasil (Rio 
Grande do Sul). Hoje, pouco 
resta do conjunto e o que 
existe encontra-se em ruína 
(IPHAN-RGS).
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“A Capitania do Spirito Sancto esta sincoenta legoas de Porto Seguro […]. [T]

em hum engenho somente, tirase delle o milhor assucre que ha en todo Brasil. 

Ha nella muito algodão e pao do brasil. Pode ter ate cento e oitenta vezinhos. 

Ha dentro da povoação hum mosteiro de padres da Companhia de Jesus […]. Os 

moradores desta Costa do Brasil todos tem terras de sesmaria dadas e repartidas 

pellos capitães da terra, e a primeira cousa que pretendem alcansar, são escravos 

pera lhes fazerem e grangearem suas Roças e fazendas [...]. E se estes indios não 

forão tam fogitivos e mudaveis, não tenera comparação a riqueza do Brasil. As 

fazendas donde se consige mais porveito são assucres, algodões e pao do brasil, 

com isto fazem pagamento aos mercadores que deste Reino lhes levão fazenda 

porque o dinheiro he pouco na terra, e assi vendem e trocam huma mercadoria por 

outra em seu justo preço”. BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a 

informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de Magalhães Gândavo 

(1540-1580)”, COD. 552, fl. 13-13v.

“No estado temporal esta bem o Collegio, porque de hum Engenho de açucar que 

tem, e muitos currais pode tirar passante de 15000 crusados em cada hum anno. 

Não tem dividas de consideração, porque as que avia os anos atrasados estam 

pagas todas, e tem ajudado este Collegio no pagar parte das dividas dos outros 

da Provincia; e agora de presente mando ao Reino grande quantidade de açucar 

embarcados em huma frota que neste mes parte, que são passante de 5000@; 

e devem de importar em Lisboa 20000 cruzados. A mor parte deste dinheiro 

é para se pagarem as dividas dos outros Collegios que se devem em Portugal 

a seculares, e aos nossos R. P. daquela Provincia e mando tanta quantidade de 

fazenda para este efeito mais do que [palavra ilegível] mandou, por ter desejos 

[palavra ilegível], que as dívidas desta Provincia se acabem, por dellas resultarem 

grandes inconvenientes [palavra ilegível] R. P. Geral, antecessor de V. P. foram 

bem notórios”. ARSI – “Carta do Padre Simão de Vasconcellos para o Geral, Rio 

de Janeiro, 5 de Julho de 1646”, Brasiliae 3-1, fls. 248-248v.
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“AS FAZENDAS DONDE SE CONSIGUE MAIS PROVEITO SÃO 

ASSUCRES”506 

O plantio de cana-de-açúcar e a introdução da produção açucareira teve o seu 

primeiro ensaio na primeira metade do século XV nos arquipélagos da Madeira e dos 

Açores.507 No Brasil, a cana sacarina foi introduzida em 1532 – aquando da divisão 

do território em capitanias – primeiro em São Vicente, espalhando-se depois para 

as outras capitanias508. A partir dessa altura o termo engenho passa a significar tanto a 

casa grande, do senhor do engenho, como toda a estrutura relacionada com a produção 

de açúcar – o engenho propriamente dito, a plantação da cana, os armazéns, as 

senzalas, as zonas de pasto para os animais e as zonas de floresta de onde se extraia 

a madeira. Aquando do aparecimento das fazendas – que era o termo geral para 

definir propriedade rural – o engenho passa a ser também denominado de fazenda-

de-açúcar, ou genericamente de fazenda, pelo facto de poder ser, simultaneamente, 

propriedade rural e estrutura produtora de açúcar. 

Até à segunda metade de Quinhentos, a capitania do Espírito Santo era detentora 

de “hum engenho somente” produzindo-se nele, no entanto, “o milhor assucre 

que há en todo Brasil”509, conforme descrito por Pero de Magalhães Gândavo. De 

acordo com a mesma fonte, sabe-se ainda que havia na capitania “muito algodão e 

pao do brasil”510 e que a Vila do Espírito Santo era composta por “cento e oitenta 

vezinhos”511. Com o alvorecer do século XVII, Pernambuco e a Bahia assumiam a 

dianteira na produção sacarina, exportando açúcar não só para o Portugal, como para 

as outras capitanias.

 

506 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo (1540-1580)”, COD. 552, fls. 13-13v.
507 CARITA, Rui & CARITA, Helder. “Modelos, instituições e personagens. A urbanização do espaço atlântico nos 
séculos XV e XVI”, Revista Oceanos - nº 41, Lisboa, 2000, p. 175.
508 REIS-FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil (1500-1720), Livraria Pioneira 
Editora, São Paulo, 1968.
509 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo (1540-1580)”, COD. 552, fls. 13-13v.
510 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo (1540-1580)”, COD. 552, fls. 13-13v.
511 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo (1540-1580)”, COD. 552, fls. 13-13v.
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Com a chegada do Governador-Geral e dos Jesuítas, desembarcam também 

escravos de origem Africana. Os escravos foram requeridos à Coroa pelos ‘senhores 

do engenho’ pela necessidade que tinham de mão-de-obra capaz de sustentar a 

plantação da cana-sacarina. 

Em finais de Quinhentos, quando os portugueses não ultrapassavam os 30.855, os 

escravos negros atingiam já os 42.250, superando em muito em número a população 

livre512. No entanto, o ciclo do açúcar fica estabelecido somente durante o governo 

de Mem de Sá (1558-1572). Este estabelece o sistema de sesmarias, que determinava 

o fornecimento de terras aos moradores das capitanias para que nelas plantassem a 

cana sacarina e assim produzissem açúcar, conforme descrito por Pero de Magalhães 

Gândavo: “os moradores desta Costa do Brasil todos tem terras de sesmaria dadas 

e repartidas pellos capitães da terra, e a primeira cousa que pretendem alcansar, são 

escravos”513. Assim, em 1570, o Brasil era já detentor de cerca de cem plantações, 

representando o açúcar quase 75% da sua exportação514. Esta situação não só se 

manteve, como foi gradualmente progredindo até ao final do século, devido a uma 

combinação de factores que impulsionaram o seu crescimento, nomeadamente: o 

preço elevado do açúcar no mercado europeu; o aumento do seu consumo nesse 

mesmo mercado; como ainda o monopólio de Portugal que mantinha uma pressão 

constante sobre as capitanias produtoras de açúcar. Dentro deste contexto, a indústria 

do açúcar torna-se na actividade mais importante e na “principal fonte de receita 

tanto do país, como da Coroa”515. O açúcar vai ser inclusive utilizado como moeda 

nas transacções comerciais, conforme descrito por Magalhães Gândavo.

“As fazendas donde se consige mais porveito são assucres, […] com isto fazem pagamento 

aos mercadores […] porque o dinheiro he pouco na terra, e assi vendem e trocam huma 

mercadoria por outra”516. 

512 THOMAZ, Luís Filipe F. R. “Preservar o património português além-mar. Portugueses e a salvaguarda do património 
edificado português no mundo”. (Prefácio) Caleidoscópio, Coimbra, 2016, s/p.
513 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo (1540-1580)”, COD. 552, fls. 13-13v.
514 PIRES, Fernando Tasso Fragoso. Fazendas. The great houses and plantations of brazil, Abbeville Press, London, 1995,72.
515 BOXER, Charles. O Império Marítimo Português 1415-1825, Edições 70, [1969] 1992, Lisboa, p. 159.
516 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo (1540-1580)”, COD. 552, fls. 13-13v.
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A casa grande do ‘senhor do engenho’ reflectia a importância e prosperidade dessa 

sociedade agrícola, conforme relatos do Padre Fernão Cardim e de Gabriel de Sousa.

“A Bahia cidade d’ EI Rei, […] tem 36 engenhos, nelles se faz o melhor assucar de toda a 

costa […] ; terá a cidade com seu termo passante de três mil visinhos portuguezes, oito mil 

indios christãos, e três ou quatro mil escravos dé Guiné […]. O padre Quiricio Caxa e eu 

pregamos algumas vezes ein as ermidas, que quasi todos ós senhores de engenhos tem em 

suas fazendas [...] [O]s engenhos cada um deles é uma machina e fabrica incrível [...]. Em 

cada um delles, de ordinario ha seis, oito e mais fogos de brancos, e ao menos sessenta 

escravos, que se requerem para o serviço ordinário; mas os mais delles tem cento, e duzentos 

escravos de Guiné e da terra.517

“Entrando por este esteiro [de Matoim, capitania da Bahia], pondo os olhos na terra firme, 

tem uma formosa vista de três engenhos de açúcar, e outras muitas fazendas mui formosas 

da vista do mar [...]. [E] descendo uma légua [ca. 6,6 Km] […] está uma ribeira […] na 

qual […] está um soberbo engenho de água, com grandes edifícios de casas de purgar e 

de vivenda, e uma igreja de São Jerônimo, tudo de pedra e cal […]. [V]irando sobre a mão 

direita, vai a terra fabricada com fazendas e canaviais dali a meia légua [ca. 3,3 Km], onde 

está outro engenho […] de duas moendas que lavram com bois, o qual tem grandes edifícios, 

assim do engenho como de casas de purgar, de vivenda e de outras oficinas e tem uma 

formosa igreja de Nossa Senhora da Piedade, […] a qual fazenda mostra tanto aparato da 

vista do mar que parece uma vila. E indo correndo a ribeira […] deste engenho a meia légua, 

está tudo povoado de fazendas”.518

A partir da segunda metade do século XVI, e durante o século seguinte, os 

engenhos foram implantados fora dos limites das vilas portuguesas, mas sempre 

próximos a rios navegáveis ligados à costa

“O engenho […] tem muitas terras pera canaviais, excelentes lenhas próprias e muito fáceis 

de levar por hum rio a norte”519.

“[O] Real engenho de Sergipe tem [...] serventia a per vários rios navegáveis”520. 

517 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Imprensa Nacional, Lisboa, [1583-85] 1817, pp. 
10-57.
518 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Typografia de João Inácio da Silva, Rio de Janeiro, [1587] 
1875, pp. 146-149.
519  ARSI – “Carta do Padre Belchior Pirez, de 11 de Fevereiro de 1610, ao Reverendo Padre da Companhia de Jesu em 
Roma”, Brasiliae 3-1, fl. 277. 
520 ANTT – “Lembrança da fazenda que o colégio de Santo Antão da Companhia tinha no Brasil e de seus rendimentos, 
1635”, Cartório dos Jesuítas, maço 13, nº 20, fl. 5.
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Em 1549, D. João III, através do Regimento do Governador Geral Tomé de Sousa, 

havia já determinado que os engenhos fossem estabelecidos junto à costa e na 

proximidade da vila das capitanias.

“Segue muito prejuízo de os engenhos e povoações deles se fazerem longe das vilas de que 

hão-de ser ajudados quando disso houver necessidade, ordenareis que daqui em diante se 

façam mais perto das ditas vilas”521. 

Um engenho de grande dimensão podia ter população em número muito superior 

ao das vilas das capitanias: “da cidade da Bahia adonde são mais os christãos que na 

mesma vivem retirados em suas fazendas com seus escravos, que na mesma cidade”522. 

Ao longo do século XVII a produção de açúcar continuou em forte crescimento.  

Porém, no século seguinte, o cenário modifica-se sobretudo devido à descoberta do 

ouro e dos diamantes em Minas Gerais, que atraem a atenção da Coroa. Durante 

o século XVIII, a economia do Brasil continua a crescer, porém, devido não já ao 

açúcar, mas às novas riquezas523. O Brasil continua a exportar açúcar para o Reino, no 

entanto, em quantidades muito pouco significativas.

Introdução dos Jesuítas nos negócios açucareiros

De acordo com as Constituições, a Companhia de Jesus não podia ser detentora de 

“bens temporais”524, devendo estar dependente de dotações régias, esmolas e da sua 

própria produção, conforme alvará de D. João III, de final de Quinhentos:

“que se dê a cada [jesuíta], cada mez, quatro panacus de mandioca, e um alqueire de arroz; 

e quando não houver arroz, um alqueire de milho da terra e um cruzado em dinheiro, isto 

por tempo de quatro anos”525. 

521 BNP – “Tratado da terra do brasil no que se contem a informação das cousas que ha nestas partes feita por Pero de 
Magalhães Gândavo (1540-1580)”, COD. 552, fls. 13-13v.
522 ARSI – “Carta sob a forma de petição, assinada por vários Padres, entre eles Inácio de Souza, Henrique Telles e 
Manoel de Barros, enviada ao Padre Geral”, Baya, a 15 de Maio de 1661”, Brasiliae 3-2, fl. 115.
523 SCHWARTZ, Stuart. De ouro a algodão: a economia brasileira no século XVIII, In “História da Expansão Portuguesa”, 
Volume III, direcção de Francisco Bethencourt & Kirti Chaudhuri, Lisboa, 1998, pp. 86-103.
524 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, da Baía, ao Padre Simão Rodrigues, em Lisboa, fins de Agosto 
de 1552”, In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São 
Paulo, 1954, p. 405.
525 LEITE, Serafim. “Alvará de D. João III Rei de Portugal para mantimento de 28 Padres e Irmãos do Brasil”, In 
Monumenta Brasiliae II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1957, p. 359.
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No entanto, sendo o Brasil um território vasto, obrigando à dispersão dos 

missionários, cedo as receitas se revelaram insuficientes, conforme revela carta de 

finais de Agosto de 1552 do Padre Manoel da Nóbrega enviada para o Padre Simão 

Rodrigues, em Lisboa: “As Casas não se podem ter sem bens temporais; e, sendo 

assi, á-de aver estes e outros escanda-los. Pera a Companhia se lançar de todo disto, 

não se podem sustentar estas casas”526. A carta parece assim indicar que Nóbrega 

cedo reconhece a necessidade de a Companhia possuir bens temporais, apesar de 

consciente do escândalo que isso iria causar, razão que o levava a pedir conselho ao 

Provincial de Portugal: “Agora veja V. R. e mande-nos o que façamos desta casa e das 

outras”527. 

Também em 1568, em carta de 15 de Março, remetida ao Padre Geral Francisco de 

Borja, o Padre Visitador Inácio de Azevedo insistia na dificuldade tida pelos Jesuítas 

para susterem a missão: “mui dificultoso sustentarse na Provincia tantas casas en que 

hazian residencia, siendo tan dispersos, para poder ser ajudados, y siendo tan pocos 

como san”528. A 15 de Setembro de 1601 nova carta era remetida ao Padre Geral, 

desta vez pelo Provincial, a acusar as dificuldades por que passavam os colégios: 

“muito aperto de divida estam os Collegios”529. Queixava-se o Provincial da falta de 

pagamento por parte dos oficiais da real fazenda – “cousa nos pagão os oficiais da real 

fazenda de S. M.de não ovendo cessar os gastos ordinários”530 – e justificava nessa falta 

de pagamento o facto de o Colégio da Bahia ter começado a gerar as suas próprias 

fontes de receita: “E assi foy necessário agora usar este Collegio de industria para se 

aiudar a sustentar”531. Com efeito, foi essa escassez de recursos que levou os Jesuítas, 

logo de início, a admitir poucos estudantes nas casas/colégios, conforme indica carta 

de 10 de Março de 1553, do Padre Pero Correia..

526 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Simão Rodrigues, Lisboa, fins de Agosto de 1552”, 
In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São Paulo, 1954, 
p. 405.
527 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Simão Rodrigues, Lisboa, fins de Agosto de 1552”, 
In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São Paulo, 1954, 
p. 405.
528 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Visitador Inácio de Azevedo ao Padre Geral Francisco de Borja, X Porto Seguro, 
15 de Março de 1568”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 454.
529 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral, Bahia, 15 de Setembro de 1601”, Brasiliae 8-1, fl. 28v.
530 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral, Bahia, 15 de Setembro de 1601”, Brasiliae 8-1, fl. 28v.
531 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral, Bahia, 15 de Setembro de 1601”, Brasiliae 8-1, fl. 28v.
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.“Lo más que podremos hazer por esta costa adelante […] será enseñar a los hijos algunos que 

podremos sustentar, que no pueden ser muchos, porque las casas son muy pobres”532. 

Já desde 1557 que o Padre Manoel da Nóbrega, em carta que remetia ao Padre 

Geral, mostrava-se favorável relativamente ao facto de Companhia de Jesus “aceitar 

del Rey terras e escravos para grangeria”533, apesar de na mesma reconhecer que, em 

carta anterior, havia estado em “conformação com o padre Luys da graã, [em] não os 

aver de aceitar”534. Pedia assim, assumida a nova posição, a Inácio de Loyola:

“mande dar huma boa dada de terras […] com alguns escravos de guine que faz mantimentos 

para as casas e criem criações e asy para andarem em hum barquo pescando e buscando o 

necessário seria muyto acertado”535. 

No sentido de reforçar o pedido acrescenta: “a mantença da casa he muy trabalhosa 

e quasi Miraculosa mormente se mantem nela tanta gente sem ter escravo que pesque, 

nem que traga agua e lenha e cousas semelhantes”536. É evidente que o desejo de 

Nóbrega em possuir terras não se ligava tanto à ideia de posse de bens, mas antes a 

uma necessidade concreta de gerar mantimentos básicos para a auto-suficiência da 

Companhia de Jesus.    

Em 1561, já com Diego Lainez como Geral, Nóbrega remetia nova carta a Roma 

a solicitar consentimento para envio de “asuquere, cada ano, para os Irmãos [de 

Portugal]”, por lhe parecer “que ate dous pares de caxas não aver escândalo, pois 

sabem todos que estam la muitas cassas em que há de aver enfermos”. E acrescentava, 

“ha moeda que na capitania corre não e se não asuquere e nelle nos pagãm”537. É 

provável que ao sugerir o envio de caixas de açúcar para os colégios do Reino como 

forma de pagamento das dívidas que tinham para com estes, Nóbrega ansiasse por 

uma oportunidade de produzir receita que auxiliasse a sustentar a missão. 

532 LEITE, Serafim. “Carta do Irmão Pero Correia ao Padre Simão Rodrigues, em Lisboa, de S. Vicente a 10 de Março 
de 1553”, In Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário de São Paulo, 1954, p. 447.
533 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Geral Inácio de Loyola, Bahia 1557”, Brasiliae 15, fl. 42v. 
534 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Geral Inácio de Loyola, Bahia 1557”, Brasiliae 15, fl. 42v. 
535 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Geral Inácio de Loyola, Bahia 1557”, Brasiliae 15, fl. 42v. 
536 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Geral Inácio de Loyola, Bahia 1557”, Brasiliae 15, fl. 42v. 
537 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Geral, 1561”, Brasiliae 15, fls. 114-114v.
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Indirectamente, estava também já a propor a entrada dos Jesuítas em transacções 

comerciais correntes. Mas estaria o Padre Geral Diego Lainez preparado para aceitar 

a introdução da Companhia de Jesus nos negócios temporais, em nome da própria 

missão? De que modo se conjugariam os negócios temporais com o voto de pobreza 

dos seus membros, e com a interdição de posse de bens próprios que Inácio de Loyola 

havia imposto através das Constituições? 

“[N]ão permitia uso de cousa alguma, como própria, por pequena que fosse, nem 

particular”538.

Ainda nesse ano Nóbrega remetia carta ao Padre Francisco Anriques, em Portugal, 

na qual sugeria: “o milhor dote que se pode ajuntar os collegios he criação de vaguas, 

porque na terra custa pouco crialas e multiplicam muito”539. Na mesma acrescentava 

que o Colégio de São Vicente, onde se encontrava, era detentor de “cem cabeças de 

sete ou oito que ouve, o collegio da baya tera outras tantas de seis novillas que la ha 

tomado das que el-rey mãodou”. Pedia assim, e por ser essa “a milhor fazenda sem 

trabalho que há, licença que toma a esmola del Rey em gado ellas multiplicam tamto 

que abastece ho collegio”. Por fim, referia que as vacas “dam carnes e couros e leite e 

queijos que sendo muitos poderão abastar a muita gente”540. 

Em 1562 o Padre Geral Diego Lainez enviava carta ao Padre Manoel da Nóbrega, 

a conceder aos Jesuítas autorização de envio de açúcar, ou outros bens, para o Reino, 

no sentido de que fossem utilizados como moeda de troca.

“[N]o se tiene por inconveniente que se embién a Portugal açúcares y otras cosas que tenéis, 

que sirven de moneda, para que com el valor dellas se compren las cosas de que tenéis 

necessidade, […] en esse Brasil”541. 

538 BNP – TELLEZ, Balthazar, S. J., 1596-1675, VORSTERMAN, Lucas, fl. 1924-1667, grav. met.; HURET, Gregoire, 
ca 1606-1670, grav. mel; CRAESBIICK, Paulo, 1605-1664, impr. LIVROS IV, Cap. XIV. “Chronica da Companhia de 
Jesu, na Provincia de Portugal; e do que fizeram, nas conquistas d`este Reyno, os Religiosos, que na mesma Provincia 
entraram, nos anos em que viveo S. Inácio de Loyola, nosso Fundador”, F. 3677 e 3678, fl. 67.
539 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Francisco Anriques, em Portugal, 11 de Junho de 1561”, 
Brasiliae 15, fls. 114-114v. 
540 ARSI – “Carta do Padre Manoel da Nóbrega para o Padre Francisco Anriques, em Portugal, 11 de Junho de 1561”, 
Brasiliae 15, fls. 114-114v.
541 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Diego Lainez enviada de Trento ao Padre Manoel da Nóbrega, 16 Dezembro 
1562”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 514-516.
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Em Janeiro de 1566, o Geral Francisco de Borja escrevia ao Padre Luís da Grã, 

escusando-se a dar opinião acerca da criação de gado bovino nas casas/colégios da 

Companhia, delegando essa responsabilidade no Padre Visitador542: “la difficuldad 

que ay en el modo de sostentarse los nuestros criando vacas, tratarse há com el 

Visitador”543. No entanto, desaprovava a plantação de cana pelos membros da 

Companhia: “Lo de las cañas de azúcar no paresce cosa conveniente”.  É provável 

que o pedido tivesse sido feito por Manoel da Nóbrega, no mesmo documento em que 

solicitava o envio de escravos, ao qual o Geral respondia: “Estudiarse há en Portugal 

la difficuldad de los esclavos y su rescate, y la resolución se les embiará al Brasil”544. 

A 30 de Janeiro de 1567, o mesmo Geral remetia carta ao Padre Visitador Inácio de 

Azevedo, a informar “lo tener crianças de vacas o otras semejantes granjerías, no 

convien ao Instituto, porque tien specie de negociación mercantil”. Informava que 

a decisão havia sido aprovada pela “Compañia en la Congregación [Geral]” e que as 

casas/colégios só poderiam criar gado bovino se fosse “para su comida, pero cosa que 

se a de crear para vender, como digo, no e a propósito, specialmente aora, que Su A. 

há dado el rediesmo para el mantenimiento necessário”545. Acerca da dizima do Rei, 

dizia: “desseo saber si se cobra, porque he tenido cuydado de la estrecheza que acá 

hemos estendido pasan ay los Padres y Hermanos”546. 

Porém, a 22 de Agosto de 1594, o Padre Geral, provavelmente movido pelos 

relatórios alarmantes das dívidas crescentes dos colégios do Brasil, bem como pelos 

sucessivos pedidos dos jesuítas acompanhados da informação de que os Carmelitas 

e os Beneditinos já estavam a produzir açúcar, concedia autorização ao Colégio da 

Bahia para plantar cana: “Lo de hacer canaveales, para remédio de sus necessidades 

542 O pedido que havia sido efectuado a 11 de Junho de 1561 pelo Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Francisco Anriques, 
em Portugal.
543 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja, ao Padre Luís da Grã, Roma, 10 de Janeiro de 1566”, In 
Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, pp. 291-292.
544 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja, ao Padre Luís da Grã, Roma, 10 de Janeiro de 1566”, In 
Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, pp. 291-292.
545 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja ao Padre Visitador Inácio de Azevedo no Brasil, Roma, 
30 de Janeiro de 1567”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 377.
546 Com efeito, o gado foi um dos produtos mais importantes no Brasil, devido às suas inúmeras possibilidades de 
aproveitamento. Além de abstecerem os colégios de carne, leite e derivados, também forneciam o couro e o sebo. De um 
modo geral a pecuária revela-se uma actividade importante, na medida em que acaba por complementar a produção de 
açúcar, pelo facto de os engenhos necessitarem de significativa quantidade de bois quer como alimento, quer como força 
motriz e meio de transporte (LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja ao Padre Visitador Inácio de 
Azevedo no Brasil, Roma, 30 de Janeiro de 1567”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis 
Iesu, Roma, 1960, p. 377).
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que es no repugna ni a constituiciones ni alta pobreza de lo Collegio”547. No entanto, 

pedia ao Provincial que o informasse acerca do modo como o faziam: “lo mire alla 

[…]; si por ventura hazen labrar a los naturales contra su voluntad, aunque sean 

pagados, convendra dexar essa labranca, e nos avise”548. 

Tem assim início a longa e estreita associação entre a Companhia de Jesus e a 

exportação da produção de acúcar do Brasil, apesar de algumas vozes se insurgirem 

contra, como foi o caso de Gabriel Soares de Sousa. Este abastado fazendeiro de 

origem portuguesa acusava a Companhia de Jesus de receber muitos cruzados a cada 

ano do Rei, apesar de as suas propriedades lhes renderem muito mais, bem como de 

receberem “do Rei muitos bens necessários, que trocavam por açúcar.

“[N]ão sei se è lícito levarem a El-Rei 4.500 cruzados cada ano, pois teem propriedades 

que, lhes rendem muito mais [...]. Teem muito de renda das suas terras; teem uma granja 

com muitos escravos de Guiné donde lhe vem todos os mantimentos em abastança; teem, 

das portas para dentro, hortaliça e fruta necessária; teem nos seus currais muita criação de 

porcos, carneiros e galinhas; e nas outras granjas teem pescadores de jangada que lhes dão 

o pescado necessário fresco; trazem um barco com sua rede a pescar, trazem uma barca que 

lhes acarreta lenha necessária pera casa e per seu forno de cal; teem 60 bois de carro com 

seus carros que servem a casa, 30 bois um dia e 30 outro; teem muita caça de alimária e 

aves que lhe caça o gentio das aldeias que governam; de maneira que não teem necessidade 

de coisas do reino, mais que do vestido, vinho, azeite, cera para os altares, farinha para as 

hóstias, e perfumes, de que são providos do reino a troco de courama e açúcar que mandam 

pera isso”549. 

Consentida a autorização, a 5 de Setembro de 1600, o Padre Inácio de Tholosa 

remetia carta ao Geral, a informar: “El Padre Provincial com sus consultores, har 

tratar si se arrendarão […] unas tierras do Collegio siete legoas da ciudad por mar 

para hazer, en ellas un ingenio”550. O objectivo era construir nas “muy buenas tierras, 

547 ARSI – “Carta del Padre General Cláudio Acquaviva para el Padre Provincial Pero Rodriguez, 22 de Agosto de 1594”, 
Brasiliae 2, fl. 89v. 
548 ARSI – “Carta del Padre General Cláudio Acquaviva para el Padre Provincial Pero Rodriguez, 22 de Agosto de 1594”, 
Brasiliae 2, fl. 89v.
549 BNRJ – “Capítulos que Gabriel Soares de Sousa deu em Madrid ao Sr. D. Cristóvam de Moura contra os padres da 
Companhia de Jesus que residem no Brasil com umas breves respostas destes mesmos padres que deles foram avisados 
por um seu parente a quem os ele mostrou”, [1587] 1942, Anais, p. 363. A primeira edição ocorre em 1941, pela Ethnos: 
Revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnologia. 
550  ARSI – “Carta do Padre Inácio Tholosa para o Geral Cláudio Acquaviva, de lo Collegio de la Baya a 5 de Setiembre 
de 1600”, Brasiliae 3-1, fls. 191-191v.
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[que] no esta[va]n aprovechadas”551 um engenho que pudessem arrendar a quem o 

desejasse. Apresentava como argumento: 

“pera este effecto ninguno quiere agoas ni tierras como afforadas porque la fabrica del 

ingenio es cosa grande, y gasta mucho dinero en hazerlo no quierem tomallo de otra manera 

[…] muchos piden ali tierras afforadas haziendose ingenio”552.

No entanto, Inácio de Tholosa não obtém resposta, razão que leva o Provincial Pêro 

Rodrigues nesse mesmo ano a remeter carta ao Geral, a informar: “o Collegio do Rio 

de Janeiro e Baya tem algumas legoas de terra muito boa pera fazer engenhos e plantar 

canas com que povoadores tem remedio de vida, e os Collegios mais alguma renda”553. 

À informação acrescentava: “chegando o Collegio da Baya he achado alguns homés 

de posse que fazen hum Engenho em humas terras [do colégio] algumas legoas”554. 

No final da carta dizia ter reunido “com consultores [a fim de saber] se tinha o 

provincial desta Provincia poder pera aforar hum pedaço de terra í pera Engenho”555, 

por não querer decidir sozinho. Acrescentava que o seu “dever foi a pareceres”556. 

Porém, que as opiniões se dividiram: “O P. Inácio Tolosa disse que si; outro P. que 

não, porque V. P. tinha tirado esse privilégio”557. Solicitava, assim, conselho ao Geral 

sobre o modo de proceder. A 3 de Junho de 1602, o Provincial remetia nova carta ao 

Geral a informar que em “duas legoas de terras deste Colégio [Rio de Janeiro] que 

estan devolutas sem nunca se aproveitar, sendo muito boas specialmente pa ingenhos 

d`açuquar com agoas, madeiras e lenhas han pedido alguns homes aos Padres para as 

aproveitarem”558. Tentava ainda persuadir o Geral dizendo que com o arrendamento 

551  ARSI – “Carta do Padre Inácio Tholosa para o Geral Cláudio Acquaviva, de lo Collegio de la Baya a 5 de Setiembre 
de 1600”, Brasiliae 3-1, fls. 191-191v.
552  ARSI – “Carta do Padre Inácio Tholosa para o Geral Cláudio Acquaviva, de lo Collegio de la Baya a 5 de Setiembre 
de 1600”, Brasiliae 3-1, fls. 191-191v.
553 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues, Provincial do Brasil para o Geral Cláudio Acquaviva, do Collegio da Baya a 
16 de Novembro de 1600”, Brasiliae 3-1, fl. 195. 
554 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues, Provincial do Brasil para o Geral Cláudio Acquaviva, do Collegio da Baya a 
16 de Novembro de 1600”, Brasiliae 3-1, fl. 195.
555 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues, Provincial do Brasil para o Geral Cláudio Acquaviva, do Collegio da Baya a 
16 de Novembro de 1600”, Brasiliae 3-1, fl. 195.
556 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues, Provincial do Brasil para o Geral Cláudio Acquaviva, do Collegio da Baya a 
16 de Novembro de 1600”, Brasiliae 3-1, fl. 195.
557 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues, Provincial do Brasil para o Geral Cláudio Acquaviva, do Collegio da Baya a 
16 de Novembro de 1600”, Brasiliae 3-1, fl. 195.
558 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral Cláudio Acquaviva, sob o título ‘Informação das agras e 
terras do Collegio do Rio de Janeiro para se fazerem ingenhos no anno de 1602’, do Rio de Janeiro 3º de Junho de 1602”, 
Brasiliae 8-1, fls. 10-10v. 
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das terras podia o colégio “acrescentar sua renda e a de sua Magestade”559. Concluia 

a carta não já a pedir conselho ao Geral, mas a informá-lo que os Jesuías haviam 

sido “do parecer que era bom o proveito do Collegio dare sua agoa para ingenho 

e terras necessárias a hum morador para canaveaes com obrigação […] de pagar de 

todo o açucar, que fize[sse] 4 arrobas de cada cento”560. A carta parece confirmar 

que no prazo de um ano a opinião que opunha jesuítas se consolidou a favor do 

arrendamento de terras pertencentes ao colégio para construção de engenho. 

A 28 de Novembro desse mesmo ano de 1602, o Padre Gregorio da Fonseca, em 

nome de um arrendatário de terras que pertenciam ao Colégio do Rio de Janeiro, 

remetia carta ao Geral, a informar: “tendo aforado terras ao Collegio por nove anos, 

junto as quais tendo hum engenho de fazer asuquar, se acabou o tempo do dito 

aforamento, que sempre pontualmente paguei”561. 

Pedia, assim, que lhe tornassem “a aforar as mesmas terras por outros tantos anos”562 

e lhe concedessem autorização para “não sô tirar os matos, mas plantar canas, e outras 

benfeitorias, das quais acabado o dito tempo de aforamento largarei graciosamente 

ao Collegio”563. As terras que pertenciam aos colégios e que eram arrendadas aos 

moradores das vilas para que nelas estabelecessem engenho eram concedidas aos 

Jesuítas por Sesmarias, por ordem do Governador que cumpria a vontade do Rei, 

conforme revela documento de 27 de Janeiro de 1563.

“[D]oze legoas de terra, que são em quadra […] pera [nelas] fazerem engenhos e as 

aproveitarem e povoarem e senhorearem […]. E porque elle [donatário] tinha sabido a muita 

necessidade e pobreza em que estavão e vivião os Padres da Companhia de Jesu no Collegio 

e mosteiro desta cidade do Salvador, […] , e por estas razõis e outras muitas, [...] deu e 

trespassou, ao dito Collegio, as ditas doze legoas de terra, na dita Capitania de Ilheos”564.

559 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral Cláudio Acquaviva, sob o título ‘Informação das agras e 
terras do Collegio do Rio de Janeiro para se fazerem ingenhos no anno de 1602’, do Rio de Janeiro 3º de Junho de 1602”, 
Brasiliae 8-1, fls. 10-10v.
560 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral Cláudio Acquaviva, sob o título ‘Informação das agras e 
terras do Collegio do Rio de Janeiro para se fazerem ingenhos no anno de 1602’, do Rio de Janeiro 3º de Junho de 1602”, 
Brasiliae 8-1, fls. 10-10v.
561 “Carta do Padre Gregorio da Fonseca ao Padre Geral, sob a forma de petição a favor de um morador do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 1662”, Brasiliae 3-2, fls. 18-18v.
562 “Carta do Padre Gregorio da Fonseca ao Padre Geral, sob a forma de petição a favor de um morador do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 1662”, Brasiliae 3-2, fls. 18-18v.
563 “Carta do Padre Gregorio da Fonseca ao Padre Geral, sob a forma de petição a favor de um morador do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 1662”, Brasiliae 3-2, fls. 18-18v.
564 LEITE, Serafim. “Sesmaria do Camamu doada pelo Governador Mem de Sá ao Colégio da Baía, Baía a 27 de Janeiro 
de 1563”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 522-524.
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De acordo com a certidão de doação datada de 1618, sabe-se que durante o seu governo 

(1558-1572) Mem de Sá continuou a doar terras aos colégios da Companhia.

“Diz o padre Luís da Grã provincial […] que por ser muito pobre o Colégio [...] e haver 

nele muito colegiosos [...] vossa senhoria lhes faz doar doze léguas [ca. 80 Km] de terra de 

comprido e doze de largura com as àguas [...] pescas, engenhos de açucares”565.

Importa, no entanto, notar que os Jesuítas não recebiam somente terras, mas 

também propriedades com edifcações. Essas propriedades eram normalmente 

engenhos e fazendas que estavam em declínio. Nesse caso os Jesuítas desenvolviam-

nas e expandiam-nas, como foi o caso, por exemplo, da Fazenda de Carapina na 

capitania do Espírito Santo, doada em 1644566. Porém, carta do Provincial de 1602 

remetida ao Padre Geral revela a vontade de as poder também vender: “aos Collegios 

e Residencias deixãn alguns bens de raiz solicito que possamos vender ou trocar a tal 

herança, sem mais recurso a Roma”567. A carta revela assim o desejo dos Jesuítas em 

obter alguma liberdade para decidir sobre os bens que lhes eram doados, sem ter de 

recorrer à autoridade do poder central – O Geral seria naturalmente informado da 

doação de propriedades, porém, não decidiria sobre o seu fim. 

No entanto, carta do Reitor do Colégio do Rio de Janeiro informa o Geral que o 

seu antecessor havia concedido autorização para vender “huma fazenda de canas de 

açucar”568. Na mesma carta informava ainda que o Geral havia dado “licença com a 

condiçam” que o procedido da venda se “empregasse em outros bens de raízes”569. 

Pelo descrito parece ser possível estabelecer que no segundo quartel do século XVII 

os Jesuítas eram já detentores de alguma autonomia para decidir sobre os seus bens. 

Com efeito, a sua introdução nos negócios açucareiros, directa ou indirectamente, 

possibilitou-lhes a obtenção de grandes lucros, conforme indica carta de 1610, do 

Padre Belchior Pires: “tenho informado a V. P. bastantemente acerca do Engenho que 

565 ANTT – “Certidão de doação de terras da Capitania do Brasil que se fez a Mem de Sá que depois possuíram os padres 
da Companhia de Jesus (1618-1619)”, Cartório dos Jesuítas, maço14, nº 48, fls. 7-7v.
566 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo V, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 477. 
567 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues ao Padre Geral Cláudio Acquaviva, da Bahia em 1602”, Brasiliae 8-1, fls. 16-
16v.
568  ARSI – “Carta do Padre Simão de Vasconcelos para o Padre Geral, Rio de Janeiro, 5 Julho 1646”, Brasiliae 3-1, fl. 248.
569  ARSI – “Carta do Padre Simão de Vasconcelos para o Padre Geral, Rio de Janeiro, 5 Julho 1646”, Brasiliae 3-1, fl. 248.
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aqui temos [na Capitania da Bahia]. Cada anno […] rendera muito por estar fornecido 

do necessario […] justamente escravos de Angola”570. Na mesma acrescentava ainda 

que “he[ra] necessário levar isto por diante porque depois delle fornecido gastera 

pouco e rendera muito”571. Também carta do Padre Simão de 1646,  já referida acima, 

informava o Padre Geral que o Colégio do Rio de Janeiro “no estado temporal está[va] 

bem, porque de hum engenho de açucar que t[inha], e muitos currais pod[ia] tirar 

passante de 15000 crusados em cada hum anno”572. Informava ainda que os lucros 

obtidos do dito engenho eram tal que o colégio “t[inha] ajudado a pagar parte das 

dividas dos outros colégios da Provincia”573. Dizia ainda que “mand[ava] ao Reino 

grande quantidade de açucares embarcados em huma frota que nes[s]e mez part[ia], [e] 

que [eram] passante de 5000 arrobas, [o equivalente] em Lisboa a 20000 crusados”574.

Importa no entanto notar que os elevados lucros que os Jesuítas cedo começaram 

a obter com a produção e venda de açúcar provinham também do facto de gozarem 

de privilégios e isenções que os arrendatários e/ou proprietários de engenhos, não 

usufruíam. Nem mesmos os outros religiosos, que como a Companhia de Jesus 

actuavam no Brasil, usufruiam destas regalias, apesar dos diversos esforços para as 

alcançar. Assim, e ainda que sujeitos ao “paga[mento por] cada um dos engenhos, 

de foro [...] para sempre em cada ano”, os Jesuítas estavam autorizados a “fazer na 

dita terra [de engenho] quaisquer adições, fortalezas, castelos, povoações [...] e outras 

nobrezas sem para isso ser necessário licença”575. Estavam também “libres de pagar 

derechos de las cosas que passassen por los puertos de mar y tierra para sus casas”, 

devendo as mesmas ser “marcadas y seladas com el sello de las dichas casas, y con 

certificacion y juramento que eran para ellos”576. A partir de 1711, por Alvará, o Rei 

570  ARSI – “Carta do Padre Belchior Pirez ao Reverendo Padre Vincencio Garrafa prepósito geral da Companhia de 
Jesus, do Collegio da Bahia, 11 de Fevereiro de 1610”, Brasiliae 3-1, fl. 275.
571  ARSI – “Carta do Padre Belchior Pirez ao Reverendo Padre Vincencio Garrafa prepósito geral da Companhia de 
Jesus, do Collegio da Bahia, 11 de Fevereiro de 1610”, Brasiliae 3-1, fl. 275.
572  ARSI – “Carta do Padre Simão de Vasconcelos para o Padre Geral, Rio de Janeiro, 5 Julho 1646”, Brasiliae 3-1, fls. 
248-248v.
573  ARSI – “Carta do Padre Simão de Vasconcelos ao Padre Geral, Rio de Janeiro, 5 Julho 1646”, Brasiliae 3-1, fls. 248-
248v.
574  ARSI – “Carta do Padre Simão de Vasconcelos ao Padre Geral, Rio de Janeiro, 5 Julho 1646”, Brasiliae 3-1, fls. 248-
248v.
575 ANTT – “Certidão de doação de terras da Capitania do Brasil que se fez a Mem de Sá que depois possuiram os padres 
da Companhia de Jesus (1618-1619)”, Cartório dos Jesuítas, mç 14, nº 48, fls. 2-2v.
576 BA – “Cédula de Filipe IV confirmando os privilégios dos Jesuítas, de não pagarem direitos do que exportassem para o Brasil, para uso 
das suas casas. Madrid, 29 de Abril de 1625”,: Estante 51 – Inventário, 51 – VI – 22, fls. 278-279.



212

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

D. João V estabelece um compromisso com os Jesuítas no qual declara que estes  

ficam isentos de pagar impostos sobre as propriedades que já possuíam e operavam 

directamente; bem como isentos das taxas alfandegárias em todos os produtos 

enviados para do Brasil para o Reino, ou vice-versa.

“[P]agar na Alfandega, ou cazas outras de despacho das ditas partes do Brasil direitos alguns 

dos que conforme os foros, regimentos das capitanias, e povoações das ditas partes [fosse] 

das couzas que d[o] Reino e dos Senhorios dele fo[ss]em mandados para provimento das 

ditas Cazas, [fosse das coisas que] do Brazil manda[sse]m a[o] Reino”577. 

No entanto, D. João V exigia que os lavradores, a quem os Jesuítas arrendavam 

algumas das suas terras, pagassem dízimos sobre aquilo que produziam e que os 

próprios Jesuítas pagassem impostos sobre todas as propriedades que viessem 

a adquirir posteriormente ao Alvará de 1711. A isenção de taxas alfandegárias foi 

primeiro concedida pelo Rei D. Sebastião em 1573, e posteriormente renovada pelos 

monarcas subsequente, até pelo menos 1711578. Em 1579, o Cardeal D. Henrique 

vai inclusive isentar a Companhia de Jesus de pagar qualquer taxa alfandegária em 

produtos alimentares enviados, comprados ou trocados dentro de todo o Império 

português579. A 18 de Março de 1688, Pedro II, vai determinar que todos os barcos 

que viajassem entre a Amazónia e Portugal aceitassem toda a carga que os Jesuítas 

quisessem despachar.

“Eu El Rey […] havendo mandado ver o que me representou o Padre Procurador das Missões 

desse Estado da Companhia de Jesus sobre os Mestres das embarcações que partirem delle 

para as Ilhas ou para este Reino serem obrigados a trazer o que os Missionários embarcarem 

nellas para os provimentos, assim seus como de suas Igrejas e residências […] que os Padres 

possão mandar nos ditos navios as drogas que lhe forem necessárias para da resulta dellas 

comporem e ajudarem as suas Igrejas e residências”580.

577 ANTT – “Confirmação dos privilégios para os padres da Companhia do Brasil não pagarem direitos das coisas que 
lhe foram mandadas para provimento das ditas casas (1711)”, Cartório dos Jesuítas, mç 39, nº 96, fls. 1-1v.
578 SILVA, José Justino de Andrade e. Collecção chronologica da legislaçaão portugueza, Vol. 10, Impr. de J. J. A. Silva, 1854-59, 
Lisboa, pp. 22-23.
579 LEITE, Serafim. “Alvará de 22 de Maio de 1576”. In História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, 
Lisboa, 1938, p 141.
580 BNRJ – “Carta do Rey para o Governador do Maranhão. Sobre os mestres das embarcações que partirem desse 
Estado serem obrigados a trazer nellas o que os Missionários embarcarem”, In Livro grosso do Maranhão, Vol. 66, 1948, p. 
94.
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A isenção de taxas alfandegárias era, sem dúvida, um dos mais importantes 

privilégios da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal. Estes privilégios eram 

uma afronta para os outros Institutos Religiosos, e eram por vezes postos em causa 

pelos oficiais da Coroa. . 

É assim possível afirmar que o Brasil se terá tornado num dos territórios mais 

lucrativos do Império Português, tanto para os fazendeiros, como para os Jesuítas. 

Porém, em nenhuma parte da Assistência de Portugal terá havido tantas disputas entre 

estes dois grupos como no Brasil, conforme parece querer demonstrar documento de 

1761.

Façe-me preciso fazer prezente a vossa Magestade o pouco que rende o contrato da aguardente 

da terra, […] que nunca chega para pagamentos dos soldos, […] por este contrato sentir a 

perturbação de que os padres da Companhia desta villa terem venda publica de aguardente, 

[…]. Tinhão [os Jesuítas] trapiche em grande distancia para o rio, e outras moradas de cazas 

que estavam aforando [...] sem que paguassem alguma penção a vossa Magestade querendo 

ser senhores de tudo. [E]rão senhores de alguns rios”581.

Porém, os engenhos não foram propriedade exclusiva dos colégios do Brasil, 

também o Colégio de Santo Antão582, em Lisboa, possuía três engenhos, dois na 

capitania da Bahia (Sergipe do Conde e Pitanga) e um na capitania de Ilhéus (Santana 

de Ilhéus). O maior e mais produtivo dos três era o Engenho de Sergipe do Conde 

situado em “terras que estã[vam] ao longo do mar ou de rios navegáveis”583, conforme 

revela documento de 1635 do acerco do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. De 

acordo com o mesmo documento sabe-se ainda que as terras que compunham o 

engenho estavam “dividida[s] em 10, ou 12 partes metendosse entre bens e outras 

581 No caso da capitania do Espírito Santo, os Jesuítas eram proprietários das margens do rio Jucu, que atravessava 
grande parte das terras do Engenho de Araçatiba, do qual eram proprietários, e cuja passagem cobravam. A maior parte 
das informações contidas neste documento resultam de depoimentos de testemunhas ouvidas no âmbito do processo 
pombalino contra a Companhia de Jesus (AHU – “1761, Maio, 28, Vila de Nossa Senhora da Vitória. AUTO DA 
DEVASSA feito pelo comisário do Santo Ofício...”, AHU_ACL_CU_003, Cx 17, D. 1530, fls. 1-128). 
582 O Colégio de Santo Antão era, provavelmente, um dos mais importantes da Assistência de Portugal pelo facto de lhe 
competir as funções de credor e devedor. E, com efeito, muitas das fontes de receita disponíveis no Brasil, bem como 
nas outras Províncias e Vice-Províncias, provinham do Colégio de Santo Antão, que era a residência dos Procuradores 
das Missões, isto é, a residência dos Jesuítas que representavam as diversas Províncias e Vice-Províncias da Assistência 
de Portugal. Os Procuradores das Missões pediam e emprestavam dinheiro tanto entre si, como ao próprio Colégio de 
Santo Antão, que detinha em depósito elevadas quantias em dinheiro.
583 ANTT – “Lembrança da fazenda que o colégio de Santo Antão da Companhia tinha no Brasil e de seus rendimentos 
(1635)”, Cartório dos Jesuítas, mç 13, nº 20, fls. 1-1v.
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muitas propriedades alheas”584. Tanto as terras, como o engenho propriamente dito, 

“esta[vam] arendadas a lavradores”585 que representavam os Jesuítas do Colégio de 

Santo Antão, e que administravam e controlavam a produção da parte, entre as doze, 

que lhe competia. Da produção obtida, metade era “do engenho onde se fez[ia], e a 

outra metade pertenc[ia] ao lavrador”586. As “terras que fica[vam] afastadas do mar, ou 

rios, as quais per razão da serventia [eram] mais trabalhosa[s] abat[ia-se] a renda, [isto 

é], pag[ava-se] so a quarta parte do assuçar pertencente ao lavrador”587. 

Muitos dos engenhos e fazendas que pertenciam aos Jesuítas foram obtidos por 

doação em testamento como foi o caso, por exemplo na capitania do Espírito Santo, da 

Fazenda de Carapina e do Engenho de Araçatiba, em 1644 e 1715, respectivamente588. 

No entanto, outros foram adquiridos por compra. Nestes casos, a propriedade quase 

nunca era comprada directamente pelos Jesuítas, mas através de terceiros que actuavam 

em seu nome. Documento do acervo do Arquivo do Tribunal das Contas em Lisboa, 

refere o caso de Salvador de Sá, Governador do Rio de Janeiro e grande proprietário, 

que adquire terras em Goitacá para os Jesuítas. Nessas terras, vão os missionários 

estabelecer as fazendas de Campos de Goitacazes, de Campos Novos e de Macaé589. 

Assim, directa e indirectamente, os Jesuítas tornam-se na maior potência territorial 

do Brasil: directamente, na medida em que exploravam grandes propriedades; e 

indirectamente, porque recebiam a produtividade dos lavradores a quem arrendavam 

as terras. Ambas as práticas os Jesuítas mantiveram até ao século XVIII. 

584 ANTT – “Lembrança da fazenda que o colégio de Santo Antão da Companhia tinha no Brasil e de seus rendimentos 
(1635)”, Cartório dos Jesuítas, mç 13, nº 20, fls. 1-1v.
585 ANTT – “Lembrança da fazenda que o colégio de Santo Antão da Companhia tinha no Brasil e de seus rendimentos 
(1635)”, Cartório dos Jesuítas, mç 13, nº 20, fls. 1-1v.

586 ANTT – “Lembrança da fazenda que o colégio de Santo Antão da Companhia tinha no Brasil e de seus rendimentos 
(1635)”, Cartório dos Jesuítas, mç 13, nº 20, fls. 1-1v.
587 ANTT – “Lembrança da fazenda que o colégio de Santo Antão da Companhia tinha no Brasil e de seus rendimentos 
(1635)”, Cartório dos Jesuítas, mç 13, nº 20, fls. 1-1v.
588 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo V, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 477.
589 MACHADO, Leite de. (transcrição e edição). Livro do Tombo do Colégio de Jesus no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1968, pp. 
300-309. & LAMEGO, Alberto Ribeiro. A terra Goytacá à luz de documentos inéditos, L’Édition d’Art, Paris, 1913-1947. & 
LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália, Lisboa 1942, pp. 78-84.
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Dependência dos Jesuítas dos escravos africanos

No que diz respeito à mão-de-obra escrava, apesar de ser um fenómeno concomitante 

com a Expansão Europeia, o Concílio de Trento (1545-63) nada escreve de particular 

a seu respeito590. Em Portugal, durante o século XVI tanto o Reino, como a Nobreza, 

a Igreja e os artesãos possuíam escravos sem qualquer condenação. Quando os 

Jesuítas se estabelecem em Portugal, em 1540, os escravos, exercendo sobretudo 

trabalhos domésticos, representavam cerca de 10% da população de Lisboa, Évora 

e Algarve591. Em 1547, o Padre Simão Rodrigues remetia carta ao Padre Francisco 

Xavier a informar que as obras do Colégio de Coimbra estavam a avançar a bom 

ritmo devido ao trabalho de dez escravos africanos que o Rei lhe havia oferecido 

592. Em carta de 1552, também o Padre Francisco Xavier demonstrava interesse na 

compra de escravos africanos para servir no Colégio de São Paulo, em Goa593. Nesse 

mesmo ano, no Brasil, o Padre Manoel da Nóbrega enviava carta da Bahia ao Padre 

Simão Rodrigues a informar das primeiras levas regulares de escravos da Guiné que 

chegavam, e a pedir autorização de compra de alguns deles para trabalhar as roças 

– destas se alimentavam as populações indígenas que viviam no colégio. Na mesma 

missiva, Nóbrega acrescentava que três a quatro escravos seriam suficientes para 

sustentar cem convertidos594. A 8 de Maio de 1558, depois da primeira contingência 

de escravos africanos recebidos pelo Colégio da Bahia ter falecido, o mesmo Nóbrega 

envia carta ao Provincial de Portugal a informar que a melhor coisa que poderia 

acontecer ao Colégio da Bahia seria adquirir duas dúzias de “machos e fêmeas da 

Guiné”595 para trabalhar as roças e para pescar. No entanto, a posse de escravos por 

parte da Companhia divergia opiniões entre os missionários. De um lado, estava o 

Provincial, Manoel da Nóbrega, a favor. Contra, estava o Vice-Provincial, Luís da 

590 ALDEN, Dauril. The Making of na Interprise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, Stanford 
University Press, California, 1996, p. 507.
591  SAUNDERS, A. C. de C. M. A Social History of Black Slaves and Freedmen in Portugal 1441–1555, Cambridge University 
Press: Cambridge Iberian and Latin American Studies, 1982, p. 59 e seguintes.
592 SCHURHAMMER, Georg S.J. Francis Xavier: His Life, His Times, trans. M. Joseph Costelloe, S.J., Vol. 3, Rome: Institutum 
Historicum Societatis Iesu, 1973-1982, p. 526.
593 SCHURHAMMER, Georg S.J. Francisco Xavier: His Life, His Times, trans. M. Joseph Costelloe, S.J., Vol. 4, Rome: 
Institutum Historicum Societatis Iesu, 1973-1982, p. 535.
594 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega, da Bahia, ao Padre Simão Rodrigues, em Coimbra, a 10 de 
Julho de 1552”, In Monumenta Brasiliae I (1538-1553), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1956, p. 403.  
595 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Provincial de Portugal Miguel Torres, da Bahia a 8 de 
Maio de 1550”, In Monumenta Brasiliae II (1553-1558), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1957, p. 455.
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Grã. Esta divergência leva a que ambos recorram ao Padre Geral para que decidisse 

sobre o assunto. Enquanto de Roma não chegava resposta, Nóbrega insistia no tema, 

conforme carta de 12 de Junho de 1561, enviada ao Geral.

“Deve a Companhia ter e adquirir escravos, juntamente por meios que as Constituições 

permitem, quanto pudesse para os Colégios, e casas, importantes para acarretar madeira, tirar 

água do poço, ou cozer o pão, ou realizar outras tarefas que não podiam ser desempenhadas 

pelos Irmãos, visto que eles são muito poucos”596.

O Geral responde favoravelmente ao pedido de Nóbrega, em Março de 1562, com a 

condição de que os escravos fossem utilizados para os fins que haviam sido propostos: 

“es importante tener com que se mantener sin depender de las limosnas o provisiones 

que no son perpetuas ni ciertas del Rey”. No entanto, na carta Diego Lainez escrevia 

“tener esclavos próprios o alquilados; pues que en esto sienten de diversa manera el 

Padre Luís de Grana e el Padre Nóbrega”597. Ficava assim sugerido aos missionários 

que alugassem os escravos, pagando-lhes pelos serviços que prestavam, em vez de 

os comprar. No mês anterior, o Padre Belchior Pirez havia remetido carta ao Geral 

a insistir na “necessidade de escravos pera plantarem, […] que trinta negros […], são 

poucos gastos e grande proveito cada anno”598. 

Porém, e apesar da aprovação de Diego Lainez, os seus três sucessores – Francisco 

de Borja, Everardo Mercuriano e Cláudio Acquaviva – vão mostrar-se mais reservados. 

A 22 de Setembro de 1567, Francisco de Borja remetia carta ao Procurador do Brasil, 

Inácio de Azevedo, no sentido de confirmar a necessidade dos Jesuítas de escravos 

africanos599. Nesse mesmo ano o Geral enviava carta ao Provincial de Portugal a 

determinar que nenhuma Casa no Reino mantivesse escravos e que aqueles que os 

tivessem deveriam libertá-los. Esta determinação manter-se-à com os seus sucessores, 

Everardo Mercuriano e Cláudio Acquaviva, apesar de ter sido muito pouco cumprida 

596 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Geral Diogo Lainez de S. Vicente, 12 de Junho de 
1561”, In Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, pp. 106-
111.
597 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Juan de Polanco por Comissao do Padre Geral Diego Lainez ao Padre Gonçalo 
Vaz de Melo Provincial de Portugal, Trento 25 de Março de 1563”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta 
Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, pp. 514-543.
598 ARSI – “Carta do Padre Belchior Pirez ao Reverendo Padre Vincencio Carrafa prepósito geral da Companhia de Jesu, 
do Collegio da Bahia 11 de Fevereiro de 1652”, Brasiliae 3-1, fls. 277-277v. 
599 In LEITE, Serafim S. J. “Carta do Padre Francisco de Borja ao Padre ao Procurador do Brasil, Inácio de Azevedo, a 
22 de Setembro de 1567”, Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 417.
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no Reino e totalmente ignorada nos seus territórios da Expansão, onde os missionários 

sempre insistiam na necessidade de dependerem da mão-de-obra escrava 600. 

Em 1568, fica por fim determinado que as casas/colégios no Brasil poderiam ter 

escravos como recurso para o sustento, desde que não houvesse alternativa601. Assim, 

e para satisfazer as necessidades de mão-de-obra, os Jesuítas vão ser coniventes com o 

tráfico de escravos. Se desde finais do século XVI os compravam em pequeno número 

para as casas/colégios, a partir do século XVII, quando começam a administrar 

engenhos, fazem-no em grande escala, conforme revela carta de 21 de Março de 

1661 enviada para Roma: “para o mantimento temos uma fazenda com mais de 40 

escravos, donde nos vem tudo o que a terra dá de pão, legumes e frutas”602. 

O Brasil acaba por tornar-se, em parte devido à actividade dos Jesuítas, no maior 

importador de escravos. Quando em 1640 o Irmão Simão Mendez passa pelo Rio 

de Janeiro a caminho do Paraguai, fica impressionado com o facto de o colégio 

jesuíta possuir seiscentos escravos africanos, dos quais quinhentos trabalhavam 

nas plantações e cem no colégio603. No período compreendido entre 1626 e 1636 a 

Fazenda de Sergipe do Conde604, na capitania da Bahia, possuía aproximadamente 

oitenta e cinco escravos605. Em 1674, só a Fazenda de Santana606, na capitania de 

Ilhéus, possuía cento e dezanove607. Já o inventário de 1779 revela que o Engenho de 

Araçatiba possuía à data cerca de oitocentos e quarenta e sete escravos608.

Na Vice-Província do Maranhão, a situação não era muito diferente da Província 

do Brasil. Assim, em 1654, o Padre António Vieira remte carta a D. Pedro, a solicitar 

que sejam introduzidos:

600 RODRIGUES, Francisco S. J. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Volume II, Apostolado da 
Imprensa, Porto, 1931, p. 558.
601 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo II, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 350.
602 LEITE, Serafim. “Carta enviada do Brasil a 21 de março de 1661 para Roma”, In Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a 
Vieira), Edições da Companhia Editora Nacional, São Paulo 1940, p. 296.
603 BOXER, Charles R. Salvador de Sá and the Struggle for Brazil and Angola: 1602-1686, Athlone Press, University of London, 
London, 1952, p. 134.
604 A Fazenda de Sergipe do Conde era propriedade do Colégio de Santo Antão em Lisboa.
605 SCHWARTZ, Stuart B. Sugar Plantations in the Formation of Brazilian Society: Bahia, 1550-1835, University Press, Cambridge, 
1985, p.347.
606 A Fazenda de Santana era propriedade do Colégio de Santo Antão em Lisboa.
607 ANTT – “Relação do inventário do eng.º de Santa Anna, 29 de Julho de 1674”, Cartório dos Jesuítas, maço 54, nº 7, fls. 
vários.
608 Efectivamente, a maior da população que hoje vive na vila de Araçatiba é de origem Africana (IHGB – “Inventário 
feito no Engenho de Araçatiba por Manoel Carlos da Silva e Gusmão, ouvidor e corregedor da capitania do Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, a 20 de Julho de 1779”. Caixa 339, doc. 1).
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“200 escravos de Angola no Estado por conta da Fazenda Real, para que nas terras, e sítios 

mais aproporcionados plant[assem], e cultiv[assem] cacao, bainilha, anil, e as outras drogas 

de mayor utilidade609. 

Semelhante entre o Maranhão e o Brasil era também a utilização de indígenas como 

escravos. Fazia-o sobretudo a população de origem portuguesa, conforme descrito nos 

relatórios que D. Pedro recebe de oficiais da Coroa nesse final de Seiscentos. Nesses 

relatórios os oficiais recomendavam que as aldeias indígenas fossem colocadas sob a 

supervisão dos Jesuítas, e que a mão-de-obra escrava indígena existente nos engenhos 

e fazendas que pertenciam a fazendeiros de origem portuguesa fosse substituída por 

escravos de origem africana610. Em consequência, a regência responde legitimando 

duas leis fundamentais datadas de 1 de Abril de 1680. Uma dessas leis autorizava 

os Jesuítas – declarados supervisores das aldeias indígenas – a descer populações 

indígenas, ainda não cristianizadas, do sertão para as estabelecer em aldeias no Litoral; 

enquanto a outra proibia a escravatura das populações indígenas.

“Eu o Principe como regente e governador dos Reinos de Portugal e Algarves. Faço saber 

aos que este meu Alvará virem que pelo muito que convem ao Serviço de Deos e meu 

aplicar todos os meios mais efficases para a conversão do gentio do Maranhão, […] por 

justos respeitos que a isso me movem […] a empregarem nesta ocupação aos religiosos da 

Companhia: Houve por bem que eles possam hir somente aquelle Sertão tratar de reduzir a 

fé e descer e domesticar aquelle gentio”611. 

“Dom Pedro etc faço saber [...] que sendo informado [...] dos injustos captiveiros a que os 

moradores do Estado do Maranhão por meios ilícitos reduzião os Indios delle, e dos graves 

danos, excessos, offenças de Deos que para este fim se cometiam, fez uma ley [...] aem que 

prohibio os ditos captiveiros, exceptuando 4 casos [...] a saber, quando fossem tomados 

em justa guerra […] ou quando impedissem a pregação evangelica ou quando estivessem 

prezos a corda para serem comidos ou quando fossem vendidos por outros Indios que os 

houvessem tomado em guerra justa”612.

609  BACL – “Parecer, do Padre Antonio Vieira ao Principe Regente Dom Pedro, sobre o aumento do Estado mo 
Maranhão, e Missoens dos Indios, datado de 1654”, In Várias obras do Padre António Vieira, Tomo V. Cód. 444, fls. 331-343.
610 KIEMEN, Mathias Charles. The Indian Policy of Portugal in the Amazon Region, 1614-1693, Catholic University of America, 
Washington, 1954, pp. 137-140.
611 BNRJ – “Alvará sobre se consignarem aos Religiosos da Companhia de Jezus do Estado do Maranhão em cada hum 
Anno duzentos e cincoente mil reis na renda do contrato das Baleas da Bahia e do Rio de Janeiro para sustento dos 20 
Missionarios”, In Livro grosso do Maranhão, Vol. 66, 1948, pp. 56-57. 
612 BNRJ – “Ley sobre a liberdade do gentio do Maranhão” In Livro grosso do Maranhão, Vol. 66, 1948, pp. 57-58.
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Os Jesuítas começam por solicitar ao Reino pequenos contingentes de africanos para 

as tarefas domésticas e auxílio nas roças das casas/colégios, conforme já observado. 

No entanto, a partir do momento em que os primeiros Padres Administradores 

de engenhos convencem o Geral de que a mão-de-obra escrava era essencial para 

sustentar a missão, a justificação para a aquisição de escravos estava dada – apesar 

da sua inevitabilidade a partir do momento em que os Jesuítas entram na exploração 

e produção de açúcar. E, com efeito, os três colégios que produziam mais açúcar – 

Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro – foram também aqueles que continuaram de 

forma regular a adquirir mais escravos desde meados do século XVII. Em Setecentos, 

a Companhia de Jesus possuía muitos mais escravos do que qualquer outra instituição 

no Brasil, apesar de os seus superiores, de início, terem presumido que os Irmãos 

co-adjuntores e trabalhadores contratados iriam satisfazer as necessidades de mão-

de-obra613. 

Numa perspectiva actual, pode-se achar contraditória a atitude dos Jesuítas em 

defender as populações indígenas dos fazendeiros portugueses – que as adquiriam 

para uso escravo – e, inversamente, serem coniventes com o tráfico de escravos 

africanos. Não cabe no âmbito do presente trabalho aprofundar esta questão.

As fazendas de gado

No início do século XVIII, devido ao aumento de procura de peles no Reino, 

resultado da exploração de minas de ouro, os Jesuítas começam a expandir a sua 

exploração bovina. Nesse início de Setecentos todos os colégios jesuítas possuíam 

pelo menos uma ou mais fazendas de gado. Só a Fazenda de Marajó, em Piauí, possuía 

mais de 134 mil cabeças de gado, em muito contribuindo para a receita do colégio614. 

No Espírito Santo, apesar de as aldeias dos Reis Magos e de Reritiba possuirem gado, 

a frente principal da capitania provinha da Fazenda de Muribeca, onde o seu número 

aumentou de 1741 em meados da década de 1730 para 2346 no final da década de 1750, 

altura em que na fazenda existiam mais de 500 cavalos615. Significativo é também o 

613 APEB – “Carta do Irmão Diogo da Conceição ao Rei, Lisboa, 1738”, Ordens Régias, maço 34, fl.108. 
614 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo V, Livraria Portugália, Lisboa, 1945, p. 247 e seguintes. 
& ARSI – Brasiliae 28, fl. 12.
615 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo V, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, pp. 550-565. 
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caso do Rio de Janeiro que, de acordo com André João Antonil, nesse início de 

Setecentos possuía 60.000 cabeças de gado, das quais 1/3 pertencia aos Jesuítas616. Em 

1757, só as principais fazendas jesuítas do Rio de Janeiro – Santa Cruz, Goitacazes e 

Campos Novos – possuiam 28.277 cabeças de gado e 5.000 cavalos. 

Assim, na segunda metade de Setecentos as receitas provenientes das fazendas de 

gado eram uma das mais significativas fontes de rendimento dos colégios. Apesar 

do generalizado decréscimo da produção de açúcar, alguns engenhos continuaram a 

crescer, como foi o caso do Engenho de Araçatiba, na capitania do Espírito Santo. Na 

segunda metade de Setecentos Araçatiba possuía aproximadamente entre 350 e 400 

escravos, e uma produção aproximada de 80 caixas de açúcar/ano, três vezes mais do 

que no primeiro ano, em 1715617. 

O que era produzido nos engenhos e fazendas e em que quantidade era controlado 

pelo colégio ao qual pertenciam. Daí que em cada colégio existisse um Padre 

Procurador. Este tinha como principal função verificar e alterar, se necessário, o 

Relatório de Contas, isto é, o registo da produção e venda efectuados nos engenhos e 

fazendas, sobretudo, mas também nas aldeias de residência. Deveria ainda elaborar 

os Regulamentos, isto é, as normas que serviam para auxiliar o Padre que residia no 

engenho ou fazenda. 

Se nas aldeias de residência residiam de modo permanente um Padre e de um 

Irmão, ou de dois Padres e dois Irmãos, nos engenhos e fazendas residia apenas 

um Padre que desempenhava a função de Administrador. Excepcionalmente, se a 

dimensão do engenho ou fazenda o justificasse, o Padre Administrador poderia ser 

auxiliado por alguns Irmãos. 

Ao contrário das aldeias de residência, os engenhos e fazendas tendiam a situar-

se próximo ao colégio a que pertenciam. Poréml, as fazendas de gado estavam 

deliberadamente confinadas a zonas não adequadas ao cultivo da cana, havendo por 

isso situações em que estas estavam algo distantes do colégio, como por exemplo, a 

616  BACL – ANTONIL, André João [pseudónimo de Giovanni Antonio Andreoni]. “Opulência e Cultura do Brasil nas 
Fábricas do Assucar, Tabaco, Ouro e Prata, 1711”. Série Azul de Manuscritos, Cód. 391. 
617 LAMEGO, Alberto Ribeiro. A terra Goytacá à luz de documentos inéditos, Vol. III, L’Édition d’Art, Pa 1925, pp. 172-178. & 
LAMEGO, Alberto Ribeiro. “As três grandes fazendas dos Jesuítas: Colégio, Muribeca e Santa Ana em Macaé”, in Brasil 
Açucareiro, Vol. XXV, n.º 3, Setembro de 1944, pp. 272 -280.
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Fazenda de Muribeca no Espírito Santo. Essas restrições, resultantes de determinações 

do Reino, tinham como finalidade proteger os senhores do engenho dos efeitos que 

as manadas pudessem provocar nos canaviais.

À semelhança do que ocorria nas aldeias jesuítas de residência, também nos 

engenhos e fazendas os Jesuítas vão estabelecer e desenvolver pequenas oficinas: 

carpintaria, ferraria, tecelagem, etc. Em alguns vão inclusive ter um estaleiro 

destinado ao fabrico de embarcações para uso interno, nomeadamente o transporte 

dos produtos para o colégio. 

Como nas aldeias de residência, também nos engenhos e fazendas existiam 

roças e currais, em cada um dos quais residia um campeiro-mor responsável pela 

área onde se encontrava a roça ou o curral, bem como pelo gado nele existente. Ao 

Padre Administrador deveria o campeiro-mor prestar contas. Às mulheres ficavam 

reservados os trabalhos de tecelagem, lavoura e das roças. Enquanto para as oficinas 

eram requeridos os adolescentes, para que aprendessem um ofício.  

No que diz respeito ao conjunto arquitectónico havia a mesma regularidade e 

hierarquia geométrica estabelecida para as aldeias de residência. Isto é, a igreja e 

a residência, de apenas uma ala, anexa presididas por um espaço vazio de uso da 

comunidade, o terreiro, em torno do qual se desenvolviam as casas dos escravos, as 

senzalas. Estas eram normalmente de pequena dimensão e unifamiliares, como ocorria 

nas aldeias de residência. Paras as restantes estruturas relacionadas com o engenho/

fazenda, apesar de existir um critério de racionalidade para a sua localização, não 

havia uma regra constante pelo facto de essa variar de acordo com a dimensão do 

engenho/fazenda. Sabe-se, no entanto, que ao redor do terreiro, juntamente às casas 

dos escravos se situavam as oficinas de maior importância – carpintaria, ferraria, casa 

de farinha e armazém, como demonstrano no desenho da Fazenda de Santa Cruz, na 

capitania do Rio de Janeiro. 

Ao situarem as casas dos escravos a conformar o terreiro, os Jesuítas mantinham-se 

fiéis à sua estrutura que já vinha das aldeias de residência, contrariando e distinguindo 

assim os seus engenhos e fazendas das estruturas civis, onde normalmente as senzalas 

circundavam a casa grande. Para além disso não só defendiam melhor o seu conjunto 

arquitectónico como tinham um maior controle sobre os escravos. 
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Fora dos limites do terreiro, normalmente de um dos lados da igreja, ficava a 

hospedaria e a prisão. Junto à capela-mor, o cemitério dos escravos. Atrás do conjunto 

arquitectónico jesuíta os tanques para reserva de água e as roças, indispensáveis para 

o sustento diário de missionários e escravos. Excepção feita à igreja e residência, 

todas as outras edificações que compunham o engenho/fazenda eram construídas em 

adobe e telha ou pau-a-pique. 
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Considerações preliminares

“Na aldeia que tem a carto fizeram-lhe uma casa onde esteja e ensine e [...] hermida onde [...] 

pregar [...] a outros muitos cathecumenos, que nella vivem”618 

“Acabada la oracion se dirá uma missa, por que la puedan oir los Indios antes que vayan a sus 

servicios y antes o despues de la missa se les haga la doctrina [...]. Aviendo moços de escuela 

los enseñaran por espacio de hora y media, assi a la mañana como a la tarde, a ler, y escrevir, 

y despues de esso cantar a los que pareciere que tienen habilidad para esso”619. 

As aldeias fundados pelos Jesuítas foram o resultado da adaptação e adequação 

da sua acção missionária à geografia, ao território, à paisagem e ao modo de vida 

das populações indígenas. Uma determinação que, como seria de esperar e como 

sempre ocorria, não veio do epicentro romano mas dos próprios missionários. Daí, 

talvez, a sua ‘localidade’ e singularidade. De forma gradual, a administração central 

foi reconhecendo o modo Jesuíta de povoar - reorganizando e reestruturando os 

assentamento pré-existentes -, e aceitando o seu ‘engenho’ na ‘conversão’ espiritual e 

material como modo mais adequado à realidade indígena do Brasil. 

Dentre os diversos objectivos que levaram ao estabelecimento de aldeaias pelos 

missionários, estava a evangelização e fixação das populações indígenas, a exploração 

produtiva e a expansão territorial. Sobre esses desígnios, a missão Jesuíta no Basil começa 

a concretizar-se na forma de um sistema de aldeias, tendecialmente hierarquizado, e 

à escala do território de cada capitania. Essa hierarquia compreendia as ‘aldeias de 

residência’ (nas quais os missionários residiam junto à população indígena), em torno 

das quais gravitavam ‘aldeias de índios cristãos’ (aldeias indígenas que os missionários 

visitavam regularmente).

 Certos aspectos da organização das ‘tabas’ indígenas, foram adoptadas e 

adaptadas pelos Jesuítas nas suas aldeias, nomeadamente á ócarà   enquanto ‘praça’ 

da comunidade, que serviu como referência para os terreiros nos seus assentamentos. 

Trata-se com efeito de uma matriz comum entre as ‘tabas’ e as aldeias jesuítas, apesar 

618 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Doutor Navarro, seu mestre em Coimbra, Bahia, 
1549”, in Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1886, p. 666..
619 ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Prª del Brasil, 1586”, Brasiliae 2, fl. 146.
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dos missionários terem enverdado pela construção durável e variação em termos 

de escala, conferindo hierarquia e significado à aldeia dentro do sistema territorial. 

Situadas no litoral junto às embocaduras de rios navegáveis, a partir dessas aldeias os 

Jesuítas entravam no sertão com o propósito de “descer índios gentios” de modo a 

juntá-los àqueles já “aldeados”, para “se fazerem cristãos”620.

No âmbito das dependências externas a que estava subordinada a Missão Jesuíta, é 

de destacar a dotação régia, decorrente dos privilégios e responsabilidades de Padroado 

dos reis de Portugal. Porém, o vasto território, os atrasos e  a escassez do provimento 

régio, incapaz de suportar os gastos das missões, levaram os Jesuítas a aperceberem-

se da impossibilidade de viver exclusivamente dessas fontes. Assim, procuraram 

maximizar as receitas das propriedades que lhes pertenciam. O envolvimento directo 

nos negócios temporais, entre as quais a posse e exploração de fazendas de gado 

e açúcar, foi a solução encontrada para gerar as receitas necessárias para sustentar 

as aldeias e os colégios, apesar de esse envolvimente não ter sido objectivo inicial. 

Negócios temporais esses que foram alvo de várias reprimendas dos Padres Gerais.

 Se para cativar e evangelizar as populações indígenas tornava-se imperativo ocupar 

os seus territórios, para expandir a Missão tornava-se indispensável gerar riqueza 

a partir dos recursos existentes, formar mão-de-obra especializada, e ser conivente 

com o tráfico e uso de escravos. 

Num vasto território como o Brasil, não é surpreendente a existência de estruturas 

produtivas que já existiam antes da chegada dos Jesuítas. O que facto é notável foi  

a sua capacidade de as desenvolver de forma efeciente e lucrativa, ao ponto de se 

tornarem nos maiores proprietários de terras e de património, e nos intervenientes 

mais significativos da economia do Império Português. Um nível de poder económico 

que, provávelmente, nem Inácio de Loyola nem os seu companheiros poderiam 

alguma vez ter antecipado. 

620 BNRJ – “Carta do Padre Bastião Gomes, datada de 1597, da Aldeia de São João”, fls. 1-52. In MAITAM. Fernanda. 
Jardins Celestes, Jardins Terrenos:  A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na Banda Sul do Brasil, Universidade Federal da 
Bahia, Bahia, 2017, p. 255. 
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[32] Mapa da costa do Brasil 
coma localização das 
principais vilas ou cidades, e 
dos engenhos jesuítas. 
LEGENDA:
• Principais vilas ou cidades
 ∆  Engenhos/fazendas jesuítas

Capitania  Colégio proprietário  Produção (Kg)  Ano

Ibirajuba   Pará    5.075   1760

São Bonifácio  Maranhão   1.167   1760

Nossa Senhora da Luz Recife    9. 505   1756-57

Monjope   Olinda    12.687   1757

Pitinga   Bahia    50.750   1757

Cotegipe   Bahia    30.450   1757

Sergipe do Conde  Santo Antão (Lisboa)  42.166   1745-55

Pitanga   Santo Antão (Lisboa)  16.385   1746, 1748-51

Santana de Ilhéus  Santo Antão (Lisboa)  4.466   1751-52

Araçatiba  Espírito Santo   40.600   1757

Engenho Velho  Rio de Janeiro   20.300   1757     

Engenho Novo  Rio de Janeiro   30.450   1757

Fazenda de Goitacazes Rio de Janeiro   56.332   1757

Produção de açúcar dos principais engenhos jesuítas entre 1745-60. In ALDEN, Dauril. The Making of na Interprise. 
The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, Stanford University Press, California, 1996, p. 426. 
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[33] Planta da Fazenda 
Real de Santa Cruz, Rio de 
Janeiro, 17(?). Foi uma das 
maiores fazendas jesuítas no 
Brasil (AHU). 
[34] Planta da Fazenda 
Real de Santa Cruz, Rio de 
Janeiro, 1790 (BNRJ).
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[35] Vista da Fazenda Real de 
Santa Cruz, Rio de Janeiro, 
1818-23 (?). DEBRET, Jean-
Baptiste. Voyage Pittoresque 
et Historique au Brésil, 1839, 
Paris, Vol III. 
[36] Planta da Fazenda 
Real de Santa Cruz, Rio de 
Janeiro, 1827 (BNRJ). 
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[37] Aproximação 
esquemática e hipotética da 
planta da Fazenda Real de 
Santa Cruz, tendo por base as 
cartografias apresentadas nas 
páginas anteriores.
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PARTE III

SISTEMA TERRITORIAL



230

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

“

O primeiro acto antiquissimo da arquitectura não é o refúgio na caverna, na tenda 

ou a construção da cabana, mas o acto do colocar uma pedra no solo, de o nomear 

e distinguir, habitando-o: o acto da transformação da geografia em história dos 

diferentes lugares. Este acto breve, preciso, revestia-se de uma intencionalidade 

funcional, mas arrastava também consigo uma lógica particular de habitar, 

desenvolvendo um continuum de transformação da paisagem na construção de 

lugares arquitectónicos identificáveis”. PINTO DA SILVA, Maria Madalena. 

Forma e circunstância. A praça na cidade portuguesa contemporânea, Faculdade 

de Arquitectura da Universidade do Porto, 2009, p. 342. 

“Um lugar e os significados que se constroem acerca dele são sempre o resultado 

de inúmeras interpretações anteriores à nossa e que vão alterando o significado 

do próprio lugar”. SILVA, Teresa Madeira da. “Tópicos sobre os limites e as 

possibilidades do projecto urbano a partir do conceito de lugar”, Revista arqa, 1º 

Trimestre 2018, p. 118.
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Com esta terceira parte do trabalho pretende-se, por um lado, demonstrar o modo 

como se organizavam e como evoluíram no tempo cada um dos assentamentos jesuítas 

implantados na antiga capitania do Espírito Santo, bem como compreender a inserção, 

subordinações e transformações introduzidas no sistema hierarquizado da sua rede 

de ligações. Por outro lado, tenciona-se apresentar uma hipótese para a construção 

do sistema territorial, comprovando e clarificando os argumentos que foram sendo 

apresentados e fundamentados ao longo do texto relativamente à especificidade dos 

assentamentos jesuítas na relação com o território e na rede de ligações. 

Assim, esta terceira parte tem início com a análise individual dos assentamentos 

jesuítas existentes na antiga capitania, “Assentamentos Jesuítas no Espírito Santo”, 

para a qual se respeita a ordem cronológica de fundação. A esta análise segue-se a 

demonstração do sistema territorial, “O Sistema”. 

Na análise individual dos assentamentos o texto foi construído de maneira a 

responder a quatro temas: [A] “Movimentações do período indígena”; [B] “Período 

jesuíta: implantação e construção do lugar”; [C] “Transformação do lugar – territoriais, 

urbanas, arquitectónicas”; e [D] “Descrição do Processo de Tombamento”. No tema 

[A] “Movimentações do período indígena”, procura-se compreender o processo de 

ocupação e de organização do espaço pelas populações indígenas até ao momento 

de chegada dos Jesuítas. No tema [B] “Período jesuíta: implantação e construção 

do lugar”, tenta-se apurar acerca do modo de ocupação do espaço pelos Jesuítas, 

bem como especificar acerca das variantes implementadas no processo de ocupação 

do espaço indígena. No tema [C] “Transformação do lugar – territoriais, urbanas, 

arquitectónicas”, procura-se fazer uma aproximação e leitura conjecturais da evolução 

do lugar desde o período jesuíta à actualidade, procurando perspectivar o seu legado 

patrimonial material e imaterial. E, por fim, no tema [D] “Descrição do Processo 

de Tombamento”, tenta-se escrutinar detalhadamente o processo de classificação de 

cada um dos assentamentos/conjuntos arquitectónicos. Devido à diversidade dos 

assentamentos a alínea [B] “Período jesuíta: implantação e construção do lugar” 

foi organizada em seis sub-tópicos. Destes sub-tópicos, algumas dizem respeito a 

todos os assentamentos, outras apenas ao colégio, às quatro aldeias, ou à fazenda 

e engenho. Assim, o primeiro sub-tópico “Geografia, hidrografia e fundação” e o 
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segundo “Conjunto arquitectónico” dizem respeito a todos os assentamentos: no 

primeiro efectua-se uma breve explicação acerca da localização e implantação do 

assentamento jesuíta, enquanto no segundo apontam-se datas para a construção 

do conjunto arquitectónico. O terceiro sub-tópico “De Casa a Colégio” e o quarto 

“Cabeça do sistema” dizem respeito apenas ao colégio: no terceiro enunciam-se os 

requisitos necessários à passagem de Casa a Colégio, enquanto no quarto descreve-se 

o início da construção do sistema territorial. No quinto sub-tópico “Aldeia-cabeça, 

residência jesuíta da povoação entre missão e visitação”, dizendo respeito apenas às 

aldeias, tenta-se evidenciar o contributo estratégico destes assentamentos na formação 

do sistema territorial, identificando os períodos em que foi de residência missão e/ou 

visitação e localizando as aldeias de visita que gravitavam no seu entorno. No sexto 

sub-tópico “Dispositivo e sistema económico”, dizendo respeito apenas aos engenhos 

e fazendas, tenta-se demonstrar o funcionamento destas estruturas dentro do sistema 

territorial, enunciando e evidenciando as diferenças nucleares em relação às aldeias de 

residência missão e/ou visitação. 
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Para análise individual dos assentamentos foram consultadas fontes documentais 

de época, nomeadamente as cartas jesuítas na posse do ARSI, e o acervo documental 

e iconográfico na posse do ACIPHAN-RJ e do IPHAN-ES, e que diz respeito ao 

processo de tombamento. Para além destas, foram também consultadas as fontes 

secundárias, nomeadamente as obras de Auguste de Saint-Hilaire e do Príncipe 

Maximilian zu Wied-Neuwied, Bazílio Daemon, Serafim Leite, e José Antônio 

Carvalho, na posse da BNP e do APEES. 

As imagens que acompanham esta análise – cartografia, desenhos, desenho de 

satélite, fotografias, etc. – representam os assentamentos e edificações jesuítas no 

passado e no momento actual, explicitando e demonstrando o seu impacto na 

contemporaneidade arquitectónica e urbana. Para além destas imagens, efectuam-

se ainda desenhos analíticos, com a finalidade de construir uma análise comparada 

e crítica a partir do desenho. Assim, são abordados os critérios jesuítas na escolha 

do lugar dos assentamentos; as diferentes soluções tipológicas – igreja e residência 

com pátio, ou igreja e residência com apenas uma ala de residência de dupla largura, 

ou não –; bem como a relação de proporcionalidade existente entre os conjuntos 

arquitectónicos, em particular entre igreja, residência e terreiro621.

 

621 As plantas cortes e alçados dos cojuntos arquitectónicos tiveram por base documentos impressos cedidos pelo 
IPHAN-ES, procedendo-se à sua confirmação e atualização no local, em Janeiro de 2018. Nesses desenhos, adoptou-se 
como critério não preencher as paredes que não correspondem ao período jesuíta; colocar a cinza escuro aquelas de que 
não há certeza relativamente à origem – se jesuíta, se da autoria do IPHAN –; a cinza claro as que estão actualmente em 
ruína; a preto aquelas que correspondem ao período jesuíta; e a pontilhado o que se sabe ter existido no período jesuíta.
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[38]  Parte da Carta Annua de 
1582, referente à Casa de São 
Tiago, da autoria do Padre 
José de Anchieta. ARSI –, 
Brasiliae 15-2 (1576-1599), fl. 
328.



235

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

[39]  Diagramas do sistema territorial jesuíta correspon-
dente à antiga capitania do Espírito Santo, demonstrando 
a rede de ligações existente entre o colégio e as aldeias: o 
Colégio de São Tiago à cabeça, em torno do qual se dis-
tribuíam as aldeias de índios cristãos, que os missionários 
visitavam regularmente. Subordinadas ao colégio, as aldeias 
jesuítas de residência (de missão e visitação) e as fazendas, 
em torndo das quais também gravitavam aldeias de índios 
cristãos (aldeias de visita). 

“[H]á um mosteiro da Companhia de Jesus […]. Ao redor desta vila estão quatro aldeias 
de gentio amigo, que os padres da Companhia doutrinam, fora outro muito, que cada dia 
desce do sertão”. SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil, Typ. de Leuzinger, Rio de 
Janeiro, [1627] 1889, fl. 24
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“Da assistência a diversas aldeias nas duas primeiras décadas a tendência caminhou 

no sentido da reunião de várias num só povoado. No ES destacaram-se Nossa 

Senhora da Conceição, São João, Reis Magos, Guarapari e Reritiba […]. Destas 

aldeias de residência, sob administração jesuítica directa, os missionários atendiam 

ou visitavam outras de índios pacificados e em conversão, onde o processo de 

inculturação seguia ritmos próprios. Todas, em conjugação com as fazendas de 

plantação da cana sacarina e as vilas formavam, em associação ou teia, a malha 

urbana dita civilizada. Meio século depois da inauguração do movimento das 

aldeias, o modelo inicialmente previsto teve de ser alterado. Para os Jesuítas viver 

nas aldeias ou conviver na intimidade dos indígenas tornou-se numa fonte de 

quebras do espírito por via dos muitos incentivos à queda. A resposta negociada 

entre a Província e Roma previa a manutenção das aldeias, mas as deslocações e as 

actividades dos religiosos tiveram de ser limitadas e os microcosmos indígenas de 

supervisão jesuítica, no caso, as aldeias, também. Assim, das aldeias iniciais, apenas 

Reis Magos e Reritiba se mantiveram até ao Alvará, com força de lei, de 8 Maio 

de 1758, pelo qual as elevava à categoria de vilas, com os nomes metropolitas de 

Vila de Nova Almeida e Vila Nova de Benavente, respectivamente. Ao ES a ordem 

chegou, via Baía, com data de 2 Janeiro de 1759, a fim de que o ouvidor da comarca, 

Francisco Salles Ribeiro tomasse as providências para o seu cumprimento, o que 

só veio a acontecer após a execução da ordem pública de expulsão”. CUNHA, 

Maria, Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, 

Universidade de Évora, Évora, 2015.
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ASSENTAMENTOS JESUÍTAS NO ESPÍRITO SANTO
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“Partimos aos 23 de Março de 1551 [...]. Há do Porto Seguro ao Espírito Santo 

60 léguas [ca. 400 Km]. Receberam-nos, quando chegámos, os moradores com 

grande prazer e alegria; e desde que cheguei até Páscoa, não me ocupei, nem 

entendi em outra coisa senão em confessar e fazer outras obras pias. Passada a 

Páscoa, ordenámos de fazer uma pobre casa para nos podermos recolher. Ela 

está já coberta de palha e sem paredes. Trabalharei para que se edifique aqui 

uma ermida junto dela em um sítio mui bom, e em a qual possamos dizer missa, 

confessar, fazer a doutrina e outras coisas semelhantes”. LEITE, Serafim S. I. 

História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, 

p. 214.

“[Q]ue partião Di [Diogo] Fe’s [Fernandes] da parte do sul cortando ao cume 

da serra, e pela parte do nordeste com Jeronimo Diz [Diniz]. E em riba da serra 

partia com Di [Diogo] Alvares e Manoel Ramalho assi que todas aquellas terras 

que estavão em todo aquelle limite, e não erão dadas, e assi outra terra que partia 

com Gº [Gonçalo] Diz [Diniz] por a metade do meyo por um breio [brejo] acima, 

e assi partia com Fernão Soares pouco mais ou menos pella banda do sudueste. E 

assi um pedaço de terra que foy do Caldrª [Caldeira] que estava da banda dalem 

do Rio que partia com Jeronimo Diz conforme o que se achasse no livro das 

achadas, e assi um bananal que foi de Afonso Vaiz, o qual esta da banda dalem 

do Rio ao longo do campo. E pedindo em nome da casa de São Tiago e Collegio 

dos meninos lhe desse os ditos matos pelas confrontações”. ARSI – “Certidão das 

terras do Espírito Santo, datada de 4 de Maio de 1552”, Brasiliae 11, fl. 475.
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COLÉGIO DE SÃO TIAGO
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COLÉGIO DE SÃO TIAGO 

A cabeça do sistema territorial 

Primeiro momento de ocupação (1549-1555)

[A] Movimentações do período indígena

No que diz respeito às movimentações do período indígena sabe-se que, de acordo 

com a consulta das referências secundárias, durante o século XVI a zona foi habitada 

pela tribo indígena Tupiniquim e que no século XVII aos primeiros se juntou a tribo 

indígena Aymoré622.

[B] Período jesuíta: implantação e construção do lugar

Em 1549, os Jesuítas chegam ao Brasil e estabelecem-se na capitania da Bahia. No 

entanto, a implantação e construção do lugar jesuíta na capitania do Espírito Santo 

só ocorre em 1551, ano em que se fixam na Vila do Espírito Santo.  Nesse mesmo 

ano, o “Padre Afonso Braz e hum irmão companheiro seu”623 aí chegados constroem 

“uma pobre casa […] coberta de palha, e sem paredes”624 – o primeiro abrigo jesuíta 

na capitania do Espírito Santo. No entanto, em 1552, por questões de segurança e 

defesa a Vila do Espírito Santo foi transferida para uma ilha situada à entrada da foz 

do Rio do Espírito Santo – a maior que ali se encontrava e que então se denominava 

de Ilha de Santo António –, conforme descrição de Gabriel Soares de Sousa em 1587. 

“Os Tupiniquins e Guaytacazes fizeram tão crua guerra que queimaram os engenhos e 

fazendas […]; e puseram a villa em cerco que, não podendo os moradores d`ella resistir […] 

a despovoaram e se passaram á ilha”625. 

Cercada por densa vegetação a Noroeste e Nordeste, a ilha surge como um local 

estratégico para implantar a ‘nova’ vila que passa a denominar-se de Victoria. A Vila do 

622 L̀ ESTOILE, Charlotte de Castelnau. Les Ouvriers d`une Vigne Stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-
1620), Fundação Calouste Gilbenkian, Lisbone – Paris, 2000, p. 42. 
623 VASCONCELOS, Simão. Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil, Ed. F. Lopes, Lisboa, [1663] 1865, p. 60.
624 RUBIM, Braz da Costa. Memórias Históricas e Documentadas da Província do Espírito Santo, Typ. Luiz Santos, Rio de Janeiro, 
1861, p. 48.
625 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Ed. Nacional, São Paulo, [1587] 1938, p. 78.
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Espírito Santo passa a denominar-se de Vila Velha. Este facto – o reposicionamento 

da Casa da Companhia – evidencia com clareza o modo de operar jesuíta, isto é, a sua 

intenção em acompanhar a própria acção dos portugueses.

Geografia, hidrografia e fundação

A foz do Rio do Espírito Santo abre em grande baía e é pontuada a Oeste por uma 

enorme ilha, recortada por pequenas enseadas, uma aberta ao mar e as restantes ao 

rio; no espaço situado a Sudoeste, compreendido entre duas enseadas, estabelecem 

os portugueses a sede da capitania – a Vila de Victoria –; a Norte, Noroeste e a Este, 

enormes morros protegem a vila; a Sudoeste, num dos pontos mais altos e próximo ao 

rio estabelecem os missionários a Casa/Colégio, de invocação a São Tiago; o conjunto 

arquitectónico, igreja e colégio, voltadas a Este, presidindo o terreiro; fronteiro a 

este e à igreja jesuíta, a Igreja da Misericórdia; nos quadrantes Noroeste e Sudoeste a 

contornar as margens do rio, a cerca da Casa/Colégio.

Conjunto arquitectónico

Sabe-se que na Vila de Victoria, a construção primeira, simples e precária, que os 

Jesuítas sempre faziam quando se estabeleciam num local, teve início em 1552, quando 

se estabelecem, com os portugueses, na Ilha de Santo António. Quando Serafim Leite 

escreve que nesse ano os Jesuítas já possuíam “grande casa e igreja”626, é provável que 

se estivesse a referir a esse primeiro abrigo, pelo facto de documento datado de 4 de 

Maio de 1552 – “Certidão das terras do Espírito Santo” – referir que Bernardo Sanches 

Pimenta, responsável pela legalização de “toda a terra que […] fosse necessária pera 

mantimentos pera a dita casa [de São Tiago]”627, havia concedido aos Jesuítas terras 

situadas a Norte da baía do Rio do Espírito Santo, as quais os Jesuítas deveriam 

utilizar como entendessem, sem terem de “pagar foro, nem tributo algum”. Apenas 

se lhes exigia que as “rompe[ssem] e fortifica[ssem sob pena de] não no fazendo assi 

serem dadas as terras para outrem que as aproveit[asse]”628. O documento parece, 

626 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I – L. III – Cap. III, Liv. Portugália, Lisboa, 1938, p 221.
627 ARSI – “Certidão de terras do Espírito Santo, 4 Maio 1552”, Brasiliae 11, fl. 475.
628 ARSI – “Certidão de terras do Espírito Santo, 4 Maio 1552”, Brasiliae 11, fl. 475.
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de facto, demonstrar que as referidas terras se destinavam à construção da casa e 

cerca. De acordo com carta do Padre Brás Lourenço, sabe-se que este chega à Vila de 

Victoria em 1553, no propósito de substituir o Padre Afonso Brás, que então na “casa, 

como en las otras de las Capitanias”, ensinava “algunos índios de la tierra y los esclavos que 

[eran] muchos”. Referia ainda que a “casa [era] grande y la tierra de muchos mantenimentos”629. 

No ano seguinte, o mesmo Padre Brás Lourenço, em carta datada de 26 de Março informava 

que “[A] los domingos diz[ia] missa a los esclavos [na] yglesia que sera tan grande como la del 

nuestro colegio de Coimbra o mas”630. Assim, em 1554, ainda estaria em uso a igreja e residência 

primitivas, nela residindo o Padre Brás Lourenço, como Superior, e o Irmão Simão Gonçalves, 

que “ensinavam e doutrinavam vinte meninos”631. A 12 de Junho desse ano o Padre Manoel da 

Nóbrega, na capitania de São Vicente, enviava carta ao Padre Geral Diego Lainez, a informar que 

dos órfãos chegados de Portugal haviam “ordena[do] confrarías, […] en la Baya y en la Capitania 

del Spírito Sancto y en S. Vicente, repartiendo los mochachos por las casas”632. No entanto, 

acrescentava que em 1556, “que vinieron las Constitutiones [havia] comenc[ado] a desendar la 

rueda que tenía andado, y a poquentar los niños y quitar cofradías, quanto pude sin scándalo”633. 

As Confrarias dos Meninos de Jesus significaram um primeiro ensaio para a solução do problema 

das vocações sacerdotais. Embora não se destinassem especificamente à função sacerdotal, elas 

constituíram-se como os primeiros ensaios de Seminários Menores634. A 10 de Junho de 1562, 

chegava a Lisboa carta enviada de Victoria, por comissão do Padre Brás Lourenço, a informar 

da existência de “humas casinhas pobres com huma igreja de invocação de Santyago, [na qual 

estavam] dous Padres e dous Irmãos”635. Assim, se em 1554 viviam em Victoria apenas o Padre 

Brás Lourenço e o Irmão Simão Gonçalves, em 1562, o seu número havia aumentado para o 

dobro: o mesmo Padre Brás Lourenço e o Padre Fabiano Lucena, auxiliados por dois Irmãos: 

um de meia idade, coadjuntor temporal, que não sabia ler nem escrever; e o outro, que aprendia 

629 LEITE, Serafim. Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão IV Centenário de São Paulo, 1954, p. 428.
630 ARSI – “Carta do Padre Bras Lourencio, do Spiritu Sancto a 26 dias de março 1554”, Brasiliae 3-1, fl. 110.
631 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, R.J., 1982, p. 39.
632 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Diego Lainez, de São Vicente, em 12 de Junho de 
1561, para Roma”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 357.
633 LEITE, Serafim.  “Carta do Padre Manoel da Nóbrega ao Padre Diego Lainez, de São Vicente, em 12 de Junho de 
1561, para Roma”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 358.
634 Sobre este assunto veja-se, HOORNAERT, Eduardo; AZZI, Riolando; GRIJP, Klaus Van Der; BROD, Benno. 
História da Igreja no Brasil, Edições paulinas, Petrópolis, 1992, pp. 151-160.
635 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Brás Lourenço, do Espírito Santo, ao Padre Miguel de Torres, em Lisboa, a 10 de 
Junho de 1562”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 462.
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latim e sabia algo da língua dos índios, tinha de 18 a 20 anos636. A “cinco ou seis meninos 

do gentio”637 ensinavam os Padres Brás Lourenço e Fabiano Lucena. As “casinhas pobres”638 

mencionadas na carta é provável que fossem as duas sacristias anexas à capela-mor que sempre 

faziam os Jesuítas enquanto não davam início à construção da primeira ala da casa; construídas, 

normalmente em madeira, nesses abrigos residiam os missionários até que estivesse concluída a 

primeira ala da casa. Em 1566, ao Padres Brás Lourenço e Fabiano Lucena haviam-se juntado 

outros dois “que ensinavam classes de escrever, ler, doutrinar e latim”639. Em carta datada de 26 

de Junho de 1569, o Padre António da Rocha anunciava ao Padre Geral de que a igreja estava 

aberta todo o dia e sobre o modo como, nela, repartiam o ensino da catequese entre “brancos”, 

“portugueses”, “índios” e “escravos”640. 

Nesse ano viviam na casa “3 sacerdotes y uno hermano, [sendo um deles] el padre pero de 

la costa [que] sab[ia] la lengoa de la tierra y [por isso] atend[ia] a los índios”641. Carta do Padre 

António Rocha, datada de 1571, enviada ao Padre Geral, indica que a administração da Casa 

era feita pelo Padre Manuel de Paiva que, “com quase 60 anos prega[va], ouve[ia] confissões e 

cuida[va] da Escola dos meninos portugueses, que s[eriam] cerca de 40”642. É assim provável 

que à data, uma das alas da casa, a primeira, já estivesse se não concluída, pelos menos bastante 

adiantada. Em 1573, devido a um naufrágio, os Padres Inácio de Tolosa (Provincial), Luís da 

Grã, António da Rocha, Vicente Rodrigues, Fernão Luís, e os Irmãos Bento de Lima e João de 

Sousa aportam na Vila de Victoria, onde permanecem por cinco meses. 

Carta da autoria do Padre Provincial desse ano, enviada ao Padre Geral, dá indicação da 

construção de “uma igreja nova e capaz, de mais de cem palmos de comprido [22m], fora a capela, 

e cinquenta de largo [11m]643; as paredes de taipa, por não haver aqui pedreiro: os alicerces, todavia 

636 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, RJ, 1982, p. 46.
637 LEITE, Serafim. “Carta por comissão do Padre Brás Lourenço do Espírito Santo, ao Padre Miguel de Torres, em 
Lisboa, 10 de Junho de 1562”, In História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p 226. 
638 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Brás Lourenço, do Espírito Santo, ao Padre Miguel de Torres, em Lisboa, a 10 de 
Junho de 1562”, In Monumenta Brasiliae III (1558-1563), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1958, p. 462.
639 NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo, Fundo Editorial do Espírito Santo, Vitória, 1969, p. 39.
640 “Hazese la doctrina xpiana todos los dias en nuestra iglesia 3 vezes al dia no contando la de los niños de ler al medio 
dia a los brancos e portugueses a la tarde a los indios para la lengoa, a la noche a los esclavos machos” (ARSI – “Carta 
de lo Padre Antonio da Rocha, de la capitania del Spirito Santo para o Padre Geral, 26 de junio de 1569”, Brasiliae 5-2, 
fls. 161v-162). 
641 ARSI – “Carta de lo Padre Antonio da Rocha, de la capitania del Spirito Santo para o Padre Geral, 26 de junio de 
1569”, Brasiliae 5-2, fls. 161v-162.
642 ARSI – “Carta do Padre António Rocha, de 1571 para o Padre Geral”, Brasiliae 15, fl. 232. 
643 A planta do corpo da igreja corresponde assim a dois quadrados, conforme os modelos/relações da proporoção ante-
riormente referidos. .
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são de pedra e cal, que fizeram os Padres da casa como souberam”644. Em Dezembro de 1583, 

o Padre Fernão de Gouveia enviava carta ao Padre Geral, a dar conhecimento da existência na 

casa de “ocho camaras sobradadas y oficinas bien acomodadas, [sendo a] yglesia bien ornada”645. 

Por fim, referia “la cerquilha com algunos arboles de fructo”646, e que residiam na casa “cinco 

Padres y três hermanos”647. No ano seguinte, o Padre Fernão Cardim, que acompanhava, como 

Secretário, o Padre Visitador Cristóvão de Gouveia dava indicação de ter a casa sete cubículos 

em vez das oito referidas pelo Padre Fernão de Gouveia no ano anterior: “a Casa he composta 

por sete cubiculos, e huma Igreja nova e capaz” 648. Porém, e apesar discrepância entre os dois 

missionários, a iconografia disponível, nomeadamente fotográfica, datada de 1911, na posse do 

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, comprova a existência efectiva de sete janelas no 

piso superior da ala do colégio contígua à entrada principal da igreja. Assim, em 1584, a primeira 

ala da casa estaria concluída. O Catálogo da Companhia de Jesus de 24 de Janeiro de 1654, refere 

que no Espírito Santo os Jesuítas tinham uma igreja nova e ampla, com sacristia capaz e dotada 

dos instrumentos suficientes, e que cada cubículo possuía mobiliário necessário para as práticas 

divinas.

“Templum novum et amplum: sacristia argento et san evangelletili satis instrumenta: Collegy etion pars 

recentter exercitata, et per commoda […] cella, cum necessária supellectili adren divinam faciendam”649. 

Não se sabe se a igreja ampla e nova a que se refere o documento é a mesma iniciada em 

1573, construída em taipa, por não haver pedreiro, ou se uma posteriormente construída sobre 

ela, em pedra e cal, como hoje o comprovam duas das paredes interiores da antiga igreja jesuíta 

deixadas à vista aquando da construção do Palácio do Governador. Assim, até final do século 

XVII, o Colégio do Espírito Santo era composto pela igreja, pela ala da residência contígua à 

entrada principal desta e pela torre que mediava entre ambas; a segunda ala da residência, anexa 

644 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Inácio de Tolosa para o Padre Geral, 1573”, In História da Companhia de Jesus no Brasil, 
Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p 222.
645 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1583”, 
Brasiliae 15-2, fl. 335-335v. 
646 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1583”, 
Brasiliae 15-2, fl. 335-335v. 
647 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1583”, 
Brasiliae 15-2, fl. 335-335v. 
648 BNP – “Enformação da missão do Padre Christovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583”, In Livro do 
Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios). COD. 4532, fl. 19. & CARDIM, Fernão. 
Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Imprensa Nacional, Lisboa, 1817, p. 88.
649 ARSI – “3º Catálogo da Companhia, Bahia, 24 de Janeiro de 1654”, Brasiliae 5-2, fl. 140v.
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à capela-mor, foi construída em dois momentos: o primeiro em 1707, correspondente à zona 

da ala situada a Norte, e o segundo em 1734, correspondente à ala situada a Noroeste; em 1727 

ficava concluída a segunda torre e o corredor que lhe era contíguo, paralelo e adossado a um dos 

lados maiores da igreja; em 1747, ficava concluída a terceira e última ala da residência650. Assim, 

ao que tudo indica, o Colégio de São Tiago funcionou 120 anos, aproximadamente, com apenas 

duas das quatro alas que o viriam a compor no século XVIII (Figs. 40, 45 e 46). Em 1759, com a 

expulsão dos Jesuítas do Brasil, o colégio foi abandonado e a 20 de Agosto de 1776, os seus bens 

inventariados. Em 1780, o inventário fica concluído e a 20 de Abril de 1784 os bens jesuítas são 

postos em hasta pública. 

Até à primeira metade do século XX, altura em que sobre o colégio jesuíta foi erigido o 

Palácio do Governador, existiu uma praça fronteira à igreja, a qual, de acordo com a cartografia 

da época, terá correspondido a parte do antigo terreiro jesuíta. Hoje, só é possível precisar com 

rigor os limites do terreiro devido à existência de cartografia histórica. De configuração quase 

trapezoidal, o antigo terreiro era conformado nos lados menores pela fachada principal do 

colégio e pela Igreja da Misericórdia. Situação que, ao que parece indicar a cartografia da primeira 

metade do século XVIII, terá sido alterada nesse período, com a construção de um quarteirão 

fronteiro ao colégio, deixando apenas livre a zona em frente à igreja (Figs 44 e 45). Assim, 

através dessa mesma cartografia, é possível verificar a centralidade da Igreja de São Tiago face 

ao terreiro; provavelmente uma intencionalidade dos Jesuítas pelo facto de os terreiros das suas 

igrejas serem, à época, muitas vezes o principal espaço público exterior das vilas portuguesas651.

De Casa a Colégio

Ainda que o propósito dos Jesuítas fosse construir um colégio na vila portuguesa de cada 

capitania, facto é que até ao século XVI apenas o fazem nas capitanias da Bahia, Rio de 

Janeiro e Pernambuco, por serem colégios de fundação régia e porque garantiam a formação 

superior. Assim, nas outras capitanias existiam casas que, de acordo com a proximidade, 

estavam subordinadas a um dos três colégios. A Casa de São Tiago, no Espírito Santo, estava 

assim subordinada ao Colégio do Rio de Janeiro, não sendo assim autónoma económica nem 

650 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expr. Cultura, Rio de Janeiro, 1982, 
pp 20-56.
651 ARSI – “Carta do Padre Simão de Toledo, de 1654 sobre o sítio da igreja nova da Baía”, Brasiliae 3-1, fl. 302.



247

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

financeiramente. Recebia do Colégio do Rio de Janeiro, em 1571, “125 ducados para ajuda dos 

gastos”652. De acordo com a Narrativa do Padre Fernão Cardim, sabe-se que em 1583 os Jesuítas 

da Casa de São Tiago viviam “d ésmolas, [sendo] muito bem providos, e o collegio do Rio os 

ajuda[va] com as cousas de Portugal”653. Informação confirmada por Fernão de Gouveia, em 

carta desse mesmo ano: “viven de limosna, ayudados del Collegio del Rio de Enero, a quien 

esta casa es anexa”654. Em 1647, o Padre Simão de Vasconcelos, então Reitor do Colégio do 

Rio de Janeiro, envia carta ao Padre Geral a propor a elevação da Casa de São Tiago a Colégio. 

Facto que, de acordo com Serafim Leite, só ocorre em 1654, conforme indicado no Catálogo da 

Companhia de Jesus desse mesmo ano655.

Cabeça do sistema

Quando em 1552 os Jesuítas acompanham o movimento dos portugueses, transferindo-se 

da Vila do Espírito Santo para a Ilha de Santo António, nela construindo o seu primeiro abrigo,  

logo começam por visitar as aldeias indígenas, primeiro as que se situavam no litoral e, depois 

as do sertão. O Padre António Rocha, em 1569, escrevia ao Padre Geral, a informar que os 

Jesuítas já tinham a seu cargo algumas aldeias indígenas que visitavam regularmente: “aldeas 

que estão a nuestro carrego y que se visita de la villa [Casa] dos vezes que parecesse necessário 

[…] lo resto del tiempo a lo material de la casa”656. Assim, o Colégio de São Tiago administrava 

espiritualmente aldeias de indígenas cristãos, que lhe estavam subordinadas, e que a partir dele 

eram visitadas. No final do século XVI, essas aldeias eram cinco: “agora son cinco las que los 

padres visitan exercitando los ministerios de la compañia”657. Porém, em 1583, o Padre Fernão 

de Gouveia, menciona oito aldeias afectas ao Colégio. Dessas oito, apenas duas eram visitadas 

a partir do Colégio: a Aldeia de Nossa Senhora da Conceição, e a de São João, nas quais os 

missionários residiam pontualmente pelo facto de a partir delas visitarem outras seis aldeias.

652 ARSI – “Carta do Padre António Rocha enviada ao Padre Geral, 1571”, Brasiliae 15, fl. 232.
653 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Imprensa Nacional, Lisboa, 1583, p. 88.
654 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1583”, 
Brasiliae 15-2, fls. 335-339.
655 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expr. e Cult., RJ, 1982, pp. 50-51.
656 ARSI – “Carta de lo Padre Antonio da Rocha, de la capitania del Spirito Santo enviada ao Padre Geral, 26 de junio de 
1569”, Brasiliae 5-2, fls. 161v-162. 
657 ARSI – “De la fundación de la residência que tien la capitania del Spiritu Santo sugiecta al Collegio del rio de Enero”, 
Brasiliae 12, fl. 54v.
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“Tenemos quatro léguas [ca. 26,4 Km] de la Villa en un Rio mui ameno arriba una Aldea de Indios, de 

la invocacion de Nossa S.ora de la Conception, y outra media légua [3,3 Km] desta que se dize S. Juan, 

e nestas avra hasta três mil Indios christianos, que visitan a menudo, y residen ahi por espácio, mas no 

de ordinário ni sempre. [palavra ilegível] destas visitan otras seis Aldeas mas lexos, que son de Indios 

xpianos y paganos, y com estas accupaciones estan bien empleidos”658. 

Em 1616, de acordo com carta do Padre António de Matos, sabe-se que São Tiago continuava 

sendo Casa, porém, já a funcionar como cabeça do sistema territorial. Isto é, à cabeça das aldeias 

principais das povoações. O documento menciona ainda que as aldeias subordinadas à Casa de 

São Tiago eram quatro, duas de residência e duas de visitação; nas duas primeiras os missionários 

residiam junto às populações indígenas, enquanto nas duas últimas efectuavam visitas regulares.

“Pera maior clareza da notícia que pretendo dar advirto que este collo do Rio de Janeiro tem anexas 

e sobordenadas algumas residências; quais sam as que estão desta parte sul, na Capitania do Spirito 

Sancto, na de Sanctos, na de S. Paullo […]. Na do Spirito Sancto e Villa da Victoria residem 4 religiozos, 

mas a esta estão sobordinadas 4 aldeas de Indios, duas de residência, em que a qual residem quatro, ou 

sinquo religiosos; as outras duas são de vizita, huma das quais he visitada pelos religiosos que residem na 

casa da villa da Victoria, principal residência desta capitania do Spirito Sancto; a outra he visitada pelos 

padres que residem na aldeia de Reritiba”659. 

No que diz respeito às duas aldeias de residência mencionadas, sabe-se que uma era a de 

Reritiba, situada a Sul da Casa de São Tiago e que a outra era, provável, a dos Reis Magos, 

situada a Norte. Esta possibilidade coloca-se pelo facto de deste a sua fundação, em 1569, à 

expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, em 1759, os missionários terem residido na Aldeia 

dos Reis Magos de modo permanente e sem interrupção, condição indispensável para que fosse 

considerada uma aldeia de residência/missão. Quanto às duas aldeias de visita, ou de visitação, 

apesar de o seu nome não ser mencionado, supõe-se que fossem as Aldeias de São João e las 

demas de Guarapari, situadas a Norte e a Sul da Casa de São Tiago, respectivamente, pelo facto 

de terem sido fundadas, à semelhança das Aldeias dos Reis Magos e de Reritiba, como aldeias de 

residência. A fundamentar esta hipótese está também o facto de o documento referir que “huma 

das [aldeias de visitação era] visitada pelos religiosos que resid[ia]m na casa da villa da Victoria”660. 

658 ARSI – “Carta do Padre Fernão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de deziembre de 1583”, 
Brasiliae 15-2, fls. 335-337. 
659 ARSI – “Carta do Padre Antonio de Matos, datada de 1616, remetida ao Padre Geral”, Brasiliae 3-1, fl. 201v.
660 ARSI – “Carta do Padre Antonio de Matos, datada de 1616, remetida ao Padre Geral”, Brasiliae 3-1, fl. 201v.
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E, com efeito, a Aldeia de São João foi das poucas, se não mesmo a única, a ter sido implantada 

longe da costa, por comunicar com a Casa de São Tiago através do Rio do Espírito Santo. A 

outra aldeia de visitação, é provável que fosse a Aldeia de Guarapari, quer pela proximidade à 

Aldeia de Reritiba, por um caminho junto ao mar, quer pelo facto de em 1616 já estar fundada e 

com o conjunto arquitectónico concluído – igreja, residência e terreiro –.  De acordo com carta 

de 1689, da autoria do Padre Machado Diego remetida ao Padre Geral, sabe-se que São Tiago 

era já colégio e que continuava à cabeça do sistema territorial, mantendo a estrutura estabelecida 

em 1616 – quatro aldeias que lhe estavam subordinadas – quando ainda era casa. De notar, 

porém, que havia agora por parte dos Jesuítas um certo cuidado em enviar ao Geral informação 

mais detalhada acerca das aldeias principais, ou cabeça, das povoações, nomeadamente no que 

dizia respeito: à sua identificação; ao número de missionários que nelas residiam e assistiam; 

bem como ao número de habitantes indígenas; ou a distância a que a aldeia estava do colégio. 

Assim, o documento revela que as aldeias que estavam subordinadas ao Colégio de São Tiago 

eram Reis Magos e Reritiba, e que a estas estavam subordinadas outras aldeias, que a partir delas 

eram visitadas; à Aldeia dos Reis Magos, estava subordinada, pela proximidade, provavelmente 

a Aldeia de São João, enquanto à Aldeia de Reritiba, pelo mesmo motivo, estava sujeita a Aldeia 

de Guarapari.

“El Collegio de S. Thiago ou la Villa del Spto Sto tiene sugetas dos Aldeas, […]: una con invocacion 

de los Stos Reyes Magos distante del Collegio siete leguas [46,2 Km] por la parte del Norte. Consta 

esta Aldea de sietecientas y sesenta y quatro almas; y en ella assisten dos Religiozos, que les enseñan la 

doctrina Christiana, y acuden a sus necessidades, como en las demais Aldeas […]. La otra Aldea con 

invocacion de nuestra Sra della Assumpsion en el sitio lhamado Erirityba, dista del Collegio quatorze 

leguas [92,4 Km] por la parte del Sul. Consta de octocientas y sincoenta almas […]. En ella assisten dos 

Religiozos, que tienen a su cuenta la enseñança destos Indios administrandoles los Sacramtos, como en 

las demás Aldeas”661. 

[C] Transformação do lugar – territoriais, urbanas, arquitectónicas

Após a expulsão da Companhia de Jesus em 1759, os seus bens foram consfiscados pela 

Coroa, com a excepção dos locais de culto. Assim, e até inícios de 1788, o colégio permanceu 

abandonado, usando-se apenas a sua igreja662. A partir dessa data, o colégio foi ocupado pelo 

661 ARSI – “Carta do Padre Machado Diego para o Padre Geral, 1689”, Brasiliae 3-2, fl. 270v.
662 DAEMON, Basílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879.
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governo da capitania, e então sujeito a várias obras tendo em vista a adaptação do edifício à sua 

nova função. Na primeira década do século XX teve início uma profunda intervenção no antigo 

colégio jesuíta, obra que o descaracterizou radicalmente, inclusivamente levando à demolição da 

igreja. Esta campanha, que durou várias décadas, deu origem ao Palácio do Governador, actual 

museu “Palácio Anchieta”. Acerca dessas transformações, escreve Jerônimo Monteiro em 1913:

“Neste edifício foram feitos [...] importantes melhoramentos e modificações [...]. [E]m face do progresso 

material [...] não podia continuar o edifício do Palacio do Governo com a sua vetusta feição conventual, 

em contraste com as linhas de architectura dos edifícios novos e em flagrante infracção das posturas 

municipaes. No plano da reconstrução, entraram a elevação de todo o edifício, rasgamento das acanhadas 

portas e janelas, revestimento de toda a fachada, platibandas e cornijas, a abertura da entrada principal 

na parte fronteira ao cáes do Imperador, ao envez da antiga entrada pelo lado da igreja de S. Thiago. 

Comprehende ainda esse plano a reconstrução e adaptação da igreja de S. Thiago (já desapropriada 

para esse fim), para as repartições publicas e para o museu, formando um edifício separado, si bem que 

obedecendo aos mesmos traços de architectura do Palácio”663.

Pelo facto de quase nada restar do antigo colégio, para além de duas paredes da antiga igreja, o 

edifício foi apenas inscrito no Livro do Tombo, com o registo: Resolução nº 2/1983 do Conselho 

Estadual de Cultura (inscrição no Livro do Tombo Histórico sob o nº 23, folhas 3v e 4).

663 “Carta de Jerônimo Monteiro”, publicada originalmente em Exposição sobre os negócios do estado no quatriénio de 1808 a 1912 
(Vitória, 1913), p. 243 e seguinte. In CARVALHO, José Antônio. “O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo”, 
Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1982, pp. 53 e seguinte.
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[40]  Plantas esquemáticas 
do antigo colégio jesuíta de 
acordo com plantas datadas 
da 2º metade do século XX 
do Palácio do Governador, 
construído sobre o edifício 
jesuíta. 

“Começamos logo uma 
igreja nova e capaz, de mais 
de cem palmos de comprido 
[22. 00m], fora a capela, e 
quarenta e cinco de largo [9. 
90m]; as paredes de taipa, 
por não haver aqui pedreiro: 
os alicerces, todavia são 
de pedra e cal, que fizeram 
os Padres da casa como 
souberam”. “Carta do Padre 
Inácio de Tolosa, de 1573, 
para o Padre Geral”. In 
LEITE, Serafim. História da 
Companhia de Jesus no Brasil, 
Tomo I, Livraria Portugália, 
Lisboa, 1938, p 222.
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[42]  Representação da Vila 
de Victoria, na primeira 
metade do século XVIII, 
doc. nº 1178 (AHE-RJ).

[41]  Barra do Espírito 
Santo, [1608-1616], com 
a sinalização da Vila de 
Victoria, om destaque do 
Colégio de São Tiago (à 
esquerda dentro do círculo); 
a Igreja Matriz, a de São 
Francisco e de São Bento.
(BDRAH). 
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[43]  Fotografia da Vila de 
Victoria da primeira metade 
do séc. XX, onde se verifica 
a imposição do colégio face 
às restantes construções, e 
a ocupação da cerca jesuíta 
com habitações (APEES).

[44]  Fotografia da Vila de 
Victoria da primeira metade 
do séc. XX, com destaque, 
em primeiro plano, da 
Igreja da Misericórdia, e em 
segundo plano, da Igreja 
Matriz. A fotografia foi tirada 
de uma das janelas do coro da 
igreja jesuíta, o que permite 
confirmar a importância 
urbana do antigo terreiro 
jesuíta (IPHAN-ES).
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[45]  Pormenor da planta 
da Vila de Victoria, com 
a sinalização do colégio, 
cerca e terreiro. Fronteira 
à igreja jesuíta a Igreja da 
Misericórdia. Doc. nº 1178 
(AHE-RJ).
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[46]  Representação do antigo 
colégio, cerca e terreiro 
jesuíta sobre o desenho de 
satélite.
LEGENDA:
– Perímetro do antigo colégio 
jesuíta e cerca, e da Igreja da 
Misericórdia, Casa da Câmara 
e Cadeia (fronteiras).
– Antigo terreiro jesuíta.
– Actual espaço vazio 
que ladeia o Palácio do 
Governador, que funciona 
como estacionamento.
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[47]  Organização da Vila de Victoria, com destaque do 
colégio jesuíta, cerca e terreiro.
LEGENDA:
– Antigo terreiro jesuíta.
– Planta esquemática do antigo colégio jesuíta e cerca.
– Tecido urbano da Vila de Victoria do século XVIII.
– Actual praça que ladeia o Palácio Anchieta.
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[48]  
[49] 
[50]
[51] Paredes da antiga Igreja 
de São Tiago.
[52] Fachada lateral do 
antigo Colégio de São Tiago, 
segunda metade do século 
XX (IPHAN - ES).
[53] Fachada principal do 
antigo Colégio de São Tiago, 
segunda metade do século 
XX (IPHAN - ES).
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POVOAÇÃO DE SÃO JOÃO (2b)
Norte do colégio / interior
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POVOAÇÃO DE SÃO JOÃO

Aldeia de visitação

Segundo momento de ocupação (1556-1566)

[A] Movimentações do período indígena

No que diz respeito às movimentações do período indígena, sabe-se que em 1555 

a tribo dos dos Temiminós abandonam a actual Ilha do Governandor na capitania do 

Rio de Janeiro, e estabelecem-se a Norte da Vila da Victoria, dando origem à aldeia 

de Nossa Senhora da Conceição. Este processo de migração contou com o apoio 

do então donatário do Espírito Santo Vasco Fernandes Coutinho e do Padre Luís 

da Grã, e está relacionada com o conflito entre Temiminós e a tribo dos Tamoios, e 

também com presença francesa na Baía de Guanabara664. 

Posteriormente a esta migração, os Temiminós fragmentam-se. Um grupo 

permanece na Aldeia de Nossa Senhora da Conceição, onde mais tarde fixam-se 

também membros da  tribo Tupiniquim. Este grupo mantém-se sob a chefia de 

Maracaiaguaçu., que já liderava a tribo na capitania do Rio de Janeiro. Nesse mesmo 

ano, um segundo grupo segue para o Norte da capitania, onde fundam a Aldeia de 

Índios e a Aldeia Nova. Um terceiro grupo, sob a chefia de Arariboi, transfere-se 

alguns quilómetros para sul da Aldeia de Nossa Senhora da Conceição, onde fundam 

a Aldeia de São João. Um quarto grupo transfere-se para a região junto à Baía de 

Guarapari, sob a chefia do irmão de Maracaiaguaçu, onde fundam a Aldeia de Nossa 

Senhora da Conceição de Guarapari.665. 

O processo de mirgração da tribo Temiminó para o Espírito Santo, tendo em conta 

a sua natureza amistosa, foi considerada pelo donatário como uma oportunidade 

664 ARSI, Brasiliae 3-1, fl. 137v; LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, 
Lisboa, 1938, pp. 238-241. & RUBIM, Braz da Costa. Memórias Históricas e Documentadas da Província do Espírito Santo, 
Typographia de D. Luiz dos Santos, Rio de Janeiro, 1861, pp. 48-52. & NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito 
Santo, Fundo Editorial do Espírito Santo, Vitória, 1969, p. 30.
665 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, pp. 238-241; 
RUBIM, Braz da Costa. Memórias Históricas e Documentadas da Província do Espírito Santo, Typographia de D. Luiz dos Santos, 
Rio de Janeiro, 1861, pp. 48-52; NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo, Fundo Editorial do Espírito Santo, 
Vitória, 1969, p. 30; DAEMON, Bazilio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 
1879, p. 125; ARSI – “De la fundación de la residência que a yen la capitania del Spiritu Santo sugiecta al Collegio del rio 
de Enero, 1573”, Brasiliae 12, fl. 54. 
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para consolidar a presença portuguesa na capitania, e para ajudar a defender as zonas 

costeiras de ataques franceses. Por outro lado, o processso de migração foi visto 

pelos Jesuítas como uma oportunidade para converter e ‘aldear’ populaçõe indígenas, 

sendo que a escolha das regiões ondes os vários grupos de Temiminós se fixaram foi 

influenciada pelos missionários. Contudo, dentro de cada região, a escolha do lugar de 

fixação foi decisão dos próprios Temiminós. Pode-se assim afirmar que as primeiras 

aldeias administradas pelos Jesuítas na capitania do Espírito Santo resultaram de um 

entendimento inicial entre Temiminós, Jesuítas e donatário, decorrente da migração 

de 1555.

[B] Período jesuíta: implantação e construção do lugar

A povoação de São João foi das primeiras aldeias jesuítas a ser implantada a norte 

da Casa de São Tiago. Apesar de divergente, a bibliografia acerca do ano da fixação 

dos missionários na região não chega a ser contraditória. Para Serafim Leite, essa 

fixação ocorre em 1562, quando a tribo Temiminó se separa da tribo Tupiniquim, 

estabelecendo-se ao Norte do Rio do Espírito Santo, passando então a ser visitados 

regularmente pelos missionários do Colégio de São Tiago666.

Assim é possível verificar que em 1559 os Jesuítas visitam regularmente a ‘taba’ 

(aldeia) indígena dos Temiminós, sendo que a partir de 1562 estabelecem-na como 

aldeia jesuíta, construindo um abrigo simples e precário que funcionava como igreja, 

residência dos missionários e escola de ensino elementar para os indígenas aldeados. 

A partir desse momento, localizam a Aldeia de São João enquanto aldeia-cabeça de 

povoação. Isto é, uma aldeia principal onde os Jesuítas residiam de modo permanente 

e em torno da qual gravitam aldeias de visita de indígenas cristãos, que visitavam 

regularmente, conforme demonstra carta do Padre Pedro da Costa, de 1565, enviada 

para o Colégio de São Roque, em Lisboa.

666 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 239. Para 
Maria José Cunha, a fixação dos missionários na região de Carapina ocorre pouco antes de 1559. Ainda de acordo com 
a mesma autora, “em 1562, a aldeia já estava erguida e com tudo pronto para aguardar o início da construçção da igreja” 
(CUNHA, Maria José. Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Evora, 2015, p. 
223).
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Geografia, hidrografia e fundação

“[E]ntre os índios há já duas Igrejas feitas, na Aldea do Gato, huma de Nosa Senhora da 

Concepçam; e, na Aldea de Arariboi, outra de Sam Joam. Como o Padre entrou em seu 

carrego, mandou-nos logo residir em as Igrejas para entendermos em os exercícios que ha 

Companhia pretende com os próximos […] o Padre Diogo Jacome com hum Irmão mandou 

para a Igreja de Nosa Senhora; e a mym com hum moço que servia em casa, para a de Sam 

Joam, encarregando-me mais de humas duas ou três Aldeas que estam legoa e mea ou cassi 

duas da de Sam Joam, para que as visitasse cada somana”667.

A foz do Rio do Espírito Santo abre em grande baía e é pontuada a Sudoeste 

por uma enorme ilha; quando contornada pela via fluvial a Sudoeste – onde se 

encontrava implantado o Colégio de São Tiago – encaminhava até à Aldeia de São 

João. Esta é talvez a principal razão que tenha levado os Jesuítas a estabelecer uma 

aldeia de residência, ou aldeia-cabeça de povoação, naquele exacto local, que havia 

sido escolhido pela tribo Temiminó, sem que a tenham mudado de lugar, como tantas 

vezes ocorria. Assim, e excepcionalmente, os Jesuítas vão estabelecer uma aldeia de 

residência não muito próximo de uma grande baía, nem junto à foz de um rio de 

penetração ao interior do território.

Aldeia-cabeça, residência jesuíta da povoação, entre missão e visitação

“[T]em os Padres nesta capitania tres legoas da villa duas Aldeas de Indios a seu cargo em 

que residem os nossos, que terão tres mil almas Christas, afora outras Aldeas que estão ao 

longo da Costa as quais visitão algumas vezes, que terão algumas duas mil pessoas entre 

pagãos e Christãos. Vespera da Conceição de N. Snôra por ser orago da Aldea mais principal 

foi o P.e Visitador fazer lhe oferta [...]. Duas legoas da Aldea em hum rio muy largo e fermoso 

(por ser caminho por ágoa) vierão alguns Indios [...]. A Aldea de São João dahi mea legoa po 

agoa, por hum rio acima muy fresco e gracioso, de tantos bosques e arvoredos que se não 

via a terra, e escassamente o Ceo […] [é uma aldeia] de índios a três léguas [ca. 19,8 Km] da 

villa, em que residem os nossos”668.

667 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Pedro da Costa aos Padres e Irmãos de São Roque, Lisboa, do Espírito Santo, 
Aldeia de São João, a 27 de Julho de 1565”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, 
Roma, 1960, p. 268.
668 BNP – “Enformação da missão do Padre Christovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583”, In Livro do 
Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, fl. 17.
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Assim, pelo acima exposto, afigura-se que São João tenha sido aldeia de residência/

missão, se não logo desde 1559, pelo menos a partir de 1562, quando os missionários 

nela passam a residir de modo permanente.

Em 1565, mantinha-se como residência permanente, nela residindo – por 

determinação do Padre Manoel de Paiva, Superior do Colégio de São Tiago – o Padre 

Pedro da Costa, conforme indicação do próprio missionário residente, em carta 

enviada da Aldeia de São João aos Padres e Irmãos do Colégio de São Roque, em 

Lisboa. De acordo com a mesma carta, sabe-se que próximo a São João existiam 

outras duas aldeias, que eram visitadas uma vez a cada semana pelo Padre Pedro da 

Costa. Sabe-se ainda que essas visitas eram de passagem e, por isso, insuficientes para 

conseguirem perceber as necessidades das suas populações, e que essas só não eram 

aldeias de residência por não haver missionários suficientes para nelas residir de modo 

permanente.

“Em duas aldeas que estam perto della, se faria muito fruito se ouvesse Padres para estar 

com elles, porque ainda que sejam visitados cada somana hé hum dia de pasada em que 

homem nam pode falar com todos nem saber suas necessidades”669. 

Por essa época, viviam na aldeia “passante de quatrocentos índios, [dela saindo], 

a cada semana, [o Padre Pedro da Costa para visitar] duas ou três Aldeas que estam 

situadas legoa e mea ou cassi duas”670. Informação que confirma São João já como 

aldeia-cabeça de povoação, isto é, uma aldeia de residência em torno da qual gravitavam 

aldeias de indígenas cristãos, que os missionários visitavam periodicamente.

“[E]ntre os índios há já duas Igrejas feitas, na Aldea do Gato, huma de Nosa Senhora da 

Concepçam; e, na Aldea de Arariboi, outra de Sam Joam. Como o Padre entrou em seu 

carrego, mandou-nos logo residir em as Igrejas para entendermos em os exercícios que ha 

Companhia pretende com os próximos […] o Padre Diogo Jacome com hum Irmão mandou 

para a Igreja de Nosa Senhora; e a mym com hum moço que servia em casa, para a de 

669 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Pedro da Costa aos Padres e Irmãos de São Roque, em Lisboa, do Espírito Santo, 
Aldeia de São João, a 27 de Julho de 1565”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, 
Roma, 1960, p. 274.
670 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Pedro da Costa aos Padres e Irmãos de São Roque, em Lisboa, do Espírito Santo, 
Aldeia de São João, a 27 de Julho de 1565”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, 
Roma, 1960, p. 269.
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Sam Joam, encarregando-me mais de humas duas ou três Aldeas que estam legoa e mea 

ou cassi duas da de Sam Joam, para que as visitasse cada somana […]. [P]ara além da Aldea 

de Sam Joam, encarrego-me mais de humas duas ou três Aldeas que estam legoa e mea ou 

casi duas da de Sam Joam […]. Nesta Casa de Sam Joam estou eu com hum mocinho da 

terra somente, e daqui vou visitar cada somana as Aldeas que acima disse, e agora, despois 

do falecimento do Padre, vou visitar também a Aldea de Nosa Senhora da Concepçam 

e algumas vezes dizer-lhes missa porque há já nella muitos Christãos. E o Irmão Diogo 

Fernandes os vay visitar, da Villa [Victoria], outra vez cada somana […]. Nesta povoação, em 

que estou, se faz muito fruito polla bondade do Senhor, ainda que nam estam tam sogeitos 

como no tempo que aqui estava o Padre Bras Lourenço […]. Avera nesta povoaçam passante 

de quatrocentas almas […]. Era esta povoaçam grande e de muita gente e, pasada a força da 

doença, detreminaron [os índios] de se mudar daquele lugar, porque, alem de ser este seu 

costume, era-lhes já aquelle sitio muito aborrecível por causa da doença […]. Nesta mudança 

de povoaçon passaram o Padre e Irmão muitos trabalhos em os aplicar a fazer outras casas 

e Igreja no sitio que aviam escolhido, e em os ajuntar e fazer viver em há ordem que dantes 

tinham. […] hé tam grande este trabalho de tornar a reformar e ajuntar huma povoaçan 

destas, que asi se muda, que nam o poerá bem crer senam quem ho esperementar, porque 

sam gente de muitas castas e de muitas vontades”671.

Em 1568, o Padre Visitador Inácio de Azevedo, ao verificar “a facilidade” com que 

os indígenas retomavam “aos seus antigos costumes” e considerando que os jeusítas 

já possuiam “três aldeias, Nossa Senhora da Conceição, São João e (?)”672, determina 

a proibição de residência permanente de missionários nas “aldeias que [tinham] 

a cargo” e ordena que apenas as “visitassem a partir da Vila as vezes que fossem 

necessárias”673. Não se sabe se a directiva foi efectivamente cumprida, passando São 

João à condição de aldeia de visitação, mas sabe-se que em 1571 – ano em que alguns 

dos índgenas abandonam a aldeia a favor do sertão, por se sentirem ameaçados pelos 

portugueses – seguia sendo de residência: não se sabe se o seria de modo permanente, 

ou se apenas por longos períodos de tempo674. 

671 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Pedro da Costa aos Padres e Irmãos de São Roque, Aldeia de São João no Espírito 
Santo, 27 de Julho de 1565”, In Monumenta Brasiliae IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, 
p. 269.
672 MAITAM. Fernanda. Jardins Celestes, Jardins Terrenos:  A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na Banda Sul do 
Brasil, Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2017, p. 208. 
673 ARSI – “Carta do Padre António da Rocha, da Capitania do Espírito Santo, de 26 de Junho de 1569”, Brasiliae 3-1, fl. 
161v. 
674 Carta não assinada de 1573, sob o título: “De la fundación de la residência que a yen la capitania del Spiritu Santo 
sugiecta al Collegio del rio de Enero”, fólios 54 e 54v. In Archivum Romanum Societatis Iesu”, Roma. Fonte: Brasiliae 12 (1562-
1574). & CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 1982, p. 72. 
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Para o período de 1571 a 1573 não foi encontrada documentação, mas sabe-se 

que em 1573 os missionários dirigem-se ao sertão no propósito de ‘reconquistar’ 

os antigos indígenas aldeados – fugidos em 1571 –. A partir dessa data, a aldeia – 

composta pelos que nela já viviam, mais os indígenas resgatados – passa a ser visitada 

regularmente pelo Padre Pero da Costa, o mesmo que nela residia em 1564.

“Estos tambien con los miedos que les hazian los blancos o verdadeiros o falsos huyeron 

para el desierto sabiendolo los Padres fueron con grande priessa en su busca y tornarõ 

algunos pocos, mas la gente principal se quedo halla mas fue N. S. servido que al principio 

de ano dei 73 se tornasse cõ outra mucha gente a la Iglesia de S. Juã donde el P.e Pero da 

Costa los visitava con mucho fructo spual porq todos los índios le teniã grande respecto por 

su mucha virtud y zelo de la conversion. Este Pe. fue el que sustento aquellas aldeas muchos 

años visitandolos y residiendo algunas vezes entre ellos”675. 

Para o período de 1573 a 1581 não foi encontrada documentação que informasse 

sobre a sua condição, mas sabe-se, de acordo com Serafim Leite, que em 1581 existiam 

dez aldeias: “[D]uas sob a administração imediata dos Jesuítas e mais oito, quatro ao 

sul e quatro ao norte, separadas da vila, a iguais intervalos, e distantes dela 72.000 

passos [ca. 6 Km]676. Os missionários vão visitá-las por mar, nem podem ir de outra 

maneira”677. 

Pelo descrito, pode-se inferir que as “duas aldeias sob a administração dos Jesuítas” 

seriam Reis Magos e Reritiba, por serem à data aldeias de residência/missão. Isto é, 

aldeias onde os missionários residiam de modo permanente, desde a sua fundação. 

De notar, porém, que Serafim Leite as aponta como sendo de visitação para o ano de 

1581, isto é, aldeias que haviam sido de residência, mas que por falta de missionários 

passaram à condição de aldeias de visita678. Para o caso das “oito [aldeias situadas] 

quatro ao sul e quatro ao norte, separadas da Vila [de Victoria], a iguais intervalos” 

poder-se-ia supor serem São João e Guarapari – pelo facto de terem tido origem 

675 Carta não assinada de 1573, sob o título: “De la fundación de la residência que a yen la capitania del Spiritu Santo 
sugiecta al Collegio del rio de Enero”, fólios 54 e 54v. In Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma. Fonte: Brasiliae 12 (1562-
1574).
676 As duas aldeias que estavam sob a administração directa dos Jesuítas eram Reis Magos e Reritiba. As quatro que 
estavam a Norte de Victoria eram: Nossa Senhora da Conceição; de Índia; Campo; e Orobo. As quatro que estavam a sul 
eram: Guarapari; Una; Pêro Cão; e Ubu.
677 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 230.
678 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 242.
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numa residência/missão – e as suas aldeias de visita, se não todas pelo menos aquelas 

que à data estariam já fundadas, bem como as aldeias de visita das Aldeias dos Reis 

Magos e de Reritiba (v. nota 682).

Em 1583, de acordo com carta do Padre Fernão de Gouveia enviada ao Padre Geral 

Cláudio Acquaviva, sabe-se que a aldeia-cabeça oscila entre visitação e missão e que 

na proximidade estaria a Aldeia de Nossa Senhora da Conceição, que começando por 

ser de residência, devido à insuficiência de missionários, acaba em aldeia de visitação 

da Aldeia de São João679.

“[A]qui tenemos casa [Colégio de São Tiago], donde residen ocho, cinco Padres y três 

hermanos, […] tienen ocho camaras sobradadas y oficinas bien acomodadas, y yglesia bien 

ornada, tienem tambien su cerquilha com algunos arboles de fructo […]. Tenemos quatro 

léguas [ca. 26,4 Km] de la Villa en un Rio mui ameno arriba una Aldea de Indios, de la 

invocacion de Nossa S.ora de la Conception, y outra media légua [ca. 3,3 Km] desta que se 

dize S. Juan, e nestas avra hasta três mil Indios christianos, que visitan a menudo, y residen 

ahi por espácio, mas no de ordinário ni sempre. [palavra ilegível] destas visitan otras seis 

Aldeas mas lexos, que son de Indios xpianos y paganos, y com estas accupaciones estan bien 

empleidos […] viven de limosna, ayudados del Collegio del Rio de Enero, a quien esta casa 

es anexa”680. 

“[T]em os Padres nesta capitania tres legoas da villa duas Aldeas de Indios a seu cargo em 

que residem os nossos, que terão tres mil almas Christas, afora outras Aldeas que estão ao 

longo da Costa as quais visitão algumas vezes, que terão algumas duas mil pessoas entre 

pagãos e Christãos. Vespera da Conceição de N. Snôra por ser orago da Aldea mais principal 

foi o P.e Visitador fazer lhe oferta. [...] duas legoas da Aldea em hum rio muy largo e fermoso 

(por ser caminho por ágoa) vierão alguns Indios. [...] a Aldea de São João dahi [da Aldeia 

de N. Sr.ª da Conceição (da Serra)] mea legoa po agoa, por hum rio acima muy fresco e 

gracioso”681.

679 Sobre este assunto veja-se, CARVALHO, José. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, 
Rio de Janeiro, 1982.
680 ARSI – “Carta manuscrita do Padre Cristivão de Gouveia ao Padre Geral, de la Baya de todos los S.tos ult.º de 
deziembre de 1583”, Brasiliae 15-2, fls. 335-337. 
681 BNP – “Enformação da missão do Padre Christovão de Gouvea às partes do Brasil no anno de 1583”, In Livro do 
Registo das Cartas dos Jesuítas de 1583 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. XVII (princípios), COD. 4532, fl. 17.
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Em 1584, de acordo com o Padre Fernão Cardim, sabe-se que “a igreja ia caindo” 

e que os indígenas estavam “mal acomodados, sendo bom se mudassem a outra 

parte”682. Apesar das incertezas acerca da transferência da aldeia, sabe-se que no ano 

seguinte continuava a ser de visita, tendo regressando à condição de aldeia de missão 

(de residência permanente) em 1586, sendo responsável o Padre Sebastião Gomes683. 

Acerca deste assunto, José Carvalho defende a hipótese desta aldeia ter sido fundada 

para os parentes de Maracaiaguaçu em 1562, a três léguas (ca. 19,8 Km]) da vila de 

Victoria, e posteriormente transferida (em 1584) para um local distante “meia légua” 

(ca. 3,3 Km) da Aldeia de Nossa Senhora da Conceição684. Segundo o Padre Diogo de 

Gouveia, em 1584 viviam nas aldeias de São João e de Índios aproximadamente três 

mil pessoas.

“[Q]uatro léguas [ca. 26,4 Km] da vila, por um rio muito ameno acima, uma Aldeia de 

Índios da invocação de Nossa Senhora [da Serra], e outra a meia légua [ca. 3,3 Km] desta, 

que se diz de S. João, e nelas haverá até 3.000 Índios cristãos. Na da Conceição residem, de 

ordinário, dois dos Nossos e a de S. João visitam quási cada dia. Além destas, visitam outras 

seis Aldeias mais longe, que são de Índios, cristãos e pagãos, e terão até mil e quinhentas 

almas”685.

Para o período entre 1586 e 1596, permanece como aldeia de residência permanente, 

com o mesmo Sebastião Gomes como responsável, ainda que em 1594 fossem 

residentes os Padres Pedro da Costa e Diogo Jacome686.

“Nesta Aldeia, de que estou incumbido [Pedro da Costa] [...] haverá oitocentas almas christãs; 

e como nesta Capitania se dá o algodão mais que nenhuma outra, quási todos veem à Igreja 

vestidos”687.

682 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Imprensa Nacional, Lisboa, 1817, p. 84.
683 CARVALHO, José Antônio. “Residência/Igreja de São João Batista em Carapina/Município da Cidade de Serra”, 
Relatório efectuado para o Ministério da educação e da Cultura. Secretaria do Património Histórico e Artístico Nacional. Representação do 
Espírito Santo, Vitória, Agosto, 1981, s/p.
684 CARVALHO, José. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1982, p. 91.
685 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Diogo de Gouveia, de 1584, do Espírito Santo”, In História da Companhia de Jesus no 
Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 230.
686 Arquitetura: Patrimônio Cultural do Espírito Santo, Governo do Estado do Espírito Santo: Secretaria de Estado da Cultura 
| Conselho Estadual de Cultura, Vitória - Espírito Santo, 2009, p. 307.
687 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 241.
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Provavelmente, São João manteve-se como residência permanente (ou missão), 

sendo que em 1597 nela residirem cerca “oitocentas almas Christãs”.

“Nesta aldea de que tenho cuidado, que he da invocação do glorioso Apostolo sam João, 

avera oitocentas almas Christãs: & como nesta capitania se dá o algodão mais que em 

nenhuma outra, quasi todos vem à Igreja vestidos”688.

A partir de 1600, a Aldeia de São João terá sido preterida a favor da Aldeia dos Reis 

Magos enquanto missão a Norte do Colégio de São Tiago, voltando assim à condição 

de aldeia de visitação689. Nesse período alguns dos indígenas aldeados abandonam 

a povoação, estabelecendo-se em Reis Magos690. Em 1619, mantinha a condição de 

aldeia de visitação, sobretudo pelos missionários da Aldeia dos Reis Magos691. 

De 1619 em diante, não foram encontrados registos que informassem acerca da sua 

condição, mas é provável, conforme sugere José Antônio Carvalho, que tenha sido 

abandonada692. 

Enquanto de residência permanente – pelo menos a partir de 1583 – a aldeia teve 

sob a sua jurisdição a Aldeia de Nossa Senhora da Conceição que, apesar de fundada 

como aldeia de residência, acaba por transformar-se em aldeia de visita de São João. 

A Aldeia de São João passa, assim, à condição de povoação.

Conjunto arquitectónico

Conforme já observado, é provável que o conjunto arquitectónico, se não já o 

definitivo, pelo menos a primeira construção elementar, tenha tido início em 1562, 

ano em que a aldeia passa a ser de residência permanente. Sabe-se que em 1594 a igreja 

já estava concluída e o edifício da residência iniciado, nesse ano residindo na aldeia os 

Padres Pedro da Costa e Diogo Jacome693. 

688 BNP – “Carta do Padre Pero Rodriguez Provincial da Província do Brasil da Companhia de IESU, pera o Padre João 
Alvarez da mesma Companhia: Assistente do Padre Geral (1597)”, RES 2789, fl. 232-232v. 
689 CARVALHO, José António. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expr. e Cultura, RJ, 1982, p. 76.
690 Arquitetura: Patrimônio Cultural do Espírito Santo, Governo do Estado do Espírito Santo: Secretaria de Estado da Cultura 
| Conselho Estadual de Cultura, Vitória - Espírito Santo, 2009, p. 307.
691 MAITAM. Fernanda. Jardins Celestes, Jardins Terrenos:  A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na Banda Sul do Brasil, 
Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2017, p. 314.
692 CARVALHO, José António. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Exp. e Cultura, Rio de Janeiro, 1982, 
p. 92.
693 Arquitetura: Patrimônio Cultural do Espírito Santo, Governo do Estado do Espírito Santo: Secretaria de Estado da Cultura, 
Vitória - Espírito Santo, 2009, p. 307.
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Não foram encontrados quaisquer registos documentais ou cartográficos que 

pudessem informar acerca do edifício da residência, pelo que se desconhece o número 

exacto de alas construídas se três ou se apenas uma. A planta do acervo do IPHAN-ES 

sugere a existência de uma ala, documentando o arranque de uma parede a nordeste 

da nave, de igual espessura (Fig. 56).

Fronteiro à igreja existe um enorme espaço vazio que terá correspondido, 

provavelmente, senão ao antigo terreiro jesuíta, cuja configuração e limites se 

desconhece, pelo menos àquela que teria sido a sua localização. 

[C] Transformações do lugar – territoriais, urbanas, arquitectónicas

Em 1619, a aldeia de São João deixa de ser uma residência permanente, passando a 

ser visitada regularmente pelos missionários residentes em Reis Magos. Esta situação 

manteve-se até à expulsão da Companhia de Jesus, quando os terrenos em que se 

encontrava a igreja de São João foram vendidos pela Coroa. 

De acordo com José Antônio Carvalho, a igreja que hoje subsiste não apresenta 

“características” jesuítas, sendo o “frontão do século XVIII”, os “dois corredores 

laterais à nave acréscimos posteriores”, e a “sacristia acréscimo do século passado 

[XIX] e construída em taipa de mão”694.

A Aldeia de São João, apesar da importância que teve durante o período em que 

os Jesuítas permaneceram no Brasil, não deu origem a uma vila ou cidade. A Igreja 

de São João permanece hoje isolada, não se inserindo em qualquer contexto urbano, 

mas próxima ao cemitério da povoação de Carapina.

É provável que para este isolamento tenha de algum modo contribuído o facto de a 

Igreja de São João não ter sido considerada pela Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), no momento em que esta determinava os assentamentos 

jesuítas que deveriam ser tombados. 

694 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 
1982, pp. 92, 93.
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Para além disso, em 1981 o arquitecto assessor da SPHAN terá sugerido a 

“demarcação de um perímetro determinado pelo raio de 500 metros no entorno”  à 

igreja – o que provavelmente terá sido cumprido695.

Apesar de não ter sido considerada pela SPHAN, a Igreja de São João é hoje 

reconhecida como parte do legado jesuíta na região pelo órgão de Protecção do 

Património Estadual, a Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo (SECULT-

ES).

 É, assim, um bem tombado ao nível estadual: Resolução nº2/1984 do Concelho 

Estadual de Cultura (inscrição no Livro do Tombo Histórico sob o nº 78, folhas 8v 

e 9).

695 ACIPHAN-RJ, Prememoria nº 700 de 23/04/1981, do Arquitecto Assessor da SPHAN/FNPM Edgar Jacintho da 
Silva ao Director Geral da SPHAN/FNPM.
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[54]Costa do Espírito Santo compreendida entre a antiga 
Aldeia dos Reis Magos e a Vila de Victoria.

LEGENDA:
    Colégio de São Tiago
•  Aldeias de resistência.
• Aldeia de visita de São João.
– Rio do Espírito Santo que ligava o colégio à Aldeia de São 
João.
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[55]  Organização da antiga 
Aldeia de São João na 
actualidade.
LEGENDA:
– Existente
– Esquema de uma taba 
(aldeia) indígena da Tribo 
Tupinambá, de acordo com os 
desenhos e medidas indicadas 
por Hans Staden
– Actual praça fronteira ao 
conjunto arquitectónico 
jesuíta.
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[56]  Planta superior da Igreja 
de São João na actualidade.

[57]  Interior da Igreja 
de São João na primeira 
metade do século XX 
(ACIPHAN-RJ).



275

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

[58]  Igreja de São João e 
envolvente.  
[59] Igreja de São João, na 
primeira metade do século 
XX (ACIPHAN-RJ).
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POVOAÇÃO DE GUARAPARI (2b) 
Sul do colégio / litoral
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POVOAÇÃO DE GUARAPARI 

Aldeia de visitação

Segundo momento de ocupação (1556-1566)

[A] Movimentações do período indígena

Em 1558, um grupo de Temiminós separa-se daqueles que estavam a Norte da 

Vila de Victoria, e, sob a chefia do irmão de Maracaiaguaçu, encaminham-se para o 

sul da sede da capitania, com o intuito de se ficarem numa região determinada pelo 

donatário. Nessa região, os Temiminós escolhem um local na margem Sul da Baía 

de Guarapari, cerca de 9 léguas (ca. 56,4 Km) a Sul de Victoria, sendo propósito dos 

Jesuítas visitar a aldeia logo que começassem a “assentar e fazer suas casas”696.

[B] Período jesuíta: implantação e construção do lugar

A povoação de Guarapari foi o primeiro assentamento jesuíta situado a Sul do 

Colégio de São Tiago. Apesar de mais uma vez divergente, a bibliografia acerca 

do ano da fixação dos missionários na região não chega a ser contraditória. Para 

Daemon antes de 1565 “uma aldeia em Guarapari”, era visitada pelos Padres Diogo 

Jacome e Pedro Gonçalves, sendo-o antes pelo Padre José de Anchieta, que em 

1569 se estabelece definitivamente na aldeia, fundando assim a aldeia-cabeça da 

povoação de Guarapari697. Para Serafim Leite, “Guarapari talvez fosse uma das dez 

aldeias existentes, em 1581, ao longo da costa do Espírito Santo, que era visitada 

periodicamente pelos Jesuítas”, afirmando ainda que, “em 1585, fundaram os Jesuítas 

uma residência no alto da embocadura do Rio Guarapari, onde [tinham] edificado uma 

igreja de invocação a Sta. Ana” 698. Assim, parece ser possível estabelecer que em 1569, 

numa outra localização, os Jesuítas convertem uma taba indígena, relocalizando-a 

enquanto aldeia-cabeça um pouco antes 1585, no sítio actual.

696 “Carta do Padre Francisco Pires, do Espírito Santo, de 1558”, In Cartas avulsas, 1988. ref. in MAITAM, Fernanda, 
Jardins Celestes, Jardins Terrenos:  A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na Banda Sul do Brasil”, Universidade Federal da 
Bahia, Bahia, 2017, pp. 221-223.
697 DAEMON, Bazilio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, pp. 138-140.
698 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 242.
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“Entre as aldeias da provincia do Espírito Santo, creadas pelos Jesuítas, foi uma a de 

Guarapary, fundada em 1585 pelo padre José de Anchieía, aonde o donatario coronel 

Francisco Gil de Araújo levantou uma igreja em 1677, dedicada á Virgem da Conceição, 

que ali fizera muitos milagres em tempos primitivos, como o testemunhavão as paredes da 

mesma igreja”699.

“É provável que Guarapari fosse uma das dez aldeias existentes, em 1581, ao longo da costa 

do Espírito Santo, que era visitada periodicamente pelos Padres Jesuítas” 700.

Geografia, hidrografia e fundação

A foz do Rio Guarapari abre em grande baía e é pontuada a Sul por uma península, 

recortada por quatro pequenas enseadas, uma aberta ao rio e três ao mar; junto da 

enseada a Nordeste, um poço de água potável. Esta península-colina é modelada por 

dois morros, estabelecendo os missionários no mais alto a aldeia-cabeça da povoação; 

sensivelmente no topo Nordeste desse morro implantam o conjunto arquitectónico, 

igreja e residência, voltadas a Sudoeste, presidindo o terreiro.

Aldeia-cabeça, residência jesuíta da povoação, entre missão e visitação

“[E]m 1587 o Padre José de Anchieta recebe na Aldeia o Padre Provincial, Marçal 

Beliarte, recém-chegado do reino”701, tendo sido “residência estável dos Jesuítas até 

finais do século XVI”702. “[E]m 1597 residiam na aldeia de Guarapari os Padres 

António Dias e Manuel Dias”703, sendo que “em 1600, o Padre António Dias de 

Reritiba ia visitar Guaraparim por aquela praia de cinco léguas [ca. 33 Km] de areia 

cruel”704.

Assim, afigura-se que Guarapari tenha sido aldeia-cabeça de missão, se não logo 

desde 1585, pelo menos a partir de 1587 e até 1597; considerando que o referido 

Padre António Dias, residente em 1597 em Guarapari, mas de Reritiba em 1600, é o 

mesmo, Guarapari terá passado da condição de missão à de visitação. No âmbito das 

699 VASCONCELLOS, José Marcellino Pereira. Ensaio sobre a história e estatística da Província do Espírito Santo, Typografia de 
P. A. D`Azeredo, Victoria – Espírito Santo, 1858, p. 198.
700 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 242.
701 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 242.
702 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália/, Lisboa, 1945, p. 144.
703 VASCONCELOS, Simão. Vida do Padre José de Anchieta, Lello & Irmão Editores, Porto, [1663] 1953, p. 329.
704 ARSI – “Carta do Padre Pero Rodrigues, 1600”, Brasiliae 3-1, fl. 170v.
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determinações romanas deste final de Quinhentos quanto ao número de missionários 

em cada assentamento, mas também por força da implementação de um sistema 

territorial em permanente redesenho, entre 1597 e 1600 Guarapari terá sido preterida 

a favor de Reritiba enquanto missão a Sul de Victoria. Para o período entre 1600 e 

1679 não foi encontrada documentação que informasse sobre a sua condição, mas é 

possível que não tenha voltado a ser de residência permanente – apesar de datar ainda 

do século XVI a directiva romana autorizando novamente a residência de apenas dois 

missionários por povoação – uma vez que em 1677 o conjunto arquitectónico jesuíta 

se encontrar em estado de ruína705. 

Enquanto aldeia de residência, Guarapari teve sob a sua jurisdição as aldeias de 

Una e Perocão, a Norte; Campo, a Poente; e Meaipe; e Maembã, a Sul, já a meio 

daquela “praia de cinco léguas de areia cruel” a caminho de Reritiba706. Em 1679, 

os Jesuítas deixam de residir em Guarapari, sendo que a 1 de Março desse ano, o 

donatário, Francisco Gil de Araújo, elevava a Vila a antiga aldeia jesuíta.

 Conjunto arquitectónico

Serafim Leite aponta o ano de 1585 como o início da construção da residência707, o 

que parece indicar que à data a igreja já estivesse concluída. A mesma data é referida 

por Bazilio Daemon, para a “fundação de uma pequena capela que servia de residência 

aos missionários”708. 

A planta da igreja constitui um rectângulo com 13,86m de comprimento por 7,76m 

de largura, medidas ao longo das paredes exteriores. A ala da residência, igualmente 

de configuração rectangular, mede 20,48m de comprimento por 13,85 de largura. A 

torre, que medeia entre ambas, mede 3.27m por 3,27m. Estas medidas confirmam a 

informação do Principe de Wied Neuwied, datada de 1820: “no interior 56P [12,32m] de 

comprimento e 28P de largura [6,16m] o Convento tem 92P [20,24m] de comprimento 

e 68P [14,96m] de largura”709.

705 DAEMON, Bazilio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 179.
706 http://www.morrodomoreno.com.br/materias7as-aldeias-e-os-jesuitas-no-es-por-celso-perota.html. Fonte: “A Saga 
do Espírito Santo – Das Caravelas ao século XXI”, Jornal A Gazeta, 19/08/1999.
707 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 242.
708 DAEMON, Bazilio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 147.
709 NEUWIED, Maximiliano. Viagem ao Brasil, Editora Italaia Limitada, Belo Horizonte, [1820] 1989, p. 139.
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Entre 1677 e 1679, fronteira à igreja dos Jesuítas, foi edificada a capela do Donatário 

da capitania – Francisco Gil de Araújo710 – de invocação a Nossa Senhora da Conceição, 

pelo facto de nesse período a “igreja dos Jesuítas se encontrar em ruína”711. A capela 

do donatário, apesar de estar atualmente em ruína, evidencia algumas semelhanças 

com a igreja dos Jesuítas, nomeadamente nas dimensões e, sobretudo, na torre. 

Sabe-se que foi construída uma das três alas da residência, que media “20,24m 

de comprimento por 14,96m de largura”712 e era “de sobrado com 6 (seis) janelas de 

frente”: “[Em 1860] a igreja, apesar de estar em ruína, revelava ter sido bonita e a casa 

contígua [era] de sobrado com 6 janelas de frente, mas pouco fundo” (Fig. 63)713. 

Fronteira à igreja existe uma praça que corresponderá ao antigo terreiro jesuíta e 

eventualmente até à ocára – o terreiro indígena; é muito provável que os Jesuítas aquando 

da fundação da aldeia-cabeça da povoação tivessem tomado como referente o espaço 

central da taba indígena. Hoje, não é possível precisar com rigor a configuração e os 

limites do terreiro, mas sabe-se – através da iconografia disponível, nomeadamente a 

cartográfica datada de 1790 e 1863 – que entre o conjunto arquitectónico jesuíta e a 

igreja do donatário existia um enorme espaço ‘vazio’; é, portanto, muito provável que 

toda essa extensão correspondesse ao antigo terreiro jesuíta.

[C] Transformações do lugar – territoriais, urbanas, arquitectónicas  

Como já referido, é apontado o ano de 1585 como de fundação da residência, pelo 

que à data a igreja – de “invocação a Santa Ana”, hoje, contudo a Nossa Senhora 

da Conceição – já estivesse concluída, conforme já observado. Entre 1677-79, 

fronteira à “igreja dos Jesuítas foi edificada a igreja do Donatário da capitania”714. 

Em documentação da segunda metade de Oitocentos, incluindo cartografia de 1863, 

a igreja jesuíta, a Norte, é referida como “capela em ruínas”, “abandonné”, enquanto 

a do donatário, a Sul, é identificada como “matriz pequena”, ou “église”. A primeira 

foi entretanto reconstruída pelo IPHAN, evidenciando-se um frontão “barroco” da 

710 ACIPHAN-RJ – TELEGRAMA de 04/05/1946 do Secretário Geral do Bispado, Monsenhor José Lidwin, a pedir tombamento 
da igreja dos Jesuítas e da igreja do donatário. 
711 DAEMON, Bazilio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 179.
712 NEUWIED, Maximiliano. Viagem ao Brasil, Editora Italaia Limitada, Belo Horizonte, 1989, p. 139.
713 ROCHA, Levy, Viagem de Pedro II ao Espírito Santo, Coleção Canaã, Volume 7, Vitória, [1960] 2008, p. 216.
714 ACIPHAN-RJ – Telegrama datado de 02/05/1946 do arquitecto José Carloni, escrito no âmbito do processo de tombamento.
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segunda metade do século XX, e a  abertura de duas portas na fachada a ladear a porta 

principal715. A igreja do donatário, hoje em ruína e identificada in loco como ‘igreja velha 

de Nossa Senhora da Conceição’, evidencia algumas semelhanças com a igreja dos 

Jesuítas, nomeadamente nas dimensões e na configuração da torre. Observa-se entre as 

duas igrejas uma curiosa inversão, tanto no que respeita ao orago como à sua condição 

de ruína. Fronteira à igreja existe hoje uma praça, aproximadamente quadrada, que 

poderá corresponder ao todo ou a parte do antigo terreiro. é possível que os Jesuítas, 

aquando da fundação da aldeia-cabeça, tivessem tomado como referente a ocára. É 

difícil precisar com rigor a configuração de tal terreiro, mas na cartografia consultada 

–1790 e 1863 (AHUL e AHERJ) – observa-se que o conjunto arquitectónico jesuíta 

e a igreja do donatário são mediados pela enorme chapada, pontuada apenas por uma 

‘arbre remarquable’. Assim, é até possível que toda esta extensão correspondesse ao 

antigo terreiro. Observa-se ainda a existência de pequenas habitações, em número 

reduzido, no sopé do morro e orientadas para o estuário.

A aldeia jesuíta, elevada a vila em 1689 pelo donatário da capitania, deu origem à 

actual Vila de Guarapari, pelo que a igreja dos missionários encontra-se hoje inserida 

em tecido urbano consolidado. De registar a descirção de Levy Rocha, de 1960, e 

posterior ao tombamento e intervenções do IPAHN:

“A rua maior estende-se ao longo do cimo duma colina e a vila tem bastantes casas de telha 

e algumas de sobrado. A matriz pequena está na parte superior da vila numa chapada tendo 

de frente em ruínas a capela e casa do arcediago Quental [igreja e residência jesuíta] que era 

dono da fazenda onde se levantou a vila. A capela havia de ser bonita e a casa contígua é de 

sobrado com 6 janelas de frente, mas pouco fundo”716. 

Perdeu-se a leitura da unidade do conjunto, quer ao nível territorial, quer ao nível 

paisagístico, que caracterizaria Guarapari entre os séculos XVI e XX, e que muito se 

deveria ao protagonismo, sobre o morro, do conjunto arquitectónico jesuíta – igreja e 

residência–, da igreja do donatário e do enorme espaço que as mediava, conferindo-

lhes a força de uma “paisagem notável”717. Contudo, permanece a força referencial 

715 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 
1982, p. 98.
716 ROCHA, Levy, Viagem de Pedro II ao Espírito Santo (1860), Coleção Canaã, Volume 7, Vitória, [1960] 2008, p. 216.
717 ACIPHAN-RJ – Telegrama datado de 02/05/1946 do arquitecto José Carloni, escrito no âmbito do processo de tombamento.
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e estruturante da igreja e do terreiro fronteiro – principal e única praça da vila –, 

no qual desemboca a Rua da Matriz, à ilharga Nascente da qual se encontra a ruína 

da capela do donatário, e que, na sua articulação, suportam a clareza das profundas 

transformações ocorridas nas últimas décadas. Tais elementos, sobretudo devido à 

harmonia geométrica que formam no seu conjunto, constituíram e constituem assim, 

inclusive na sua transformação, uma ‘marca’ legível no território e na paisagem, 

conferindo a Guarapari um carácter de lugar referencial de unidade e identidade.

O conjunto arquitectónico de Guarapari foi tombado em 16 de Setembro de 1970 

pelo IPHAN, está inscrito no Livro de Tombo Histórico, sob o nº 42\8, folhas 70, e 

no Processo 382-T-46 do Livro Histórico.
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[60]  Representação de 
parte da Costa das antigas 
capitanias do Espírito Santo 
e do Rio de Janeiro, 1631. 
https://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/livros/
liv55263.pdf.

[61]  Representação de 
parte da Costa da antiga 
capitania do Espírito 
Santo compreendida entre 
Guarapari e Reritiba. João 
Teixeira Albernaz, 1640 
(ANTT).
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[62]  Vila de Guarapari, 1790 
(AHU).
[63] Vila de Guarapari, 1863 
(AHE-RJ).
[64] Vila de Guarapari na 
actualidade.
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“Do Rio do Espírito Santo ao Goarapari são oito léguas [52.800 
Km]; e faz-se entre um e outro rio uma enseada. Chegando 
a este rio de Goarapari estão as serras, que dizem de Perocão 
[…]. Do rio de Goarapari á ponta de Leritiba [Reritiba] são sete 
léguas [46.200 Km] e corre-se a costa nordeste sudeste, cuja 
terra é muito alta: esta ponta tem, da banda do norte, três ilhas, 
obra de duas léguas [13.200 Km] ao mar e a primeira está meia 
légua  da terra firme as quaes  tem bom surgidouro; e estão estas 
ilhas defronte do rio Goarapari. A terra d`este rio até Leritiba 
é muito grossa e boa para se povoar como a melhor do Brasil, 
a qual foi povoada dos Guaytacazes. Esta ponta de Leritiba tem 
um arrecife ao mar, que boja bem uma légua e meia [9.900 Km] 
a qual ponta é de terra baixa, ao longo do mar”. In SOUSA, 
Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Ed. 
Nacional, São Paulo, [1587] 1938, p. 79.

[65]  Perfil da costa do Espírito Santo compreendida entre 
Guarapari e Reritiba.
LEGENDA: 
•  Aldeias jesuítas de Guarapari e Reritiba.
• Aldeias indígenas de visita da Aldeia de Guarapari.
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[66]  Representação em satélite de parte da costa do Espírito 
Santo, compreendida entre Guarapari e Reritiba (2a).

LEGENDA: 
•  (2b) Aldeia de Guarapari
•  (2a) Aldeia de Reritiba
•  Aldeias indígenas de visita das aldeias de Guarapari e 
Reritiba
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[67]  Organização da antiga aldeia de Guarapari na 
actualidade, com a igreja do donatário, em ruína, fronteira 
ao conjunto arquitectónico jesuíta. Ao traçado urbano foi 
sobreposto um esquema de duas´ocaras̀  (terreiros) da tribo 
Tupinambá no sentido de verificar a relação de medida 
existente entre a ´ocarà  (terreiro) indígena e o terreiro 
jesuíta. 
LEGENDA: 
–  Existente
–  Esquemas da taba (aldeia) tribo indígena da Tupinambá. 
–  Espaço vazio que mediaria entre o conjunto arquitectónico 
jesuíta e a igreja do donatário.
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[68]  Igreja de Nossa 
Senhora da Conceiçaõ 
de Guarapari, 1952 
(ACIPHAN-RJ).

[69]  Planta superior do conjunto arquitectónico da Aldeia 
de Guarapari.
LEGENDA: 
–  Medidas referidas pelo príncipe Maximilian zu Wied-
Neuwied descreveu em 1917.
–  e  –  Medidas aproximadas da profundidade das três alas 
da residência da Aldeia de Reritiba.
A – Largura da nave.
B – Comprimento da nave e da ala da residência.
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[70]  Pormenor da planta de 
1863, com indicação do 
poço jesuíta, do conjunto 
arquitectónico e do caminho 
de ligação. 

[71]  Igreja da antiga 
Aldeia de Guarapari, 1952 
(ACIPHAN-RJ).

[72]  Poço jesuíta situado 
junto à costa, no caminho 
que liga as aldeias de 
Reritiba e Guarapari.
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[73]  Pormenor da planta 
de 1863, com indicação da 
Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição (do donatário) 
(ACIPHAN-RJ).
[74]
[75]
[76]
[77] Ruínas da antiga igreja 
do donatário.
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[78]  Fachada principal 
da igreja jesuíta da antiga 
Aldeia de Guarapari, 1945 
(ACIPHAN-RJ).
[79] Fachada lateral da 
igreja jesuíta da antiga 
Aldeia de Guarapari, 1940 
(ACIPHAN-RJ).
[80] Fachada lateral da igreja 
jesuíta da antiga Aldeia de 
Guarapari, onde é possível 
verificar o arranque das 
paredes da ala da residência, 
1940 (ACIPHAN-RJ).
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[81]  Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição e 
parte do antigo terreiro, 
1940 (ACIPHAN-RJ).
[82] Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, 
com o arranque da ala da 
residência à direira, 1940. 
(ACIPHAN-RJ).
[83] Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição e actual praça 
fronteira. 
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[84]  Aldeia-cabeça da povoação de Guarapari representada 
sobre imagem de satélite.
LEGENDA: 
–  Antigo conjunto arquitectónico jesuíta
–  Espaço vazio que mediaria entre o conjunto arquitectónico 
jesuíta e a igreja do donatário, situada a Sul, e que se 
pressupõe ter sido o antigo terreiro jesuíta
–  Actual praça fronteira ao antigo conjunto arquitectónico 
jesuíta.
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POVOAÇÃO DOS REIS MAGOS (2a) 
Norte do colégio / litoral
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POVOAÇÃO DOS REIS MAGOS

Aldeia de missão

Terceiro momento de ocupação (1567-1584)

[A] Movimentações do período indígena

Em 1555, um grupo de Temiminós, partindo da Aldeia de Nossa Senhora da 

Conceição, funda a Aldeia de Índios. Volvidos poucos anos, este grupo divide-se,  

sendo que parte permanece na mesma aldeia e outra segue poucos quilómetros para 

Sul, e fundam a Aldeia Nova718.   

[B]Período jesuíta: implantação e construção do lugar

Em 1569, o Padre José de Anchieta, na companhia do Governador Mem de Sá, chega 

a Victória, no propósito de visitar todos os assentamentos jesuítas da capitania, bem 

como estabelecer outros, “para a catequese dos índios Goitacases, Puris, Tupiniquins 

e Aimorés”. É nesse contexto que o missionário funda, ainda no mesmo ano, a Aldeia 

dos Reis Magos, “junto ao Rio [a] que os índios chamavam Apiaputanga”719, a 10 

léguas (ca. 66,6 Km) a Norte de Victoria. Para essa aldeia transferem-se os Temiminós 

da Aldeia Nova, que é então abandonada720. 

Para Serafim Leite, Reis Magos talvez fosse uma das dez aldeias que em 1581 

existiam ao longo da costa do Espírito Santo e que era visitada periodicamente pelos 

missionários721. Simão de Vasconcelos, informa que em 1593 “Reis Magos era uma 

das quatro aldeias existentes no Espírito Santo722. 

718 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 125.
719 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 143.
720 Segundo Rosana Najjar, a Aldeia dos Reis Magos foi fundada “no lugar da Aldeia Velha”, tendo sido transferida 
em 1580 para o local onde hoje se encontra. (NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a arqueologia histórica a partir 
de três superartefactos (estudo de caso de três igrejas jesuíticas)”, In Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias 
Humanas, Belém, V. 6, N. 1, pp. 71-91, Jan.-Abr. 2011, p. 74). Por sua vez, José Marcelino, Serafim Leite e José António 
Carvalho afirmam que a Aldeia dos Reis Magos foi fundada com a população da “Aldeia Velha” . VASCONCELLOS, 
José Marcellino Pereira. Ensaio sobre a história e estatística da Província do Espírito Santo, Typografia D`Azeredo, Victoria – 
Espírito Santo, 1858, p. 180; CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expressão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 1982, p. 80; LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, 
Lisboa, 1938, p. 243). A “Aldeia Velha” à qual a autora se refere corresponde à Aldeia de Índios, que a partir do momento 
em que os Temiminós fundam a Aldeia Nova, passa a ter essa designção..
721 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 242.
722 VASCONCELOS, Simão. Vida do Venerável Padre José de Anchieta, Lello & Irmão Editores, Porto, 1953, p. 308. As 
outras três aldeias eram: São João, Guarapari e Reritiba.
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Assim, parece ser possível estabelecer que os Jesuítas ocupam o território da 

capitania situado a Norte do colégio a partir de 1555, com aldeias que não seriam 

ainda de residência permanente, mas apenas de visita. Aquando da fundação da Aldeia 

dos Reis Magos, em 1569, tanto a Aldeia de Índios como a Aldeia do Campo passam 

à condição de aldeias de visita da primeira. 

Na Igreja dos Reis Magos e área envolvente foram efectuadas escavações, 

coordenadas pela arqueóloga Rosana Najjar: a primeira compreende o período entre 

1999 e 2000; e a segunda, o período de Junho de 2001 a Junho de 2002. Dessas 

escavações resultou a confirmação dos resultados obtidos na primeira pesquisa 

arqueológica efectuada em 1970 pelo IPHAN, isto é, a da presença indígena anterior 

à chegada dos Jesuítas “nas adjacências da igreja”723. Este facto permite afirmar que 

os Jesuítas terão optado por estabelecer a aldeia-cabeça da sua povoação num local já 

ocupado pelas populações indígenas.

As pesquisas arqueológicas comprovam ainda a existência física do primeiro abrigo 

jesuíta no local onde foi implantada a Igreja dos Reis Magos. 

Geografia, hidrografia e fundação

A foz do Rio dos Reis Magos abre em grande baía e é pontuada a Norte por 

uma península. Ao Sul dessa península, aproximadamente no seu alinhamento e 

próximo à foz –situado a Norte – existe um outeiro, estabelecendo os missionários 

nele a aldeia-cabeça da povoação dos Reis Magos; sensivelmente no topo Noroeste 

desse outeiro implantam o conjunto arquitectónico – igreja e residência – voltadas a 

Sudeste, presidindo a um terreiro.

Aldeia-cabeça, residência jesuíta da povoação, entre missão e visitação

A povoação dos Reis Magos aparece pela primeira vez como residência no catálogo 

de 1598, ano em que o Geral impõe a residência permanente de quatro religiosos 

em cada aldeia cabeça de povoação. Nesse ano residiam em Reis Magos o Padre 

723 NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de 
três igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Jan. – Abr. 
2011, p. 76.
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Domingos Garcia e o Irmão João Martins724. Não se sabe se anteriormente a essa data 

Reis Magos já tivesse sido de residência, mas é provável que sim, pelo facto de em 

1580 ter tido início a construção da igreja definitiva, em pedra e cal725. Sabe-se ainda, 

de acordo com carta da autoria do Padre Pero Rodriguez remetida ao Padre Geral 

Diego Lainez, que em 1599 se mantinha enquanto residência permanente, sendo que 

por essa data o Padre Domingos Garcia determina o envio de “alguns Indios velhos 

a mais de cento e cincoenta legoas pella terra dentro pera trazerem seus parentes”726.

A 6 de Novembro de 1610, de acordo com o Livro do Tombo de Nova Almeida, o Padre 

João Martins consegue, por petição, uma sesmaria para os indígenas da povoação. 

Como argumento apresenta o facto de as terras que possuíam estarem enfestadas 

de formigas, não sendo, por isso, possível o seu cultivo. Essas novas terras de que 

os indígenas de Reis Magos tomam posse estavam destinadas aos portugueses, por 

determinação do governador. Porém, tendo-as estes ao abandono, por ordem do 

mesmo governador, é-lhes retirado o direito de posse. A petição solicitada pelo Padre 

João Martins foi aceite em igualdade de circunstâncias com as concessões que haviam 

sido dadas aos portugueses. Os limites dessas terras, conhecidas pelo nome indígena 

de Yapara, compreendiam “seis léguas [ca. 39,6 Km] para a banda da Aldêa de São 

João, para banda do Mar a que se achasse e para o sertão outras séis leguas”727.

Em 1617, por iniciativa do Padre Domingos Coelho, então Provincial, aos 

Temiminós e aos Tupiniquins juntam-se os Aimorés, ou “Gaimorés”728, que 

frequentemente atacavam a povoação; e a 14 de Setembro de 1624, a povoação recebe 

cerca de quatrocentos e cinquenta Paranaubis, ou Mares Verdes729.

724 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 243.
725 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 146.
726 “[N]esta [capitania] tivemos ate agora quatro Aldeas bem fornecidas de gente, e doutrinada com o trabalho dos nossos 
Padres, e hum destes he o Pe. Domingos Garcia que reside na Aldea dos Reis Magos o qual mandou alguns Indios velhos 
[isto é, já convertidos há aalguns anos] a mais de cento e cincoenta legoas [990,00 km] pella terra dentro pera trazerem 
seus parentes; depois de alguns meses vierão com obra de quatrocentas almas” (ARSI – “Carta do Padre Pero Rodriguez 
ao Padre Geral, da Bahia em Dezembro de 1599”, Brasiliae 15-2, fl. 473v.).
727 APEES – Livro do Tombo da Vila de Nova Almeida, Imprensa oficial do Espírito Santo, Victoria, 1945, pp. 42-44.
728 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI – Livro II – Cap. III, Livraria Portugália, Lisboa, 
1945, p. 164.
729 Sobre este assunto veja-se, LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI – Livro II – Cap. III, 
Livraria Portugália, Lisboa, 1945, pp. 167-168.
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“Já finalmente os Mares Verdes depois de serem por tantos annos buscados assi de brancos 

como de nossos padres, chegada já a sua hora deçerão pera a igreja [duas palavras ilegíveis] 

bem vistosa e assombrada, de muito bom encaminhado. São em numero perto de 450 os 

quais todos com saúde, e alegria chegarão a esta Casa dos Reis Magos a 14 de Setembro de 

1624”730. 

De acordo com o Catálogo Trienal da Província do Brasil datado de 1739, sabe-se 

que viviam na aldeia-cabeça da povoação dos Reis Magos cerca de 2030 índios, que 

criavam aproximadamente 55 cabeças de gado731. Enquanto de residência permanente, 

a povoação dos Reis Magos teve sob a sua jurisdição a aldeia Velha e provavelmente 

também a aldeia do Campo Velho, ambas situadas a Norte732. Na sua esfera, passam a 

inserir-se tanto São João, enquanto residência de visitação, bem como a sua aldeia de 

visita – Nossa Senhora da Conceição. A 12 de Novembro de 1757, já na iminência de 

1759, a aldeia-cabeça da povoação é elevada a Freguesia e a 8 de Maio de 1758 a Vila, 

com a denominação de Nova Almeida733. Em 1759, com a expulsão da Companhia de 

todas as Províncias Ultramarinas, os missionários abandonam a povoação734. 

Conjunto Arquitectónico

Bazilio Daemon aponta o ano de 1580 como tendo sido o de construção da igreja 

e da residência, ou pelo menos o seu início735. Importa, no entanto, notar que a data 

indicada pelo historiador, a estar correcta, não o poderá estar para o caso dos dois 

edifícios, pelo facto de a construção da primeira ala da residência apenas se iniciar 

aquando da conclusão da igreja definitiva, em pedra e cal. Rosana Najjar, aponta o 

período compreendido entre 1580 e 1615 para a construção da igreja736. Com estas 

datas a autora provavelmente refere-se ao início e ao fim da construção da igreja.

730 ARSI – “Missão dos Mares verdes, que fez o P. João [palavra ilegível] e por seu companheiro o P. António Bellania 
por ordem do P. Domingos Coelho Provincial na era de 1624”, Brasiliae 8-2, fl. 360.
731 ARSI – “Catalogus. Trienn. et Breves (1701-1736)”, Brasiliae 6, fls. 280-307.:
732 CUNHA, Maria José. Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Évora, Évora, 
2015, p. 201. 
733 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 220.
734 CARVALHO, José Antônio. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Exp. e Cult., Rio de Janeiro, 1982, p. 
113.
735 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 146.
736 NAJJAR, Rosana. Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de três 
igrejas jesuíticas), Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Janeiro - Abril 
2011, p.74.
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Através de carta do Padre Pedro Rodrigues, sabe-se que em 1599 vivia em Reis 

Magos o Padre Domingos Garcia737, desconhecendo-se quem aí residia para o período 

de 1580 a 1599. 

A arqueóloga Rosana Najjar defende a hipótese de em Reis Magos ter existido 

uma primeira construção simples e precária, que desempenharia a função de igreja, 

residência dos missionários e escola de ensino elementar738. Posteriormente, na 

proximidade dessa primeira construção terá sido edificada a igreja definitiva, em 

pedra e cal, a sacristia – anexa à capela-mor e à igreja – e a cerca, em cujo perímetro 

seriam construídas as três alas da residência. Enquanto não davam início à construção 

da residência, os missionários ocupavam a sacristia que, no caso dos Reis Magos, 

possuía dois cómodos. Nesse momento a cerca era utilizada como área de plantio 

de subsistência739. No caso do edifício da residência, começavam por construir a ala 

contígua à fachada principal da igreja; seguia-se a ala contígua à capela-mor, que 

passava a conter a sacristia, sendo a primeira – de dois cómodos – abandonada; por 

fim, a terceira ala que encerrava a quadra e a cozinha, construída anexa à residência740. 

No que diz respeito às habitações das populações indígenas a arqueóloga refere que 

apesar de não terem sido “localizadas pelas pesquisas, [situar-se-iam] ao redor da 

edificação religiosa e, muito provavelmente, relativamente afastadas da área sagrada, 

estabelecida a partir da existência da edificação religiosa741.

737 ARSI – “Carta manuscrita do Padre Pero Rodriguez ao Padre Geral Diego Lainez, da Bahia em Dezembro de 1599”, 
Brasiliae 15-2, fl. 473v.
738 O mesmo vai ocorrer na aldeia-cabeça da povoação de Reritiba. Sobre esta assunto veja-se: NAJJAR, Rosana. Catequese 
em Pedra e Cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuítica (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/ES), Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2001. & NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos 
(estudo de caso de três igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 
71-91, Janeiro - Abril 2011. 
739 NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de 
três igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Jan. – Abr. 
2011, p. 75.
740 A cozinha era composta por dois cómodos: o primeiro com fundações em pedra e cal e paredes em alvenaria; o 
segundo, com dimensões semelhantes às do primeiro, mas em madeira, na forma de alpendre, cuja cobertura apoiava na 
parede do cómodo adjacente e em duas colunas, cujas bases eram recobertas com lajotas de barro. No cómodo existia 
uma estrutura retangular em alvenaria que, provavelmente, funcionaria como fogão. 
Sobre este assunto veja-se, NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos 
(estudo de caso de três igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 
71-91, Janeiro - Abril 2011, p. 77. 
741 NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de 
três igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Jan. – Abr. 
2011, p. 82.
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Fronteira à igreja e residência existe uma praça que corresponderá ao antigo terreiro 

jesuíta. Ainda que a localização do antigo terreiro não tenha sido determinada por uma 

já localizada ́ ocárà  (terreiro indígena) – como parecem querer indicar os documentos 

primários e secundários consultados e já citados – é muito provável que os Jesuítas 

aquando da fundação da aldeia dos Reis Magos – quer fosse estabelecendo-a sobre 

a aldeia Nova, que já haviam fundado, quer fosse transferindo a aldeia Nova para 

o local onde hoje se encontra Reis Magos – tivessem tomado como referente a 

configuração e medidas do espaço central da t́abà  indígena, como parece querer 

demonstrar a iconografia disponível, nomeadamente cartográfica datada de 1616 na 

posse da Biblioteca Pública Municipal do Porto.

Através dos desenhos realizados, é possível verificar que a configuração e os 

limites do enorme espaço vazio – que ainda hoje existe fronteiro à igreja e residência 

são o correspondente à medida de três ócáras̀  (terreiros indígenas). É, assim, muito 

provável que a actual Praça corresponda ao antigo terreiro jesuíta, como parece 

querer demonstrar a iconografia disponível, nomeadamente fotográfica datada de 

1984, na posse do Arquivos Central do IPHAN/RJ. Porém, e apesar destas aparentes 

confirmações, permanecem algumas dúvidas sobretudo no que diz respeito à largura 

e comprimento exactos do antigo terreiro. De acordo com o desenho da autoria 

do arquitecto André Carloni, datado de 1942, o antigo terreiro jesuíta teria largura 

e comprimento menores do que aqueles que hoje apresentam. É, portanto, muito 

provável que o perímetro do terreiro tenha sido ligeiramente alterado. O que se 

afirma assenta fundamentalmente em dois factores. Por um lado, parece-nos pouco 

provável que tivesse havido falta de rigor representativo – de proporções e escala – 

por parte do arquitecto. E, por outro lado, pelo facto de o arquitecto ter representado 

o conjunto arquitectónico jesuíta numa posição centrada relativamente ao terreiro, 

como de facto deveria ser a relação dos elementos construídos e não construídos, 

contrariamente ao que hoje ocorre.
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[C] Transformações do lugar – territoriais, urbanas, arquitectónicas

Como já referido, são apontados os anos entre 1569 e 1580 como tendo sido os 

de fixação dos Jesuítas a Sul do Rio Apiputanga – posterior Rio dos Reis Magos. 

O ano de 1580 é também apontado como o de fundação da igreja e da residência. 

Em documentação da primeira metade de Seiscentos, incluindo cartográfica de 1616, 

a aldeia-cabeça da povoação dos Reis Magos aparece representada com uma t́abà  

(aldeia) indígena – como a das tribos indígenas Tupinambá e Tupiniquim, com a 

diferença de no seu centro ter sido representada uma cruz – o símbolo que identificava 

e ‘legitimava’ a aldeia como jesuíta742. Este facto parece querer demonstrar que os 

missionários, apesar de não se terem estabelecido sobre uma t́abà  (aldeia) indígena, 

a tomaram como referencial.

A igreja e a residência dos Reis Magos estão hoje inseridas em tecido urbano 

consolidado, edificado sobretudo durante a segunda metade do século XX. A primeira 

intervenção do IPHAN ocorreu em 1944, sendo que não alterou significativamente a 

traça do conjunto jesuíta. Também o desenho da autoria do arquitecto André Carloni, 

datado de 1942, permite verificar que o “outeiro”743 estava nessa década ocupado apenas 

pelo conjunto arquitectónico jesuíta e pequenas habitações a conformar o terreiro. 

Assim, nessa primeira metade do século XX, apenas no sopé do “outeiro”, a Norte, 

junto à foz do rio, começava a conformar e adensar-se a ocupação do aglomerado, 

composto por pequenas habitações. As fotografias desse século  permitem verificar 

que as habitações que conformavam o terreiro jesuíta mantinham ainda um sistema 

construtivo muito rudimentar, bem como a individualidade – uma casa por família 

– que os missionários haviam de algum modo imposto às populações indígenas744. 

Porém, e apesar de todas transformações territoriais ocorridas, não se perdeu a leitura 

da unidade antiga do conjunto que caracterizaria Reis Magos entre os séculos XVI 

e XX e que muito se deveria ao protagonismo “sobre o outeiro”745 do conjunto 

742 NAJJAR, Rosana. Catequese em pedra e cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuíta (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/ES), 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 45. 
743 ACIPHAN-RJ – INFORMAÇÃO nº 76 de 24/03/1965 de Augusto Carlos da Silva Telles para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade.
744 NAJJAR, Rosana. Catequese em pedra e cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuíta (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/ES), 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 49. 
745 ACIPHAN-RJ – INFORMAÇÃO nº 76 de 24/03/1965 de Augusto Carlos da Silva Telles para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade.
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arquitectónico jesuíta e do enorme espaço vazio fronteiro, delimitado e conformado 

por pequenas habitações. A igreja e residência, o terreiro fronteiro e as habitações que o 

conformam – apesar das profundas transformações –, na sua harmoniosa articulação, 

mantêm-se assim enquanto força estruturante do tecido urbano. Devido ao equilíbrio 

geométrico que formam no seu conjunto – apesar do avançado estado de degradação 

do conjunto arquitectónico jesuíta –, estes elementos constituem assim uma ‘marca’ 

legível no território e na paisagem, conferindo a Nova Almeida o carácter de lugar de 

unidade e identidade. Devido ao avançado estado de degradação tanto da igreja como 

da residência, desde Junho de 2019 que estes estão a ser alvo de uma intervenção de 

restauro promovida pelo IPHAN.

O conjunto arquitectónico dos Reis Magos foi tombado em 21 de Setembro de 

1943, pelo IHAN Está inscrito no Livro de Tombo Histórico, sob o nº 223, folhas 37 

e no Livro do Tombo das Belas Artes sob o nº 289, folha 61. Processo 230 – T – 40 

do Livro das Belas Artes e do Livro Histórico.
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[85]  Vista do conjunto 
arquitectónico dos Reis 
Magos, 1952. Arquivo 
Central do Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional do Rio de 
Janeiro (ACIPHAN-RJ)
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[86]  Parte da costa da 
capitania do Espírito Santo 
com a representação da 
Aldeia dos Reis Magos, de 
João Teixeira Albernaz, 1616 
(BPMP).

https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv55263.
pdf.
Nota: Apesar de no mapa 
a aldeia jesuíta ter sido 
representada como uma ‘taba’ 
(aldeia) indígena, em 1616 já 
o conjunto arquitectónico 
existia, ou pelo menos, tinha 
sido iniciado - 1580.  

[87]  Parte da costa da antiga 
capitania do Espírito Santo 
compreendida entre o Rio 
Doce e a Vila de Victoria, 
1631. 
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“Do Rio Doce ao dos Reis Magos são oito léguas [52.800 Km] e faz a terra de um rio ao 
outro uma enseada grande […]. Na boca d`este rio dos Reis Magos estão três ilhas redondas 
por onde é bom de conhecer; em o qual entram navios da costa, cuja terra é muito fértil, e boa 
para se poder povoar; onde se podem fazer alguns engenhos de asuçar, por ter ribeiros que 
ǹ elle se mettem, mui acomodados para isso. Navega-se ǹ este rio da barra para dentro quatro 
ou cinco léguas [26.400 Km ou 33.000 Km], em o qual há grandes pescarias e muito marisco; 
e no tempo, em que estava povoado de gentio, havia ǹ elle muitos mantimentos que aqui 
iam resgatar os moradores do Espírito Santo, o que causava grande fertilidade”. In SOUSA, 
Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, comentado por Adolfo de Varnhagen, 
Companhia Editora Nacional, São Paulo, [1587] 1938, p. 75.

[88]  Parte da costa da 
capitania do Espírito Santo, 
compreendida entre o Rio 
Doce e a Vila de Victoria, 
João Teixeira Albernaz, 1640  
(ANTT).
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“Ha nesta capitania [Espírito Santo] grande porta aberta pera decerem Indios gentios 

do sertão, como decem muitas vezes, hindo os chamar seus parentes pera se fazerem 

Christãos […]. No mes de Dezembro do anno de [15]95 forão por ordem dos padres 

dous Indios principais da capitania do espírito santo [...] com trinta Índios pello sertão 

dentro obra de quatrocentas legoas [2640.000 Km], embusca de seus parentes, [...] se 

ausentarão & alongarão tanto do mar. Tendo caminhado obra de cem legoas [660.000 

Km], encontrarão com hum Christão principal chamado Pero Luis, que vinha ja por 

caminho pera a Igreja com passante de cem almas, aos quaes os nosso Índios derão 

aviso do caminho que avião de tomar pera não serem salteados [...] fazia esta gente [...] 

caminhos novos por terras & matos bravos [...] a pé gastarão (no regresso) no caminho 

alguns seis meses [...] chegarão [...] à barra do Rio doce, que dista oito legoas da aldeã”. 

Carta do Padre Pero Rodriguez Provincial da Província do Brasil da Companhia de IESU, pera 

o Padre João Alvarez da mesma Companhia: Assistente do Padre Geral (1597), fólios 227 e 

seguintes | RES 2789 P. Secção Reservados & F. 6776. Secção Microfilmes. Biblioteca 

Nacional de Portugal.

“[N]esta [capitania] tivemos ate agora quatro Aldeas bem fornecidas de gente, 

e doutrinada com o trabalho dos nossos Padres, e hum destes he o P.e Domingos 

Garcia que reside na Aldea dos Reis Magos o qual mandou alguns Indios velhos [isto 

é, já convertidos de há muito] a mais de cento e cincoenta legoas [990.000 Km] pella 

terra dentro pera trazerem seus parentes; depois de alguns meses vierão com obra 

de quatrocentas almas”. In “Carta do Padre Pero Rodriguez ao Padre Geral Diego 

Lainez, da Bahia em Dezembro de 1599”, fólio 473v. Archivum Historicum Societatis Iesu, 

Roma. Fonte: Brasiliae 15-2 (1576-1599).
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LEGENDA:
    Colégio.
•  Aldeias de residência: missão e visitação.
∆    Fazendas e engenhos
•  Aldeias de visita
–  Cento e cinquenta léguas [990.000 Km] que foram percorridas “pella terra dentro”, tanto pelos jesuítas como pelos 
indígenas residentes em Reis Magos, em 1599
–  “Seis léguas” [39.600 Km], que iam de Yapara “para a banda da Aldêa de São João, para banda do Mar a que se achasse e para o sertão 
outras séis léguas”. Pela impossibilidade em localizar as terras de Yapara, as léguas foram medidas a partir da aldeia-cabeça da 
povoação dos Reis Magos

[89]  Mapa de parte da costa do Espírito Santo.
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LEGENDA:
–  Baía e rios de penetração ao interior do território
•  (2b) Aldeia-cabeça da povoação de São João
•  (2a) Aldeia-cabeça da povoação dos Reis Magos
•  Aldeias indígenas de visita das povoações de Guarapari e 
Reritiba 
–  Diâmetro de 3 Km que delimita a entrada, a partir do 
mar, da baía das aldeias de residência, ou aldeias-cabeça de 
povoação
–  Diâmetro de 3 Km que delimita a entrada, a partir do mar, 
da baía das aldeias de visita das povoações

[90]  Baía dos Reis Magos (2a) e baías das aldeias de visita 
representadas no desenho sobre satélite.
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[91]  Momentos de ocupação 
do espaço pelos jesuítas para 
a construção da quadra. 

LEGENDA:
–  1º momento
–  2º momento
–  3º momento
–  4º momento
–  5º momento
–  6º momento
1 – Construção simples e 
precária que desempenhava 
diversas funções;
2 e 3 – Abandono da 
construção simples e precária, 
e edificação da igreja, da 
sacristia e cerca;
4, 5, 6 e 7 - Edificação das alas 
da residência, sendo que na ala 
contígua à capela-mor passa a 
estar a sacristia, e construção 
da cozinha na fachada 
posterior dessa mesma ala.
Nota: os desenhos foram 
efectuados tendo por base: 
NAJJAR, Rosana. “Para além 
dos cacos: a Arqueologia Histórica 
a partir de três superartefatos 
(estudo de caso de três igrejas 
jesuíticas)”, In Boletim do Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Ciencias 
Humanas, Belém, v. 6, n. 1: 
71-91, Janeiro - Abril 2011.
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LEGENDA:
–  Construções existentes em torno da praça
–  Três esquemas da taba (aldeia) indígena da Tribo 
Tupinambá, de acordo com os desenhos e medidas indicadas 
por Hans Staden, sobrepostos à organização jesuíta
–  Espaço vazio fronteiro ao conjunto arquitectónico jesuíta 
e que se julga ter correspondido ao antigo terreiro jesuíta. 
Para o desenho do seu perímetro tomou-se como referente a 
planta do Arquitecto André Carloni. (página seguinte). 
–  Actual praça fronteira ao conjunto arquitectónico jesuíta.

[92]  Planta esquemática da organização da antiga aldeia 
dos Reis Magos na actualidade. Ao traçado urbano foi 
sobreposto o desenho de dois esquemas de uma t́abà  
(aldeia) da tribo Tupinambá no sentido de verificar a 
relação de medida existente entre a ´ocarà  (terreiro) 
indígena e o terreiro jesuíta. 
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[93]  Planta esquemática da organização da antiga Aldeia dos Reis Magos 
na actualidade. 
[94]  Pormenor da organização da antiga 
Aldeia dos Reis Magos em 1942, André 
Carloni (ACIPHAN-RJ).
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[95]  Planta superior do conjunto 
arquitectónico jesuíta. 
[96] Corte da ala da residência.

[97]  
[98] Fotografias da nave da igreja 
e pátio do conjunto arquitectónico 
jesuíta.

[99]  Fotografia do 
alçado lateral do conjunto 
arquitectónico jesuíta dos 
Reis Magos.
[100] Planta superior do 
conjunto arquitectónico dos 
Reis Magos.
[101] Corte longitudinal da 
Igreja dos Reis Magos.
[102] Corte transversal da 
Igreja dos Reis Magos. 
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LEGENDA:
–  Limites do que se 
pressupõe ter sido o antigo 
terreiro jesuíta de acordo 
com o desenho do arquitecto 
André Carloni de 1942
–  Actual praça fronteira 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta e habitações que a 
conformam, a reproduzir o 
que teria sido à época dos 
jesuítas

[103]  Conjunto 
arquitectónico jesuíta e 
terreiro. 
[104] Habitações a 
conformar o antigo terreiro 
jesuíta. 

[105]  Conjunto arquitectónico 
dos Reis Magos representada 
no desenho sobre satélite 
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[106]  Desenho da Aldeia 
dos Reis Magos da autoria 
do arquitecto André Carloni, 
1942 (IPHAN/ES).

[107]  Conjunto 
arquitectónico dos Reis 
Magos representado no 
desenho sobre imagem 
desatélite.

LEGENDA:
–  Conjunto arquitectónico 
dos Reis Magos (branco)
–  Limites do que se 
pressupõe ter sido o antigo 
terreiro jesuíta, tendo como 
base o desenho do Arquitecto 
André Carloni datada de 1942
–  Actual praça fronteira 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta
–   Identificação dos 
elementos urbanos 
desenhados pelo arquitecto 
André Carloni, em 1942, 
sobre a planta actual.
Com o desenho da autoria do 
arquitecto André Carloni e 
a planta colocados à mesma 
escala e orientação (Norte), 
verifica-se significativa 
diferença sobretudo na 
dimensão do terreiro.
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[108]  
[109]
[110]
[111] Conjunto 
arquitectónico dos 
Reis Magos, terreiro 
e pátio (centro), 1952 
(ACIPHAN-RJ).

[112]  
[113]
[114]
[115] Conjunto 
arquitectónico dos Reis 
Magos, antigo terreiro e 
alpendre. 
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[116]  Conjunto 
arquitectónico dos Reis 
Magos representado no 
desenho sobre imagem de 
satélite.
LEGENDA:
–  Conjunto arquitectónico 
jesuíta
–  Espaço vazio que 
mediaria entre o conjunto 
arquitectónico jesuíta e as 
habitações das populações 
indígenas e que se pressupõe 
ter sido o antigo terreiro
–  Actual praça fronteira 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta
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POVOAÇÃO DE RERITIBA (2a)
Sul do colégio / litoral
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POVOAÇÃO DE RERITIBA

Aldeia de missão

Terceiro momento de ocupação (1567-1584)

[A] Movimentações do período indígena

No morro junto à foz do Rio Reritiba (actual Benevente) fundam os Tupiquins a 

sua povoação746.

[B] Período jesuíta: implantação e construção do lugar

A povoação de Reritiba foi o segundo assentamento jesuíta situado a Sul do Colégio 

de São Tiago. O estabelecimento dos missionários na região ocorre em 1579747, por 

iniciativa do Padre José de Anchieta, quando se fixa numa ‘taba’748.

De notar, porém, que alguns historiadores, como José Marcellino, apontam a sua 

fundação em data anterior.

“Em 1565, o venerável Anchieta, tendo aportado ao Espírito Santo, procurou estabelecer-se 

na falda de uma vistosa collina sobre o mar, ao lado norte da foz do rio Iriritiba, ou Reritiba, 

e reunio ahi diversas tribus de indios para infundir-lhes os princípios da christianisação. 

Levantada no monte uma igreja da invocação de Nossa Senhora d’Assumpção, a ella se 

reunio um edificio vasto e solido para a morada dos missionários” 749.

746 “Teatro do Padre José de Anchieta”, In Auto para festejar a chegada da imagem de Ns.ª Sr.ª da Assunção. In CUNHA, Maria. 
Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Évora, 2015, p. 254 e seguintes.
747 “Livro do Tombo de Itapemirim”, manuscrito do Padre Pries Martins, pub. in NERY, D. João, “A companhia de Jesus 
no Espírito Santo”, Instiuto Histórico e Geográfico do Espirito Santo, nº 13, Setembro de 1940, pp. 26-40.
748 Existe, porém, alguma divergência acerca do ano do estabelecimento dos Jesuítas na região. Contudo, parece-nos 
certo que esse ocorre em 1579, conforme descrição do Padre Pires Martins no Livro do Tombo de Itapemirim. Para José 
Marcellino o estabelecimento dos Jesuítas em terras de Reritiba ocorre “entre 1565-67”, por iniciativa do Pe. José de 
Anchieta. In VASCONCELLOS, José Marcellino. Ensaio sobre a história e estatística da Provincia do Espírito Santo, Typografia 
de P. A. D`Azevedo, Victoria, Espírito Santo, 1858, p. 202. Para Daemon, em “1569, na rampa de uma montanha e ao 
redor dela, [onde o Pe. José de Anchieta] reunira grande número de índios”. Porém, acrescenta que a “construção da 
casa, na esplanada da bela colina à beira-mar” só teve início em 1578. In DAEMON, Bazilio. Provincia do Espírito Santo, 
Typografia do Espirito-Santense, Victoria, 1879, pp. 142 e seguintes. Rosana Najjar, indica o período compreendido 
entre 1565 e 1588 para o estabelecimento dos missionários na região e a fundação da aldeia. In NAJJAR, Rosana. Para 
além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de três igrejas jesuíticas), Boletim 
do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Janeiro - Abril 2011, p. 72. Enquanto para 
Germain Bazin, entre 1597 e 1604. In BAZIN, Germain. L̀Architecture Religiuse Baroque au Brasil, Librairie Plon, Paris, 
1956-58, p. 46. Serafim Leite afirma, no entanto, que a aldeia não foi fundada por José de Anchieta entre 1565-67, pelo 
facto de “nesse período ter ido ordenar-se na Baía e ser então propósito do Governador reunir gente para a conquista 
do Rio de Janeiro e não o de fixar gente na terra”. In LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, 
Portugália, Lisboa, 1938, p. 142.
749 VASCONCELLOS, José Marcellino Pereira. Ensaio sobre a história e estatística da Província do Espírito Santo, Typografia de 
P. A. D`Azeredo, Victoria – Espírito Santo, 1858, pp. 201-202.
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Assim, a partir de 1579 os Jesuítas terão convertido uma t́abà  (aldeia) indígena, 

que se tornou assim uma aldeia Jesuíta de residência permanente nesse mesmo ano. 

Entre 1994 e 1997 foram efectuadas escavações ao conjunto arquitectónico e 

área adjacente, sob a coordenação pela arqueóloga Rosana Najjar. Dessas pesquisas 

arqueológicas resultou a confirmação de “a parte superior do morro onde a igreja 

foi construída [ter sido] habitada por populações indígenas”750. Não existem assim 

quaisquer dúvidas acerca do facto de os missionários terem tomando posse de parte 

“do perímetro de ocupação [da tribo] indígena” que ocupava o morro, estabelecendo-

se sobre uma das suas t́abas̀  (aldeias). De acordo com a arqueóloga, a opção dos 

Jesuítas em se estabelecerem naquele exacto local prendeu-se, sobretudo, com o facto 

de estar já ocupado e habitado por uma grande povoação indígena, daí a preferência, 

e ainda de acordo com a autora, pela construção de uma igreja de três naves, nada 

comum entre os Jesuítas no Brasil751.

Geografia, hidrografia e fundação

A foz do Rio Reritiba abre em grande baía; a norte da foz o território é modelado 

por dois morros, estabelecendo os missionários no mais alto e próximo à foz a aldeia-

cabeça da povoação; sensivelmente no topo Noroeste “da montanha, defronte do Rio 

Reritiba”752 implantam o conjunto arquitectónico – igreja e residência – voltadas a 

Sudeste, presidindo um terreiro. José Carvalho, citanto o Padre Manuel Pires aponta 

como data de fundação da aldeia o dia “14 de Agosto de 1579, dia de Nossa Senhora 

da Assunção”. No entanto, acrescenta que apesar de ser “quase impossível determinar 

uma data certa para a fundação da aldeia [certo] é que o local é o mesmo onde se 

ergue hoje a igreja”753.

750 NAJJAR, Rosana. Catequese em Pedra e Cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuítica (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/
ES), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 103.  
751 NAJJAR, Rosana. Catequese em Pedra e Cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuítica (Nossa Senhora da Assunção – ºAnchieta/
ES), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 105.
752 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 248.
753 CARVALHO, José. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expr. e Cultura, Rio de Janeiro, 1982, p. 79.
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Aldeia-cabeça, residência jesuíta da povoação, entre missão e visitação

Conforme já observado, a 14 de Agosto de 1579 o Padre José de Anchieta instala-

se em Reritiba, numa ‘taba’ (aldeia) indígena. Em 1581, de acordo com Serafim Leite, 

Reritiba era provavelmente uma das dez aldeias, ao longo da costa do Espírito Santo, 

que os missionários visitavam regularmente754. Em 1585, após ter exercido o cargo 

de Reitor do Colégio de São Tiago, o Padre José de Anchieta regressa a Reritiba, 

para concluir o conjunto arquitectónico iniciado, provavelmente, em 1579755. Dois 

anos depois, a pedido do Padre Visitador Cristovão de Gouveia, “três léguas [ca. 19,8 

Km] de terra”756 são doadas pelo donatário da capitania aos índigenas da povoação 

de Reritiba. Nesse ano, o Padre José de Anchieta ainda residia em Reritiba757. Já 

em 1593, existiam no Espírito Santo quatro grandes aldeias – Reritiba, São João, 

Guarapari, Reis Magos –, sendo que na de Reritiba residiam “quatro missionários 

que atendiam às aldeias vizinhas”758: os Padres José de Anchieta e Brás Lourenço, 

e os Irmãos Jerónimo Rodrigues e Diogo Fernandes; quatro religiosos era então o 

número exigido pelo Padre Geral para as aldeias de residência. De acordo com carta 

da autoria do Padre Machado Diego, sabe-se que nesse final de Quinhentos, Reritiba 

era uma das maiores povoações da Companhia de Jesus no Espírito Santo. 

“La Aldea com invocacion de Nuestra Sra. de la Assumpssion en sitio llamado Eriritiba, 

[…] conta de oitocentas y sincoenta almas […]. En ella los Religiosos, tienen a su cuenta la 

enseñança de los Indios admistrandoles los Sacramentos”759.

Enquanto aldeia de residência, ou missão, competia aos missionários residentes a 

entrada no sertão no propósito de descer populações indígenas, de diversas tribos, para 

as transferir para a povoação. Nessas incursões pelo interior do território os Jesuítas 

faziam-se acompanhar por alguns indígenas residentes na povoação. Em Reritiba a 

determinação de entrada no sertão chega em 1600, pelo Padre Visitador Cristovão de 

Gouveia; residia na aldeia o Padre Martim da Rocha.

754 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 242.
755 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 158.
756 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Impr. Nacional, Lisboa, [1583-85] 1817, p. 205. 
757 VASCONCELOS, Simão. Vida do Venerável Padre José de Anchieta, Lello Editores, Porto, [1662] 1953, p. 289. 
758 VASCONCELOS, Simão. Vida do Venerável Padre José de Anchieta, Lello Editores, Porto, [1662] 1953, p. 308.
759 ARSI – “Carta do Padre Machado Diego, da Bahia para Roma, 1589”, Brasiliae 3-2, fl. 270v.
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“[Q]ue vão dous Padres dahi vinte e oito leguas [ca. 184,8 Km] à petição dos indios, que 

queiram ser christãos: espera-se grande fructo desta missão, e descerão logo quatro ou cinco 

mil almas, e ficará porta aberta para descer grande multidão de gentios”760. 

“Quando eu [Padre Martim da Rocha] que estava na Aldeia de Reritiba foi ao sertão o P. 

Diogo Fernandes, onde andou oito meses. E neste tempo fiquei eu só na Aldeia. Como o 

Padre desceu muita gente, que seriam obra de duas mil almas e a terra os apalpava, eu andava 

vigilante sobre isso, porque, como o Padre os ia mandando adiante de si para a Aldeia, acudi 

eu logo a bautizar todos os inocentes e fazer práticas aos adultos”761.

Dessas tribos que do sertão foram transferidas para Reritiba destacam-se os 

“Goitacazes, e os Goromomins, ou Guarulhos”762, que se juntavam aos “Tupiniquins, 

Tupinambás e Paratis”763, já residentes na aldeia-cabeça da povoação. O catálogo 

desse ano (1600) dá indicação de que residiam em Reritiba os Irmãos Jerónimo 

Rodrigues e Diogo Fernandes – residentes desde 1593 – e dos Padres António Dias, 

que havia residido em Guarapari, e Sebastião Pinto764. Nesse princípio de Seiscentos 

os missionários de Reritiba estabelecem no sertão algumas aldeias de visita: Montes 

do Castelo, Caxixes, Ribeirão e Barra do Rio Castelo765. Em 1610 o Padre Jácome 

Monteiro informava da existência em Reritiba de “perto de três mil almas [e de muito] 

pau-brasil”766.

“Dos Goitacazes à Capitania do Espírito Santo vão trinta léguas [ca. 198 Km], no meio 

das quais está um rio chamado Reritibe […]. Junto a esse rio está uma aldeia de gentio, que 

temos a nosso cargo, e terá perto de três mil almas, aonde nos fizeram mil festas por mar 

e por terra, já a seu modo, já à portuguesa […]. Neste rio de Reritiba, cinco léguas [ca. 33 

Km] ao Norte, está outro porto, chamado Guaraparim, que quer dizer guará manco. Aqui 

temos outra aldeia”767.

760 CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, Imprensa Nacional, Lisboa, [1583-85] 1817, p. 
205. 
761 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Martim da Rocha, de Piratininga [para onde partiu depois de Reritiba], 12 de Junho 
de 1600” In História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 249. 
762 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália, Lisboa, 1942, p. 121. 
763 Teatro, “Auto para festejar a chegada da imagem de Ns. ª Sr.ª da Assunção”. In CUNHA, Maria. Os Jesuítas no Espírito 
Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Évora, 2015, p. 254.
764 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p. 583.
765 CUNHA, Maria. Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Évora, 2015, p. 201. 
766 REIS, Fábio. As Representações Cartográficas da Capitania do Espírito Santo no Século XVII, Universidade do Minho, 2017, 
p. 51. 
767 REIS, Fábio. As Representações Cartográficas da Capitania do Espírito Santo no Século XVII, Universidade do Minho, 2017, 
p. 51. 
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O “Catálogo dos Padres e Irmãos do Collegio do Rio de Janeiro e suas Residências 

e Ocupações” de 1619 indica o Padre André de Almeida como Superior da povoação. 

Nesse ano, alguns dos indígenas de Reritiba vão para São Pedro de Cabo Frio, no 

Rio de Janeiro, onde os Jesuítas da capitania davam início a uma aldeia-cabeça de 

povoação768. É provável que esta circunstância justifique o facto de a Igreja de São 

Pedro de Cabo Frio, à semelhança da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em 

Reritiba, ter sido construída com três naves, os únicos exemplares em todo o Brasil. 

Carta “annua” de 1643, revela a dificuldade dos missionários em aldear a tribo 

Guarulho, que habitava no sertão.

“Gente entre as demais nações brasílicas quase indomável, e com quem nunqua poderão 

os Padres fazer cousa de importancia em matérias de nossa fé porque a não tomão, nem a 

largão com muita facilidade, e se tornão a viver no mato tam brutalmente como dantes”769. 

De acordo com o Catálogo da Companhia de Jesus, de 30 de Maio de 1715, sabe-

se que “in pago indorum Rerityba (na aldeia de indíos de Reritiba) [estavam como 

responsáveis o] P. Antoniay Viegas Superior, [e o] P. Andreas Tavares socius”770. 

Enquanto o Catálogo Trienal, de 1739, informa que “viviam em Reritiba cerca de 1087 

índios cristãos, que criavam aproximadamente 24 cabeças de gado”771. 

Enquanto aldeia de residência, ou missão, a povoação teve sob a sua jurisdição: a 

Aldeia de Ubu, a Norte; as Aldeias de Iriri e de Araquara, a Sul; as Aldeias de Jabaquara, 

de Monte-Urubu, de Salinas e de Cutinga, a Noroeste, já em direcção ao sertão; e, 

finalmente, as Aldeias de Montes do Castelo, de Caxixes, de Ribeirão; e da Barra 

do Rio Castelo, no sertão772. De notar, porém, que Serafim Leite assinala ainda, na 

órbita de Reritiba, para o ano de 1641, a Aldeia de “Gurumomins [ou] Maramomins” 

onde residiam os “Guarulhos”, que eram visitados “pelo Padre Francisco Gonçalves, 

768 ARSI – “Catálogo dos Padres e Irmãos do Collegio do Rio de Janeiro e suas Residências e Ocupações do ano de 1619”, 
Brasiliae 5-2, fl. 122.
769 ARSI – “Carta annua de 1643”, Brasiliae 8-2, fl. 538.
770 ARSI – “Catálogo da Companhia, de 30 de Maio de 1715, do Padre Rafael Macedo, Reito do Colégio”, Brasiliae 6, fl. 
71v. 
771 ARSI – “Catalogus. Trienn. et Breves (1701-1736)”, Brasiliae 6, fls. 280-307.
772 http://www.morrodomoreno.com.br/materias7as-aldeias-e-os-jesuitas-no-es-por-celso-perota.html. Fonte: Jornal “A 
Gazeta”, A Saga do Espírito Santo – Das Caravelas ao século XXI – 19/08/1999. & CUNHA, Maria. Os Jesuítas no Espírito Santo 
1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de Évora, Évora, 2015, p. 201. 
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superior do Colégio de São Tiago”773. O Auto da Devassa de 1761, informa sobre a 

produção de bens de consumo pelas populações indígenas da aldeia, bem como a sua 

venda pelos missionários nela residentes.

 
“Os padres da Companhia, que administrarão a Aldea de Ereritiba, erão publicos negociantes 

em taboados, que mandavão serrar pelos Indios da mesma Aldea, e canoas, que por elles 

mandavão fazer, e assim os taboados, como as canoas vendião os ditos Padres na Aldea, e 

fora della” 774. 

O documento revela ainda que a produção e/ou venda de algodão, milho, farinha, 

feijão, peixe salgado, pólvora, chumbo e água ardente.

“Vendião mais os ditos Padres panos de algodão, que as Indias lhes fiavão, milho, farinha, e 

feijão, que os Indios lhes trabalhavão, e peixe salgado, que os mesmos Indios lhes pescavão, 

pólvora, e chumbo, agua ardente”775. 

Os Jesuítas permanecem em Reritiba até Alvará de 1 de Janeiro de 1759, que a 

elevava à “cathegoria de villa, com a denominação de Benevente”776. A 12 de Agosto 

de 1887, por iniciativa do Bispo D. Pedro Maria de Lacerda e do Imperador D. Pedro 

II, a Vila Nova de Benavente passa a cidade, passando a denominar-se de Anchieta777.

Conjunto Arquitectónico

Bazilio Daemon aponta o ano de 1578 como tendo sido o do início da construção 

do conjunto arquitectónico778. Já José Carvalho, ainda que não assumindo datas 

precisas, informa que os historiadores César Marques, José Marcelino e Masael Pena 

apontam os anos de 1565 e 1567 como tendo sido o do início da construção da igreja 

773 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. VI – Liv. II – Cap. II, Livr. Portugália, Lisboa, 1945, p. 146.
774 AHU – AUTO DA DEVASSA feito pelo comisário do Santo Ofício e vigário colado da igreja de Nossa Senhora da Conceição de 
Guarapari, Bispado do Rio de Janeiro, Antono Esteves Ribeio, AHUL_ACL_CU_003, Cx 17, D. 1530, fls. 1-128.
775 AHU – AUTO DA DEVASSA feito pelo comisário do Santo Ofício e vigário colado da igreja de Nossa Senhora da Conceição de 
Guarapari, Bispado do Rio de Janeiro, Antono Esteves Ribeio, AHUL_ACL_CU_003, Cx 17, D. 1530, fls. 1-128.
776 VASCONCELLOS, José Marcellino. Ensaio sobre a história e estatística da Província do Espírito Santo, Typ. de P. D`Azeredo, 
Victoria – Espírito Santo, 1858, p. 202.
777 BALESTRERO, Heribaldo L. A Obra dos Jesuítas no Espírito Santo, Ministério da Cultura, Viana, Espírito Santo, 2012. 
p. 70.
778 DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 146.
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e da residência, respectivamente779. Importa, no entanto, notar que a opinião destes 

historiadores contraria a documentação primária que comprova a fundação da aldeia 

pelo Padre José de Anchieta no ano de 1579. Para Stella de Novaes, “tanto a Igreja, 

como a Residência foram iniciadas em 1579 e concluídas em 1587”780. Já Rosana 

Najjar defende que a “construção da igreja ocorre entre 1587 e 1600”781. Ainda que 

não se consiga determinar uma data precisa para o início da construção do conjunto 

arquitectónico é provável que tenha sido em 1579, aquando da chegada e fixação do 

Padre José de Anchieta à t́abà  (aldeia) indígena. Ainda de acordo com a arqueóloga 

Rosana Najjar, sabe-se que essa construção inicial seria um simples e precário abrigo, 

que sempre faziam os missionários antes de darem início à construção definitiva, em 

pedra e cal782. A arqueóloga esclarece também que esse abrigo apresentava “dimensões 

compátiveis com o terreno escolhido, [ou seja], o platô intermediário do morro [e 

que posteriormente] nesse local foram os Jesuítas construindo a igreja definitiva”783. 

Pensa-se assim que a Igreja de Nossa Senhora da Assunção foi construída a partir 

da capela-mor, cuja área correspondia, aproximadamente, ao local e ao perímetro 

desse primeiro abrigo. Durante o período de construção da nave, a capela-mor 

funcionava sobretudo como capela, tendo-lhe sido acrescentada, à ilharga, a sacristia, 

que funcionava então, e também, como residência dos missionários.

Para a construção da igreja e residência, Rosana Najjar propõe três momentos: o 

primeiro, era caracterizado pela construção da igreja, sacristia – onde residiam os 

missionários – e cerca, funcionando então o perímetro desta última como “área de 

plantio de subsistência”, até que fossem construídas as três alas da residência. A cerca 

demarcava também e já aquela que seria a área ocupada pelas três alas da residência; 

o segundo momento, era caracterizado pela presença da igreja, sacristia e cerca – do 

primeiro momento – e pela ala da residência contígua à entrada principal da igreja; 

779 CARVALHO, José António. O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, Expr. e Cultura, R.J., 1982, p. 78.
780 NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo, Fundo Editorial do Espírito Santo, Vitória, 1969, p. 46 e seguintes.
781 NAJJAR, Rosana. “Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de 
três igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Jan. - Abril 
2011. p. 72.
782 NAJJAR, Rosana. Catequese em Pedra e Cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuítica (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/
ES), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 106.  
783 NAJJAR, Rosana. Catequese em Pedra e Cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuítica (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/
ES), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 106.  
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e, por fim, o terceiro momento, era caracterizado pela construção das duas últimas 

alas da residência, que encerravam a quadra784. Fechado o perímetro da quadra, 

construíam a cozinha, anexa à residência785. É assim provável que os vestígios hoje 

visíveis à ilharga da residência correspondam a essa cozinha exterior.

De todas as igrejas jesuítas construídas no Espírito Santo, a de Reritiba tem a 

particularidade de não ter seguido o esquema de nave única, como impunha directiva 

do Geral de princípios do século XVII786, e de que foram exemplo e provavelmente 

modelo para o Brasil as primeiras igrejas jesuítas construídas em Portugal: São Roque 

(1565-75); Espírito Santo, em Évora (1566-74); e São Paulo, em Braga (1566-88)787.

“Este edifico de la iglesia de S. Roque al principio se trató que fuese de três naves, pero 

después pareció que era más capaz y más concertado siendo de sola una nave, y conforme a 

esta intención se trouxeron de Roma ciertos deseños. Mas después, viendo la dificultad que 

avia en allar bigas tan largas como son menester para el maderamiento de 80 palmos que 

tiene esta iglesia de ancho, tratóse de que la nave del medio fuese grande, de 44-45 palmos y 

la dos de los lados podian servir como coros […]; y conforme a este modo, que parecia bien 

a muchos, iva corriendo el edifício. Aora el P. Provincial, conforme al parecer del arquitecto 

(Afonso Álvares) e de outro principal oficial carpinteiro (Francisco Dias), le haa parecido 

que se lleve el deseño de antes, que es de ser de una sola nave, maderar esta iglesia”788.

“[E]ncomendo a V.ª R.ª que faça com diligencia juntar os melhores arquitectos de Sua 

Alteza, e vejam se como vai a igreja leva perigo; e se não há, va adiante de uma nave, como 

se começou, que assim fazemos as nossas em Roma, tendo-o por melhor”789.

784 NAJJAR, Rosana. Catequese em Pedra e Cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuítica (Nossa Senhora da Assunção – Anchieta/
ES), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, pp. 114-155, 166 e seguintes.  
785 NAJJAR, Rosana. Para além dos cacos: a Arqueologia Histórica a partir de três superartefatos (estudo de caso de três 
igrejas jesuíticas)”, Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciencias Humanas, Belém, v. 6, n. 1, p. 71-91, Janeiro - Abril 
2011, p. 77.
786  SANTOS, Paulo F., O Barrroco e o Jesuitico na Arquitectura do Brasil, Livraria Kosmos - Editora, Rio de Janeiro, 1951, p. 
99.
787 As primeiras igrejas Jesuítas construídas em Portugal apesar “de se inspirarem nas tradições locais [vão tender 
para] um tipo nitidamente definido de igrejas de uma só nave”. In, CHICÓ, Mário. “Algumas observações acerca da 
arquitectura da Companhia de Jesus no distrito de Goa”, Separata de Garcia de Orta, Revista da Junta das Missões Geográficas 
e de Investigações do Ultramar, Número Especial, 1956, p. 264.
788 SANTOS, Paulo F. “Carta do P. Miguel de Torres ao Padre Geral, Francisco de Borja, Lisboa, 9 de Fevereiro de 1568”, 
In Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio Internacional de Estudos 
Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, pp. 7-8.  
789 SANTOS, Paulo F. “Carta do Padre Geral, Francisco de Borja, ao Padre Luís Gonçalves da Câmara, Lisboa”, In 
Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, V Colóquio Internacional de Estudos 
Luso-Brasileiros, Coimbra, 1966, pp. 7-8.
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Em 1619, por determinação do Padre André de Almeida, residente em Reritiba, 

alguns indígenas da povoação são enviados para o Rio de Janeiro, onde os Jesuítas 

haviam fundado a Aldeia de São Pedro de Cabo Frio, para que aí construíssem uma 

igreja de três naves. De acordo com Serafim Leite, a construção de igrejas de três 

naves no Brasil terá sido influência de missionários de origem alentejana790. 

Através das ruínas ainda existentes, constata-se que foram construídas as três alas 

da residência. À semelhança do que ocorria em Guarapari, também a ala da residência 

contígua à entrada da igreja era de sobrado, com seis janelas de frente. Apesar de o 

comprimento entre as alas de Guarapari e Reritiba ser aproximado, o mesmo não se 

verificava em relação à largura, consideravelmente maior na primeira (14,96m) do que 

na segunda (5,86m). É provável que esta circunstância se justifique pelo facto de em 

Guarapari os Jesuítas pretendessem construir apenas uma das três alas da residência. 

Notável, é também o facto de a largura da ala da residência de Guarapari, quando 

dividida em dois, corresponder aproximadamente à largura das três alas – iguais entre 

si – da residência de Reritiba.

Hoje, não é possível precisar com rigor a configuração e os limites do terreiro, mas 

através de cartografia datada de 1790 e 1863, verifica-se que fronteiro ao conjunto 

arquitectónico jesuíta existia, efectivamente, um espaço ‘vazio’. O mesmo parecen 

indicar as fotografias de 1910 na posse do Arquivo Central do IPHAN-RJ e do IJSN, 

bem como o desenho da autoria do arquitecto André Carloni, de 1942, na posse do 

IPHAN-ES É, portanto, muito provável que a praça que hoje existe fronteira ao 

conjunto arquitectónico corresponda ao antigo terreiro jesuíta e eventualmente até à 

ócárà , o terreiro indígena. Não seria estranho que os Jesuítas, aquando da fundação 

da aldeia tivessem tomado como referente não só o espaço central da t́abà  (aldeia) 

indígena, mas também o espaço da ócà  (cabana), nomeadamente para determinar o 

limite e profundidade da fachada principal do seu conjunto arquitectónico.

790 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomos I-X, Livraria Portugália, Lisboa, 1938-1950.
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[C] Transformações do lugar – territoriais, urbanas, arquitectónicas

Como já observado, são apontados os anos de 1579 como o de fundação da aldeia 

de Reritiba enquanto residência, e o de 1587 ou  1600 como o de conclusão do conjunto 

arquitectónico. 

Em cartografia dos séculos XVIII e XIX, a enseada e o rio de Reritiba são descritos 

como “muito abrigados dos ventos da terra” e a antiga Aldeia de Reritiba aparece 

quer como Villa Nova de Benavente, quer como Villa de Benevente. Em ambas as 

cartografias o conjunto arquitectónico jesuíta é representado como o maior elemento 

edificado, enquanto o restante edificado é representado de um modo muito elementar, 

correspondendo, na cartografia de 1790, a habitações rudimentares e precárias, e na 

cartografia de 1863, correspondendo a habitações mais consolidadas, que começavam 

a conformar o tecido urbano (Figs. 120 e 121).

Fronteira ao conjunto arquitectónico existe hoje uma praça, de configuração quase 

quadrada, que poderá corresponder a parte do antigo terreiro. É muito provável que 

os Jesuítas, aquando da fundação da aldeia, tivessem tomado como referente a ́ ócarà , 

isto é, o espaço central de uma t́abà  indígena. Apesar de hoje ser difícil precisar com 

rigor a configuração do terreiro jesuíta, a cartografia consultada de 1790 e 1863 na 

posse do AHU e do AHERJ, respectivamente, permite observar que fronteiro ao 

conjunto arquitectónico jesuíta existia um espaço vazio, correspondente ao perímetro 

total do limite do topo do morro. É assim possível que a extensão que hoje compõe 

a praça correspondesse efectivamente ao antigo terreiro. A cartografia permite ainda 

observar a existência de pequenas habitações, em número reduzido, no sopé do 

morro onde o conjunto arquitectónico jesuíta foi implantado, bem como no morro 

que lhe estava fronteiro, todas elas orientadas para o estuário. Essas habitações são 

em número semelhante àquele que existia na Aldeia de Guarapari, na mesma época.

A malha urbana consolidada na qual o conjunto arquitectónico jesuíta hoje se insere 

é relativamente recente, posterior a meados do século XX, conforme o demonstra os 

registos fotográficos e desenhados do processo de tombamento, bem como o desenho 

do Arquitecto André Carloni, de 1942, onde o morro aparece ocupado somente pelo 

conjunto arquitectónico jesuíta. Somente no sopé do morro – a Sul, Este e Oeste – 

existiam pequenas habitações, porém em número bastante reduzido.
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Hoje, mantém-se a leitura da unidade antiga do conjunto que caracterizaria Reritiba 

entre os séculos XVI e XX. Por um lado, pelo facto de igreja, residência e terreiro 

assumirem ainda protagonismo sobre o morro, ocupando-o quase na sua totalidade, 

como no período jesuíta. Por outro lado, pelo facto de o declive do morro permanecer 

por ocupar. É provável que esta situação tenha sido ocasionada em 1965, quando 

o Arquitecto Augusto Telles terá advertido o IPHAN no sentido de que alargasse 

o tombamento do conjunto arquitectónico jesuíta a “todo o outeiro em que estava 

situado, para se evitar a construção de novas edificações; reduzir o impacto nefasto 

das mesmas ao monumento; e impedir o aparecimento de construções de muito mau 

gosto como aquelas que já se encontravam à frente e à esquerda do monumento”791. 

Assim, estes elementos continuam a constituir-se como a marca legível no território 

e na paisagem, e a ser a identidade da Cidade de Anchieta, tal como descrito por 

Auguste de Saint-Hilaire, em 1916, e Maximilian Wied-Neuwied, em 1820.

“Cavalgamos por uma região montanhosa, [...] à beira do rio Benevente, donde súbito 

descortinamos formoso panorama. Ao pé de uma colina, na margem Norte, víamos uma 

povoação, a Vila Nova de Benevente. [...] A Igreja e o convento dos Jesuítas ainda existem; 

[…]. Fica numa eminência sobranceira à vila, de cuja sacada, no lado norte, se avista deliciosa 

paisagem”792.

“Ao redor do principal grupo de casas [...], o terreno eleva-se, formando um declive rápido 

[…]. Esse declive termina numa plataforma [...] dominando, não apenas a campina mas ainda 

o mar e lá se acham o antigo convento dos Jesuítas e sua egreja [...]. A entrada desta última 

defronta o Oceano; o convento é apoiado contra o lado meridional do edifício”793.

O conjunto arquitectónico de Reritiba foi tombado em 21 de Setembro de 1943 

pelo IHAN, está inscrito no Livro de Tombo Histórico, sob o nº 222, folhas 37 e no 

processo 229-T-40 do Livro do Tombo.

.

791 ACIPHAN-RJ – Informação nº 75 de 23/03/1965, do arquiteto Augusto C. Silva Telles, para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. Andrade”.
792 PRINCIPE DE WIED NEUWIED, Maximiliano. Viagem ao Brasil (1815-18), Ed. Italaia Limitada, Belo Horizonte, 
[1820] 1989, p. 136.
793 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Segunda Viagem ao Interior do Brasil: Espírito Santo, Edições da Companhia Editora 
Nacional, São Paulo, [1816-22] 1936, pp. 65-66.
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“Entretanto, os Tapuyas, que se achavam no Zivi levantarão seo acampamento e vierão 
assenta-lo na Quitiba, dispostos a durante a noite do mesmo dia 12 surprehender a taba e 
atacal-a, passando a enseada em ubás [...]. 
Duas circumstancias, porém, vierão arrefecer o enthusiasmo, com que acolherão a noite: 
o caapóra elevou-se no alto da collina e a gargalhada lúgubre de oiti-bó echoou por entre 
os rochedos e foi perder-se longe no oceano. Atemorizados os Tapuyas reunirão-se em 
conselho e deliberarão retroceder. 
Neste comenos, os de Reritigbá preparavão suas igarás, pondo nellas seos instrumentos de 
guerra e tomando cada mocassaz o yacumá de cada uma dellas, mãos vigorosas, manejando 
os apecuiás, as impellirão com velocidade. Saltando do outro lado do rio, marcharão com 
precaução e de improviso cahirão sobre os Tapuyas; a inubia soou e o horrível grito de 
guerra foi desprendido: o combate travou-se corpo a corpo e o tacape era descarregado 
desapiedadamente sobre a cabeça do menos destro.
Pouco durou a lucta: os Tapuyas, já porque forão surprehendidos, já porque criam-se 
desprotegidos de Tupan pelas circunstancias acima referidas, fugirão em sedordem, sendo 
perseguidos até Inhaúma, de onde os de Riritigbá, trazendo um prisioneiro, voltarão ás 
pressas porque no espaço refulgiu o tupa-beraba (relâmpago), seguindose logo o ribombar 
do tupacininga (trovoada)”.  In (Memória sobre a fundação de Reritigbá). A versão 
completa encontra-se no “Anexo D” da Tese de Doutoramento de Maria José dos Santos 
Cunha, Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Universidade de 
Évora, Évora, 2015. O documento original encontra-se em: Livro do Tombo de Itapemirim, 
manuscrito pelo Pe. Pires Martins e publicado como apenso ao artigo de D. João Nery, 
1º bispo do ES, “A Companhia de Jesus no Espírito Santo”. In Revista do IHGES. Nº 13, 
Setembro 1940. Vitória: Estado do Espírito Santo, 1940, pp. 26-40.
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[117]  Barra de Guarapari, 
1863” (AHE-RJ).

Tenta-se criar uma hipótese 
para a localização da área de 
acção da Tribo Tapuya que 
em 1579 tenta atacar a Tribo 
Tupiniquins de Reritiba. Em 
relação a Zivi não foi possível 
localizar com exactidão, 
optando-se, por isso, por 
traçar ¼ de circunferência 
que pretende demonstrar a 
área onde estaria circunscrita.
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[118]  Vila de Guarapari, 1790 (AHU).
[119]  Barra da Vila de Guarapari, 1863”. 
Arquivo Histórico do Exército do Rio de 
Janeiro.
[120]  Antiga Aldiea de Reritiba sinalizada 
no desenho sobre satélite.
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[121]  Capela de Ns. Srª. da 
Penha (1873), (1).

[122]  Caminho que liga a 
capela ao antigo terreiro 
jesuíta, (A). 

[123]  Planta de localização 
do conjunto arquitectínico 
de Reritiba e dos principais 
caminhos estruturantes da 
malha urbana.

[124]  
[125] Escada que liga o 
antigo terreiro jesuíta à foz 
do Rio Reritiba.
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[126]  Mapa da costa do Espírito Santo com indicação dos 
assentamentos jesuítas.
LEGENDA:
    Colégio (1)
•  Aldeias de residência: missão (2a) e visitação (2b)
 ∆  Fazendas e engenhos (3) 
• Aldeias de visita
– Raio representativo das 30 léguas [198.000 Km] 
percorridas ao longo do sertão para chegar aos Goitacazes
– Raio representativo das 6 léguas [19.800 K m] de terra 
que foram doadas aos índios de Reritiba pelo donatário
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[127] Mapa da costa do Espírito 
Santo que compreende a 
antiga Aldeia de Reritiba.

LEGENDA:
• (2a) Aldeia de Guarapari e 
(2b) Aldeia de Reritiba
• (2a) Aldeias de visita da 
Aldeia de Reritiba
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[128] Esquema dos três 
momentos em que se dividiu 
o processo de construção da 
igreja e residência das aldeias 
jesuítas.
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[129]  
[130] Fotografias dos vestí-
gios dos dois cómodos da 
cozinha exterior.

[131]  Planta térrea do conjunto 
arquitectónico de Reritiba.
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[132]  
[133]
[134]
[135] Ruínas da ala Noroeste 
da residência; pátio; fachada 
principal; e fachada lateral 
onde sse situavam as cozi-
nhas exteriores.

LEGENDA:
–  Esquema da taba 
(aldeia) indígena da Tribo 
Tupinambá, de acordo com 
os desenhos e medidas 
indicadas por Hans Staden.
–  Actual praça fronteira 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta, cujas medidas quase 
correspondem à da ocára 
(terreiro) indígena. 
–  Espaço vazio fronteiro 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta e que se julga ter 
correspondido ao antigo 
terreiro jesuíta. 

[136]  
[137] Planta térrea e alçado 
principal do conjunto arqui-
tectónico de Reritiba.
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[138] 
[139] Planta térrea e corte do 
conjunto arquitectónico 
jesuíta de Reritiba.

[140] 
[141] Naves da igreja jesuíta 
de Reritiba.
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[142]  Pormenor da planta da 
baía de Reritiba (AHE-RJ)
LEGENDA:
–  localização da igreja e 
residência jeusuítas. 
–  morro a partir de onde 
foi tirada a fotografia abaixo 
indicada.

[143]  Vista do conjunto 
arquitectónico jesuíta, 1910 
(ACIPHAN-RJ).

“Levantada no monte uma igreja de invocação a Nossa Senhora d`Assumpção, a ella se 
reuniu um edifício vasto e sólido para morada dos missionários”. VASCONCELLOS, 
José Marcellino. Ensaio sobre a história e estatística da Província do Espírito Santo, 
Typografia de P. A. D`Azeredo, Victória – Espírito Santo, 1858, p. 202.



347

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

[144]  
[145]
[146] Terreiro e janela da 
sacristia.
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[147]  
[148] Conjunto 
arquitectónico de Reritiba 
e antigo terreiro, 1910 
(ACIPHAN-RJ).

[149]  Escada de acesso 
ao terreiro, alinhada com 
a fachada principal do 
conjunto arquitectónico, 
1910 (ACIPHAN-R)J.
[150] Pátio, 1910 
(ACIPHAN-RJ).
[151]  
[152] Naves central e laterais 
da igreja de Reritiba, 1910. 
(ACIPHAN-R)J.
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[153]  Fachadas principal 
e lateral do conjunto 
arquitectónico de Reritiba, 
1910 (IJSN).

[154]  
[155] Fachada principal 
e ateral do conjunto 
arquitectónico de Reritiba. 

[156]  
[157] Fachada principal da 
igreja e residência de Reritiba 
e caminho junto à costa que 
ligava (liga) o colégio à Aldeia 
de Reritiba. 
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[158]  Desenho da Aldeia 
de Reritiba da autoria do 
arquitecto André Carloni, 
1942 (IPHAN-ES).

[159]  Conjunto arquitectónico 
de Reritiba e identificação 
dos elementos urbanos 
desenhados por André 
Carloni.
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[160]   Espaço vazio 
fronteiro ao conjunto 
arquitectónico jesuíta que 
terá correspondido ao antigo 
terreiro.
LEGENDA:
–  Conjunto arquitectónico 
jesuíta
–  Praça fronteira ao conjunto 
arquitectónico jesuíta 
–  Espaço vazio fronteiro 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta e que terá 
correspondido ao terreiro 
jesuíta.
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FAZENDA DE MURIBECA (3) 
Sul do colégio / limiar do sertão



354

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)



355

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

FAZENDA DE MURIBECA

Posse e administração de engenhos e fazendas

Quarto momento (1585-1759)

[A] Movimentações do período indígena

Acerca das movimentações do período indígena, sabe-se que, de acordo com a 

consulta das referências secundárias, no século XVI o local onde os Jesuítas haveriam 

de fundar o Fazenda de Muribeca estava habitado pela tribo Tupinambá, e que no 

século seguinte, já por iniciativa dos missionários, aos primeiros se haveriam de juntar 

os Tupiniquin794.

[B] Período jesuíta: implantação e construção do lugar

No que diz respeito à implantação e construção do lugar pelos Jesuítas, de acordo 

com Serafim Leite, a Fazenda de Muribeca aparece mencionada pela primeira vez nos 

Catálogos da Companhia em meados do século XVII, sendo que nesse período ainda 

não era de residência fixa. O historiador coloca a hipótese de a sua existência estar 

relacionada com o Padre André de Almeida, que então ocupava o cargo de Superior 

na Aldeia de Reritiba. Ainda de acordo com a mesma fonte, sabe-se que durante esse 

período o mesmo padre terá sido responsável pela fundação da Fazenda de Campos 

dos Goytacazes, situada no Rio de Janeiro, bem como pelo envio das populações 

indígenas da Aldeia de Reritiba para São Pedro de Cabo Frio, onde os misisonários 

aí residentes fundando uma aldeia, haviam requerido mão-de-obra para a construção 

da igreja. Para Serafim Leite, a Fazenda de Muribeca terá sido um prolongamento da 

Fazenda de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro até 1654, ano em a Casa de 

São Tiago passa a Colégio795. Assim, parece ser possível estabelecer que a implantação 

e construção do lugar pelos Jesuítas da Aldeia de Reritiba terá tido início a partir de 

1600, quando estes ocupam as terras de Muribeca para fundar uma fazenda, porém, 

794 L̀ ESTOILE, Charlotte de Castelnau. Les Ouvriers d`une Vigne Stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-
1620), Fundação Calouste Gilbenkian, Lisbone – Paris, 2000, p. 42. & REIS, Fábio. As Representações Cartográficas da 
Capitania do Espírito Santo no Século XVII, Universidade do Minho, 2017, p. 48. 
795 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália, Lisboa, 1945. p. 153.
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ainda não de residência fixa, porque ainda dependente da Fazenda de Campos dos 

Goytacazes. O estabelecimento da Fazenda de Muribeca como residência fixa é 

provável que tenha ocorrido somente em 1654, aquando da transição da Casa de 

São Tiago para Colégio. No mesmo período a Fazenda adquire também autonomia, 

deixando de estar dependente da fazenda do Rio de Janeiro. 

Geografia, hidrografia e fundação

A foz do Rio Itabapoana – antigo Manangea, ou Managé – abre em pequena baía e 

é pontuada a Norte por uma península de areia; o seu curso de água divide os actuais 

Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro – como já acontecia no século XVI com 

as então capitanias homónimas – tendo afluentes vários que penetram o interior do 

território, sobretudo em três direcções: para Norte, onde está o Espírito Santo; para 

Sul, onde está o Rio de Janeiro; e para o interior do Espírito Santo, para Minas Gerais. 

Próximo a um dos afluentes situado a Norte, numa zona plana e arenosa, estabelecem 

os Jesuítas a Fazenda de Muribeca, implantando o conjunto arquitectónico voltado a 

Nordeste, presidindo ao terreiro. Entre o conjunto arquitectónico e o mar construíram 

os Jesuítas um caminho, de traçado perpendicular à linha da costa.

Dispositivo económico no sistema territorial

“[F]azenda de criação de gado, foi célebre e rica propriedade dos Jesuítas. Chegou a ter 

quase duas mil cabeças de gado vacum e mais de duas centenas do cavalar. A exemplo do 

que fizeram em outras regiões, os padres construíram alí ‘obras de drenagem e saneamento, 

canais por onde se escoassem as águas’ das inundações, além de grande casa, igreja e um 

espaçoso pesqueiro no rio”796. 

Estabelecida enquanto fazenda dos Jesuítas do Espírito Santo a partir de 1564, 

conforme já observado, o catálogo de 1694 refere Muribeca já com “igreja nova e 

ampla e uma casa, também recente e cómoda, com cabeças de gado”797. Pelo descrito 

na carta jesuíta é possível aferir que o conjunto arquitectónico só tivesse sido concluído 

796 REIS, Fábio. As Representações Cartográficas da Capitania do Espírito Santo no Século XVII, Universidade do Minho, 2017, 
p. 52. 
797 CUNHA, Maria. Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos confrontos e encontro, Univ. de Évora, EV, 2015, p. 266.
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em finais do século XVII, sendo que durante todo o século XVI, quando ainda 

pertencia à administração da Fazenda de Campos dos Goytacazes, situada no Rio de 

Janeiro, existia apenas igreja. 

De acordo com Serafim Leite, sabe-se que desde o século XVII a Fazenda de 

Muribeca abastecia o Colégio de São Tiago com carne bovina e animais de tracção 

– nomeadamente cavalos, que eram requeridos sobretudo para as roças – e peixe, que 

os Jesuítas criavam em tanque próprio798. Ainda de acordo com a mesma fonte, no 

início do século XVIII, a fonte principal de receita da capitania provinha da Fazenda 

de Muribeca, onde o número de gado cresceu de 1741 cabeças, em meados da década 

de 1730, para 2346 no final da década de 1750, altura em que na fazenda existiam mais 

de 500 cavalos799.

Assim, afigura-se que Muribeca tenha integrado o sistema territorial jesuíta se não 

logo desde 1600, pelo menos a partir de 1654, aquando da transição da Casa de São 

Tiago para Colégio. Sabe-se, também, que os seus limites se estendiam.

“[P]ela costa desde o Rio Guaxindiba, no actual Estado do Rio de Janeiro, até à última 

barreira do Siri, perto da foz do Rio de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. A estas 

nove léguas e meia de testada [ca. 59,4 Km], pela costa, correspondiam oito léguas e meia [ca. 

56,1 Km] de interior pelo sertão”800.

No entanto, em documento datado de 1802, do Arquivo Histórico Ultramarino, 

a fazenda é descrita como tendo já “11 léguas de comprimento [ca. 72,6 Km]”801 e 

não as oito léguas e meia [ca. 56,1 Km] que teria em finais de Seiscentos. No que diz 

respeito à criação de animais, o documento refere apenas “cavalos e bovinos”802, como 

798 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália, Lisboa, 1945, p. 153.
799 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo V, Livraria Portugália, Lisboa, 1938, pp. 550-565. 
800 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália, Lisboa, 1945, p. 153.
801 AHU – “1802, Janeiro, 15, Vila da Vitoria. Oficio do [Governador da Capitania do Espírito Santo],  António Pires 
da Silva Pontes [Pais Leme e Camargo], ao [Secretario de Estado da Marinha e Ultramar, João de Sá e Melo], Visconde 
de Anadia dos erros em matemática e direito com que se tem distribuído as sesmarias dos grandes proprietários desta 
colônia, tomando tanto de fundo como de testada nas terras concedidas fazendo iguais as duas dimensões contra a 
provisão expressa que no mesmo ofício se acusa, e especialmente na fazenda de Muribeca que foi dos expulsos Jesuítas”, 
AHUL_ACL_CU_007, Cx 6 / Doc. 474, fls. 1-8. 
802 AHU – “1802, Janeiro, 15, Vila da Vitoria. Oficio do [Governador da Capitania do Espírito Santo],  António Pires 
da Silva Pontes [Pais Leme e Camargo], ao [Secretario de Estado da Marinha e Ultramar, João de Sá e Melo], Visconde 
de Anadia dos erros em matemática e direito com que se tem distribuído as sesmarias dos grandes proprietários desta 
colônia, tomando tanto de fundo como de testada nas terras concedidas fazendo iguais as duas dimensões contra a 
provisão expressa que no mesmo ofício se acusa, e especialmente na fazenda de Muribeca que foi dos expulsos Jesuítas”, 
AHUL_ACL_CU_007, Cx 6 / Doc. 474, fls. 1-8.
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no período jesuíta, mas não a criação de peixe. De acordo com o mesmo documento 

sabe-se ainda que após a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, a fazenda 

terá sido vendida a particulares que nela tentam cultivar cana-de-açúcar, porém, 

“destruíndo as matas margeantes ao rio, abandonando as construções feitas pelos 

Jesuítas, e construído casa e engenho”. Porém, e ainda de acordo com o documento, 

devido à inadequação das terras para o cultivo da cana, a propriedade acaba por ser, 

novamente, abandonada.

“A fazenda de Muribeca tem 11 léguas [ca. 72,6 Km] de comprimento. Incluía-se no número 

das pertencentes aos Jesuítas, mas ao tempo desses padres havia florestas onde hoje está a 

usina de açúcar; as benfeitorias que eles haviam edificado estavam mais distantes do mar e a 

fazenda era destinada apenas à criação de cavalos e bovinos. Após a destruição da Companhia 

de Jesus, o comprador da fazenda achou de melhor alvitre cultivar a terra: abandonou as 

construções feitas pelos Jesuítas, escolheu as terras que lhe pareceram mais próprias à cana, 

queimou as matas margeantes ao rio, e construiu casa e engenho. Quando esse homem 

faleceu seus herdeiros puseram-se a demandar uns contra os outros e a fazenda cessou 

de ser explorada. Aliás, o proprietário que sucedeu aos padres da Companhia não julgara 

seus terrenos tão bem quanto aqueles religiosos; esse solo contém demasiada areia para ser 

próprio à cana-de-açúcar e a fazenda de Muribeca caiu na mais completa decadência”803.

Enquanto residência permanente, e à semelhança do que ocorria com o Colégio 

de São Tiago e das aldeias – São João, Guarapari, Reritiba e Reis Magos – a Fazenda 

de Muribeca teve também sob a sua jurisdição aldeias de visita que gravitavam no 

seu entorno, as quais eram visitadas periodicamente pelos missionários: Itapemirim, 

Marataízes, Caculucage, e Siri, situadas a Norte da fazenda; e Itabapoana, situada a 

Sul.

Conjunto arquitectónico

A planta da Igreja de Nossa Senhora das Neves constitui um rectângulo com 17.35m 

de comprimento por 10.40m de largura, medidas ao longo das paredes exteriores. 

803 AHU – “1802, Janeiro, 15, Vila da Vitoria. Oficio do [Governador da Capitania do Espírito Santo],  António Pires 
da Silva Pontes [Pais Leme e Camargo], ao [Secretario de Estado da Marinha e Ultramar, João de Sá e Melo], Visconde 
de Anadia dos erros em matemática e direito com que se tem distribuído as sesmarias dos grandes proprietários desta 
colônia, tomando tanto de fundo como de testada nas terras concedidas fazendo iguais as duas dimensões contra a 
provisão expressa que no mesmo ofício se acusa, e especialmente na fazenda de Muribeca que foi dos expulsos Jesuítas”, 
AHUL_ACL_CU_007, Cx 6 / Doc. 474, fls. 1-8.
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No que diz respeito ao edifício da residência pressupõe-se que tenha sido, de facto, 

construído, pelo menos uma das alas – a perpendicular à entrada principal da igreja, 

a que sempre construiam primeiro – conforme parece querer demonstrar a porta de 

acesso ao púlpito existente na fachada lateral da igreja. O acesso ao púlpito far-se-ia 

assim, como muitas vezes acontecia, a partir do pátio. No entanto, só prospecções à 

zona envolvente à igreja poderiam, com rigor, esclarecer da sua efectiva existência, 

bem como configuração e dimensões.

Fronteiro à igreja existe um espaço vazio que corresponderá, provavelmente, se 

não à totalidade, pelo menos a uma parte do antigo terreiro jesuíta, conforme o 

comprovam fotografias datadas de 1951, do acervo do Arquivo Central do IPHAN-

RJ, induzem a pensar que o terreiro teria tido, de facto, outras dimensões.

[C] Transformações do lugar – territoriais, urbanas, arquitectónicas

Devido à inexistência de fontes documentais e iconográfica, sobretudo cartográfica, 

não é possível hoje saber qual seria a organização da fazenda, sobretudo no que diz 

respeito às dimensões da residência e terreiro, bem como à localização e distribuição 

das senzalas. No entanto, através dos escritos de Auguste de Saint-Hilaire da primeira 

metade do século XX é possível perceber um pouco dessa organização, bem como 

das transformações do lugar, ao nível territorial, urbano e arquitectónico.

“[A]o pé de algumas pequenas colinas que, a sudoeste, limitam uma planície estreita e muito 

comprida, cercada de matas virgens. Um engenho de açúcar, a casa do proprietário e um 

grande número de casas de negros, forma o conjunto da fazenda. A planície é coberta de um 

relvado verdejante; inúmeros animais partem em liberdade, e o pequeno Rio de Muribeca 

irriga-a em toda a sua extensão”804.

No entanto, pelo que foi descrito pelo viajante francês ficam algumas dúvidas, 

nomeadamente no que diz respeito à “casa do proprietário”. Será que correspondia 

à antiga residência dos Jesuítas? Apesar do autor não efectuar qualquer alusão a esse 

respeito.

804 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Segunda Viagem ao Interior do Brasil: Espírito Santo, Edições da Companhia Editora 
Nacional, São Paulo, [1816-22] 1936, pp. 41-44.
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A antiga igreja jesuíta não está hoje inserida em tecido urbano consolidado, nem 

sequer próxima de uma vila ou cidade. Continua tão isolada na natureza como a 

descreveram D. José Caetano da Silva, em princípios do século XIX, e Maximiliano 

Wied Neuwied, respectivamente. 

“[V]iemos dormir […] à fazenda de Muribeca, que fica no meio deste deserto, cuja fazenda é 

de um Padre José da Cruz, da cidade do Rio de Janeiro, que tem hoje perto de 300 escravos, 

compreende vastíssimas terras para o Norte do Rio Muribeca […] não há capelão na fazenda 

[…] o feitor é José António Pinto”805.

“A Fazenda de Muribeca, pertenceu, outrora, ao lado de um trecho da região de nove léguas 

[ca. 59,4 Km] de comprimento, aos Jesuítas, que fizeram essas construções: é propriedade, 

agora, de quatro indivíduos associados. Existem aí, ainda, trezentos escravos negros, entre 

os quais, porém, não há mais de cinquenta rapazes, sob a direção do feitor. […]. Plantam-se 

mandioca, milho, algodão e um pouco de café. O Itabapuana, rio pequeno, corre perto de 

Gutigunti, e, quando enche, inunda os campos”806. 

A existência de um muro fronteiro à igreja, bem como de umas construções anexas 

ao corpo da igreja impedem que hoje se conheçam as dimensões do antigo terreiro 

jesuíta807. Estes elementos conferem assim à igreja jesuíta um enquadramento que não 

corresponde ao original enquanto parte de um conjunto. Somente o afluente do Rio 

Itabapoana e o caminho pedonal que ligava a antiga estrutura jesuíta ao rio, situados 

a Sudoeste, permanecem como o elemento estruturante do antiga fazenda jesuíta. 

A Igreja de Nossa Senhora das Neves não está tombada, mas está sob a guarda do 

IPHAN - resolução nº 2/2009 do Concelho Estadual de Cultura – e está inscrita no 

Livro de Tombo Histórico sob o nº 193, folhas 31v e 32.

805 COUTINHO, D. José Caetano da Silva. O Espírito Santo em princípios do século XIX: apontamentos feitos pelo Bispo quando 
da sua visita à capitania do Espírito Santo nos anos de 1812 e 1819, Estação Capixaba Cultural – Espírito Santo, 2002, p. 43.
806 DE WIED NEUWIED, Maximiliano. Viagem ao Brasil, Editora Italaia, Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, 
[1817-20] 1989, p. 125.
807 Um dos anexos corresponde à residência de uma família, composta por três membros, responsável pelo zelo da igreja. 
Os restantes anexos são utilizados em dias festivos, nomeadamente no dia de Nossa Senhora das Neves, invocação da 
igreja jesuíta.
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[161] Fachada principal da 
igreja jesuíta e terreiro da 
antiga Fazenda de Muribeca, 
1939 (ACIPHAN-RJ).

[162] Bilhete que 
acompanhava a fotografia, 
1939 (ACIPHAN-RJ).
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[163]  Localização da antiga 
Fazenda de Muribeca 
representada no desenho 
sobre satélite.

LEGENDA:
–  Sinalização da zona de 
enquadramento da Fazenda 
de Muribeca
–  Cursos de água, sendo que 
um deles, a sul, liga a fazenda 
ao mar
–  Zona pantanosa
–  Caminho que liga a antiga 
fazenda ao mar e ao interior 
do território
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[164]  Localização da antiga 
Fazenda de Muribeca 
representada no desenho 
sobre satélite.
LEGENDA:
–  Fazenda de Muribeca
–  Rio Itabapoana
–  Caminho terrestre, ainda 
hoje existente, que ligava a 
antiga fazenda ao mar.
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[165]  Desenho da costa do Espírito Santo.

LEGENDA:
    Colégio (1)
• Aldeias de residência: missão (2a) e visitação (2b)
 ∆   Fazendas e engenhos (3)
•  Aldeias de visita
–  Representação das 9.5 léguas [59, 400 Km] de terra 
medidas ao longo da costa e 8.5 léguas [56, 100 Km] de 
terras medidas pelo sertão que pertenciam à Fazenda de 
Muribeca durante o período jesuíta. 

“[P]ela costa desde o Rio Guaxindiba, no actual Estado do Rio de Janeiro, até à última barreira do Siri, perto da foz 
do Rio de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. A estas nove léguas e meia de testada [59.400 Km], pela costa, 
correspondiam oito léguas e meia [56.100 Km] de interior pelo sertão”. LEITE, Serafim de S. I. História da Companhia de 
Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália, Lisboa, 1945, p. 153.
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[166]  Representação sobre 
satélite da parte da costa 
do Espírito Santo que 
compreende a antiga Fazenda 
de Muribeca. 
LEGENDA:
 ∆  Fazenda de Muribeca
• Aldeias de visita



366

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

[167]  Organização da antiga Fazenda de Muribeca na 
actualidade. Ao traçado urbano foi sobreposto o desenho 
do esquema de uma t́abà  (aldeia) da tribo Tupinambá no 
sentido de verificar a relação de medida existente entre a 
´ocarà  (terreiro) indígena e o terreiro jesuíta. 

LEGENDA:
–  Caminhos e contruções existentes 
–  Esquema da t́abà  indígena da Tribo Tupinambá, de 
acordo com os desenhos e medidas indicadas por Hans 
Staden (1557)
–  Actual espaço vazio fronteiro à igreja jesuíta 
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[168] 
[169]
[170] Planta superior e cortes 
transversal e longitudinal da 
igreja jesuíta da Fazenda de 
Muribeca. 

[171] 
[172]
[173] Acesso ao púlpito pelo 
exterior do edifício. 

[174] 
[175] Fachada principal 
da igreja jesuíta da antiga 
Fazenda de Muribeca.
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[176] 
[177] 
[178] 
[179] Fachadas principal e lateral da igreja jesuíta da antiga 
Fazenda de Muribeca, com o pormenor do acesso ao 
púlpito efectuado pelo interior da parede lateral da nave. 

[180] 
[181] 
[182] 
[183] 
[184]
[185] Ruína da fachada da Igreja do Sagrado Nome de Jesus, 
antigo colégio jesuíta em Baçain (Bassein, Vasai) Índia, 
com o pormenor do acesso ao púlpito efectuado pelo 
interior da parede lateral da nave a partir do pátio. 
[186]Entre 1552 e 1555 teve início a construção da primeira 
igreja, em taipa e coberta com folhas de palmeira, e 
aproximadamente entre 1564-1580 foi construída a igreja 
definitiva, que hoje se encontra em ruína. 
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[187] Espaço situado a 
Sudoeste, que mediava 
entre a igreja jesuíta da 
antiga Fazenda de Muribeca 
e o Rio Itabapoana, 1951 
(ACIPHAN-RJ).
[188]Igreja jesuíta da antiga 
Fazenda de Muribeca, 1951 
(ACIPHAN-RJ).
[189] Igreja jesuíta da antiga 
Fazenda de Muribeca.
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[190] Fachada lateral da 
igreja jesuíta da antiga 
Fazenda de Muribeca, 1951 
(ACIPHAN-RJ)

[191] Fachada lateral da 
igreja jesuíta da antiga 
Fazenda de Muribeca.
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[192] Carta datada de 1949, 
redigida por Jaime Tinoco 
proprietário da Igreja 
de Nossa Senhora das 
Neves e terras adjacentes 
(ACIPHAN-RJ).
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ENGENHO DE ARAÇATIBA (3)
Sul do colégio / limiar do sertão
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ENGENHO DE ARAÇATIBA

Posse e administração de engenhos e fazendas

Quarto momento (1585-1759)

[A] Movimentações do período indígena

No que diz respeito às movimentações do período indígena sabe-se, da consulta de 

referências secundárias, que no século XVI o vasto território de Araçatiba era habitado 

pela tribo Tupinambá e a partir do século XVII, também pela tribo Tupiniquin808.

[B] Período jesuíta: implantação e construção do lugar

De acordo com Serafim Leite, a implantação da Fazenda de Araçatiba e a construção 

do lugar pelos Jesuítas deve-se ao Padre Rafael Machado, então Reitor do Colégio de 

São Tiago, em 1715 ou poucos antos antes, terá determinado a fundação de engenho 

naquele lugar. E Jorge Fraga, abastado fazendeiro da região, terá financiado parte 

do conjunto arquitectónico jesuíta. Este fazendeiro compromete-se, também, por 

testamento, a doar todos os seus bens – entre os quais um outro engenho – ao colégio 

jesuíta, facto que ocorrerá em Fevereiro de 1721809. 

No Catálogo da Companhia de Jesus de 30 de Maio de 1715, Araçatiba aparece como 

residência fixa, tendo então como responsáveis o “Padre Emmanuel Diniz Instructor 

Servorum [Instrutor de Escravos] e o Irmão Dominay de Souza Procurator Brasis, e 

nolo sacerdote”810. 

Porém, para Maria Stella de Novaes, o Engenho de Araçatiba terá tido origem 

numa aldeia jesuíta, fundada pelo Padre Brás Lourenço, em 1556, com uma tribo 

indígena que habitava o sertão; a essa aldeia terá dado o missionário o nome de Campo 

Novo. Ainda de acordo com a autora, na proximidade dessa aldeia haveria uma outra, 

denominada de Araçatiba, provavelmente fundada pelo mesmo Padre Brás Lourenço, 

808 L̀ ESTOILE, Charlotte de Castelnau. Les Ouvriers d`une Vigne Stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-
1620), Fundação Calouste Gilbenkian, Lisbone – Paris, 2000, p. 42. & REIS, Fábio. As Representações Cartográficas da 
Capitania do Espírito Santo no Século XVII, Universidade do Minho, 2017, p. 48. 
809 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugális, Lisboa, 1945, p. 155.
810 ARSI – “Catálogo da Companhia, datado de 30 de Maio de 1715, da autoria do Padre Rafael Macedo, Reito do 
Colégio”, Brasiliae 6, fl. 71v.
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porém, em data anterior a 1556. Provavelmente pelo facto de a Aldeia de Araçatiba 

ser de maior dimensão que a Aldeia do Campo Novo, o Padre Brás Lourenço terá 

transferido os indígenas da última para a primeira, passando assim a existir apenas 

uma aldeia. Dessa grande Aldeia de Araçatiba terá resultado, mais tarde, o Engenho 

do Campo de Araçatiba811.

Geografia, hidrografia e fundação

A Norte do sopé de um morro situado no interior do território do Espírito Santo, a 

igual distância entre a Vila de Victoria e a Aldeia de Guarapari, localizadas a Norte e 

a Sul, respectivamente, estabelecem os Jesuítas um engenho, implantando o conjunto 

arquitectónico voltado para Nordeste, presidindo o terreiro. Apesar de afastado do 

Litoral, a proximidade ao Rio Jucu – que bifurca, desaguando no Rio do Espírito 

Santo e no mar – possibilita a proximidade do engenho ao Colégio de São Tiago.

O dispositivo económico no sistema territorial

Fundado enquanto engenho em 1715 ou pouco antes, conforme já observado, é 

provável que a essa data já existisse no local uma estrutura religiosa e residência pelo 

facto de os missionários já estarem estabelecidos naquela povoação.  

Através de carta datada de 1720 do Padre Antonio de Lima, sabe-se que até essa 

data os Jesuítas residentes em Araçatiba construíam embarcações em madeira, para 

assegurar o transporte dos seus produtos – sobretudo açúcar e cereais – para o 

Colégio de São Tiago812. Uma vez saídas da fazenda, essas embarcações desciam o 

Rio Jucu até à sua foz, seguindo depois para Norte, pelo mar, até à foz do Rio do 

Espírito Santo. No entanto, e pretendendo os Jesuítas escoar os seus produtos com 

maior rapidez, evitando o Litoral e o mar, em 1740, vão abrir um canal com cerca 

de 12 quilómetros de extensão, pelo interior do território, conseguindo assim ligar 

directamente o Rio Jucu ao Rio do Espírito Santo (Figs. 193, 194). Posteriormente, o 

canal passa a ser utilizado, também, por embarcações não jesuítas, sob a condição de 

um determinado valor. Após a expulsão dos Jesuítas do Brasil, ao longo das margens 

811 NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo, Fundo Editorial do Espírito Santo, Vitória, 1969, pp. 30-31.
812 ARSI – “Carta do Padre Antonius de Lima, datada de 1720, enviada da Biahia para Roma”, Brasiliae 10-1, fl. 221.:
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do Canal de Camboapina, começam a formar-se comunidades ribeirinhas, que se 

mantêm até hoje813.

O núcleo central do engenho era constituído pela igreja e residência, situadas no 

ponto mais alto do morro, sendo que o engenho, senzalas, oficinas e currais estavam 

implantadas no seu sopé, conforme revelm documentos de princípios do século XX 

do acervo do IPHAN-ES814. Pouco antes da expulsão dos Jesuítas, o engenho possuía 

entre 350 e 400 escravos, produzindo 80 caixas de açúcar, três vezes mais que no 

primeiro ano de administração dos missionários815.

Assim, afigura-se que Araçatiba tenha integrado o sistema territorial jesuíta 

enquanto engenho a partir de 1715, abastecendo o Colégio de São Tiago com os seus 

produtos. Sabe-se, ainda, que os seus limites compreendiam uma vasta extensão de 

território, tanto para Norte, pelo interior do território, como para o Litoral, até à Vila 

de Victoria, ou mesmo para Sul, até à Aldeia de Guarapari.

Enquanto residência permanente e à semelhança do que ocorria com o Colégio de 

São Tiago, as aldeias de residência – São João, Guarapari, Reritiba e Reis Magos – e 

a Fazenda de Muribeca, é provável que o Engenho de Araçatiba também tivesse tido 

sob a sua jurisdição aldeias de visita que gravitavam no seu entorno.

De acordo com documento do acervo do AHU datado de 1761, o Padre Rafael 

Machado terá conseguido anexar ao Engenho de Araçatiba, “seys, ou sete engenhos 

de assucar”:

“[O] Padre Rafael Machado [...] mandou arrancar algumas lavouras dos moradores vizinhos 

pelos escravos do Collegio para com o temor lhes largarem as terras, e a outros lhes procurava 

as dívidas e os fazia executar, para por este meyo lhes tomarem as terras; e deste modo 

ajuntarão à dita fazenda as terras, que forão de seys, ou sete engenhos de assucar, e nellas 

fizeram quattro, ou sinco currais de gado que annexarão á dita fazenda”816. 

813 A partir do final do século XVIII e durante todo o século XIX, o canal foi abandonado e somente no início do século 
XX, por determinação do Governador Francisco Alberto Rubim, foi desentulhádo, e novamente usado como rota de 
navegação. 
814 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI, Livraria Portugália, Lisboa, 1945, p. 156. & 
DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito Santo, Typografia do Espírito-Santense, Victoria, 1879, p. 183.
815 LAMEGO, Alberto. A terra Goytacá à luz de documentos inéditos, Vol. III, Paris, 1925, pp. 172-174. & “As três grandes 
fazendas dos Jesuítas: colégio, Muribeca e Santa Ana, em Macaé”, Brasil Açucareiro, 24, 1944, pp. 272 -274. 
816 AHU – “1761, Maio, 28, Vila de Nossa Senhora da Vitória. AUTO DA DEVASSA feito pelo comisário do Santo 
Ofício e vigário colado da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Guarapari, Bispado do Rio de Janeiro, Antono 
Esteves Ribeiro”, AHUL_ACL_CU_003, Cx 17, D. 1530, fls. 1-128.
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Conjunto arquitectónico

Como já referido, é apontado o período aproximadamente anterior ao ano de 

1715 como tendo sido o de construção do conjunto arquitectónico jesuíta, se não a 

totalidade da quadra, pelo menos duas das alas – a igreja e a primeira ala da residência.

A planta da igreja constitui um rectângulo com 17,00m de comprimento por 7,10m 

de largura, medidas ao longo das paredes exteriores, enquanto a ala da residência, hoje 

em ruína, igualmente de configuração rectangular, mediria 17,00m de comprimento 

por 7,25 de largura, a torre, que medeia entre ambas, mede 4,20m por 3,45m. A 

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda apresenta uma particularidade que não se encontra 

em nenhuma das igrejas jesuítas construídas no Espírito Santo: a sacristia envolve 

a capela-mor, não estando à sua ilharga como era comum nas construções jesuítas, 

prevendo-se a sua posterior integração na ala da residência817. 

Fronteiro à igreja existe um espaço vazio que corresponderá, provavelmente, se 

não à totalidade, pelo menos a uma parte do que teria sido o terreiro jesuíta. Hoje, não 

é possível precisar com rigor a configuração e os seus limites. No entanto, da consulta 

e leitura da documentação iconográfica, sobretudo desenhada, datada de 1942 e da 

autoria de André Carloni, na posse do Arquivo Central IPHAN-RJ, supõe-se que os 

seus limites estariam muito próximos aos da actual praça fronteira. E, com efeito, o 

desenho de André Carloni parece, de facto, querer sugerir que a largura do terreiro 

– condicionada pelo declive do terreno – tenha sido mantida, alterando-se apenas as 

medidas do comprimento – hoje menor do que o que teria sido no período jesuíta. 

A reforçar esta ideia está também o facto de as medidas do terreiro acompanharem, 

normalmente, as dimensões da fachada principal do conjunto arquitectónico.

No que diz respeito ao edifício da residência, não se sabe se, efectivamente, foram 

construídas as três alas. No entanto, pelo estabelecimento tardio do engenho e pelo 

facto de a sua função primordial não ser a evangelização das populações indígenas, 

como as aldeias de residência, é muito provável que a totalidade da quadra não tivesse 

sido construída. Tem-se, porém, como certa a construção de uma das alas, hoje em 

817 Esta situação constitui caso isolado na arquitectura jesuíta do Espírito Santo, sendo apenas comparável em Portugal 
ao da Igreja de Santo Antão-o-Novo, em Lisboa, construída entre 1613-53, caso também isolado. In KUBLER, George. 
A Arquitectura Portuguesa Chã. Entre as especiarias e os diamantes (1521-1706), Editora Vega, Lisboa, 2005, pp. 108-110.



379

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

ruína, mas cujos limites e composição da fachada principal são conhecidos através do 

acervo do Arquivo Central do IPHAN-RJ e do IPHAN-ES.

“Dessa majestosa penumbra passamos inesperadamente para um trecho de campo, e tivemos 

grata surpresa quando, de súbito, descortinamos o grande edifício branco da fazenda de 

Araçatiba, com as suas duas torres pequenas, situada numa linda planura verde, ao pé do 

altaneiro Morro de Araçatiba, montanha rochosa coberta de mata. [...] Araçatiba foi a maior 

fazenda que encontrei durante a minha viagem. O edifício possui extensa fachada de dois 

pavimentos, e uma igreja; as choças dos negros, como o engenho de açúcar e as casas de 

trabalho, ficam ao pé de uma colina, perto da residência”818.

[C] Transformações do lugar – territoriais, urbanas, arquitectónicas

Devido à inexistência de documentação escrita e iconográfica, nomeadamente 

cartográfica, não se sabe, com rigor, qual seria a organização do Engenho de Araçatiba 

durante o período jesuíta. No entanto, as fotografias do acervo do IPHAN revelam 

que o engenho estava à cota baixa e, por isso, distante do conjunto arquitectónico 

jesuíta. Relativamente à localização das casas dos escravos – as senzalas – e das 

oficinas, é provável que fosse próxima da igreja e residência jesuítas, como acontecia, 

por exemplo, com a fazenda jesuíta de Santa Cruz, na capitania do Rio de janeiro. 

O conjunto arquitectónico jesuíta apesar de estar hoje inserido em tecido urbano 

consolidado – ainda que a Vila de Araçatiba apresente características mais rurais que 

urbanas – continua a marcar o principal e único centro da vila e assim a conferir a 

identidade ao lugar. Apesar do estado de ruína em que se encontra a ala da residência, 

a forte presença da igreja e do antigo terreiro permitem que se mantenha a leitura da 

unidade antiga do conjunto, tanto ao nível territorial, como paisagístico. 

O conjunto arquitectónico de Araçatiba foi tombado em 20 de Março de 1950 pelo 

IPHAN e está inscrito no Livro do Tombo das Belas Artes sob o nº 353, folha 72 e 

no Livro de Belas Artes e do Livro Histórico no processo 422-T-50.

818 DE WIED NEUWIED, Maximiliano. Viagem ao Brasil, Editora Italaia, Universidade de São Paulo, Belo Horizonte, 
[1817-20] 1989, p. 146.
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LEGENDA:
–  Conjunto arquitectónico 
jesuíta  
–  Espaço vazio que se julga 
ter correspondido ao antigo 
terreiro jesuíta
–  Actual praça fronteira 
ao antigo conjunto 
arquitectónico jesuíta

[193] Conjunto 
arquitectónico de Araçatiba 
representado no desenho 
sobre imagem de satélite. 
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[194]  Mapa de parte da 
costa do Espírito Santo, 
compreendida entre a vila 
de Victoria e o Engenho de 
Araçatiba (MD-EB).

LEGENDA:
    Colégio de São Tiago
 ∆   Engenho de Araçatiba
1 – Rio Claro 
2 – Rio Jacarandá 
3 – Rio Jucu 
4 – Canal de Camboapina 
5 – Rio Marinho, antigo 
Canal de Camboapina

[195] Rios e canal de 
Camboapina que ligavam 
a Fazenda de Araçatiba ao 
Colégio de São Tiago. 



382

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

[196] Igreja e residência 
jesuítas (à cota alta), 
e senzalas, oficinas e 
embarcação (à cota baixa), 
1910 (ACIPHAN-RJ).

[197] Igreja e residência 
jesuítas (à cota alta) 
e engenho (à cota 
baixa, à direita), 1945 
(ACIPHAN-RJ).

[198] Igreja jesuíta 
(residência já em ruína), 1969 
(ACIPHAN-RJ).
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[199] Fachada principal da 
Igreja de Araçatiba, com um 
pórtico que se desconhece 
a origem, anterior a 1969 
(ACIPHAN-RJ).
[200] Fachada principal da 
Igreja de Araçatiba, com 
o edifício da residência à 
direita já em ruína, anterior a 
1969 (ACIPHAN-RJ). 
[201] Torre da Igreja de 
Araçatiba e ruína do edifício 
da residência, anterior a 1969 
(ACIPHAN-RJ).

[202] Fachada principal da 
Igreja de Araçatiba, já sem 
o pórtico, posterior a 1969. 
(ACIPHAN-RJ)
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LEGENDA:
    Colégio (1) 
•  Aldeias de residência: missão (2a) e visitação 
(2b) 
 ∆   Fazendas e engenhos (3) | l Aldeias de visita 
–  Limites da Engenho de Araçatiba no século 
XVIII
A - Rio Jucu 
B - Rio Una

[203] Mapa da costa do Espírito Santo, com a 
indicação dos limites do Engenho de Araçatiba 
na primeira metade do século XVIII.

“Sete datas de terra: a primeira Araçatiba; a segunda Jucu, 
que ia desde a primeira cachoeira do rio Jucu, seguindo rio 
abaixo até confinar com as terras que pertenciam a António 
Gomes de Miranda; a terceira, novamente Jucu, que tinha 
início no morro da Retiriba, pelo rio Jucu acima, até atingir 
a cachoeira do rio Jucu; a quarta, Jucuna, que ia da barra de 
Araçatiba pelo rio Jucu acima; a quinta Camboapina, que ia 
até as Palmeiras; a sexta Palmeiras, que tinha início na barra 
do rio Una e ia pelo sertão acima até os fundos de Araçatiba; 
e a sétima, chamada Ponta da Fruta, que ia da Costa para o 
interior do território, da zona do ribeiro até a Ponta do Cajus, 
para o Sul, com três mil braças de testada e duas mil para o 
sertão”. DAEMON, Bazílio Carvalho. Província do Espírito 
Santo, Typografia do Espírito-Santo, Victória, 1879, p. 183.
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LEGENDA:
–  Construções existentes. 
–  ´Tabà  (aldeia) indígena da Tribo Tupinambá.
–  Espaço vazio fronteiro ao conjunto arquitectónico 
jesuíta e que se julga ter correspondido ao antigo terreiro 
jesuíta. 
–  Actual praça fronteira ao conjunto arquitectónico jesuíta.

[204] Organização do antigo Engenho de Araçatiba na 
actualidade. Ao traçado urbano foi sobreposto o desenho 
do esquema de uma t́abà  (aldeia) da tribo Tupinambá no 
sentido de verificar a relação de medida existente entre a 
´ocarà  (terreiro) indígena e o terreiro jesuíta. 
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LEGENDA:
–  Construções existentes
–  Taba (aldeia) indígena da Tribo Tupinambá.
–  Espaço vazio fronteiro ao conjunto arquitectónico 
jesuíta e que se julga ter correspondido ao antigo terreiro 
jesuíta. 
–  Actual praça fronteira ao conjunto arquitectónico jesuíta.
–  Sobreposição do edificad da rede viária existente em 
1942, de acordo com o desenho de André Carloni.

[205]Desenho da organização do Engenho de Araçatiba 
na actualidade, ao qual se sobrepôs o esquema de uma 
t́abà  (aldeia) da tribo indígena Tupinambá e os elementos 

urbanos do desenho da autoria do arquitecto André 
Carloni.
[206] Pormenor do desenho do Engenho de Araçatiba 
da autoria do arquitecto André Carloni, 1942 
(ACIPHAN-RJ).
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[207] 
[208] Planta superior e alçado principal do conjunto 
arquitectónico jesuíta, ao qual se acrescentou a torre em 
falta para melhor entender a relação que havia entre nave e 
torres, com a ala da residência (B).
[209] 
[210]
[211]
[212]
[213] Igreja, residência e terreiro do antigo Engenho de 
Araçatiba. 
[214] Desenho da igreja e residência jesuítas da autoria do 
arquitecto André carloni, 1942 (ACIPHAN-RJ)
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ANÁLISE COMPARATIVA
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[215] Representação da baía 
do Espírito Santo, com a 
sinalização do Colégio de 
São Tiago (1) e da Aldeia de 
São João (2b). 
[216] Representação da baía de 
Guarapari, com a sinalização 
da Aldeia de Guarapari (2b).
[217] Representação da baía 
dos Reis Magos, com a 
sinalização da Aldeia dos 
Reis Magos (2a).
[218] Representação da 
baía dos Reritiba, com a 
sinalização da Aldeia de 
Reritiba (2a).
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RELAÇÕES DE PROPORÇÃO.

 

Da Arquitectura ao Território.

Com o recurso à análise individual dos estudos de caso onde subsistem 

vestígios arquitectónicos significativos, foi possível proporcionar uma visão 

geral e suficientemente aprofundada, que permita um melhor entendimento do 

desenvolvimento do sistema territorial implementado pela Companhia de Jesus, 

durante os dois séculos da sua acção missionária na capitania. Tentou-se sobretudo 

apurar acerca do modo como se organizavam e como evoluíram no tempo, bem 

como perceber a inserção, subordinações e transformações introduzidas dentro da 

hierarquia do sistema territorial e administrativo. 

Através da análise comparativa dos estudos foi possível observar que na escolha 

do lugar para estabelecer as aldeias onde iriam residir, os Jesuítas privilegiavam as 

zonas elevadas, junto a baías de grande dimensão – onde as embarcações pudessem 

aportar com segurança –, e rios navegáveis de acesso ao interior do território - pontos 

estratégicos que iam satisfazendo as suas expectativas iniciais e ambições futuras. O 

mesmo já não se passava em relação às fazendas (de gado e de açúcar) situadas no 

sertão, e junto a rios navegáveis que desembocavam orla da capitania do Espírito 

Santo. Deste modo, as baías do Espírito Santo, Reis Magos, Guarapari e Reritiba – 

as maiores e mais abrigadas – foram as escolhidas pelos Jesuítas para estabelecer as 

aldeias de São João, Guarapari, Reis Magos e Reritiba, respectivamente. Observa-se, 

por outro lado, como a escolha destas baías resultou de uma preocupação dos Jesuítas 

em repartir as quatro aldeias de modo igualitário relativamente ao Colégio de São 

Tiago – duas a Norte e duas a Sul. 

No que diz respeito à disposição espacial das aldeias jesuítas, estas foram 

influenciadas pelas t́abas̀  (aldeias) da tribo Tupinambá – a dominantes no Litoral –, 

pelo facto de sempre conformarem um espaço vazio central, e de uso da comunidade 

- o terreiro. Enquanto a configuração do terreiro nas aldeias Jesuítas variava entre o 

quadrado e o rectângulo, nas t́abas̀  (aldeias), a ócárà  (terreiro) era tendencialmente 

de configuração quadrada.
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Com esta particularidade, os Jesuítas introduzem um caminho de aproximação, 

formando um eixo de hierarquia. Importa, no entanto, notar que o uso do terreiro 

não era novidade para os Jesuítas. Na Europa, fronteiro aos Colégios, Seminários e 

Casas Professas sempre tinham um espaço vazio de uso da comunidade. O que de 

facto foi característico no Brasil foi a adopção das medidas da ócárà  (terreiro). Com 

efeito, verifica-se que as medidas do terreiro das aldeias de Guarapari e dos Reis 

Magos correspondem aproximadamente a duas ócáras̀  - isto é, dois quadrados com 

cerca de 55m de lado. Relativamente ao terreiro da Aldeia de São João, aparenta ter 

tido configuração quadrada. Já o terreiro da Aldeia de Reritiba apresenta configuração 

quadrada, de dimensão igual à quadra formada pela igreja e residência, devido à 

limitação de espaço sobre o morro. 

Pelo exposto é assim possível reconhecer que um dos principais contributos das 

t́abas̀  (palavra tupy que os portugueses tradizuram para aldeias) para a disposição 

espacial das aldeias jesuítas foi a ócárà , apropriada e adaptada pelos missionários, 

defronte da qual implantaram igreja e residência. No entanto, importa notar que, 

apesar deste elemento comum, as aldeias jesuítas eram maiores do que as t́abas̀ . Por 

um lado, pelo facto de os missionários terem imposto o enlace entre tribos, e por 

outro, por terem introduzido o conceito de hierarquia, onde a igreja e a residência eram 

o elemento principal e maior a conformar o terreiro. Inversamente, nas t́abas̀  a ideia 

de hierarquia não existia, pelo que as ócas̀  (cabanas) apresentavam configuração e 

medidas iguais. Em síntese, pode afirmar-se que na ́ ocárà  (terreiro) reside o principal 

contributo da t́abà  (aldeia indígena) para a aldeia jesuíta - pese embora o facto destes 

lhe terem atribuido uma hierarquia clara, quer através da sua reconfiguração, quer ao 

delimitarem um dos seus lados com igreja e residência. 

Importa ainda referir o facto dos missionários terem usado como modelo de 

ocupação do território a organização das povoações indígenas: uma t́abà  (aldeia) 

principal, central, de maior dimensão, ao redor da qual se agrupavam as ´malocas̀  

(aldeias de pequena dimensão), que constituíam uma primeira linha de defesa para 

a ‘taba’. As ´malocas̀  relacionavam-se com zonas de cultivo ou com a actividade 

piscatória,  pelo que umas possuíam as roças (ou terras de cultivo), e as outras não.
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Assim, as povoações jesuítas eram compostas essencialmente pela aldeia de 

residência e pelas aldeias indígenas de visita, que se agrupavam em torno da primeira,.

Na aldeia de residência, de maior dimensão, residiam os missionários junto às 

populações indígenas. Enquanto que nas segundas, de menor dimensão, residiam 

apenas as populações indígenas. Nestas últimas, eventualmente, poderia pernoitar 

missionários no período das visitas regulares. Anexas tanto à aldeia de residência, 

como às aldeias indígenas de visita, estavam as terras destinadas ao cultivo para 

subsistência da aldeia – as roças –. A ligação entre as aldeias indígenas de visita, 

e destas com a aldeia de residência, fazia-se por caminhos que os Jesuítas abriam, 

muitas vezes integrando-os a já existentes. 

Povoação indígena (tribos Tupiniquim e Tupinambá):

1.́ tabà  (aldeias) principal, central e de maior dimensão.

2. ´malocas̀  (aldeias de pequena dimensão), situadas em redor da t́abà . 

3.́ roças̀  (terras destinadas ao cultivo), situadas junto à t́abà .

Povoação jesuíta:

1. aldeia de residência, a principal, central e de maior dimensão. Nela residiam os        

missionários (2 a 4) junto às populações indígenas;

2. aldeias indígenas de visita (aldeias de pequena dimensão), em redor da t́abà .

3. terras para cultivo e currais. Situavam-se normalmente junto à aldeia de residência 

as terras destinadas ao cultivo e mais distantes os currais. As aldeias indígenas de visita 

continham apenas pequenas parcelas de terra destinadas ao cultivo.

Sistema territorial jesuíta:

1. colégio, a cabeça do sistema territorial. Situado na Vila da capitania, que correspondia 

aproximadamente no centro do Espírito Santo.

2. aldeias de residência, situadas a Norte (2) e a Sul (2) do colégio.

3. fazendas/engenhos, situadas relativamente próximas ao colégio, mas já à entrada do 

sertão.

4. Aldeias indígenas de visita, apesar de inicialmente situadas em redor dos assentamentos 

jesuítas (colégio, aldeias de residência e fazendas/engenhos). Não deixaram os Jesuítas de 

as estabelecer, também, no sertão, onde, através de um rio e/ou caminho se ligavam ao 

assentamento Jesuíta a que estavam subordinadas.
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No que diz respeito à arquitectura, a sobreposição das plantas das aldeias de 

residência – São João, Guarapari, Reis Magos e Reritiba – à planta do Colégio de São 

Tiago, permitiu demonstrar a existência de relações de medida entre os elementos que 

compõem a igreja: nave, capela-mor e torre819. Para a análise, usou-se como referencial 

o Colégio de São Tiago, por corresponder à primeira edificação jesuíta na capitania. 

Pode assim verificar-se: i)  que a largura da nave, capela-mor e torre das igrejas dos 

Reis Magos e Reritiba se aproxima bastante da largura dos elementos equivalentes da 

igreja do colégio; ii) que apesar da inexistência de uma relação de medida directa entre 

as igrejas de São João e de Guarapari, com a igreja do colégio, existe uma relação de 

proporção de 2/1 e de 3/2, respectivamente, com a mesma. 

Pode-se ainda comprovar que nas aldeias de residência (missão), de que são exemplo 

Reis Magos e Reritiba820, o conjunto arquitectónico jesuíta – igreja e residência – 

tendia a organizar-se em torno de um pátio quadrangular (de larguracorrespondenteà 

da nave da igreja) rodeado pelas galerias de circulação, salas de aula no piso superior, 

e oficinas no piso inferior. Já nas aldeias de residência (visitação), de que é exemplo 

Guarapari, o conjunto arquitectónico jesuíta tendia a ser constituído pela igreja 

e apenas uma ala simples, de maior largura, da residência. No que diz respeito à 

residência da Aldeia de São João, não é claro se esta terá tido residência. No entanto, 

existe uma evidência na fachada principal da igreja que leva a crer que sim: o arranque 

de uma parede que foi aproveitada pelo IPHAN para a construção dos corredores 

laterais que hoje ladeiam a nave.

819 Excluiu-se da análise o Engenho de Araçatiba e a Fazenda de Muribeca pelo facto de os seus conjuntos arquitectónicos 
corresponderem à segunda metade do século XVII e à primeira do século seguinte.
820 Importa referir a particularidade da igreja de Reritiba ser composta por três naves. Esta e a igreja de São Pedro de Cabo 
Frio, na capitania de Rio Janeiro, são as únicas igrejas Jesuítas no Brasil que não se inserem na tipologia de nave única.
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O SISTEMA TERRITORIAL
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“Esta capitania do Spiritu Sancto […] tem uma entrada do Rio no lugar mais 

estreito huma fortaleza com capitão, […] soldados pagos à custa de Sua Magestade 

& da outra parte do Rio outro forte, tem sitio na entrada da barra, em que se 

pode fazer huma fostaleza que a defenda & sera de muita importancia, porque, 

como a terra he grossa, & esta muito desurada das outras capitanias que podem 

socorrer importara muito estar fostificada, terá em seu destrito mais de quinhentos 

Portuguezes, alem de muitas aldeas de gentio de par com que a terra he bem 

cultivada, e essa em sy he fértil e grossa de gados, farinhas & pescas e tem alguns 

engenhos da sucar de que rendera mil & quinhentas ambas pa os dízimos de Sua 

Magestade a fora as [palavra ilegível] tem muito balsamo & frutas excelentes, & 

fica vezinha da sera das esmeraldas que afirmasse aver nella ouro & prata”. BA – 

Relação das Capitanias do Brasil. Estante 51 Inventário, 51 – IX - 25, fls. 140-140v

“Aunque los Padres al principio eran pocos, el hervor y grande zelo que tenian les 

hazia abraçar muchas partes. Y assi el Padre Manuel de Nóbrega despues de aver 

estado algun tiempo en la baya, embio a la capitania del Spirito Santo a los Padres 

Manuel de paiva y Alonso blas a exercitar los ministérios de la Compañia […] y 

edificaron alli una iglesia de santiago pequeña que entonces servia de parochia por 

no aver outra en la tierra”. ARSI – De la fundacion de la residência que ay en la capitania 

del Spirito Santo sigiecta al Collegio del rio de Enero, Brasiliae 12, fl. 53v. 
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CONSTRUÇÃO DO SISTEMA TERRITORIAL: UMA HIPÓTESE 

Ocupação do território: 

organização, evolução e hierarquia do sistema territorial.

“Se ajunta algumas aldeias em uma povoação [...] egrejas fizemos [...] estão juntas outras 

muitas aldeias em duas povoações grandes”821. 

Numa missão orientada pelo Padre Geral e pela Coroa Portuguesa, a Companhia 

de Jesus viu-se comprometida no Brasil num projecto de evangelização e de domínio 

do território. No entanto, para garantir o controlo sobre as populações indígenas, 

e a posse do território, tornou-se necessário encontrar uma estratégia de ocupação. 

Essa estratégia consubstanciou-se num sistema territorial e administrativo, no qual 

o povoamento e a sedentarização dos indígenas em aldeias foram componentes 

fundamentais. Como se expressava, qual a hierarquia, e como evoluiu no tempo esse 

sistema territorial e administrativo?

Para responder as estas questões, abordaram-se alguns aspectos fundamentais: 

cronologia da ocupação da antiga capitania do Espírito Santo pelos Jesuítas; as 

hesitações durante esse mesmo processo; e, por fim, esclarecimento da natureza 

dos assentamentos Jesuítas nesse sistema territorial e administrativo hierarquizado. 

Este último constitui um dos principais contributos desta investigação, e poderá 

ser utilizado como método de investigação para outras capitanias ou territórios da 

Expansão Portuguesa822.

Fundada a igreja de São Tiago na Vila de Victoria em 1552,823 os Jesuítas iniciam 

assim a sua acção missionária no Espírito Santo, começando por visitar as ‘tabas’ 

indígenas localizadas nas zonas mais próximas. Nessas visitas regulares, e depois 

821 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega a Tomé de Sousa, Bahia, 1559”, In Cartas do Brasil 
(1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, pp. 202..
822 Ver “Considerações Finais”, pp. 495-499.
823 A primeira vila portuguesa na capitanai foi a Vila do Espírito Santo, onde em 1551 os Jesuítas se estabeleceram. Porém, 
devido aos constantes ataques de que a vila era alvo, por parte de tribos inimigas dos portugueses, esta acaba por ser 
transferida no ano seguinte, para uma grande ilha situada na baía do Espírito Santo. A essa vila os portugueses dão o 
nome de Victoria.
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de tentarem converter as populações, os Jesuítas realizavam os actos religiosos 

considerados estritamente essenciais à evangelização, tais como o baptismo, o 

casamento, ou cerimónias fúnebres. A essas ‘tabas’ que os missionários visitavam 

regularmente, determinou-se designar por “aldeias indígenas de visita”, pelo facto 

de nelas residirem indígenas recém-convertidos. Nessas aldeias indígenas, poderia 

existir uma construção precária, um simples abrigo que funcionava como ermida e 

casa para os missionários em visita. Este processo inicial evidencia que nessa primeira 

acção missionária, os Jesuítas ainda não tinham uma ideia muito clara daquilo que 

pretendiam concretizar. O facto de ainda não possuírem conhecimento suficiente 

sobre o modo de habitar das populações indígenas condicionava o estabelecimento 

e desenvolvimento  da acção missionária. No entanto, tinham já consciência de que 

a evangelização que levariam a cargo iria implicar o governo do território, que por 

‘direito’ pertencia aos indígenas.

Depois de estabelecidos na Vila de Victoria, a partir de 1555 os Jesuítas fundam 

as suas primeiras aldeias. Por nelas edificarem igreja e residência anexa, de modo a 

poderem residir junto às populações indígenas824, essas aldeias foram denominadas 

de “aldeias de residência”825. Mantendo em certa medida a organização das t́abas̀  

(aldeias) indígenas da tribo dominante no Litoral (os Tupinambá) - que dispunham as 

ócas̀  (cabanas) em torno de um espaço vazio central, regular, de uso da comunidade, 

a ócárà  (terreiro) - os Jesuítas vão dispor em redor do terreiro, a igreja e residência, 

e as habitações das populações indígenas. Situadas, normalmente, ao longo da orla 

costeira e na desembocadura de rios navegáveis, as aldeias de residência vão permitir 

que os Jesuítas não só regulem a vivência das populações indígenas (a partir de 

então diferentes tribos compartilhando o mesmo espaço), como iniciar o processo 

de ocupação, proveito e governo do espaço indígena - o território brasileiro. Se 

algumas aldeias de residência foram fundadas de raiz, outras foram estabelecidas 

sobre ‘tabas’ pré-existentes. Um dos principais objectivos das aldeias de residência 

824 “Na aldeia que tem a cargo, fizeram-lhe uma casa onde esteja e ensine os cathecumenos e […] hermida, onde […] 
pregar […] a outros muitos cathecumenos, que nella vivem”. In NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da 
Nóbrega ao Dr. Navarro seu Mestre em Coimbra, Bahia, 1549” In Cartas do Brasil (1549-1566), Imprensa Nacional, Rio 
de Janeiro, 1886, p. 66.
825  Esta denominação é de uso corrente entre os investigadores do Brasil, daí a opção pela sua utilização. Ao contrário 
das demais denominações, que são da responsabilidade do autor.
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era o de concentrar, agregar e fixar número considerável de indígenas, proveniente de 

diferentes tribos, cujas aldeias, além de dispersas, eram efémeras826, Com efeito, se de 

início os Jesuítas começam por atrair e agregar indígenas da mesma tribo, volvidos 

pouco anos começam também a fixar populações de diferentes tribos - acção que 

constituiu uma ruptura nos costumes indígenas.

Nas aldeias de residência, para além da catequese e do ensino elementar, os 

missionários ensinavam ofícios mecânicos (carpintaria, ferraria, técnicas de construção, 

tecelagem, olaria, etc). Algumas dessas crianças a quem os Jesuítas ensinavam a ler e 

a escrever eram posteriormente enviadas para a Casa de Victoria e Colégio de Bahia, 

para se tornarem missionários.

Na capitania do Espírito Santo, entre 1555 e 1579, os Jesuítas fundaram nove aldeias 

de residência827. No entanto, durante esse período nem todas se mantiveram como tal: 

algumas foram abandonadas (como a Aldeia Nova fundada em 1556), outras passaram 

à categoria de aldeias de visita (Aldeias da Conceição, Índios e Campo, fundadas 

em 1555 em 1556), e outras ainda passaram a constituir estruturas produtivas (como 

Orobo, de 1569). Este facto reflete a natureza experimental dos Jesuítas no processo de 

evangelização e ocupação do território, e também a flexibilidade e adaptabilidade do 

seu sistema territorial e administrativo às circunstâncias e desafios que iam surgindo.

Nos primeiros anos do século XVII, os Jesuítas começam a administrar e a 

ser proprietários de fazendas no Espírito Santo. Nessas estruturas, destinadas 

essencialmente à produção, os missionários edificam também igreja e residência. 

Assim, com o colégio à cabeça (o primeiro grupo), ao qual estavam subordinadas as 

aldeias de residência (o segundo grupo) e as fazendas (o terceiro grupo), os Jesuítas 

hierarquizavam os seus diversos assentamentos. Em torno tanto do colégio, como 

das aldeias de residência, e das fazendas gravitam aldeias indígenas de visita. Estas 

últimas, apesar de não fundadas pelos Jesuítas, constituíam o quarto grupo dos seus 

assentamentos, porque visitadas regulamente (ver mapas e diagramas das páginas 

seguintes).

826 NÓBREGA, Manoel da. “Carta do Padre Manoel da Nóbrega a Tomé de Sousa, Bahia, 1559”, In Cartas do Brasil 
(1549 – 1560), Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 1988, p. 202.
827 As aldeias são: Nossa Senhora da Conceição; Índios; Nova; Campo; São João; Guarapari; Reis Magos; Orobo; e 
Reritiba.
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Para possibilitar a ligação entre os assentamentos Jesuítas, foram cruciais os 

caminhos por terra - alguns pré-existentes e outros pelos missionários - e também 

os trajectos fluviais e, sobretudo, os trajectos marítimos. Estes últimos, realizados a 

partir dos portos onde estava o colégio e as aldeias de residência, articulados entre 

si, formavam uma rede costeira jesuíta. Caminhos e assentamentos, os instrumentos 

essenciais usados pelos Jesuítas como processo e método de construção do território. 
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[219] Esquemas que explicam 
as influências das povoações 
indígenas para a estuturação 
das povoações jesuítas e do 
seu sistema territorial.
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Legenda do sistema: 
Para a realização deste diagrama teve-se em consideração a informação fornecida por 
Maria Cunha relativamente à identificação e localização de todos os assentamentos jesuítas 
existentes na antiga capitania do Espírito Santo, e de Fernanda Maitam, no que diz respeito 
à nomeação das fazendas satélite que gravitavam em torno às grandes fazendas jesuítas da 
capitania. A partir daqui a construção do diagrama assentou na leitura das cartas jesuítas 
na posse do ARSI. 
Relativamente às aldeias indígenas de visita que aparecem representadas em torno ao 
Colégio de São Tiago sabe-se que existiram logo de início, porque os missionários jesuítas as 
referem nas cartas, apesar de não as identificarem ou situarem. No entanto, desconhece-se 
se se mantiveram como tal ao longo dos seguintes anos, ou se os missionários às primeiras 
acrescentaram outras. Apesar de não se ter encontrado documentação que informasse a 
esse respeito, é provável que essas aldeias indígenas de visita tivessem continuado a existir, 
pelo facto de esse ser o acto primordial da missão que os definia – o contacto com as 
populações indígenas. 
Relativamente às aldeias indígenas de visita que estavam afectas à Fazenda de Araçatiba, 
não se conseguiu identificá-las, mas é provável que existissem, por um lado, porque era 
a maior e a única fazenda de açúcar na capitania. Por outro lado, porque a Fazenda de 
Muribeca também as tinha.
As Fazendas de Itapoca e Carapina não foram abordadas pelo facto de os Jesuítas as terem 
administrado por escassos anos, tendo sido provavelmente abandonadas e/ou suas terras 
incorporadas no Engenho de Araçatuba.
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O Colégio de São Tiago, em Victoria, era a cabeça do sistema territorial, e manteve-

se activo até 1759. A partir da Vila de Victoria, os missionários jesuítas fundaram 

a primeira aldeia de residência, Nossa Senhora da Conceição da Serra, em 1555. 

Localizada aproximadamente a 23,00 Km a Norte de Victoria e subindo o Rio de 

Espírito Santo, este foi o primeiro local escolhido para implantação de uma aldeia de 

residência devido à relativa proximidade e fácil acesso ao Colégio de São Tiago e à 

relação amistosa que os missionários estabeleceram com a tribo que habitava a zona. 

Nesse mesmo ano, fundam também a Aldeia de Índios828, situada junto à foz do Rio 

Piraque-mirim, e a cerca de 70,00 Km para Norte da Vila de Victoria – eventualmente 

com o propósito de converter a tribo Temiminó que tinha migrado no ano anterior 

da capitania do Rio de Janeiro. Esta zona era também considerada pelos missionários 

o limite a Norte da capitania até onde poderiam estabelecer-se, visto que a partir daí 

e até à foz do Rio Doce (fronteira da capitania) residiam tribos consideradas inimigas. 

Já em 1556, e muito próximo da Aldeia de Índios os missionários estabelecem a 

Aldeia Nova, passando a primeira a denominar-se de Aldeia Velha. Ainda nesse 

ano, a Sul da Aldeia Nova e muito próximo à foz do Rio dos Reis Magos, cerca de 

49,00 Km da Vila de Victoria, fundam a Aldeia do Campo. Em 1559, estabelecem 

a Aldeia de São João, cerca de 3 léguas (ca. 19,8 Km) a Sul da Aldeia de Nossa 

Senhora da Conceição da Serra. Volvidos poucos anos desta fundação, os Jesuítas 

deixam de residir permanentemente na Aldeia de Nossa Senhora da Conceição da 

Serra, passando esta assim à condição de aldeia indígena de visita afecta à aldeia de 

residência de São João. 

Esta persistência em estabelecer aldeias de residência a Norte de Victoria, ainda 

que com pouca segurança e certezas nesse início, foi, no entanto, e por certo, um 

contributo importante e fundamental, para a sedimentação do seu estabelecimento a 

Sul. A confirmação irrefutável de que o Norte da capitania foi o território do ensaio, 

da experimentação. 

828 Os Jesuítas normalmente atribuíam às suas aldeias o nome da invocação da igreja. No entanto, também ocorria 
usarem nomes indígenas. Importa também notar que os nomes pelos quais se identificam os rios ao longo do texto 
correspondem já à denominaçõao usada pelos Jesuítas, ainsa que estes em alguns casos tenham mantido a denominação 
indígena. 
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[220] Mapa da capitania 
do Espírito Santo com 
a indicação o colégio na 
Vila de Victoria e das 
cinco primeiras aldeias de 
residência fundadas a Norte. 
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[221] Mapa da capitania do Espírito Santo com a indicação o 
colégio na Vila de Victoria e das cinco primeiras aldeias de 
residência fundadas a Norte. Através do mapa é possível 
verificar que o período compreendido entre 1552 e 1559 
foi a fase da experimentação – das cinco aldeias fundadas 
apenas uma se vai estabilizar como aldeia de residência, 
São João.    
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A partir do ano de 1565, os missionários iniciam a fundação de aldeias de residência 

a Sul da Vila de Victoria. Começam por estabelecer, nesse ano, a Aldeia de Guarapari, 

localizada numa grande baía a cerca de 9 léguas (ca. 56,4 Km) de Victoria.

Em 1569, os Jesuítas voltam para a costa a Norte de Victoria e fundam a aldeia de 

residência dos Reis Magos. Situada a 7 léguas (ca. 46,2 Km), esta tornou-se a principal 

missão dos Jesuítas a Norte de Victoria e levou a que as aldeias de Índios (Velha) e 

do Campo deixassem de ser de residência, passando à condição de aldeias indígenas 

de visita a ela afectas. Importa salientar que para povoar a Aldeia dos Reis Magos os 

Jesuítas transferrem os habitantes da Aldeia Nova (fundada em 1556), que assim ficou 

abandonada. 

Uma década depois, os missionários rumam novamente para Sul e estabelecem a 

aldeia de residência de Reritiba, na orla costeira a 14 léguas (ca. 92,4 Km) de Victoria 

– a última aldeia de residência a ser fundada pela Companhia de Jesus na capitania 

do Espírito Santo. Importa notar que todas as aldeias que se mantiveram como de 

residência vieram a desenvolver uma rede de aldeias indígenas de visita que a elas 

estavam afectas. 

Importa ainda salientar que devido a uma ordem do Padre Geral para a Provincia 

do Brasil, datada de 1598, impõe-se a condição de um número mínimo de quatro 

missionários a residir em cada aldeia de residência. Esta directiva conduziu a que os 

Jesuítas optassem por manter de forma permanente aldeias de residência em Reis 

Magos e Reritiba, passando as aldeias de residência de São João e Guarapari a um 

estatuto intermédio pelo facto de, apesar de terem igreja e residência, deixarem de ter 

presença permanente de missionários. Passam assim a constituir, dentro da hierarquia 

do sistema territorial, uma subcategoria que se optou por designar de “aldeias de 

visitação”829 (2b), enquanto que a Reis Magos e Reritiba optou-se por designar de 

“aldeias de missão” (2a). A atribuição do número (2) prende-se com o facto de as 

aldeias de residência terem sido a segunda categoria de assentamento estabelecio 

pelo Jesuíta na capitania, tendo sido a primeira o colégio. Relativamente às letras 

(a) e (b) com as quais se identificaram as aldeias de residência de missão e visitação, 

829 ARSI – “Carta do Padre General Cláudio Aquaviva para o Padre Provincial Pero Rodriguez de 30 de Junho de 1598”, 
Brasiliae 2, fl. 131.
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respectivamente, não seguem a sequência cronológica de fundação das aldeias, mas 

a hierarquia e importância que tinham dentro do sistema territorial. A aldeias de 

residência / missão apesar de serem as mais distantes do Colégio de São Tiago, 

eram também, e talvez por isso, as mais importantes porque garantiam a ocupação 

permanente dos missionários a Norte e a Sul da capitania. Assim, enquanto a Aldeia 

de São João passou a estar afecta à Aldeia dos Reis Magos, a Aldeia de Guarapari 

passou a ser visitada pelos missionários de Reritiba – nessas visitas estavam incluídas 

naturalmente as aldeias indígenas de visita que pertenciam a cada uma das duas 

aldeias que haviam sido de residência. É importante destacar que as quatro aldeias 

de residência (missão e visitação) eram, por sua vez, visitadas por missionários do 

colégio. Se de início essas visitas se prendiam com razões pragmáticas, sendo por 

isso efectuadas sem muita continuidade, ainda em finais de Quinhentos passam a ser 

regulares, porque uma obrigatoriedade imposta pelo Padre Geral.

O processo de estabelecimento de aldeias de residência e de aldeias indígenas de 

visita – fundadas ou não pelos missionários – teve um impacto profundo sobre as 

populações indígenas e sobre o território, na medida em que os Jesuítas ao transformar 

as aldeias indígenas em aldeias cristãs, impõem um modelo de habitar o território – 

hierarquizado, tendencialmente concentrado e sedentarizado. 
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[222] Mapa da capitania do Espírito Santo com a indicação 
das quatro aldeias de residência e as aldeias indígenas de 
visita que estavam afectas à Aldeia de São e à Aldeia dos 
Reis Magos. Após a fundação da Aldeia de Guarapari e 
de Reritiba estas vão ter ter sob a sua jurisdição aldeias 
indígenas de visita, como representado no maa da página 
seguinte.   
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[223] Mapa da capitania 
do Espírito Santo com a 
indicação das quatro aldeias 
de residência (missão [2a] e 
visitação [2b]) e das aldeias 
indígenas de visita que a elas 
estavam afectas.
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No alvorecer do século XVII, e para garantir o próprio sustento os Jesuítas 

passam a adquirir e a explorar fazendas, primeiro de gado e depois de açúcar. A 

primeira fazenda que estabelecem na capitania vai ser a de Muribeca, situada a cerca 

de 125,40 Km a Sul da Vila de Victoria e já próxima da capitania do Rio de Janeiro. 

Nesta fazenda os Jesuítas criavam gado, fazendo uso essencialmente de mão-de-obra 

escrava de origem africana, apesar de recorrerem também à mão-de-obra indígena, 

sobretudo adultos, quando não tinham escravos suficientes. De modo semelhante ao 

que ocorria com as aldeias de residência, também a Fazenda de Muribeca vai incluir 

uma igreja e residência, frontalmente às quais se desenvolvia um terreiro. Ao longo do 

terreiro distribuíam-se as oficinas e casas dos escravos – as senzalas. Seguidamente, 

em 1644, a Companhia de Jesus adquire por doação a Fazenda de Carapina. Esta 

situava-se relativamente próxima ao Colégio de São Tiago, junto à baía do Espírito 

Santo. Aqui os Jesuítas exploravam hortas e pomares. Também através de doação os 

missionários adquirem em 1715 o Engenho de Araçatiba, a primeira e única fazenda 

de produção de açúcar da Companhia de Jesus na capitania do Espírito Santo. Situada 

cerca de 57,00 Km da orla costeira, a fazenda comunivaca com o Colégio de São 

Tiago pela via fluvial através do Canal de Camboapina, aberto pelos Jesuítas, e do 

Rio Jucu. Já em 1739, fundam a Fazenda de Itapoca, localizada cerca de 39,00 Km 

para o interior da Vila de Victoria, já no limiar do sertão. O estabelecimento desta 

fazenda, onde os Jesuítas também exploravam hortas e pomares, levou ao abandono 

da Fazenda de Carapina, situada aproximadamente e 26,00 Km a Este de Itapoca. 

Tanto quanto foi possível apurar, sabe-se que a Fazenda de Itapoca acabou também 

por ser abandonada. Para tal terá provavelmente contribuído o facto de Araçatiba 

ser uma fazenda que produzia em grande quantidade, para além de açúcar, também 

mandioca e ceraeais. Tirando partido e explorando ao máximo Muribeca e Araçatiba, 

os Jesuítas vão permanecer com apenas estas duas fazendas até 1759. À semelhança 

do que ocorria com Colégio de São Tiago e as aldeias de residência, também cada 

fazenda vai polarizar um grupo de aldeias indígenas de visita, gravitando no seu 

entorno. No entanto, para além delas vão ainda polarizar pequenas fazendas satélite 

de apoio à produção. 
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[224] Mapa da capitania 
do Espírito Santo 
com a indicação das 
quatro fazendas jesuítas 
implantadas no limiar do 
sertão.
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[225] Mapa da capitania 
do Espírito Santo com 
a indicação das aldeias 
indígenas de visitas e 
pequenas fazendas satélite 
que estavam afectas às 
quatro grandes fazendas.
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[226] Mapa da capitania do Espírito Santo com a representação dos caminhos por terra e rio que 
permitiam a comunicação entre todos os assentamentos da Companhia de Jesus. Através deste sistema 
territorial e administrativo, os Jesuítos asseguraram uma significativa área de acção e influência no 
Espírito Santo.

LEGENDA:
    Colégio de São Tiago
•  Aldeias de residência
•  Aldeias indígenas de visita
 ∆   Fazendas ou engenhos
–  –  Caminhos
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Entre todos os assentamentos Jesuítas, existia uma intensa circulação de 

missionários, mão-de-obra especializada formada nas aldeias de residência e fazendas, 

e de produtos agrícolas. Esta constante circulação de pessoas e produtos levou a 

que os Jesuítas desenvolvessem uma rede de comunicações, por terra, rio e mar, na 

qual a abertura de novos caminhos terrestres desempenhou um papel essencial na 

estruturação e valorização do território. 

Apesar de conscientes da importância que os caminhos terrestres tiveram na 

estruturação e construção do sistema territorial, optou-se por não efectuar esse 

levantamento, sobretudo devido ao tempo limitado que havia para efectuar o 

trabalho de campo, e que foi exclusivamente dedicado ao levantamento fotográfico e 

arquitectónico dos conjuntos arquitectonicos jesuítas. Importa, no entanto, notar que 

tão ou mais importante que a identificação e localização do caminho material, é saber 

que havia uma ligação entre os diversos assentamentos, que era simultaneamente 

material e imaterial, porque administrativa e de hierarquia. Pela consulta da 

documentação primária e que é referida no início da investigação, sabe-se que aos 

caminhos terrestres existiram junto à orla costeira. Esses mesmos caminhos foram 

percorridos e experienciados aquando da visita a cada um dos assentamentos jesuítas 

ainda existentes no Estado do Espírito Santo. Porém e paralelamente aos caminhos da 

terra, os Jesuítas usavam também frequentemente os caminhos marítimos e fluviais – 

o mar como alternativa aos caminhos da terra, e o rio como complemento.

Assim, com assentamentos estrategicamente implantados, hierarquizados e 

interligados, os Jesuítas, com as populações indígenas a seu serviço, asseguraram uma 

significativa área de acção territorial, construindo e contribuindo para uma matriz de 

organização, proveito e governo do território. Para além do seu significado cultural, 

aspecto simbólico, territorial e paisagístico, os conjuntos arquitectónicos jesuítas 

continuam a ter um papel determinante na morfologia urbana das vilas e cidades a 

que deram origem. Apesar de todas as transformações urbanas ocorridas continuam a 

ser o núcleo principal e, assim, a invocar a herança e o legado, mas também o futuro, 

no compromisso que este deve assumir com o passado. 
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[227] Mapa da capitania 
do Espírito Santo com a 
indicação dos assentamentos 
jesuítas que existiram e 
aqueles que ainda existem – 
representados pela planta de 
arquitectura. 
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“El P.a Inácio d’Azevedo [Padre Visitador] hizo aqui la visita con mucha prudentia 

y edification assi pa com los externos como da casa. […] hizo que los padres 

ordinariamente no hiziessem sidentia entre los gentiles dizo e las aldenas que 

estão a nuestro carrego y que se visita [palavra ilegível] de la villa [do Colégio 

de São Tiago, na Vila de Victoria] dos vezes que parecesse necessário, hizo que 

se aptase la mano en los baptismos y matrimónios de los Indios […]. Los de la 

capitania que aqui residimos al presente somos 4. los 3 sacerdotes [3 palavras 

ilegíveis] y el uno hermano. el padre [2 palavras ilegíveis] que predica y [palavra 

ilegível] y tiene a su apto de la [5 palavras ilegíveis]. El padre pero de la costa 

sabe la lengoa de la tierra y entende a los índios asi el hermano que su [palavra 

ilegível] y predicales con la lengoa e ensinales la doctrina xpiana [christiana] y 

confessales, y que ello ya seran cansado me dio el p.e carrego de la casa, y aya 

muchos [palavra ilegível] continuamento los officios dello, oyendo algunas 

confessiones y ensenando la doctrina a los niños blancos grandes y pequeño y 

segun disen estan bien aprovectados, los niños attiendo, lo resto del tiempo a lo 

material de la casa. Hazese la doctrina xpiana [christiana] todos los dias en nuestra 

iglesia 3 vezes al dia no contando la de los niños de ler al medio dia a los blancos e 

portugueses a la tarde a los indios para la lengoa, a la noche depois de los [palavra 

ilegível] a los esclavos machos, esta la iglesia aberta”. ARSI, “Carta de lo Padre 

António da Rocha, de la capitania del Spirito Santo, 26 de junio de 1569”, Brasiliae 

3-2, fls. 161v-162.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto da acção da Companhia de Jesus no Brasil, o Espírito Santo foi uma 

das capitanias onde os missionários mais cedo se estabeleceram. Por outro lado, é um 

dos Estados com mais vestígios arquitectónicos dessa acção missionária, sendo que 

a maior parte desse património está em relativamente bom estado de conservação, 

apesar de algumas alterações.

Com a chegada do Padre Afonso Braz e um irmão à Vila do Espírito Santo em 

1551 – apenas dois anos após a chegada dos primeiros Jesuítas à Bahia –, inicia-

se um processo de evangelização e ocupação da capitania. Apesar da fixação de 

outras ordens religiosas – Franciscanos e Carmelitas – na Vila de Victoria, sede da 

capitania a partir de 1552, somente a Companhia de Jesus estabeleceu uma rede de 

assentamentos missionários e produtivos no território. Os Jesuítas fixaram-se tanto 

ao longo da orla costeira (aproximadamente 230 Km), como no interior do sertão, 

estabelecendo assentamentos entre 1559 e 1715.

O processo de evangelização levou à conversão de um número significativo de 

membros das tribos Tupiniquim, Tupinambá, Temiminó, Tamoyo e Aymoré, entre 

outras. Os Jesuítas enfrentaram vários desafios durante esse processo de missionação, 

sobretudo devido ao desconhecimento do território e das suas populações, como 

também ocorreu noutras capitanias do Brasil onde primeiro ensaiaram processos 

semelhantes (Bahia, São Vicente, Ilhéus, Porto Seguro). No Espírito Santo, este 

processo, apesar de avanços e recuos, conduziu de forma gradual e constante à efectiva 

fixação dos missionários por toda a amplitude da capitania. O processo deu origem 

a um sistema territorial e administrativo, constituído por diferentes assentamentos 

e estruturas, e cujos objectivos principais eram converter as populações locais, e 

explorar os recursos do território, ocupando-o. 

Considerando tanto este processo de evangelização e ocupação, como o sistema 

territorial e administrativo decorrente, como ainda o conjunto de estruturas 

arquitectónicas que constituíam esse sistema, importa realçar alguns dos seus 

aspectos cruciais. Em primeiro lugar, destaca-se a profunda influência das povoações 

indígenas das tribos Tupinambá e Tupiniquim sobre o sistema territorial estabelecido 
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e desenvolvido pelos Jesuítas. Essa influência ocorreu tanto à escala do território, 

como à escala da organização da interna das aldeias. Ao nível territorial, os Jesuítas 

depararam-se com um sistema de povoamento nómada, cujas povoações, temporárias 

e dispersas, eram compostas por t́abà , ´malocas̀  e ŕoças̀ .  Pode-se descrever a t́abà  

como sendo a aldeia central e de maior dimensão, ao redor da qual se agrupavam as 

´malocas̀  (aldeias de menor dimensão), e as roças (terras destinadas ao cultivo) situadas 

junto à t́abà  e às ´malocas̀ . Observando este sistema de organização pré-existente, 

os Jesuítas adaptaram-no de modo a pragmática e eficazmente alcançarem os seus 

propósitos de missionação e ocupação territorial. A necessidade de sedentarizar as 

populações das tribos foi um factor determinante na adopção deste procedimento. 

Assim, os Jesuítas fixaram-se primeiro nas ́ tabas̀  onde, junto às populações indígenas, 

edificavam, por norma, igreja e residência. Para essa t́abà  os missionários atraíam as 

populações das ́ malocas̀  mais próximas, no sentido de desenvolver a ́ tabà  num centro 

de missionação permanente. As ´malocas̀  mais afastadas eram regularmente visitadas 

pelos Jesuítas residentes na t́abà , agora aldeia jesuíta de residência. Assim, o sistema 

de povoamento das tribos Tupinambá e Tupiniquim influenciou o sistema territorial 

jesuíta hierarquizado, no qual às t́abas̀  correspondiam as aldeias de residência, às 

´malocas̀  correspondiam aldeias indígenas de visita, e às ŕoças̀  às terras destinadas 

ao cultivo e aos currais. Um aspecto fundamental deste processo de sedentarização e 

missionação foi a co-habitação entre tribos diferentes na mesma aldeia de residência, 

diluindo as suas idiossincrasias culturais. 

Ao nível da organização interna das aldeias de residência, terá servido como 

referência essencial para os Jesuítas a ócárà , o espaço vazio central entre as ócas̀  

(cabanas). Assim a ócárà  foi adoptada enquanto ‘praça’ da comunidade, e designada 

por terreiro. Trata-se, com efeito, da existência de uma matriz comum entre as t́abas̀  

e as aldeias jesuítas. Para além disso os missionários enveredaram pela construção 

durável das estruturas edificadas também com o objectivo de fixar as populações. 

Se esta foi a génese do sistema territorial jesuíta, outro aspecto crucial desse 

mesmo sistema foi a sua flexibilidade, adaptando-se ao crescimento e diversidade da 

actividade dos missionários na capitania, de onde resultou um sistema territorial e 

administrativo mais hierarquizado. Esse crescimento relacionou-se directamente com 
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a posse e exploração de fazendas pelos missionários, em boa medida possível devido à 

utilização de mão-de-obra escrava associada à produção de açúcar e criação de gado. 

Nessas estruturas essencialmente produtivas – algumas das quais situadas no sertão 

– também se desenvolveram capelas e/ou igrejas, e residências. O desenvolvimento 

das fazendas levou a que os Jesuítas visitassem t́abas̀  e/ou ´malocas̀  de diferentes 

tribos, situadas no seu entorno. Estas passaram a integrar o sistema territorial jesuíta 

e a designar-se também de aldeias indígenas de visita, subordinadas às respectivas 

fazendas. Por outro lado, com a elevação da Residência da Vila de Victoria a Colégio 

no primeiro quartel do século XVII, a este ficaram subordinadas as aldeias de 

residência, as fazendas, e as aldeias indígenas de visita. 

Outro aspecto fundamental do sistema territorial foi a criteriosa estratégia usada 

pelos Jesuítas na escolha dos lugares de fixação. Essa estratégia era vital pelo facto de 

os missionários ambicionarem ocupar e dominar o território, estando condicionados, 

contudo, pela escassez de meios e recursos humanos. Assim, para além do que já foi 

referido, houve uma série de factores que levou os Jesuítas a estabelecer-se não sobre 

as t́abas̀  e ´malocas̀  indígenas, mas antes em sítios próximos, considerados mais 

adequados aos seus propósitos. Entre esses factores, pode-se referir: o relacionamento 

mais ou menos amistoso com as tribos que habitavam as regiões; a proximidade a 

baías e/ou rios navegáveis, permitindo comunicações mais francas, tanto ao longo da 

costa, como para o interior do território; e a procura de zonas elevadas mais facilmente 

defensáveis, à qual estava associada a legibilidade das edificações implantadas ao longo 

da costa, do ponto de vista dos navegantes (p. 489). Estes factores ajudam a explicar 

as hesitações e mudanças de local dos assentamentos, assim como as flutuações no 

sistema hierárquico. Como exemplos, refira-se a passagem de aldeias de residência a 

simples aldeias indígenas de visita, ou a passagem de aldeias de residência para fazendas. 

De referir ainda a importância para a estruturação do território o facto de os Jesuítas 

terem desenvolvido uma rede de caminhos, integrando os seus vários assentamentos, 

aproveitando alguns trilhos pré-existentes. Estes processos evidenciam a flexibilidade 

e adaptabilidade da hierarquia do sistema territorial. 
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Considerando a escala da arquitectura dos diversos assentamentos jesuítas, é 

fundamental referir o papel matricial da ócárà  indígena para a organização e 

dimensionamento dos terreiros desses mesmos assentamentos. Apesar de não se 

poder estabelecer com rigor as medidas e configuração das ócáras̀  de todas as tribos 

que habitavam o litoral do Espírito Santo e que foram aldeadas pelos Jesuítas, tomou-

se como referência uma medida aproximada baseada em fontes primárias escritas e 

visuais relativas a várias aldeias de capitanias próximasa.  Assim, partindo do princípio 

que a dimensão média da ́ ocárà  era um quadrado de 63m de lado, o terreiro da Aldeia 

de Reritiba corresponde aproximadamente a uma ócárà , enquanto que o terreiro 

da Aldeia de Guarapari e o de Reis Magos correspondem aproximadamente a duas 

ócáras̀ .

Os conjuntos arquitectónicos construídos pelos missionários estavam directamente 

relacionados com a hierarquia que caracterizava o sistema territorial e administrativo. 

Assim, para além do colégio, que era a cabeça de todo o sistema, existiam: as já 

referidas aldeias de residência; as aldeias indígenas de visita; e as fazendas. No caso 

das aldeias de residência, onde necessariamente os Jesuítas edificavam igreja, constata-

se que aquelas fundadas em data mais precoce (São João, 1559; Guarapari, ca. 1565) 

eram de menor dimensão do que as igrejas fundadas num período mais tardio (Reis 

Magos, 1569; Reritiba, 1579). Para além disso, as residências das aldeias primeiro 

estabelecidas eram normalmente constituídas por apenas uma ala, enquanto que as 

residências das aldeias mais tardias eram compostas por três alas, formando assim com 

a respectiva igreja um pátio. De referir ainda que a orientação das igrejas e residências 

estava relacionada com a paisagem, especialmente com a orla costeira, onde havia a 

intenção de tornar legível as edificações a partir do mar (p. 489). Em algumas das 

aldeias indígenas de visita podia existir uma capela edificada com materiais perecíveis 

para os dias de visita dos missionários. Já nas fazendas, o conjunto arquitectónio era 

composto por estrutura religiosa (igreja ou capela), residência, e estruturas de apoio à 

agricultura, entre as quais se incluíam as oficinas e śenzalas̀ .
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A reconstituição da paisagem da antiga capitania do Espírito Santo permite verificar 

que os assentamentos jesuítas, para além de constituírem núcleos de evangelização, 

de educação, de ofícios, e de produção, foram também marcos com forte impacto no 

território. Assim, a configuração actual do território do Espírito Santo tem no sistema 

territorial jesuíta a sua matriz fundacional, sobretudo pelo facto de os Jesuítas terem 

contribuído decisivamente para a fixação da população indígena e escrava. Para além 

disso, uniram os seus diversos assentamentos através de uma rede de comunicações 

que permitia não apenas o movimento de pessoas, como também o escoamento de 

produtos. 

Nos vários assentamentos de fundação jesuíta, apesar de se ter perdido a leitura da 

unidade antiga dos respectivos conjuntos arquitectónicos (igreja, residência e terreiro), 

permanece a sua força referencial e estruturante, na medida em que constituem o 

núcleo urbano de vilas e cidades como, Nova Almeida, Guarapari, Anchieta, ou 

Araçatiba. 

Não obstante a acção missionária jesuíta na capitania do Espírito Santo ter sido alvo de 

estudos relativamente recentes, na presente investigação, a interpretação desenvolvida 

com base nas fontes documentais, no recurso ao desenho como ferramenta de 

investigação e análise, e numa leitura do território e da arquitectura desenvolvida 

in loco, permitiu identificar e caracterizar o modo como os assentamentos jesuítas 

consubstanciaram um sistema territorial e administrativo. Permitiu ainda demonstrar 

o funcionamento, organização e hierarquia desse sistema, bem como descrever a sua 

evolução ao longo do tempo. Resulta assim a possibilidade de testar a aplicação do 

mesmo método a outras capitanias do Brasil, e ainda a outras regiões do Império 

Português, de forma a poder comparar os processos e estratégias de ocupação e 

exploração do território implementados pela Companhia de Jesus. 
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APÊNDICE I

CORRESPONDÊNCIA EPISTOLAR

O sistema da correspondência jesuíta

A correspondência da Companhia de Jesus do Brasil, escrita durante o século XVI, 
constitui uma documentação singular, quer por conter descrições minuciosas sobre os 
costumes e modo de habitar das populações indígenas, quer por revelar o início do processo 
de estabelecimento da missão jesuíta.  Porém, somente em 1547, sete anos após a sua 
aprovação oficial, é que a Companhia de Jesus cria um departamento centralizado, sob a 
liderança do Padre Juan Afonso Polanco, Secretario do Padre Geral Inácio de Loyola, na 
finalidade de controlar as cartas jesuítas que das diversas Províncias e Assistências chegavam 
a Roma, bem como as cartas que de Roma eram enviadas para essas mesmas Províncias e 
Assistências. A criação de um departamento de controlo surge como uma necessidade pelo 
facto de as cartas jesuítas, logo nos primeiros anos de missão, terem começado a circular em 
abundância e sem muita regra entre os missionários cada vez mais dispersos e numerosos e 
Roma. Assim, a partir de 1547, todos os Jesuítas em missão passam a ter a obrigatoriedade 
de produzir um relatório de atividades a cada três meses; esse mesmo relatório serviria de 
base ao Padre Provincial que tinha a obrigação de redigir uma carta síntese, quatro vezes ao 
ano, submetendo-a a Roma.  Assim aos Jesuítas em missão impunha-se que mantivessem 
correspondência regular. No caso do Brasil, com a Assistência em Portugal e sobretudo com 
a direcção em Roma, conforme revela o Padre António Gonçalves, em carta datada de 15 de 
Fevereiro de 1566, remetida para Portugal – “[P]ela obediência me mandar que escrevesse, 
a V. R. e aos meus Charissimos Padres e Irmãos”830 – e o Padre Antonio Vieira, em carta 
datada de 20 de Maio de 1653, enviada ao Rei D. João IV – “Como Vossa Magestade foy 
servido encomendar-me tão particularmente a conversão da gentilidade deste Estado, e 
a conservação, e aumento da nossa santa fé, nelle faltaria eu à minha obrigação, e à da 
consciencia, senão desse conta a Vossa Magestade”831 –. Essa obrigatoriedade leva a que 
os membros da Companhia de Jesus tenham mantido correspondência entre si de modo 
permanente. Facto que nos permite hoje ter conhecimento da missão jesuíta nas diversas 
partes do mundo. A correspondência trocada entre os membros da Companhia de Jesus 
era não só um veículo indispensável de transmissão de informação e instruções, como era 
também crucial para a unidade das relações entre o centro – Roma – e as diversas Províncias 
e Assistências. Ao permitir que os Jesuítas no Brasil, por exemplo, conhecessem as notícias 
e informações das diversas Províncias e Assitências, isto é, que soubessem o que acontecia 
com os outros missionários, por mais distantes que estivessem, a correspondência assumia 
um papel activo na organização e governo do próprio Instituto Religioso. Uma partilha de 

830 LEITE, Serafim. “Carta do Padre António Gonçalves aos Padres e Irmãos de Portugal, de Porto Seguro, a 15 de 
Fevereiro de 1566”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 1960, p. 308.
831 BACL – “Carta que o Padre Antonio Vieira para El-Rei Dom João Quarto, sobre as necessidades espirituais do Estado 
do Maranhão. Maranhão, 20 de Mayo, de 1653”, In Várias obras do Padre António Vieira, Tomo VII, Cód. 446, fl. 20.  
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conhecimentos e experiências vivida a uma escala nunca antes experimentada. Em 1553, 
Juan de Polanco, secretrário de Inácio de Loyola, remetia documento a toda a Companhia 
de Jesus com as regras da correspondência, isto é, a informação acerca dos temas que deveriam 
abordar e com que frequência deveriam as cartas ser enviadas832.

“[N]uestro P. M. Ignatio ordena a V. R., y a quien quiera que tubiere cargo 
principal en ese collegio y los otros de la Índia, […] que él tome cargo de ynbiar las 
letras de todos, y les haga scrivir algunos meses antes, porque no se falte. Y quanto 
a las cosas de que han de scrivir diré aqui los puntos. En las letras mostrables se dirá 
en quántas partes ay residentia de los de la Compañia, quántos ay en cada una, y en 
qué entienden, tocado lo que haze a edificatión; asi mesmo cómo andan vestidos, de 
qué es su comer, etc; qué casas tienen, y quántas, según se dize, y qué costumbres; 
quántos christianos puede aver, quántos gentiles o moros; etc”833. 

A permanência da correspondência entre os membros da Companhia de Jesus dispersos 
pelas diferentes partes do mundo era de tal modo importante que em 1567, o Padre Geral 
Francisco de Borja, remetia carta ao Padre Inácio de Azevedo, Visitador do Brasil, a solicitar 
o envio de cartas para Roma.

“También es razón distintamente nos escrivan, para tener mayor luz por el bien 
universal y particular de la Compañia en esas partes, en quantos lugares están 
repartidos los nuestros, que Capitanias y Aldeas tienen, quantos en cada una, quan 
ocupados en ellas. De que se vive en cada una; si de límosna o de la renta que para los 
Collegios Su Alteza há dado; y quando se tomare asiento para estar en alguna nueva 
Capitania, también se me escriva”834. 

Em 1583, o Padre Visitador Christovão de Gouvea, então no Brasil, remetia carta ao 
Padre Geral Cláudio Acquaviva, na qual se compromentia a dar notícias, da viagem e missão na 
Província do Brasil, em todo o tempo da sua visita, descrevendo detalhadamente o que havia 
sido, e ia sendo, realizando naquelas partes.

“[D]arei conta a V. Reª. da nossa viagem e missão a esta provincia do Brasil e 
determino contar tudo o principal que nos tem socedido, não somente na viagem, 
mas também em todo o tempo da visita para que V. Reª. tenha maior conhecimento 

832 As cartas trocadas entre os membros da Companhia de Jesus foram objecto de edições cuidadas, não só em Portugal – 
onde começaram a ser impressas a partir de 1550 – como noutros países da Europa. A compilação dessas cartas obedecia 
a critérios de distribuição geográfica, podendo ser incluídas no mesmo volume cartas de várias partes da Índia, Brasil e 
até de África, no propósito de evidenciar a grandeza e a extensão da missão jesuíta. Os temas abordados diziam respeito, 
sobretudo, ao número de missionários, de assentamentos fundados, de indígenas convertidos, etc. Essas edições surgidas 
em castelhano, italiano, português e latim, tinham o objectivo explícito de servir como propaganda religiosa. 
833 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Inácio de Loyola ao Padre Manoel da Nóbrega, Roma, 13 Agosto 1553”, In 
Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil: I (1538-1553), Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, São Paulo, 
1954, pp. 519-520.
834 LEITE, Serafim. “Carta do Padre Geral Francisco de Borja, ao Padre Visitador Inácio de Azevedo, no Brasil, de 
Roma a 30 de Janeiro de 1567”, In Monumenta Brasiliae, IV (1563-1568), Monumenta Histórica Societatis Iesu, Roma, 
1960, p. 376.
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das cousas desta provincia e para maior consolação minha porque em tudo desejo de 
comunicarme com V. Reª. e mais Padres e Irmãos dessa provincia”835. 

Em 1586, o mesmo Padre Visitador determinava que as cartas que chegassem do Reino 
às capitanias, uma vez lidas, fossem enviadas para os assentamentos mais próximos e destes 
para os seguintes. É provável que uma vez garantida a leitura dessas cartas na capitania, 
estas seguissem para a capitania fronteira a qual, por sua vez, deveria assegurar o reenvio 
para a capitania seguinte: “Las […] cartas de edificacion que vienen del Reino se enbien a 
las residências anexas para consuelo de los nuestros que en ellas estan, las quales se lean, y 
se tornen a embiar por el Padre portador que tuviere”836. Chegadas a Portugal, essas cartas 
deveriam ser copias e/ou impressas e enviadas para “todos os colégios e casas da Companhia”, 
conforme informação do Padre Manuel Álvares, no prólogo da edição impressas em 1562 de 
cartas jesuítas enviadas dos territórios da expansão. No mesmo texto o jesuíta justifica ainda 
a opção pela impressão das cartas, em vez da cópia das mesmas.

“Como desta província de Portugal se têm de enviar para todos os colégios e 
casas da nossa Companhia as cartas da India, Brasil, Japão, China e outras partes 
nos escrevem cada ano nossos padres e irmãos que lá andam ocupados na conversão 
da gentilidade: e não se possa satisfazer aos desejos de todos, se se houvessem de 
transladar à mão, por o número ser grande e por outras ocupações ordinárias, pareceu 
nele, senhor, ser conveniente imprimir algumas delas, […], para que nós, com os 
trabalhos e fruto dos nossos, nos consolemos e asnimemos para semelhante empresa, 
e os favoreçamos com sacrifícios e orações; e os demais que as lerem participando 
deste universal consolo, lhes dêem este mesmo favor, com rogar ao Autor de todo o 
bem, que era levar a cabo esta obra da manifestação da nossa santa fé, por seu serviço 
e em seu nome começada, e o lembrem e glorifiquem, pois tem por bem nestes 
tempos trazer tantas almas ao grémio de sua santa igreja”837.

835 BPADE – Informação da missão do Padre Christovão de Gouvea ás partes do Brasil no anno de [15]83, Cota: CXVII 
1-33, fólio 73.  
836 ARSI – “Confirmacion que de Roma se embio a la Provincia del Brasil de algunas cosas que el Padre Christoval de 
gouvea Visitador ordeno en ella el año de 1586”, Brasiliae 2 (1549-1597), fólio 144.
837 BNP – Cartas que los padres y hermanos de la compañia de IESUS, que andan en la India, y otras partes, escrivieron 
a los de la misma compañia de Portugal. Desde el año de M. D. LVII. Hasta el de LXJ, 29 de Abril de 1562, Coimbra, 
fls. 2-2v.
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APÊNDICE II

FONTES PRIMÁRIAS

SÉCULO XVI

1548-1550
(1) Inácio de Loyola S.J.
[1548] “Exercícios Spirituales”
[1550] “Constituições da Companhia de Jesus”

1549-1594
(2) Manoel da Nóbrega S. J.
[1549-1560] “Cartas do Brasil”
Antonio Blasquez S.J., Azpilcueta Navarro, etc. S.J.
[1550-1568] “Cartas Avulsas”
José de Anchieta S.J.
[1554-1594] “Cartas, Informações, Fragmentos Histôricos e Sermões”

1538-1697
(3)
[1538-1553] “Cartas dos primeiros Jesuítas do Brasil”
[1549-1562] “As primeiras Cartas dos Jesuítas do Brasil para o conhecimento da América”
[1549-1697] “Novas Cartas Jesuítas. De Nóbrega a Vieira”

1557
(4) Hans Staden
“História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores 

de Seres Humanos, Situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de 
Jesus Cristo nas Terras de Hessen até os Dois Últimos Anos, visto que Hans Staden, de 
Homberg, em Hessen, a Conheceu por Experiência Própria e agora a Traz a Público com 
essa Impressão”. A obra fica, no entanto, conhecida com título, “Duas Viagens ao Brasil”, 
quando é traduzida para português.

1576
(5) Pêro de Magalhães Gândavo
“Tratado da Província do Brasil”
“Tratado da Terra do Brasil”

1578
(6) Jean de Lery
“Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil”1587
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(7) Gabriel Soares de Sousa
“Tratado Descritivo do Brasil em 1587”

1583-1590
(8) Fernão Cardim S.J.
“Do Clima e Terra do Brasil”
“Do Princípio e Origem dos Índios do Brazil e de Seus Costumes, Adoração e Cerimônias”
“Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica pela Baía, Porto-Seguro, 

Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Vicente, desde o ano de 1585 ao de 1590, 
indo por Visitador o Padre Christovão de Gouvêa”

BREVE NOTA SOBRE OS AUTORES:
(1) Inácio de Loyola S.J.: Foi o fundador da Companhia de Jesus e o primeiro Padre 

Geral. Os “Exercícios Espirituais” foram iniciados em 1521, porém apenas publicados em 
1548. Enquanto as “Constituições da Companhia de Jesus” foram iniciadas em 1547, porém 
publicadas em 1550.

(2) Manoel da Nóbrega S.J. Antonio Blasquez S.J., Azpilcueta Navarro S.J., e José 
de Anchieta S.J. [Afranio Peixoto Séc. XIX-XX]: Foram missionários do Brasil, tendo os três 
primeiros chegado em 1549, e o último em 1553. As primeiras cartas destes jesuítas foram 
reunidas e impressas por Afrânio Peixoto, historiador brasileiro de finais do século XIX e 
princípios do século XX:

- NÓBREGA, Manoel da Nóbrega S. J., Cartas do Brasil (1549 – 1560), Ed. Itatiaia 
Limitada/Ed. da Universidade de São Paulo, BH/SP, 1988. Cópia do Volume I das Cartas 
Jesuíticas reunidas por Afrânio Peixoto e editadas em 3 vol. pela Academia Brasileira de 
Letras/Officina industrial Gráphica, R.J, 1931. Em “Nota Preliminar” Afrânio Peixoto 
refere que o volume é uma reprodução da modesta edição de 1886, da Imprensa Nacional, 
com notas de Valle Cabral, actualizada por Rodolfo Garcia. A edicção de 1988 publica ainda 
os Diálogo do Padre Nóbrega sobre a Conversão do Gentio, publicados pela Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, Tomo XLIII, Séc. XIX, e a Vida de Nóbrega, do Padre Antônio Franco, 
publicada em 1719. 

- BLASQUEZ, António de, & NAVARRO, Azpilcueta, & outros, Cartas Avulsas (1550-
1568), Editora Itatiaia Limitada, 1988. Cópia do Volume II das Cartas Jesuíticas, reunidas 
por Afrânio Peixoto e editadas em três volumes pela Academia Brasileira de Letras/Officina 
Industrial Gráphica, Rio de Janeiro, 1931. Tem “Nota Preliminar”, “Introdução” e “Sinopse 
da História do Brasil e da Missão dos Padres Jesuítas”, de Afrânio Peixoto.

- ANCHIETA, José, Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões (1554-1594), Editora 
Itatiaia Limitada, 1988. Cópia do Volume III das “Cartas Jesuíticas” reunidas por Afrânio 
Peixoto e editadas em três volumes pela Academia Brasileira das Letras/ Officina Industrial 
Graphica, Rio de Janeiro, 1933. Tem “Nota Preliminar” e “Introdução” de Afrânio Peixoto, 
“A Obra de Anchieta no Brasil”, de Capistrano de Abreu e em Posfácio, “A Vida do Padre 
Anchieta”, de Antônio de Alcântara Machado; José de Anchieta, “De Gestis Mendi de Saa 
Poema Epicum (1563)”.
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(3) Algumas das cartas primeiras cartas jesuítas do Brasil vão ser publicadas por Serafim 
Leite, padre jesuíta e historiador português de finais do século XIX e princípios do século 
XX, com uma obra notável sobre a hsitória dos Jesuítas no Brasil. De notar, porém, que 
algumas das cartas publicadas, nomeadamente as da autoria dos Padres Manoel da Nóbrega, 
António Blasquez, Navarro Azpilcueta e José de Anchieta, vão ser uma repetição das cartas 
reunidas por Afrânio Peixoto na década de 30 do século XX.

(4) Hans Staden: Hans Staden (1525-1576) nasce em Homberg, uma pequena cidade de 
Hesse, na Alemanha. Com o propósito de conhecer as “Índias Ocidentais”838, em 1547, em 
Bremen, embarca para Portugal, onde efectua uma primeira viagem ao Brasil, que é mal-
sucedida e que o obriga a regressar839; pouco depois efectua uma segunda viagem, não menos 
torbulenta, mas cheia de vicissitudes840. No Brasil, na capitania de São Vicente (Bertioga), 
é contratado pelos portugueses como artilheiro para um forte, que havia sido construído 
para defender a entrada da baía. Durante esse período, e nesse mesmo local, é capturado 
por uma tribo indígena – os Tupinambás, ou Tamóios841 – que o leva para a sua aldeia. 
Durante cerca de nove meses permanece na aldeia indígena, período após o qual acaba por 
ser resgatado (1555) por um navio francês que o leva de regresso à Alemanha. Pouco depois, 
em Hesse, escreve a experiência vivida entre os índios Tupinambás: o seu quotidiano, os 
costumes, a organização da taba e das ocas. Naturalmente que a sua situação, de prisioneiro 
e não de missionário, se reflecte no modo como narra os acontecimentos. Nesse sentido, os 
seus escritos são uma visão muito particular, de alguém que tinha a vida em risco e que era 
um mero observador. Por essa razão e pela proximidade, é que observa e narra a realidade 
quotidiana dos indígenas, sobretudo os seus aspectos elementares de (sobre)vivência. A 
narrativa de Hans Staden resulta numa obra que se divide em duas partes: a primeira, relata 
as duas viagens que efectua ao Brasil e a sua captura pelos Tupinambás; e a segunda, relata 
a vida e os costumes dos Tupinambás. Em ambas as partes o texto é acompanhado, ou 
complementado, por xilogravuras, provavelmente não da autoria do autor, mas certamente 
concebidas sob a sua orientação e supervisão842. A narrativa é impressa pela primeira vez em 

838 STADEN, Hans. Viajes y cautiveiro entre los canibales, Editorial Nova, Buenos Aires, 1945, p. X.
839 Em Lisboa, alista-se como arcabuzeiro num navio que devia levar carga e alguns condenados para o Brasil.  Em 28 de 
Janeiro de 1548, o navio em que seguia chega ao Sul de Pernambuco, com o objectivo de cortar pau-brasil. No entanto, 
um navio francês, que se encontrava no local obriga a embarcação portuguesa a regressar a Lisboa.  De regresso a Lisboa, 
Staden parte para Sevilha, onde teve notícias da conquista do Rio da Prata. A 10 de Fevereiro de 1550, Staden sai de 
Sanlúcar a bordo de um dos três navios com que D. Diego de Sanabria, nomeado Governador do Rio da Prata, pretendia 
mudar-se para Assunção.
840 A travessia do Atlântico dura seis meses, dispersando-se a armada, devido a fortes tempestades, e com o navio em 
que Staden seguia a chegar a São Vicente. De São Vicente, o navio segue para Santa Catarina, onde se encontrava o 
navio principal da expedição. Quando pretendiam prosseguir viagem, o navio principal naufrága. Os expedicionários 
do navio sobrevivente permanecem dois anos em Santa Catarina, findo os quais, alguns decidem seguir para Assunção 
por terra. Hans Staden permanece a bordo do navio sobrevivente, juntamente com o primeiro piloto e mais alguns 
expedicionários, com a intenção de seguir para São Vicente, com o propósito de solicitar auxílio. Porém, o navio, quase 
a chegar a São Vicente embate na Costa, sobrevivendo os seus tripulantes com dificuldade.
841 Na edição portuguesa, de 1988, da obra de Hans Staden os Tupionimbás aparecem também com a denominação de 
Tamóios. Os Tupinimbás, são uma tribo hoje desaparecida; no século XVI habitavam a Guanabara e o seu território de 
domínio estendia-se desde o Litoral Leste do Rio de Janeiro (a Região de Lagos) até ao Litoral Norte do actual Estado de 
São Paulo (Berioga). Nesse mesmo século lideram uma aliança com os Guaianazes e Aimorés; Tamoios é o nome que a 
aliança recebe para definir as três tribos. In STADEN, Hans. Duas Viagens ao Brasil, Editora Atalaia, Belo Horizonte, 
1988, p. 18. 
842 Cf. STADEN, Hans. Duas Viagens ao Brasil, Editora Atalaia, Belo Horizonte, 1988, p. 18.
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1557, numa edição em alemão, feita em Marburgo, em Hesse843. Nesse mesmo ano surge uma 
segunda edição, feita novamente em Marburgo e na língua alemã; e uma terceira edição feita 
em Frankfurt, também em alemão. A obra foi, consecutivamente, reeditada ao longo de mais 
de três séculos, o que de algum modo reflecte a importância da narrativa nos mais variados 
âmbitos. Imediatamente a seguir às primeiras três edições, surgem duas, em flamengo844. 
Até final desse século, surgem cinco edições: duas em flamengo, duas em alemão e uma 
em latim, a primeira845. Na primeira metade do século XVII, surgem quatro edições, em 
holandês846 e na segunda metade desse mesmo século, surgem oito edições: sete em holandês 
e uma em alemão847. Verifica-se assim que até ao final do século XVII houve uma cadência 
constante de publicações. No início do século XVIII, surgem três edições em holandês848 e 
uma outra no primeiro quartel da segunda metade do século849. A partir daqui há um hiato de 
quarenta anos, findo o qual surge a primeira edição em francês, já no século XIX850. No final 
desse século, surgem quatro edições: uma em inglês e duas em português, as primeiras851. 
Na primeira metade do século XX, surgem doze edições e no final do século mais três, 
sendo que das quinze, nove são em português852. No século XXI, surgem duas edições em 
português853. A narrativa de Hans Staden compreende 53 (cinquenta e três) capítulos, dos 
quais 35 (trinta e cinco) são referentes ao seu cativeiro na aldeia indígena da tribo Tupinambá; 
os restantes 18 (dezoito) capítulos são dedicados aos costumes, crenças, aldeias, adornos, 
alimentos e governo dos Tupinambá, à topografia do Brasil e às suas espécies animais e 
vegetais; esta estrutura será mantida pela edição brasileira de 1900, porém, reduzida pela 
edição de 1930. As xilogravuras acompanham o texto, no entanto são, por si só uma história 
gráfica das viagens, experiências e observações de Hans Staden; a partir da sua observação é 
possível identificar, não só a cena a que se referem, como o lugar, a topografia da região, os 
protagonistas da acção, a disposição das habitações dos indígenas, o material das construções 
e a organização da aldeia. Em grande parte das xilogravuras o próprio Hans Staden aparece 
representado, conforme o próprio refere e faz notar ao longo da narrativa; normalmente é 
a figura que aparece central na composição, sendo quase sempre representado com barbas, 
para se destacar e diferenciar dos indígenas tupinambá. No princípio da narrativa, ou final854, 

843 Warhaftige Historia und beschreibung eyner landtschafft der Wilnen Nacketen Grimmigen Menschfresser Leuthen in 
der Newenwelt America – A verdadeira história e descrição de um país de selvagens despidos, ferozes e canibais, situado 
no novo mundo, América.
844 1558, em flamengo, em Antuérpia; 1559, em Cherburgo.
845 1563 e 1595, em flamengo, em Antuérpia e Amesterdão, respectivamente; 1567 e 1593, em alemão, em Frankfurt; 
1592, em latim, em Frankfurt.
846 1625, 1630 e 1640 (duas) em holandês, em Amesterdão.
847 1655, 1656, 1660, 1679 e 1686 em holandês, em Amestardão; 1664, em alemão, em Oldemburgo; 1683, em holandês, 
em Utrecht; 1685, em holandês, em Utrecht.
848 1706 (duas), em holandês, em Leyden e Amesterdão; 1707, em holandês, em Amesterdão.
849 1736, em holandês, em Amesterdão.
850 1837, em francês, em Paris.
851 1859, em alemão, em Frankfurt; 1874, em inglês, em Londres; 1892 e 1900, em português, no Rio de Janeiro e São 
Paulo, respectivamente.
852 1920 e 1934, em alemão, em Buenos-Aires; 1925, 1926 e 1927, 1930 e 1945, em português, no Rio de Janeiro e em 
São Paulo (as edições de 1927 e 1945); em 1928, em inglês, em Londres; 1929, em inglês, em Nova York; em 1930, em 
português, no Rio de Janeiro; 1941, em alemão, em São Paulo; 1945, em castelhado, em Buenos Aires; 1988, 1998 e 1999, 
em português, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. 
853 2007 e 2008, em português, em São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente.
854 STADEN, Hans. Viagem ao Brasil, Academia Brasileira, Rio de Janeiro, [1557] 1930. & STADEN, Hans. Duas 
Viagens ao Brasil, Editora Itatiaia, São Paulo, [1557] 1988, respectivamente.
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dependendo da edição, é possível ver uma das primeiras interpretações do Litoral brasileiro, 
desde a região do Amazonas até ao Rio da Prata, isto é, os limites do domínio português, à 
época, na América.  Esta representação é notável pelo facto de representar o Rio Amazonas, 
a Norte, e o Rio da Prata, a Sul, quase a unirem-se no centro do território, dando ideia que o 
território era uma ilha, como pensavam os portugueses em 1500855. De notar, porém, que a 
reprodução do mapa não aperece em todas as edições, como é o caso, por exemplo, da edição 
portuguesa de 1930856.

(5) Pêro de Magalhães Gândavo: Foi enviado para o Brasil na segunda metade do 
século XVI, provavelmente entre 1558 e 1572, para trabalhar na Fazenda da capitania da 
Bahia. Os seus escritos, “Tratado da Província do Brasil” e “Tratado da Terra do Brasil”, 
foram redigidos na finalidade de estimular a emigração portuguesa. Em 1576 – quatro anos 
após o regresso de Gândavo a Portugal – os dois textos foram reunidos e publicados em 
Lisboa, por iniciativa de António Gonçalves, sob o título, “Tratado da Terra do Brasil. 
História da Província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil”.

(6) Jean de Lery: Nasce em 1534 na Borgonha. Em 1556 decide acompanhar um grupo 
de missionários e artesãos protestantes numa viagem à França Antártica (a Baía de Guanabara 
– Rio de Janeiro), onde chega em Janeiro de 1557. Durante dez meses Jean de Lery vive, com 
os seus companheiros de viagem, no Forte Coligny, sob as ordens e protecção de Nicolas 
Durant de Villegagnon, que havia estabelecido a França Antártica. No entanto, findo esse 
tempo, Villegagnon, toma a decisão de os expulsar acusando-os de heresia. Em consequência, 
de Novembro de 1557 a Janeiro de 1558, Jean Lery e os companheiros são acolhidos pela 
tribo Tupinambá que então habitava a região. A obra, “Histoire d’un voyage faict en la 
terre du Brésil” – “Viagem à Terra do Brasil” –, está organizada em vinte e dois capítulos, 
aos longo dos quais o autor descreve o que presencia e vivencia na expedição que realiza à 
França Antártica: a navegação e o que de notável viu no mar; o governo de Villegagnon na 
França Antártica; os costumes e o modo de vida da tribo Tupinambá (capítulos VIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII e XIX); e a descrição de animais e plantas. Se a primeira edição 
surge em 1558 e 1600, respectivamente. A partir de 1600 a narrativa tem mais seis edições, 
algumas das quais em latim para serem difundidas pela Europa, porém, progressivamente 
aumentadas ao longos das edições.

(7) Gabriel Soares de Sousa: Foi para o Brasil entre 1565 e 1569, tendo-se tornado num 
abastado fazendeiro. Para além disso, foi também vereador da Câmara da Bahia e historiador. 

(8) Fernão Cardim S.J.: Foi secretário do Padre Visitador Cristovão de Gouveia em 
finais do século XVI. Em 1925, no Rio de Janeiro, os seus três tratados foram reunidos 
num só volume, com o título “Tratados da Terra e Gente do Brasil”, contendo ‘Introdução’ 
e ‘Notas’ de Baptista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia: CARDIM, Fernão 
S. J. Tratados da Terra e Gente do Brasil em 1587, Editores – J. Leite & Cia, Rio de Janeiro, 1925.

855 VASCONCELOS, Simão. Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil, Vol. I, Editor: A. J. Fernandes Lopes, 
Lisboa, [1663] 1865.
856 MAITAM, Fernanda, Jardins Celestes, Jardins Terrenos:  A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na Banda 
Sul do Brasil, Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2017, p. 225. 
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APÊNDICE III

FONTES PRIMÁRIAS

SÉCULOS XVII E XVIII

1627
(9) Frei Vicente Salvador
“História do Brasil”
 (aborda todo o período anterior, desde 1500)

1662
(10) Simão de Vasconcelos
“Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil e do que obraram seus filhos ǹ esta 

parte do Novo Mundo”
(aborda o períoro desde a chegada dos Jesuítas ao Brasil - 1549)

1711
(11) Giovanni Antonio Andreoni 
“Opulência e Cultura do Brasil nas Fábricas do Assucar, Tabaco, Ouro e Prata”
(aborda todo o períoro anterior, desde 1600)

BREVE NOTA SOBRE OS AUTORES:
(9) Frei Vicente Salvador: Foi um religioso franciscano. Nasce na Bahia em 1564, tendo 

dedicado parte da sua vida à historiografia brasileira. Da sua obra destaca-se “História do 
Brasil”, escrita na Bahia a 10 de Dezembro de 1627. Organizada em cinco livros: o primeiro 
– “Do Descobrimento do Brasil, costumes dos naturais, aves, peixes, animais e do mesmo 
Brasil” – está organizada em dezassete capítulos; o segundo – “Da História do Brasil no 
tempo do seu descobrimento” – contém catorze capítulos, sendo o quarto dedicado à 
capitania do Espírito Santo – “Da terra e capitania do Espírito Santo, que el-rei doou a Vasco 
Fernandes Coutinho” –; o terceiro – “Da História do Brasil do tempo que a governou Tomé 
de Souza até a vinda do Governador Manuel Teles Barreto” –, contém vinte e seis capítulos; 
o quarto – “Da História do Brasil do tempo que o governou Manuel Teles Barreto até a 
vinda do Governador Gaspar de Souza” –, está organizada em quarenta e sete capítulos; e 
o quinto – “Da História do Brasil do tempo que o governou Gaspar de Souza até a vinda 
do Governador Diogo Luiz de Oliveira”, contém igualmente quarenta e sete capítulos. A 
organização da obra é aqui explicada na medida em que permite dar um panorama geral do 
que se estudava na época.

(10) Simão de Vasconcelos: Frequenta o Colégio jesuíta da Bahia, tendo aí ingressado 
na Companhia de Jesus. Foi reitor dos colégios da Bahia e do Rio de Janeiro, dedicando 
parte da sua vida à historiografia da Companhia de Jesus no Brasil entre os séculos XVI 
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e XVII. A sua principal obra, “Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil e 
do que obraram seus filhos ǹ esta parte do Novo Mundo”, reunida em dois volumes, foi 
escrita e publicada no Rio de Janeiro em 1663. A segunda edição ocorre em 1665 no Rio 
de Janeiro. Em Portugal, a obra será publicada somente em 1865, em Lisboa, pelo Editor 
A. J. Fernandes Lopes. A edição portuguesa, dividida em três capítulos, vai reunir num 
só Tomo os dois volumes publicados no Brasil: o capítulo I, “Entrada da Companhia de 
Jesus nas Partes do Brasil”; o capítulo II, “Fundamentos que n éllas lançaram e continuaram 
seus religiosos, e algumas notícias antecedentes, curiosas e necessárias das cousas d áquele 
Estado”; e o capítulo III, “Continuação das maravilhas que Deus he servido obrar no Estado 
do Brasil, por intervenção do mui religioso e penitente servo seu, etc.”. 

(11) Giovanni Antonio Andreoni: Nasce em 1649, na cidade italiana de Lucca. A 20 de 
Maio de 1667, já formado na Universidade de Perugia, é admitido na Companhia de Jesus, 
em Roma, tendo leccionando Retórica e Filosofia no seminário jesuíta. Em Roma conhece 
o Padre António Vieira e, por sua influência decide deixar Itália, rumo a Lisboa, cidade 
de onde parte para o Brasil (Bahia) em Janeiro de 1681 na companhia do Padre António 
Vieira. Foi Professor e Reitor do Colégio da Bahia e Secretário do Padre Provincial, cargo 
para o qual acaba por ser nomedo em 1705 e cuja função exerce até 1709. Permanece sempre 
na capitania da Bahia, com excepção do período em que, por ordem do Padre António 
Vieira, se desloca a Pernambuco no cargo de Padre Visitador. Em 1690 reside por um longo 
período no engenho de açúcar em Sergipe do Conde, na Bahia, ligação que de algum modo 
irá influenciar a obra que virá a escrever: “Opulência e Cultura do Brasil nas Fábricas do 
Assucar, Tabaco, Ouro e Prata”, a qual assina sob o pseudínimo de André João Antonil. 
Publicada em 1711, o livro está organizado em quatro capítulos, nos quais o autor procura 
descrever a situação económica do brasil nesse período. No primeiro capítulo, dedicado à 
economia açucareira, o autor descreve as várias fases e processos técnicos do açúcar, desde a 
plantação, corte e transformação da cana sacarina em açúcar, à sua posterior comercialização. 
No capítulo seguinte – “A Lavra do Tabaco” – o autor descreve as diferentes fases do tabaco, 
desde o cultivo, à transformação e lucros provenientes da sua comercialização. Nos dois 
últimos capítulos, dedicados à mineração aurífera e argentífera, que começavam a surgir 
com grande destaque neste período, o autor descreve a descoberta do ouro, o afluxo de 
mineiros às regiões auríferas, os processos de extracção e tributação e as vias de escoamento 
do minério. No entanto, a 20 de Maio de 1711, por ordem do Conselho Ultramarino, a obra 
sai de circulação por ser considerada uma ameaça devido às descrições pormenorizadas que 
continha tanto da localização, como dos acessos às zonas de mineração. Sabe-se, porém, 
existirem três exemplares da obra no Brasil: dois encontram-se na Biblioteca Nacional e um 
na Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em Portugal, sabe-se 
que existe também um exemplar, na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa.
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APÊNDICE IV

REFERÊNCIAS SECUNDÁRIAS

SÉCULO XIX

1840
(12) Francisco Alberto Rubim
“Memórias para servir à História ate o anno de 1817 e breve noticia estatística da Capitania 

o Espírito Santo porção integrante do Reino do Brasil escriptas em 1818 e editadas em 1840 
por hum Capixaba”

1854-1857
(13) Francisco Adolfo de Varnhagen
“História Geral do Brazil antes da separação e independência de Portugal”

1858
(14) José Marcelino Pereiro de Vasconcelos
“Ensaio sobre a História e a Estatística da Província do Espírito Santo”

(15) Misael Ferreira Penna
“História da Província do Espírito Santo”

1879
(16) César Augusto Marques
 “Diccionário Histórico Geographico e Estatístico da Província do Espírito Santo”

(17) Basílio Carvalho Daemon
“Privíncia do Espírito Santo: sua Descoberta, História, Chronologia, Synopsis e 

Estatística”

(18) João Baptista Nery
“Carta Pastoral de despedida da Diocese do Espírito Santo”

BREVE NOTA SOBRE OS AUTORES:
(12) Francisco Alberto Rubim: Nasce em Lisboa em 1768, tendo ido para o Brasil como 

administrador colonial. De 1812 a 1819 foi governador da Capitania do Espírito Santo e de 
1820 a 1821 da Capitania do Ceará. Em 1840 escreve, “Memorias para servir à História ate o 
anno de 1817 e breve noticia estatistica da Capitania do Espírito Santo porção integrante do 
Reino do Brasil escriptas em 1818 e editadas em 1840 por Hum Capixaba”. Organizada em 
vinte e seis capítulos, o autor aborda diversos temas desde a fundação da capitania, os capitães-
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mores, os governadores, villas, povoações, o collegio jesuíta, os conventos franciscano e do carmo, as ordens 
terceiras, os portos de mar, os rios principais, os engenhos, etc.

(13) Francisco Adolfo de Varnhagen: Forma-se como engenheiro militar em 1839, 
na Real Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho. Em 1840, regressa ao Brasil e em 
1841 é admitido no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), onde exerce o cargo 
de primeiro-secretário. A partir de 1844 começa a desenvolver actividade de diplomata. (O 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838, com o patrocinio de 
D. Pedro II, tinha como finalidade a recolha e publicação de documentos rele vantes para 
a História do Brasil e o incentivo, ao ensino público, de estu dos de História. Posteriormente 
e ainda no mesmo ano, com propósitos semelhantes, eram fundados o Arquivo Público 
do Império (API) e a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA). A sua principal obra, 
“História Geral do Brazil antes da sua separação e independência de Portugal”, escrita 
entre 1854 e 1857, surge em sequência da encomenda do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, sendo então composta por dois volumes. Em 1877, surge uma segunda edição do 
primeiro volume, aumentada e melhorada pelo autor, compreendendo XXX (trinta) secções, 
ou capítulos, nos quais os autor trata, essencialmente: do chegada dos portugueses ao território; da 
criação do primeiro Governo-Geral, aquando da chegada e estabelecimento dos primeiros jesuítas 
(1549); dos costumes e tradições das populações indígenas; da escravatura africana; e, por fim, das 
diversas invasões sofridas pelo território, nomeadamente francesas e holandesas. O segundo 
volume da primeira edição, publicado em 1857, abarca sobretudo a segunda metade do 
século XVII e todo o século XVIII, e compreende XIII (treze) secções, nas quais o autor trata, 
principalmente: do fim do domínio holandês na Região Nordeste do Brasil e dos diversos tratados 
surgidos posteriormente e em consequência; da administração do Marquês de Pombal; do 
governo de D. Maria I; e, por fim, das conspirações em Minas Gerais.

(14) José Marcelino de Vasconcelos: Nasce em 1821, tendo sido médico e deputado 
no Espírito Santo. A sua principal obra, “Ensaio sobre a História e Estatística da Província 
do Espírito Santo”, escrita e publicada em 1858, organiza-se em quatro partes, sendo a 
última – “Breve notícia de cada um dos Municípios da Província” – dedicada, entre outros, 
aos municípios de Nova Almeida, Guarapary e Benevente, antigas aldeias jesuítas dos Reis 
Magos, Guarapary e Reritiba, respectivamente.

(15) Misael Ferreira Penna: Nasce em 1848 em Minas Gerais, tendo exercido os cargos 
de Magistrado e Deputado no Espírito Santo. A sua principal obra, “História da Província 
do Espírito Santo”, escrita e publicada em 1858, organiza-se em duas partes: a primeira parte 
aborda o período compreendido entre 1534 e 1718; enquanto a segunda compreende os 
anos de 1718 a 1822. Relativamente à presença e missão dos Jesuítas na antiga capitania do 
Espírito Santo, o autor refere-as no capítulo IV da primeira parte. 

(16) César Augusto Marques: Nasce no Estado do Maranhão, tendo sido Médico, 
Professor, Tradutor e Historiador. Das suas várias obras destaca-se, “Diccionario Historico, 
Geographico e Estatistico da Provincia do Espírito Santo”, publicada em 1879.

(17) Basílio Carvalho Daemon: Nasce em 1834, no Rio de Janeiro. Entre as diversas 
profissões que exerce destaca-se a de jornalista. Da sua obra destaca-se, “Província do 
Espírito-Santo: Sua Descoberta, História, Chronologica, Synopsis e Estatística”, escrita e 
publicada em 1879. Organizada em três partes: a primeira, “Estudos sobre a descoberta da 



455

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

Província” compreende informação relativa à descoberta do Espírito Santo; a segunda, 
“Datas e fatos históricos da Província”, compreendendo o período cronológico de 1504 a 
1879, refere os factos e acontecimentos mais importantes ocorridos no Espírito Santo; 
e a terceira e última parte, é uma descrição topográfica e estatística, com nomenclaturas.

(18) João Baptista Nery: Nasce em 1863, em Campinas, tendo sido o primeiro Bispo das 
Dioceses do Espírito Santo. Em 1897, apenas quatro meses após a sua chegada ao Espírito 
Santo, anuncia a sua primeira visita diocesana, através da “Carta Pastoral”. Dessas visitas 
resulta “Carta Pastoral de despedida da Diocese do Espírito Santo”, publicada em 1901. O 
facto de ter desempenhado o cargo de Bispo da Diocese do Espírito Santo, possibilita-lhe 
o contacto quer com as populações locais, quer com o Livro do Tombo de Itapemirim, 
onde o autor vai recolher grande parte da informação para redigir o seu texto. Em 1940, o 
documento é publicado na Revista do Instituto Histôrico Geographico do Espírito Santo (IHGES): 
Missões da Companhia de Jesus (no sul do Espírito Santo), Revista do IHGES, nº 13, Imprensa 
Oficial do Estado do Espírito Santo, Victoria, Setembro de 1940, pp. 26-40.
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APÊNDICE V

REFERÊNCIAS SECUNDÁRIAS

SÉCULO XX

[Brasil]                                                                                                         [Outros países] 
▪ ES

1940
(19) Sérgio Buarque de Holanda
“Capelas antigas de São Paulo”
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

1941
(20) Lúcio Costa
 “A arquitectura dos Jesuítas no Brasil”
Revista do Serviço do Pattrimônio Histórico e Artístico Nacional

▪ 1944
(21) Serafim Leite
 “Aldeia dos Reis Magos”
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

1969
(22) Robert Chester Smith

“Arquitectura Civil do Período Colonial”
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

▪ 1938-1950
(21) Serafim Leite
 “História da Companhia de Jesus no Brasil (1549-1759)” [10 Tomos]

▪ 1945
(23) Mário Aristides Freire
“Capitania do Espírito Santo. CrônIcas da vida capixaba no tempo dos capitães-mores”

▪ 1950-1951
(24) José Teixeira de Oliveira
“História do Estado do Espírito Santo”



458

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

1950
      (28) John Bury

“Jesuit Architectural in Brazil”

1951-1966
(25) Paulo F. Santos
[1951] “O Barroco e o Jesuítico na Arquitectura do Brasil”
[1966] “Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em Portugal e      

no Brasil”

1954
         (29) José Vitorino Nemésio 

“O Campo de São Paulo. A Companhia de Jesus e o Plano Português do Brasil (1528-
1563)”

1956
                                                                                   (30) Germain Bazin

                                                        “L̀Architecture Religieuse Baroque au Brèsil”

1959
                                                                                              (31) George Kubler“Art 

and Architecture in Spain and Portugal and the American Dominions (1500-1800)”

▪ 1969
(26) Maria Stella de Novaes
“História do Espírito Santo”

▪ 1982
(27) José Antônio Carvalho
“O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo”

1982 
(32) José Maria Paiva
“Colonização e Catequese”

1988 
(33) Beatriz Santos Oliveira
“Espaço e estratégia: considerações sobre a arquitectura dos Jesuítas no Brasil”

▪ 1998
(34) José Eurícles Franklin Leal (coordenador da obra)
“Documentos manuscritos avulsos da Capitania do Espírito Santo (1585-1822)”
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▪ 1998
(35) Nara Saletto
“Donatários, colonos, índios e Jesuítas. O início da colonização do Espírito Santo”

▪ 1998
(36) Carol Abreu (coordenadora da obra)
“Anchieta, a Restauração de um Santuário”

BREVE NOTA SOBRE OS AUTORES:
(19) Sérgio Buarque de Holanda: Nasce em 1902, em São Paulo, tendo sido 

historiador, crítico literário e jornalista. Autor de uma vasta obra permanece, no entanto, 
notável a primeira, “Raizes do Brasil”, escrita e publicada daem 1936.  Foi dos primeiros 
historiadores a colaborar com a Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (RSPHAN).

(20) Lúcio Costa: Nasce em 1902, em França, tendo regressado ao Brasil, de onde os seus 
pais eram originários, em 1917. Foi um dos pioneiros da arquitetura modernista no Brasil, 
tendo ficado mundialmente conhecido pelo projeto do Plano Piloto de Brasília. Apesar de 
ser conhecido sobretudo pela sua arquitectura, vai ser também dos primeiros, e princiapais 
arquitectos a colaborar na RSPHAN. Vai inclusive ser um dos directores do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

(21) Serafim Leite: Nasce em 1890 em São João da Madeira, em Portugal. Foi 
Padre jesuíta, poeta, escritor e historiador, tendo vivido muitos anos no Brasil, para estudar a 
missão da Companhia de Jesus a partir do século XVI, sobretudo no seu papel catequisador 
e educador. Da vasta obra que realizou sobre os Jesuítas no Brasil destaca-se “História da 
Companhia de Jesus no Brasil”, que lhe veio a merecer o Prémio Nacional de História, 
também conhecido por ‘’Prémio Alexandre Herculano’’, atribuído em 1938. A obra “História 
da Companhia de Jesus no Brasil”, está organizada em dez tomos. O Tomo I, “século XVI: 
o estabelecimento”, escrito e publicado em 1938, está dividido em cinco Livros; no Livro III, 
“A caminho do Sul”, o autor dedica os capítulos III e IV à “Capitania do Espírito Santo” 
e às “Aldeias do Espírito Santo”, respectivamente. No Capítulo III, “Capitania do Espírito 
Santo”, o autor faz referência ao Colégio de São Tiago, destacando quatro datas: 1551, o ano 
em que “o Padre Afonso Braz [deu] princípio a uma casa” 857; 1552, por já existir “grande 
casa e igreja” 858; 1561, por estar a igreja “desprovida de retábulos, ornamentos, galhetas” 859; 
e 1573, por terem os Jesuítas dado início a uma “igreja capaz, de mais de cem palmos de 
comprido, fora a capela, e quarenta e cinco de largo”860. Enquanto no Capítulo IV, “Aldeias 
do Espírito Santo”, o foco é sobretudo para as “Aldeias do Maracajaguaçu ou da Conceição, 

857 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I – Cap. III Livraria Portugália, Lisboa, 1938, p 
221.
858 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. I – L. III – Cap. III, Livraria Portugália, Lisboa, 
1938, p 221.
859 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. I – L. III – Cap. III, Livraria Portugália, Lisboa, 
1938, p 221.
860 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. I – L. III – Cap. III, Livraria Portugália, Lisboa, 
1938, p 222.
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de São João, de Guaraparim, dos Reis Magos e de Reritiba, onde para cada uma o autor faz 
uma sistematização acerca da historiografia. Diz ainda serem as aldeias dos Espírito Santo 
constituídas por “índios que foram Temiminós, Tupiniquins e Goitacazes, além de outros 
que vieram, no fim do século [XVI], do sertão”861. O Tomo II, “século XVI: a obra”, escrito 
e publicado em 1938, está organizado também em cinco Livros, sendo os capítulos III, IV 
e V do Livro I, “Catequese e aldeamentos”, dedicados às aldeias jesuítas: “Fundação das 
Aldeias”; “O Governo das Aldeias”, e “A vida nas Aldeias” –, respectivamente. No Capítulo 
III, “Fundação das Aldeias”, o autor faz uma análise das primeiras aldeias que os Jesuítas 
estabelecem no território, explicando o porquê da sua fundação. Para tal, dá como exemplo 
as primeiras aldeias fundadas pelos missionários na capitania da Bahia. No Capítulo IV, “O 
Governo das Aldeias”, o autor aborda o funcionamento das aldeias jesuítas, sobretudo no 
que diz respeito ao “Direito Penal [e à] menoridade dos índios”862. Enquanto no Capítulo V, 
“A vida nas Aldeias”, explica sobretudo como era a habitação das populações indígenas e as 
terras para cultivos, antes da chegada dos Jesuítas. O Tomo III, “Norte 1) Fundações e entradas: 
séculos XVII-XVIII”, escrito e publicado em 1943, está organizado em quatro Livros, cada 
um dos quais dedicado ao Ceará, Pará, Maranhão e Amazonas, respectivamente. O Tomo 
IV, “Norte 2) Obra e assentamentos gerais: séculos XVII-XVIII”, escrito e publicado em 
1943, está organizado em cinco Livros, contendo cada um de quatro a seis capítulos. O Tomo 
V, “Da Baía ao Nordeste”: estabelecimentos e assentamentos locais, séculos XVII-XVIII”, 
escrito e publicado em 1945, está organizado em três livros: o livro primeiro trata da Baía; o 
livro segundo trata de Pernambuco; enquanto o livro terceiro trata do Nordeste. O Tomo VI, 
“Do Rio de Janeiro ao Prata e ao Guaporé: estabelecimento e assuntos locais, séculos XVII-
XVIII”, escrito e publicado em 1945, está organizado em cinco Livros: o livro primeiro, “Rio 
de Janeiro”, é dedicado em exclusivo à capitania do Rio de Janeiro; o livro segundo, “Espírito 
Santo”, é dedicado à capitania do Espírito Santo”; o livro terceiro, “Capitanias do Oeste”, 
é dedicado a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso; o livro quarto, “São Paulo”, é dedicado 
à antiga capitania de São Vicente; e, por fim, o livro quinto, “Ao Sul até o Rio da Prata”, é 
dedicado a Paraná, Santa Catarina e aos Sete Povos das Missões. O livro segundo, onde o autor 
trata em exclusivo da antiga capitania do Espírito Santo, está organizado em três capítulos: 
“Na Vila de Victoria”; “Aldeias e Fazendas do Espírito Santo”; e “Aldeia dos Reis Magos”, 
respectivamente. No Capítulo I, dedicado à Vila de Victoria, o autor aponta algumas datas 
na construção do colégio, e explica que apesar de se ter mantido, “durante mais de dois 
séculos como escola de ler, escrever e algarismos, [não deixou de ter] um século depois com a 
elevação a colégio, o Curso de Humanidades” 863. O autor apresenta ainda uma listagem dos 
diversos Reitores do colégio864. No Capítulo II, dedicado às aldeias e fazendas, o autor aborda 
as Aldeias de Índios, Guaraparim e Reritiba, as Fazendas de Carapina, Itapoca e Muribeca, 

861 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. I – L. III – Cap. IV, Livraria Portugália, Lisboa, 
1938, p. 231.
862 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. II – L. I – Cap. IV, Livr. Portugália, Lisboa, 1938, 
pp. 75-83.
863 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. VI – L. II – Cap. I, Livr. Portugália, Lisboa, 1945, 
pp. 133 e seguinte.
864 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VI – Livro II – Cap. I, Livr. Portugália, Lisboa, 
1945, pp. 136-138.



461

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA 
GOVERNO DO ESPAÇO E ARQUITECTURA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO (SÉCULOS XVI-XVIII)

e o Engenho de Araçatiba, relatando alguns factos relativos a cada assentamento865. No 
Capítulo III, dedicado à Aldeia dos Reis Magos, o autor relata alguns episódios passados na 
aldeia e enuncia algumas das tribos indígenas que se juntaram aos Tupiniquins, a primeira 
tribo a residir na aldeia, nomeadamente os Aimorés, Paranaubis, ou Mares Verdes, e Pataxós. 
O Tomo VII, “Séculos XVII-XVIII: assuntos gerais”, escrito e publicado em 1949, está 
organizado em quatro livros, contendo cada um cerca de quatro a cinco capítulos. Os Tomos 
VIII e IX, “Escritores: de A a Z, suplemento Biobibliográfico”, escrito e publicado em 1950, 
o autor faz uma análise biográfica e bibliográfica de todos os jesuítas que estiveram em 
missão no Brasil de 1549 a 1759; e, por fim o Tomo X, “Índice Geral”, publicado em 1950, é 
um índice detalhado dos IX volumes da obra. 

(22) Robert Chester Smith: Nasce em 1912, em Cranford, nos Estados Unidos. Foi 
um historiador que se especializou na arte portuguesa e arte colonial brasileira, daí a sua 
colaboração com a Revista do Serviço do Patrimônio Histórioco Artístico Nacional..

Nos anos 1960 realizou um inventário da talha dourada em Portugal com um subsídio 
da Fundação Calouste Gulbenkian, do qual resultou a publicação, em 1963, da obra “A 
Talha em Portugal”. Da sua vasta obra destaca-se também, “The Art of Portugal” (Londres, 
Weidenfeld & Nicolson, 1968), com a qual ganha o Athenaeum Literary Award do Ateneu 
da Filadélfia (Athenaeum of Philadelphia).

(23) Mário Aristides Freire: Nasce em 1886 na cidade de Victoria, tendo sido, Advogado, 
Jornalista, Político e Historiador no Espírito Santo. A sua principal obra, “Capitania do 
Espírito Santo. Crônicas da vida capixaba no tempo dos capitães-mores (1535-1822)” foi 
publicada em 1945.

(24) José Teixeira de Oliveira: Nasce em 1913. A sua principal obra, “História do 
Estado do Espírito Santo”, escrita em 1950 e publicada em 1951, está organizada em vinte 
capítulos, dois dos quais (IV e V) dedicados à missão jesuíta na capitania do Espírito Santo.

(25) Paulo F. Santos: Nasce em 1904. Das suas obras são de destacar: “O Barroco 
e o Jesuítico na Arquitectura do Brasil”, publicada em 1951 e organizada em três partes: 
“Características do Barroco e do jesuítico”; “Distinção entre o Barroco e o jesuítico nas 
plantas das igrejas”; e “Distinção entre o Barroco e o jesuítico nos frontispícios das igrejas”, 
respectivamente; e “Contribuição ao Estudo da Arquitectura da Companhia de Jesus em 
Portugal e no Brasil”, publicada em 1966. A obra organiza-se em duas partes: a primeira, 
“I em Portugal”, onde o autor aborda as primeiras igrejas jesuítas construídas em Portugal 
– São Roque de Lisboa e Espírito Santo de Évora; e a segunda, “No Brasil”, onde o autor 
abordar os colégios de fundação real da autoria do Padre Francisco Dias.

(26) Maria Stella Novaes: Nasce em 1894, no Rio de Janeiro, mas cedo se muda com 
a família para o Espírito Santo. Autora de obras diversas nos mais variados temas, desde 
botânica, pedagogia, história, folclore e literatura, destaca-se para o presente estudo, “História 
do Espírito Santo”, publicada em 1969.

(27) José Antônio Carvalho: A partir do ano de 1970, em consequência da criação, em 
1954, do primeiro Instituto Universitário do Espírito Santo, começam a surgir trabalhos de 

865 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, T. VI – Livro II – Cap. II, Livraria Portugália, Lisboa, 
1945, pp. 143-158.
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âmbito académico, dos mais variados temas, sobre a historiografia do Estado do Espírito 
Santo. Dessa série de trabalhos é de salientar o da autoria de José Antônio Carvalho, “O 
Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo”, surgido no âmbito de Mestrado 
em História da Arte. Tanto pela qualidade, como pela inovação da temática tratada, a 
investigação será publicada em 1982.

(28) John Bury: Nasce no Reino Unido em 1917. É considerado uma das principais 
referências no estudo da arte colonial do Brasil. A sua principal e primeira obra “Jesuit 
Architecture in Brazil”, publicada pela primeira vez em 1950, será reeditada e traduzida para 
português em 1991 e posteriormente em 2006, com o título, “Arquitectura e Arte no Brasil 
Colonial”.

(29) José Vitorino Nemésio: Nasce na Ilha Terceira, nos Açores. Autor de uma vasta e 
variada obra, desde poesia, ficção, ensaio ou história. Nesta última categoria é de referir, “O 
Campo de São Paulo. A Companhia de Jesus e o Plano Português do Brasil (1528-1563)”, 
publicado em 1954.

(30) Germain Bazin: Nasce em 1901, em Suresnes (França). Apesar de ser especializado 
na arte francesa do século XIX, dedica três obras à arte colonial do Brasil, a primeira das quais, 
“ĹArchitecture Religieuse Baroque au Brèsil”. Publicada pela primeira vez em 1956, a obra 
será reeditada e traduzida para português em 1983, com o título, “A Arquitectura Religiosa 
Barroca no Brasil”.

(31) George Kubler: Nasce em Hollywood, em 1912. A sua mais importante obra, “Art and 
Architecture in Spain and Portugal and the american dominions (1500 to 1800)”, publicada 
em 1959 será reeditada e traduzida para português em 1988, com o título, “A Arquitectura 
Portuguesa Chã. Entre as especiarias e os diamantes 1521/1706”, sendo reeditada em 2005.

(32) José Maria Paiva: A obra, “Colonização e Catequese”, escrita em 1978 em âmbito 
académico será apenas publicada em 1982, pelas editoras Cortez e Autores Associados.

(33) Beatriz Santos Oliveira: A obra “Espaço e estratégia: considerações sobre a 
arquitectura dos Jesuítas no Brasil”, surgido também em âmbito académico, será escrito e 
publicado em 1988.

(34) João Eurípedes Franklin Leal: O Catálogo de “Documentos manuscritos avulsos 
da capitania do Espírito Santo (1585-1822)”, organizado por João Eurípedes Franklin Leal, 
vai ser publicado em 1998 por iniciativa do Arquivo Público Estadual.

(35) Nara Saletto: A obra, “Donatários, colonos, índios e jesuítas. O início da colonização 
do Espírito Santo”, é publicada em 1998, também pelo APE. Organizada em duas partes, 
“Bibliografias”, e “Jesuítas, índios e colonos no Espírito Santo”, respectivamente: a primeira 
parte, é dedica aos Padres Brás Lourenço e José de Anchieta; enquanto a segunda, é dedicada 
Às populações indígenas que habitam à antiga capitania do Espírito Santo antes da chegada 
dos Jesuítas.

(36) Carol Abreu: O estudo de Carol Abreu, foi desenvolvido e publicado por iniciativa 
do IPHAN, em 1998.
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APÊNDICE VI

REFERÊNCIAS SECUNDÁRIAS

SÉCULO XXI

[Brasil]                                                                                            [Europa]

2000
                                                                  (37) Charlotte de Castelnau L̀ Estoile

“Les Ouvriers d`une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des indiens au Brèsil”

2000 ▪ ES
(41) Nestor Goulart Reis-Filho
“Imagens de vilas e Cidades do Brasil Colonial”

2000 ▪ SJ
(42) Renata Malcher de Araújo
“A urbanização de Mato Grosso no século XVIII. Discurso e método”

2001-2005 ▪ ES/SJ
(44) Rosana Najjar
[2001] “Catequese em pedra e cal: estudo arqueológico de uma igreja jesuíta (Nossa 

Senhora da Assunção – Anchieta/ES)”
[2005] “Construtores de igrejas: um estudo arqueológico da presença da Companhia de 

Jesus no litoral brasileiro”

2004 ▪ SJ
(38) Paulo Assunção 
“Negócios jesuíticos. O cotidiano da Administração dos Bens Divinos”

2008 ▪ ES/SJ
(39) Lia Mota (coordenadora da obra)
“Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN. Assentamentos Jesuíticos: Território 

e Significados”

2008 
(43) Rubens Ramos Gianesella 
“Paisagem no tempo: vilas litorâneas paulistas”

2009 ▪ SJ
(40) Renata Martins 
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“Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitectura e Arte nas Missões Jesuíticas do Grão-
Pará (1653-1759)”

2015 ▪ ES/SJ
                                                                                (45) Maria José Cunha

     “Os Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos, confrontos e encontro”

2017 ▪ ES/SJ
(46) Fernanda Maitam
“Jardins Celestes, Jardins Terrenos. A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na 

Banda Sul do Brasil”

2017 ▪ ES
                                                                                    (47) Fábio Reis

     “As Representações Cartográficas da Capitania do Espírito Santo no Século XVII”

BREVE NOTA SOBRE OS AUTORES:
(37) Charlotte de Castelnau Ĺ Estoile: Nasce em Paris. Em 2000, no âmbito do 

Doutoramento publica, “Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-1620)”. 
Editada pela primeira vez em Paris, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, a 
obra resurge seis anos depois, no Brasil, reeditada e traduzida para português, com o título, 
“Operários de uma vinha estéril: os Jesuítas e a conversão dos índios do Brasil: 1580-1620”.

(38) Paulo Assunção: Nasce em São Paulo. Da sua vasta e diversa obra destaca-se, 
“Negócios Jesuíticos: O Cotidiano da Administração dos Bens Divinos”, publicado em 2004.

(39) Lia Motta: Sob a coordenação de Lia Motta, surge em 2008, por iniciativa do 
IPHAN, “Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN. Assentamentos jesuíticos: 
Territórios e Significados”. 

(40) Renata Martins: É arquitecta deste 1993. Em 2009, doutora-se na área de História 
e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, com a tese intitulada “Tintas da Terra, Tintas do Reino: 
Arquitetura e Arte nas Missões Jesuíticas do Grão-Pará, 1653-1759”. Actualmente é 
professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

(41) Nestor Goulart Reis-Filho: Nasce em 1931, é arquitecto desde 1955 e actualmente 
é professor catedrático (titular) da Universidade de São Paulo. Autor de uma vasta obra, 
destaca-se aqui “Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial”. Publicada em 2000, a 
obra reúne -aproximadamente 250 imagens das vilas e cidades do período colonial. Para a 
concretização deste estudo, o autor teve o apoio de uma equipe composta por cerca de vinte 
(20) pessoas que então formavam o Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitectura 
e Preservação (LAP) da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo. A pesquisa teve início por volta de 1960, aquando da fundamentação da obra, também 
do autor, “Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil (1500/1720)”. Uma obra 
que é também uma referência para a historiografia do Brasil, na medida em que o autor 
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sistematiza os modelos urbanos e a organização espacial das vilas e cidades do período 
colonial, a partir dos seus principais determinantes, a arquitectura. Ainda que publicada em 1968, 
a obra surge em 1964, no âmbito do concurso de livre docência da cadeira de História da 
Arquitectura III, da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Mais recentemente, é de salientar também, “As minas de ouro e formação das Capitanias do 
Sul”. Publicada em 2013, a obra compreende o período cronológico de 1593 a 1830, e foca 
as capitanias do Sul, nas partes correspondentes aos actuais estados de São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, que durante muito tempo foram consideradas periféricas e isoladas. Com 
esta obra o autor procura mostrar como, de facto, correspondiam a um vasto território, 
efectivamente relacionado à mineração, mas já com um sistema urbano que, em finais do 
século XVII, incluía já metade dos núcleos do Brasil. E, por isso, também relacionadas à 
história da formação do Brasil e à história do seu território, que ia muito além dos limites 
das antigas capitanias. A partir de uma análise sobre os modos de produção e as práticas 
sociais e culturais fruto de um ofício – a mineração de ouro - cujas dinâmicas estavam, por 
vezes, à margem das políticas oficiais e, por conseguinte, dos registos da documentação 
régia, o autor procura resvendar uma ampla paisagem cultural, procedente de um tipo de 
mineração diferente daquele que foi, no século XVIII, desenvolvido em Minas Gerais. Isto 
é, o território como fruto do encontro de duas culturas e formação de uma terceira, num 
processo em contínua transformação.

(42) Renata Malcher de Araújo: Nasce em 1963 no Brasil. É arquitecta desde 1988 
e actualmente é professora no programa de doutoramento Patrimónios de Influência 
Portuguesa (III/CES) da Universidade de Coimbra e do Departamento de Artes e 
Humanidades da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. 
É também investigadora Integrada do CHAM (Centro de História d’Aquém e d’Além Mar, 
FCSH-UNL).

(43) Rubens Ramos Gianesella: É arquitecto desde 1979. A obra, “Paisagem no tempo: 
vilas litorâneas paulistas” surge no âmbito do Mestrado, em Arquitectura e Urbanismo, 
realizado na FAU-FSP.

(44) Rosana Najjar: Nasce no Rio de Janeiro. Enquanto arqueóloga desenvolve diversos 
eestudos, dos quais se destacam: “Catequese em pedra e cal: estudo arqueológico de uma igreja 
jesuíta (Nossa Senhora da Assunção - Anchieta/ES)”, publicado em 2001; e “Construtores 
de igrejas: um estudo arqueológico da presença da Companhia de Jesus no litoral brasileiro” 
publicado em 2005.

(44) Maria José dos Santos Cunha: O trabalho de Maria José dos Santos Cunha, “Os 
Jesuítas no Espírito Santo 1549-1759: contactos, confrontos e encontro”, surge em 2015, no 
âmbito do Programa de Doutoramento realizado na Universidade de Évora. 

(46) Fernanda Maitam: O trabalho de Fernanda Maitam, “Jardins Celestes, Jardins 
Terrenos: A Conversão Jesuíta e a Ocupação do Território na Banda Sul do Brasil”, surge em 
2017, no âmbito do Programa de Doutoramento realizado na Universidade Federal da Bahia.

(47) Fábio Reis: É graduado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) desde 2008. Em 2017, concluiu o Douroramento em História na Universidade do 
Minho, com a tese intitulada, “As Representações Cartográficas da Capitania do Espírito 
Santo no Século XVII”.
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ANEXO I

[D] Descrição do Processo de Tombamento da Aldeia de São João

 1 – OFÍCIO nº 156/80 de 30/07/1980, do Representante do Espírito Santo, José Antônio 
Carvalho, para o Director da 5º D. R. da SPHAN, Dr. Edgard Jacintho da Silva, a solicitar 
a “inclusão” da Igreja de São João “no Livro do Tombo” da “Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, tendo em vista” o “seu alto valor histórico”.

2 – MEMORANDO nº 52 de 5/08/1980, do Director da 5º D. R. da SPHAN, Dr. Edgard 
Jacintho da Silva, ao Arquitecto Sabino Barroco, a “solicitar” o “seu pronunciamento” para 
então “propor a demarcação do espaço ambiental considerado adequado como protecção ao 
monumento em causa.

3 – OFÍCIO nº 171/80 de 18/08/1980, do Representante do Espírito Santo, José Antônio 
Carvalho, para o Director da 5º D. R. da SPHAN, Dr. Edgard Jacintho da Silva, com a 
sua “proposta de tombamento” para a “Igreja de São João Baptista”, no sentido de ficar 
“garantida” a “sua proteção até que se tenha a definição final a respeito do seu tombamento”. 
A “proposta de tombamento” foi também enviada ao Prefeito Municipal de Serra e ao 
Arcebispo Metropolitano.

4 – OFÍCIO nº 165/80 de 11/08/1980, do Representante do Espírito Santo, José Antônio 
Carvalho, para o “Prefeito Municipal da Serra”, a comunicar que, enquanto “Representante 
da SPHAN, no E.S., propôs à 5º Diretória Regional da SPHAN, o tombamento da Igreja de 
São João Baptista, em Carapina”. Sendo que, apenas o “processo de tombamento oferece ao 
edifício todas as garantias de protecção”.

5 – OFÍCIO nº 166/80 de 11/08/1980, do Representante do Espírito Santo, José Antônio 
Carvalho, para o Arcebispo de Victoria, a comunicar que, enquanto “Representante da 
SPHAN, no E.S., propôs à 5º Diretória Regional da SPHAN, o tombamento da Igreja de 
São João Baptista, em Carapina”. Sendo que, apenas o “processo de tombamento oferece ao 
edifício todas as garantias de protecção”.

6 – PREMEMÓRIA nº 700 de 23/04/1981, do Arquitecto Assessor da SPHAN/FNPM, 
Edgard Jacintho da Silva, e do Arquitecto da 5º DR/SPHAN, Sabino Barroso, ao Director 
Geral da SPHAN/FNPM, a informar da necessidade da “demarcação de um perímetro 
determinado pelo raio de 500 metros em torno” da Igreja de São João Baptista. É dito ainda 
que a área envolvente à Igreja deve ser “tratada paisagisticamente de maneira adequada e 
devidamente equipada com uma infraestrutura que motive a sua integração comunitária em 
proveito dos núcleos populacionais”.

7 – INFORMAÇÃO nº 47 de 20/04/1981, do Arquitecto Antônio Pedro de Alcântara, 
para a Sr.ª Directora Substituta da D.E.P.T, a informar que o “exame da Planta Topográfica 
poderá modificar, e mesmo reduzir, a área de entorno de 500 metros de raio” que havia 
sido fixada para a Igreja de São João Baptista. Assim, e “atendendo à recomendação dos 
arquitectos que a estudam, devem o proprietário e a autoridade municipal competente ser 
notificados, para, enquanto perdurar o estudo para tombamento, não se poderá fazer obra 
na mesma ou em raio de 500 metro de seu entorno”.
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8 – OFÍCIO nº 83/81 de 08/1981, do Representante do Espírito Santo, José Antônio 
Carvalho, para o Director da 5º D. R. da SPHAN, a “encaminhar o relatório sobre a Igreja 
de São João Baptista”.

9 – OFÍCIO nº 210/81 de 05/10/1981, do Prefeito Municipal da Serra, José Maria Miguel 
Feu Rosa, ao Director Substituto da 6º DR/SEC, Sr. Theodoro Joels, a acusar “recebimento 
do ofício nº 417/81.”

10 – INFORMAÇÃO nº 176 26/10/1981, do Consultor Técnico da FNPM, Edgard 
Jacintho da Silva, ao Director da 6º DR, onde encaminha o “Relatório” relativo aos “estudos 
iniciados respeitantes à proposta de tombamento da Igreja de São João de Carapina”. O dito 
Relatório, em termos gerais, diz que: “o monumento, em relação aos padrões arquitectônicos 
em voga na época da sua ereção, está alterado pelas obras de reformas realizadas em 
fases posteriores, expressando feições apoucadas do barroco praticado nos meados do 
século XVIII; “as alterações sofridas” terão “reduzido a edificação primitiva a ponto de 
comprometer definitivamente“ a “sua integridade construtiva como monumento original 
do século XVII”; “pese as limitações dos valores artísticos atribuíveis e resultantes do seu 
estado atual, há que invocar, o próprio conceito de excepcional interesse histórico como 
causa para tombamento”; “as dúvidas suscitadas, no que refere às reais transformações por 
que passou o monumento desde as suas origens, requerem a programação de um plano 
de pesquisas e prospecções sistemáticas no corpo da Igreja como tentativa válida de se 
documentar os prováveis remanescentes das taipas da construção seiscentista; além de se 
definir os acréscimos e adaptações, que lhe moldaram a actual configuração arquitectónica”; 
que sejam desenvolvidas “pesquisas de cunho arqueológico em toda a área do terreno. Estes 
elementos permitiriam a melhor avaliação histórica da influência que o estabelecimento teria 
operado nos primórdios do processo civilizatório ao longo do Litoral brasileiro”.

11 – OFÍCIO nº 500/81 de 03/11/1981, do Diretor da 6º DR/SEC, Glauco Campello, ao 
Subsecretário da Subsecretaria do PHAN, “encaminhando a proposta de Tombamento da 
Igreja de São João de Carapina”.

12 – PRÓMEMÓRIA, 29/12/1982, de Antônio Pedro Gomes de Alcântara, para 
Augusto C. Da Silva Telles, Diretor da D.T.C. No essencial esta dizia que: “as alterações 
sofridas teriam reduzido a edificação primitiva e comprometido a integridade construtiva”; 
a possibilidade da “atual Igreja ser do século XVIII (1746)”; “para tombamento ter-se-ia de 
invocar o seu excepcional interesse histórico”; “seria fundamental programar um plano de 
pesquisa arquitectônico para registrar possíveis remanescentes seiscentistas no edifício e, 
em toda a área do terreno, prospecção para localizar prováveis remanescentes da residência 
e aldeia”. É referido ainda que se verificou que no “Plano da Grande Vitória propõe-se o 
tombamento da Igreja com protecção integral grau 1 e a preservação do espaço-entorno, com 
restauração das partes detoradas. Principalmente nas fachadas lateral esquerda e posterior”.

13 – OFÍCIO n º 16/83 de 14/01/1983, do Diretor da DTC/SPHAN, Augusto C. Da 
Silva Telles, ao Diretor da 6º DR/SPHAN, a expressar a vontade de que “a Igreja de S. João 
de Carapina” seja “tombada em âmbito estadual”, devido à sua “importância” enquanto “um 
dos primeiros monumentos jesuíticos de catequese de Espírito Santo”.

14 – OFÍCIO nº 67/83 de 18/02/1983, do Director do 6º DR, Glauco Campello, para 
o Director Geral do Departamento de Cultura – ES, Dr. Orlando Bonfim Neto, onde se 
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envia em anexo o “processo de estudo do tombamento da Igreja de S. João Batista”, por se 
entender “não haver, a juízo da DTC/SPHAN, razão para um tombamento a nível federal”.

15 – OFÍCIO nº 002/86 de 03/01/1986, da Coordenadora do Sector de Tombamento 
da DTC/SPHAN, Dora M. S. de Alcântara, ao Director da 6º DR/SPHAN, Dr. Glauco de 
Oliveira Campello, a informar de que se encontra naquele “Setor de Tombamento da DTC/
SPHAN o Processo nº 1048 – T – 81, referente à Igreja de S. João Batista”. E pede “notícias 
sobre a iniciativa de sua preservação a nível estadual, para fins de arquivamento do Processo 
ou para novos estudos”.

16 – OFÍCIO nº 045/86 de 27/01/1986, do Director da 6º Diretoria Regional/SPHAN, 
Dr. Glauco de Oliveira Campello, à Coordenadora do Sector de Tombamento da DTC/
SPHAN, Dora M. S. de Alcântara, a informar do envio em anexo da “documentação relativa 
ao tombamento, pelo Estado do Espírito Santo, da Igreja de S. João Batista de Carapina”. O 
mesmo informa que a Igreja de São João Batista “é propriedade da Mitra Diocesana” e que 
o “Concelho Estadual de Cultura, resolve aprovar o tombamento em caracter definitivo do 
imóvel. Parecer aprovado por unanimidade na sessão de 23 de agosto de 1983”.

17 – OFÍCIO nº 149/83. CEC de 20/09/1983, do Presidente do Conselho Estadual de 
Cultura, Wilson Haese, ao Prefeito Municipal da Serra, João Baptista da Motta, a informar 
do “tombamento da Igreja de São João de Carapina”. 

18 – OFÍCIO nº 150/83. CEC de 20/09/1983, do Presidente do Conselho Estadual de 
Cultura, Wilson Haese, ao Arcebispo Metropolitano de Vitória, Sr. João Baptista da Motta 
e Albuquerque, a informar do “tombamento da Igreja de São João de Carapina”. Sendo a 
“intenção” deste “preservar e resguardar aquele importante marco da arquitectura religiosa 
do século XVI”.

19 – OFÍCIO nº 163/83. CEC de 26/09/1983, da Secretária Executiva do Conselho 
Estadual de Cultura, Maria Beatriz Abaurre, ao Arcebispo Metropolitano de Vitória, Rev.mo. 
Sr. Dom João Baptista da Motta e Albuquerque, a solicitar que “no prazo de 15(quinze) dias” 
este “manifeste concordância quanto ao tombamento da Igreja de São João de Carapina”, 
cujo tombamento está “iniciado”.

20 – OFÍCIO nº 191/83 – CEC de 19/11/1983, do Presidente do Concelho Estadual de 
Cultura, Wilson Haese, ao Prefeito Municipal da Serra, João Batista Motta, onde envia em 
anexo a “documentação referente ao Processo CEC 02/83 sobre o Tombamento da Igreja 
de São João” e solicita a marcação de uma data para a “assinatura pública da Resolução de 
Tombamento” da Igreja.

21 – OFÍCIO nº 202/83 – CEC de 29/11/1983, do Presidente do Concelho Estadual 
de Cultura, Wilson Haese, ao Prefeito Municipal da Serra, João Batista Motta, a insistir na 
marcação de “uma data para ao Ato Público de assinatura da Resolução de Tombamento da 
Igreja de São João de Carapina”.

22 – OFÍCIO nº 105/84 – CEC de 28/05/1984, do Presidente do Concelho Estadual 
de Cultura, Wilson Haese, ao Oficial Titular do Cartório de Registro de Imóveis da Serra, 
a informar do tombamento, “por aquele conselho, como Patrimônio Histórico Estadual, o 
imóvel denominado Igreja de São João de Carapina, com o entorno compreendendo todo 
o perímetro determinado pelo raio de 500 (quinhentos) metros em volta da referida Igreja, 
registrada no Livro do Tombo Histórico, sob o nº 18 à folha 8v”.
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23 – OFÍCIO nº 247/84 – CEC de 18/12/1984, do Presidente do Concelho Estadual de 
Cultura, Wilson Haese, ao Prefeito Municipal da Serra, João Batista Motta, onde se envia em 
anexo a “cópia da Resolução nº 02/84 – CEC que aprova o tombamento como Patrimônio 
Histórico e Artístico Estadual, a Igreja de São João de Carapina”.

24 – INFORMAÇÃO nº 088/86 de 24/06/1986, da Coordenadora do Sector de 
Tombamento da DTC/SPHAN, Dora M. S. de Alcântara, ao Director da DTC, a informar 
de que “[estão] de pelo acordo com a sugestão de que o processo” relativo ao tombamento 
da Igreja de São João de Carapina “seja arquivado”.

25 – INFORMAÇÃO nº 90/86 de 26/06/1986, do Director da DTC/SPHAN, 
Augusto C. Da Silva Telles, ao Sr. Secretário do PHAN, Angelo Aswaldo de Araújo Santo, a 
informar de que chegaram à “conclusão  de que “ a Igreja de São João de Carapina, “alterada 
grandemente em suas feições originais, e pertencente a uma série de notáveis igrejas e 
residências representativas do início da colonização e evangelização da área correspondente 
à do atual Espírito Santo, deveria ser proposta à administração estadual para tombamento, já 
que não apresentava excepcional valor a nível nacional”. 
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ANEXO II

[D] Descrição do Processo de Tombamento da Aldeia de Guarapari

1 – TELEGRAMA de 25/04/1946, do Secretário Geral do Bispado, Monsenhor José 
Lidwin, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. 
F. de Andrade, a alertar para as acções do prefeito de Guarapari, Celso Couto, que estava 
“prejudicando gravemente a igreja construída pelo padre Anchieta em 1578, permitindo a 
construção de prédios” no entorno do monumento, impedindo o acesso à igreja. O remetente 
pede providências.

2 – CÓPIA de telegrama de 26/04/1946, do Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, ao Secretário Geral do Bispado, Monsenhor 
José Lidwin a acusar recebimento do telegrama e a afirmar que pediu ao representante no 
Espírito Santo, André Carloni, que enviasse documentação fotográfica e mais informações 
para uma deliberação sobre o assunto. Informa ainda que não estando a Igreja de Guarapari 
tombada, impedia o IPHAN de tomar providências.

3 – CÓPIA de telegrama de 26/04/1946 do Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a André Carloni a solicitar o envio de fotos 
do local em questão e que entre em entendimento com o prefeito para não se perder a valiosa 
igreja de Guarapari.

4 – TELEGRAMA de 02/05/1946 de José Carloni: “Tendo ido Guarapari verifiquei 
veracidade informações loteamento toda colina prejudicando paisagem notável bem como 
construções que vão ocultar as duas igrejas coloniais que relembram primórdios colonização. 
Informei verbalmente prefeito motivo minha ida aquela cidade e oficiei sentido embargar 
qualquer modificação daquela colina até que exame sob ponto de vista legal histórico e 
artístico determine acertada solução.”

5 – CARTA de André Carloni para o prefeito e Interventor, de 02/05/1946: notifica 
a denúncia sobre as igrejas situadas na colina, construídas por Anchieta e uma delas em 
ruínas e por isso são patrimônio histórico nacional. Verificou construções de casas, cercas de 
arame farpado dividindo o loteamento do terreno e determinando arruamentos estreitos que 
fecham o acesso à igreja em ruínas. Se o projeto for consumado será um vandalismo, pois a 
própria colina deve ser conservada como logradouro público. Solicita o embargo das obras 
até que se delibere sobre o tombamento.

6 – TELEGRAMA de 04/05/1946 do Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade para André Carloni, a agradecer as informações e a 
informar que aguarda cópia da correspondência enviada ao Prefeito e ao Interventor Federal 
e mais fotos para deliberar sobre conveniência de tombamento.

7 – TELEGRAMA de 04/05/1946 do Secretário Geral do Bispado, Monsenhor José 
Lidwin, pedindo tombamento das igrejas: “a Igreja dos Jesuítas e a que lhe está fronteira, 
mandada edificar em 1679 pelo então donatário da capitania, Francisco Gil de Araújo”. 
Afirma que mandou documentos pelo representante para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade.
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8 – CARTA de 06/05/1946 de André Carloni para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a indicar o envio de fotos e 
croquis sobre as construções da prefeitura. Informa que a igreja que serve ao culto é a de 
1585, da construção de Anchieta na fundação do povoado de Guarapari. A igreja que está 
em ruínas foi construída em 1677 pelo donatário da Capitania do Espírito Santo, Francisco 
Gil de Araújo, e é dedicada a N. S. da Conceição.

 9 – CARTA de 09/05/1946, do Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para André Carloni, a agradecer o enviado da 
documentação, mas adverte-o do facto de se ter antecipado junto do Prefeito e Interventor, 
uma vez que as igrejas ainda não são tombadas pelo IPHAN.

10 – CARTA manuscrita de 09/05/1946 do Secretário Geral do Bispado, Monsenhor 
José Lidwin, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo 
M. F. de Andrade, contendo um histórico sobre a igreja, a qual, na sua opinião, foi fundada 
em 1578 pelo Padre jesuíta José de Anchieta para catequese dos índios que habitavam 
as margens do rio. Informa ainda que na colina foram edificadas Igreja e Residência de 
invocação a Sant̀ Ana. E finaliza, acrescentando que o ex-prefeito Celso Couto profanou o 
cemitério e fez da torre um presídio. Solicita, por isso, o tombamento de “relíquia preciosa 
dos tempos coloniais”.

11 – CARTA de André Carloni de 15/05/1946, ao Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a pedir desculpas pelo excesso.

12 – CARTA de 30/05/1946 do Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade Rodrigo, para André Carloni, a pedir as seguintes 
informações: possíveis respostas do prefeito e do interventor, o nome do prefeito de 
Guarapari e se as obras foram paralisadas ou não.

13 – CARTA de 25/06/1946 do Prefeito Municipal, Jacintho Almeida, para o Director 
Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a transcrever 
ofício mandado pela prefeitura ao interventor federal, dando conta que o Secretário Geral do 
Bispado, Monsenhor José Lidwin, não apresentou documentos que provassem a propriedade 
do morro pela Paróquia de Guarapari. Afirma que o município zela pelo logradouro e que a 
paróquia nunca o fez. A prefeitura lançou edital público nos dias 28, 29 e 30 de abril de 1944, 
pedindo que os proprietários se manifestassem contra os aforamentos e o Bispado nunca 
se pronunciou. A intenção da prefeitura é a de “povoar a cidade, enchendo-a de prédios 
e embeleza-la”, além de aumentar a captação de impostos. Afirma ainda que a prefeitura 
respeita as igrejas e adjacências.

14 – TELEGRAMA de 03/07/1946 do Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (PHAN), Rodrigo M. F., para o de Andrade para o Prefeito Municipal, 
Jacintho Almeida, a “solicitar a planta geral do morro da Igreja de Guarapari, com a indicação 
dos templos e dos terrenos já construídos, aforados e por aforar”.

15 – TELEGRAMA de 06/08/1948 do Director Geral do PHAN, Rodrigo M. F. de 
Andrade para o Bispo do Espírito Santo, pedindo que seja embargada a demolição iniciada 
do telhado e coro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, para não prejudicar o processo 
de tombamento em curso.

16 – OFÍCIO de 14/08/1962 da Chefe da Secção Histórica, Judith Martins, para o 
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Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a 
afirmar que desde “1946 cogita-se o tombamento do morro da igreja, solicitando-se planta 
geral do lugar com localizações de igrejas e terrenos”. O processo esteve parado desde então 
por falta deste documento e não foi feita notificação para o tombamento das igrejas. No 
mesmo documento Rodrigo M. F. de Andrade pede que se “solicite material sobre o assunto 
ao senhor André Carloni”.

17 – INFORMAÇÃO nº 71 de 26/02/1970, do Diretor da Divisão de Conservação e 
Restauração, José de Sousa Reis, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a afirmar que “a igreja tinha placa do IPHAN, [mas 
que] o tombamento não estava confirmado”. Propõe dar início ao processo. Refere-se ao 
interesse do Bispo em “criar fundos para a nova Matriz, a de 1677”; o que o levou a pensar 
num “menor interesse pela igreja mais antiga”. Diz que a igreja tem “interior singelo e boa 
imagem no altar” e acrescenta que o “interesse da igreja da Conceição está na localização 
num outeiro sobre a costa com paisagem excepcional”. Afirma que ambas as igrejas são de 
“interesse local e turístico”.

18 – OFÍCIO nº 24/70 de 20/03/1970, do Representante do Espírito Santo, Christiano 
W. Fraga, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Renato Soeiro, 
a propor o tombamento da igreja Nossa Senhora da Conceição de Guarapari, apresentando 
como motivo a antiguidade da igreja; a localização numa cidade com mais de 400 anos e o 
facto de ser um ponto de convergência de milhares de pessoas de todo o Brasil. 

19 – INFORMAÇÃO nº 158 de 22/04/1970, da Chefe da Seção de Arte, Lygia Martins 
Costa, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Renato Soeiro, 
Renato Soeiro, a mencionar trabalhos de conservação feitos pela Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional na Igreja da Conceição em 1952, 1953,1960 e 1969. Afirma 
que a igreja merece tombamento, devido às “proporções robustas acusando suas origens 
seiscentistas tal qual a torre de cúpula hemisférica e as fachadas posterior e lateral esquerda”; 
pela “beleza plástica e presença na paisagem”. Solicita que se “fixe a área circunvizinha 
necessária para desafogar a ambiência da igreja e preservar o poço dos Jesuítas anexo”. 
Solicita ainda que seja realizado um inventário dos bens.

20 – OFÍCIO nº 972 de 08/06/1970 do Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (PHAN), Renato Soeiro, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Christiano W. Fraga, a comunicar a decisão favorável da Divisão competente pelo 
tombamento. Solicita o nome e o endereço do proprietário para a notificação.

21 – OFÍCIO nº 54/70 de 27/07/1970 do Representante da Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Renato Soeiro, a comunicar o nome e endereço do proprietário: 
Cúria Metropolitana de Vitória, Morro de São Francisco, Vitória – ES.

22 – NOTIFICAÇÃO nº 1045 de 03/08/1970 do Director Geral do PHAN, Renato 
Soeiro, para o representante da Cúria (via Christiano W. Fraga), a comunicar a inscrição no 
Livro do Tombo e a pedir anuência do representante.

23 – OFÍCIO nº 58/70 de 10/09/1970, do Representante da Direcção do PHAN, 
Christiano W. Fraga, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
Renato Soeiro, a comunicar e a enviar o recebimento da notificação assinada do Arcebispo 
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de Vitória, D. João Batista da Motta e Albuquerque.
24 – DOCUMENTO assinado pelo Arcebispo. Autorização para inscrição em 

16/09/1970, assinado e indicação da inscrição pela Chefe da Secção Histórica, Judith Martins, 
em 16/09/1970. 
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[228] 
[229] Documentos relativos 
ao Processo de Tombamento 
do conjunto arquitectónico 
de Reritiba (ACIPHAN-RJ).
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[230] 
[231] Desenhos do 
Arquitecto André Carloni, 
relativos à alteração do 
beiral da nave da igreja, 1958 
(ACIPHAN-RJ).
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[232] Documento relativo 
ao Processo de Tombamento 
do conjunto arquitectónico 
jesuíta de Reritiba da autoria 
do arquitecto André Carloni 
(ACIPHAN-RJ)
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ANEXO III

[D] Descrição do Processo de Tombamento da Aldeia dos Reis Magos

1 – NOTIFICAÇÃO nº 324 de 30/09/1940 do Director Geral do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para D. Luiz Scortegagna, a comunicar que 
foi determinada a inscrição no Livro do Tombo da Igreja dos Três Reis Magos e Residência. 
Pede anuência.

2 – DOCUMENTO de 15/10/1940, acusando recebimento da notificação. Assinado 
pelo padre José Lidwin, secretário do Bispado de Vitória.

3 – DOCUMENTO de 19/10/1940, acusação da recepção dos ofícios de Paulo Thedim 
Barreto sobre os tombamentos da Igreja dos Reis Magos. A resposta será dada posteriormente. 
Assina o secretário do bispado.

4 – CARTA de 14/07/1943. O Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade reitera as notificações de 1940 e solicita anuência do 
Bispo. Caso contrário prosseguirá com o processo.

5 – INSCRIÇÃO assinada por Judith Martins e Rodrigo M. F. de Andrade, Chefe da Secção 
Histórica e Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, respectivamente. 
Em 20/09/1943 expirou o prazo para a impugnação e foi inscrito em 21/09/1943.

6 – INFORMAÇÃO nº 76 de 24/03/1965 de Augusto Carlos da Silva Telles para o 
Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a 
solicitar a “extensão do tombamento da igreja dos Reis Magos e Residência a todo o outeiro 
em que estão situados, e ao conjunto urbanístico da aldeia primitiva”. Afirma que o conjunto 
está “inteiramente autêntico e com o pátio em feição rústica”. Acrescenta ainda que o local 
das edificações é notável pela “grandiosidade e pitoresco da paisagem” e ainda que “a aldeia 
guarda com fidelidade o partido urbanístico do primitivo aldeamento jesuítico”. As casas 
que se encontram não interferem na edificação tombada guardando o terreiro de 50 x 80m. 
São térreas em geral com telhados de duas águas com porta e janela ou porta e duas janelas.

7 – OFÍCIO nº 421 de 31/03/1965 do Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para o representante da Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga a informar que a Directoria foi favorável 
à extensão. Solicita informações sobre donos da área com respectivo endereço.

8 – RESPOSTA de 08/04/1965 do representante da Direcção do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga Christiano, para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a informar sobre as obras 
previstas para o local. No entanto, não informa relativamente aos nomes e endereços dos 
proprietários.

9 – OFÍCIO nº 594 de 11/05/1965 do Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para o representante da Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga Christiano, a agradecer as informações 
fornecidas.

10 – OFÍCIO nº 3 de 1966 de 02/02/1966 do representante da Direcção do Patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga Christiano, para o Director Geral do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade a acusar a liberação 
de verba para “transformar em monumento arquitetônico” as ruínas da Igreja em 1943. Trata 
do assédio turístico e do abandono em que se encontra o monumento. Acusa a utilização 
do monumento como casa de veraneio por padres, seminaristas e freiras, além do abandono 
da Igreja. Protesta contra o “uso indevido do património de nossa história e de nossa arte”.

11 – INFORMAÇÃO nº 34 de 10/11/1966, de Augusto S. Telles para Director da DCR, 
Renato Soeiro, a comentar as informações acima referidas e apresenta possíveis soluções.

12 – OFÍCIO nº 361 de 23/02/1966 do Director Geral do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para o representante da Direcção do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, a pedir que se verifique se 
o monumento é “próprio estadual ou municipal”.

13 – OFÍCIO nº 360 de 23/02/1966 do Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para Francisco Sá Filho, Director do Serviço 
de Patrimônio da União, a pedir que se verifique se o “monumento é próprio nacional”.

14 – OFÍCIO nº 44/66 de 15/12/1966 do representante da Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, para Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a afirmar não ter encontrado 
informações ou documentos de registo do imóvel. Adverte do interesse da Cúria e reitera 
viagem que fará às outras cidades para procurar o registo.

15 – OFÍCIO nº 1985 de 19/12/1966 do Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para Francisco Sá Filho, Director do Serviço 
de Patrimônio da União, a solicitar uma vista do monumento para a Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

16 – OFÍCIO nº 812 de 21/12/1966 do Director do Serviço de Patrimônio da União, 
Francisco Sá Filho, para o Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
Rodrigo M. F. de Andrade, a informar que o monumento é próprio nacional desde 1897.

17 – OFÍCIO nº 1998 de 22/12/1966 do Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para o Ministro da Educação e Cultura 
(MEC), Raymundo Moniz de Aragão, a solicitar que esta peça ao Ministro da Fazenda que 
passe o monumento para a pasta do MEC para ser protegido pela Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, “por motivo do excepcional valor histórico e arquitetônico 
das respectivas edificações”. Oficia ao representante da Direcção do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, no mesmo dia, referindo o acima citado. Oficia 
ainda a Francisco Sá Filho, Director do Serviço de Patrimônio da União, a solicitar o apoio 
para o seu intento.

18 -- OFÍCIO nº 52 de 28/12/1966 do representante da Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, para o Director Geral do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a sugerir novas instruções para 
conseguir a transferência da Igreja dos Reis Magos.

19 – OFÍCIO nº 40 de 06/01/1967 do Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, para Francisco Sá Filho, Director do Serviço 
de Patrimônio da União, a solicitar a certidão do registo como próprio nacional. Entre 
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15/01/1967 e 14 /02/1967: troca de ofícios sobre a certidão de registo, envio da certidão 
e repasse para o representante da Direcção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
Christiano W. Fraga.

20 – INFORMAÇÃO nº 261 de 08/09/1967, de Augusto C. S. Telles para o Director 
Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a comunicar 
problemas entre o prefeito de Serra, Sr. Naly da Encarnação Miranda, e o representante 
da Direcção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, que se 
insurgiu contra a destruição de palmeiras no terreiro dos Jesuítas, para ampliação de campo 
de futebol. Sugere que se apurem os factos. 

21 – OFÍCIO nº 53 de 20/12/1967 do representante da Direcção do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, para o Director Geral do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a transcrever a notícia televisiva onde o 
prefeito de Serra, Sr. Naly da Encarnação Miranda, negou ter “derrubado palmeiras” e afirma 
não ter documentos a informar do tombamento expedido pela Direcção do Patrimôno 
Histórico e Artístico e Nacional. 

22 – INFORMAÇÃO nº 02 de 29/12/1967, de Augusto C. S. Telles, para o Director 
Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. de Andrade, a solicitar 
que a extensão do tombamento seja notificada à prefeitura de Serra.

23 – OFÍCIO nº 573 de 10/04/1968, de Renato Soeiro, Director do DCR, para o 
representante da Direcção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Christiano W. 
Fraga, a solicitar informação sobre o terreiro e a área da extensão do tombamento. 

24 – DOCUMENTO de 28/12/1966, que regista o andamento do processo de troca de 
jurisdição da Igreja dos Reis Magos para o Ministro da Educação e Cultura.

25 – OFÍCIO nº 17 de 26/08/1968 do representante da Direcção do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, Christiano W. Fraga, para Renato Soeiro, Director do DCR, onde envia 
uma cópia da planta cadastral da praça para regularização da extensão do tombamento. 
Afirma que “a praça não tem nome oficial e é considerada logradouro municipal”. Junto 
envia os nomes dos proprietários.
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[233] 
[234] Documento do 
Tombamento do conjunto 
arquitectónico jesuíta dos 
Reis Magos (ACIPHAN-RJ).
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ANEXO IV

[D] Descrição do Processo de Tombamento da Aldeia de Reritiba

1 – NOTIFICAÇÃO nº 323 de 30/09/40 de Rodrigo M. F. Andrade, Director Geral 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para o Bispo do Espírito Santo, D. Luiz 
Scortegagna, a comunicar o tombamento da Igreja e Residência de Nossa Senhora da 
Assunção. Rodrigo solicita anuência do bispo ao tombamento.

2 – DOCUMENTO de 15/10/40, assinado por José “Siqueira”, “acusando o recebimento 
da notificação nº 323”.

3 – CÓPIA de carta de 19/010/40 da Diocese do Espírito Santo - Secretaria do Bispado. 
O secretário do Bispado P. José Lidwin, comunica que recebeu de Paulo Thedim Barreto os 
ofícios da inscrição no livro do tombo da Igreja de Nossa Senhora da Assunção.

4 – CARTA de Rodrigo M. F. Andrade, Director Geral do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, para o bispo do ES de 14/07/43. Rodrigo diz que o bispo não anuiu às 
notificações 323, 324 e 326. Com base no artigo 9º do Decreto de 1937, pede novamente 
a anuência do bispo para o tombamento das igrejas. Caso o bispo queira “impugnar o 
tombamento que mande comunicar as razões”.

5 – NOTIFICAÇÃO de 20/09/43 de Judith Martins (perito em Belas Artes) onde 
acusa o “recebimento da reiteração das notificações 323, 324 e 326” feita por Rodrigo M. 
F. Andrade, Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 30/07/43; e 
informa o facto de o bispo não se ter ainda manifestado até a data do presente documento. 
Como o prazo para a impugnação pelo representante legal (Bispo) expirou, foram inscritos 
no livro sob o nº 222, fls. 37 do livro 2 em 21/09/43. Documento assinado também por 
Rodrigo M. F. Andrade.

6 – INFORMAÇÃO nº 75 de 23/03/65, onde o arquiteto Augusto C. Silva Telles propõe 
ao Director Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo M. F. Andrade, 
a extensão do tombamento da Igreja de Nossa Senhora da Assunção a “todo o outeiro em 
que estão situados evitando a construção de novas edificações, reduzindo o impacto nefasto” 
das mesmas “ao monumento”. Refere-se a construções de “muito mau gosto” localizadas “à 
frente e à esquerda” do monumento. 

7 – OFÍCIO nº 430 de 01/04/65 de Rodrigo M. F. Andrade, Director Geral do IPHAN, 
ao arquiteto Christiano W. Fraga, representante da Direcção do Património Histórico 
e Artístico Nacional no Espírito Santo, a solicitar o envio de informações sobre a que 
entidade, ou pessoas, pertence a área do outeiro da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, 
com nomes e endereços. O documento acusa a aceitação da Divisão competente da Direcção 
do Património Histórico e Artístico Nacional para a extensão do tombamento.

8 – CERTIDÃO de tombamento da Igreja e Residência de Nossa Senhora da 
Assunção de 21/10/75. 

9 – OFÍCIO nº 867 de 04/05/77. Augusto C. S. Telles envia certidão de tombamento 
a Christiano Woelffel Fraga, conforme solicitado anteriormente. A certidão é de 03/05/77.

10 – CERTIDÃO de 01/12/88. Tombamento da Igreja e Residência de Nossa Senhora 
da Assunção.
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[235] 
[236] Documento que 
oficializa o Tombamento 
do conjunto arquitectónico 
jesuíta de Reritiba 
(ACIPHAN-RJ).
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[237] Documento relativo 
ao Processo de Tombamento 
do conjunto arquitectónico 
jesuíta de Reritiba 
(ACIPHAN-RJ)
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[238] 
[239] Documento relativo ao 
Processo de Tombamento 
do conjunto arquitectónico 
jesuíta de Reritiba 
(ACIPHAN-RJ)
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ANEXO V

[D] Descrição do Processo de Tombamento dao Engenho de Araçatiba

1 – DOCUMENTO de 25/01/1950 do chefe da Secção de Arte, Alcides Rocha Miranda, 
para o Director da Divisão de Estudos de Tombamento, onde acusa a não inscrição da Igreja 
de Nossa Senhora da Ajuda e observa que a igreja deve ser conservada “como expressão de 
sua época”, na medida em que já foram efectuadas obras por parte da Direcção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Propõe, portanto, o seu tombamento. 

2 – NOTOFICAÇÃO nº 619 de 08/02/1950 de Rodrigo M. F. Andrade, Director 
Geral do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao Bispo do Espírito Santo, D. Luiz 
Scortegagna, a comunicar o tombamento e a solicitar anuência.

3 – DOCUMENTO de 10/03/1950, assinado pelo Bispo do Espírito Santo, D. Luiz 
Scortegagna, a consentir o tombamento. Descrição da inscrição assinada por Carlos 
Drummond na mesma data.

4 – CERTIDÃO de tombamento de 1985 (expedida em 03/07).
5 – CERTIDÃO de tombamento expedida em 01/12/1988.
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FONTES PRIMÁRIAS

Archivum Romanum Societatis Iesu 
ARSI, Catalogus. Trienn. et Breves (1701-1736), Brasiliae, 6.
ARSI, Brasiliae 1 (1678-1759)
ARSI, Brasiliae 2 (1549-1597)
ARSI, Brasiliae 3-1 (1550-1660)
ARSI, Brasiliae 3-2 (1661-1695)
ARSI, Brasiliae 4 (1696-1737)
ARSI, Brasiliae 5-1 (1556-1660)
ARSI, Brasiliae 5-2 (1661-1658) | (1583-93)
ARSI, Brasiliae 6
ARSI, Brasiliae 8-1 (1574-1619) 
ARSI, Brasiliae 8-2 (1620-1647) 
ARSI, Brasiliae 9
ARSI, Brasiliae 10-1 
ARSI, Brasiliae 10-2 (1723-1756)
ARSI, Brasiliae 11 (1564)
ARSI, Brasiliae 12 (1562-1574)
ARSI, Brasiliae 15 (1549-1579)
ARSI, Brasiliae 15-1 (1549-1575)
ARSI, Brasiliae 15-2 (1576-1599)
ARSI, Brasiliae 15 (disegni)
ARSI, Brasiliae 26
ARSI, Brasiliae 28

Biblioteca Nacional de Portugal
BNP – Rezão do Estado do Brasil (c.1616), Códice 126 da Biblioteca Pública Municipal do 

Porto, seguido de um Estudo Cartográfico de Armando Cortesão e A. Teixeira da Mota, 
Edição João Sá da Costa, Lisboa, 1999.

BNP – Relaçam Annal das Cousas qve fezeram os Padres da Companhia de Iesu nas partes da India 
Oriental, e no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné, nos annos de seiscentos e dois e seiscentos e três e do 
processo da conversão e cristandade daquelas partes, tirada das cartas dos mesmos padres que de lá 
vieram, pelo Padre Fernando Guerreiro S. J. RODRIGUES, Jorge, Imprensa do livro, Lisboa, 
M.D.C.V. 

BNP – Collecção dos Breves Pontificios, e Leys Regias, que foraõ expedidos, e publicadas desde o anno de 
1741., sobre a liberdade das pessoas, bens, e commercio dos índios do Brasil; […], Impressa na Secretaria 
de Estado, por especial Ordem de Sua Magestade. 

BNP – Pombalina 146, FL. 334. 339 V. Secção Reservados. Segunda década da Ásia de João de 
Barros dos feitos que os Portugueses fizerão no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente, s/d; 
Catálogo de “auctores que (acerca) de lisboa escreverão das egrejas e conventos - da história 
da China, da Guiné, de Maluco, do Brasil – da conversão da gentilidade pelos portugueses.”
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BNP – Pombalina 444 a 446, MS em 3 vol. In-fol. de 470-143, fl. – Original. Secção 
Reservados. Dedução chronologica e analytica. Parte 1º - Na qual se manifestam pela sucessiva serie de 
cada hum dos Reynados da Monarchia Portugueza, que decorreram desde o governo do Senhor Rey Dom 
João III athe o presente, os horrorosos estragos que a Companhia denominada de Jesus fez em Portugal, etc.

BNP – MSS 206, nº 219 (4 f.). Secção Reservados. Carta de Tomé de Sousa para el rei noticiando 
as vilas e povoações que fundou no Brasil, São Salvador, 1 de Junho de 1553.

BNP – MSS 206, nº 267 (4 f.). Secção Reservados. Carta do Rey de 9 de Agosto de 1624 ao 
Conde de Portalegre

BNP – MSS. 29, n. 31. GOMES, Manuel, S. J., fl. 1621; Publicação: 2 de Julho de 1621. 
Carta sobre a expedição de missionários jesuítas no Norte do Brasil em 1618, que acompanham o General 
Alexandre de Moura na Conquista do Maranhão aos Franceses, e em que dá noticia da missão e da sua 
viagem para Portugal.

BNP – Res. 5724//2P. Decreta Congregationum Generatium Societatis Iesu, Antuerpia, Apud 
Ioannem Meursium, MDCXXXV, Superiorum Permissu, 1635.

BNP – Res. 5728. Canones Trium Congregationum Generalium Societatis Iesu, Auctoritate Tertiae 
Congregationis Confecti, Cum Facultate Superiorum Exculsi, Burgis, Apud Philippum 
Iuntum, 1574. 

BNP – Res. 5710. Canones Congregationum Generalium Societatis Iesu, Cum Aliis Nonnullis ad 
Praxim Pertinentibus, In Collegio Societatis Iesu, Romae, M. D. LXXXI, Cum Facultate 
Superiorum, 1581.

BNP – Res. 5716. Primum AC Generale Examenis Onmibus, qui in Societatem IESU. Liter ae 
Apostolicae, Paulo II & Paulo V, Confirmatio, & Varia Privilegia Societatis Iesu Continentur, 
Burgis, Apud Philippum Iuntam, M. D. LXXXVI, Cum Facultate Supe6 riorum, 1586.

Pauli III Bulla Prima Institutionis et Confirmations Societatis Iesu, Cum Restrictione Numeriad 
Personas Sexaginda Dumtaxat, Anno M. D. XL., 1540. 

Constitutiones et Declarationes Examinis Generalis Societatis Iesu, Romae, M. D. LXX., Apud 
Victorium Halianum, Cum Facultate Superiurum, 1570. 

Constitutiones Societatis Iesu, Cum Eanum Declarationibus, Romae, M. D. LXX, Apud 
Victorium Halianum, Cum Facultare Superiorum, 1570.

Canones Trium Congregationum Generalium Societatis Iesu, Auctoritate Tertiae Congregationis 
Confecti, Romae, In Colleggi Societatis Iesu, M. D. LXXXXIII, Cum Facultati Superiorum, 
1604.

BNP – Res. 5761. Paulo III, Bulla Prima Institutionis, et Confirmationis Societatis IESU. Cun 
restrictione numeriad personas sexaginta dumtaxat, Anno M. D. XL.

BNP – Res. 445 P.| Res. 5508 P.| Res. 5507 P. GUERREIRO, Fernão, S.J. 1550-1617; 
RODRIGUES, Jorge, fl. 1598-1645, impr. Relaçam Annal [sic] das cousas que fezeram os Padres 
da Companhia de Jesus nas partes da India Oriental, & no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guine, nos anos 
de seiscentos & dous & seiscentos & três, & do processo da conversam, & christandade daquelas partes, 
tiradas das cartas dos mesmos Padres que de lá vieram. Pelo PadreFernam Guerreiro… Vay dividido em 
quatro livros. O primeiro de Japão. O II da China & Maluco. O III da India; o III do Brasil, Angola 
& Guiné.
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BNP – Res. 447 P. GUERREIRO, Fernão, S.J. 1550-1617; CRAESBOOCK, Pedro, fl. 
1597-1632, impr. Relaçam Annal [sic] das cousas que fezeram os Padres da Companhia de Jesus nas partes 
da India Oriental, & em alguas outras da conquista deste reyno no anno de 606. & 607. & do processo da 
conversão, & christandade daquellas partes: tirada das cartas dos mesmos Padres que de lá vierão: pelo Padre 
Fernão Guerreiro da Companhia de Iesu … vai dividido em quatro livros: o primeiro da Provincia do Japão, 
& China. O segundo da Provincia do Sul. O terceiro da Provincia do Norte, O quarto da Guiné, & Brasil.

BNP – Pombalina 625 // 2 (Manuscritos Reservados) & F. 3617. Carta de José da Silva 
enviada a Paulo de Carvalho e Ataíde sobre a venda de umas fazendas. Notas: no fólio 4 inclui-se a 
lista de fazendas que possui e a localização das mesmas (…) nos Estados do Maranhão e 
Pará.

BNP – Pombalina 240, Secção Reservados & F. R. 1086. STAFFORD, Inácio, S. J. Várias 
obras mathematicas compuestas por el P. Inácio Stafford mestre de mathematica en el Colegio de S. Anton de 
la Compañia de Iesus y no acavada por cauza de la muerte del dicho Padre, Lisboa, 1638. 

BNP – Pombalina 474, Secção Reservados & F. 7074. Decreto de Sua Magestade. Foy publicada 
na Chancellaria a ley de sua Magestade, escrita pelo escrivão Gaspar Maldonado perante os oficiais da ditta 
Chancelaria. Lisboa, Agosto de 1609. 

BNP – Pombalina 477, Secção Reservados & F. 322. Catálogo dos papeis, que se contem nesta 
collecção. Numero I. Breve que o Santo Padre Benedito XIV, expedio em XX, de Decembro de M. DCC. 
XLI, aos Arcebispos, e Bispos do Estado do Brasil. (etc.), 1741.

BNP – Pombalina 625, Secção Reservados & F. 3617. Brasil: Cartas (1751 a 1757) e (1711 a 
1763) 

BNP – RES 842 1-4 P, Secção Reservados & F. 4464. Copia de umas cartas embiadas del Brasil 
por el padre Nóbrega pela Companhia de Jesus: y outros padres que estan debarjo de su obediencia: a padre 
maestre Simon de la dicha Compañia en Portugal y a los padres y hermanos de Jesus de Coimbra. Recebidas 
el año de M. D. L. J. 

BNP – RES. 435 P, Secção Reservados & F. 7227. Cartas dos Jesuíta. Cópia de unas cartas 
de algunos padres y hermanos de la Compañia de IESUS, que escrivieron de la India, Japon y Brasil a 
los padres y hermanos de la misma Compañia em Portugal ... fuerõ recebidos el año de mil y quinientos y 
cincuenta y cinco (Coimbra): por Joan Aluarez.

BNP – RES 2789 P. Secção Reservados & F. 6776. Carta do Padre Pero Rodriguez Provincial 
da Provincia do Brasil da Companhia de IESU, pera o Padre João Alvarez da mesma Companhia: 
Assistente do Padre Geral (1597). 

BNP – Copia de algunas cartas que los padres y hermanos de la compañia de IESUS, que andan en 
la India, y otras partes, escrivieron a los de la misma compañia de Portugal. Desde el año de M. D. LVII. 
Hasta el de LXJ. Tresladadas de Portuguese n Castellano. Coimbra, João de Barreira e João 
Álvares, 29 de Abril de 1562, 4º.

BNP – RES 842 1-4 P, Secção Reservados. “Informacion de las partes do Brasil” p. Aij. 
In “Carta del Padre Manoel da Nóbrega, de la capitania de Pernambuco”, p. Aiiij. In “Copia 
de umas cartas embiadas del Brasil por el padre Nóbrega pela Companhia de Jesus: y outros 
padres que estan debarjo de su obediencia: a padre maestre Simon de la dicha Compañia en 
Portugal y a los padres y hermanos de Jesus de Coimbra. Recebidas el año de M. D. L. J.”

BNP – COD. 552, Secção Reservados. Tratado da terra do brasil no que se contem a informação 
das cousas que ha nestas partes feita por Pero de Magalhães Gândavo.
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BNP – COD. 4532. Livro do Registo das Cartas dos Jesuítas de 1568 a 1585. Séc. XVI (fins) e sec. 
XVII (princípios).

BNP – COD. 9150. Conjunto de textos Políticos e Literários. […] Doação e deixação, que por 
descargo de suas consciências fazem de suas fazendas os Reverendos Padres da Companhia de Jesus a Sua 
Magestade El Rei Nosso Senhor […]; f. [44v – 49].

BNP – 2789P, Secção Reservados. Compêndio de algumas cartas que este anno de 97. Vierão dos 
padres da Companhia de IESU, que residem na India & corte do grão Mogor, que nos Reinos da China, 
& Japãp, & no Brasil, em que se contem varias cousas, Collegiadas por o padre Amador Rebello da 
mesma Companhia, Em Lisboa, com licença do Santo Officio, Ordinario, & Desembargador 
do Paço. Por Alexandre de Siqueira. Anno de M. D. XC. VIII. 

BNP – F. G. 392. FEITOSA, Aécio. Os Jesuítas e os problemas da escravidão e da catequese negra 
no Brasil (1459-1568).

BNP – F. G. 2017. SANTOS, Domingos Maurício dos. S.J., 1896-1978, Balanço Cultural dos 
Jesuítas no Brasil (1459-1760).

BNP – F. 6776. AMADOR, Rebelo, S.J., 1532-1622, Compil.; SEQUEIRA, Alexandre 
de, 1592-1598, impr. Compendio de Alguas Cartas que este anno de 97 vierão dos Padres da Companhia 
de iesu que residem na índia & corte do Grão Mogor & nos Reinos da China & Japã & no Brasil em que 
se contem varias cousas, Collegiados por o Padre Amador Rebello da mesma Companhia.  

BNP – F. 3677 e 3678. TELLEZ, Balthazar, S. J., 1596-1675, VORSTERMAN, Lucas, 
fl. 1924-1667, grav. met.; HURET, Gregoire, ca 1606-1670, grav. mel; CRAESBIICK, Paulo, 
1605-1664, impr. LIVROS I, II, III e IV. Chronica da Companhia de Jesu, na Provincia de Portugal; 
e do que fizeram, nas conquistas d`este Reyno, os Religiosos, que na mesma Provincia entraram, nos anos em 
que viveo S. Inácio de Loyola, nosso Fundador.

BNP – F. 348. José António Moniz – inventário. Secção XIII – Manuscritos Collecção 
Pombalina, 1701-1800, 135 f. Documentos relativos ao Brasil

BNP – F. R. 1269. 1738-1780, 192 f. Cartas e papeis vários do Brasil.
BNP – BLUTEAU, Rafael, C.R. 1638-1734, Vocabulario portuguez e latino...: fragmento 

/ Rafael Bluteau [1697-1708]. - [26] f., enc.; 40 cm. Cod-3347.
BNP – SILVA, António de Morais, 1755-1824. Diccionario da lingua portugueza composto pelo 

padre D. Rafael Bluteau / reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de 
Janeiro. - Lisboa: na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. - 2 vol.; 2º (26 cm). Cod. 
I-2893-a Tomo I & I-2894-a-Tomo II.

BNP – BLUTEAU, Rafael, C.R. 1638-1734. Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, 
architectonico, bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, 
ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores 
escritores portugueses, e latinos... / pelo Padre D. Raphael Bluteau. - Coimbra: no Collegio das Artes 
da Companhia de Jesu, 1712-1728. - 10 vol; 2º (31 cm). Cod. I-2771-a, 2772-a, 2773-a, 2774-a, 
2775-a, 2776-a, 2777-a, 2778-a, 2779-a, 2780.  
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Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Armário Jesuítico, livro 3. Carta do Padre Enrique Gomez, Provincial da Companhia de Jesus na 

Província do Brasil (1614).
Armário Jesuítico, livro 8. Resposta que deram os jesuítas para a corte de Madrid sobre os tributos 

necessários para a defesa do Brasil (16--).
Armário Jesuítico, livro14. Parecer sobre os padres da Companhia do Brasil não guardarem uma 

ordem do governador daquele Estado. 
Armário Jesuítico, livro 14. Parecer sobre uma demanda da Igreja de Santo Antão acerca do engenho 

do Brasil, com o Colégio da Baía. 
Cartório dos Jesuítas, maço 7, nº 21. Razão do Colégio de Santo Antão de Lisboa na demanda do 

Brasil com padres daquela província (15 --).
Cartório dos Jesuítas, maço 14, nº 48. Certidão de doação de terras da Capitania do Brasil que se 

fez a Mem de Sá que depois possuiram os padres da Companhia de Jesus (1618-1619).
Cartório dos Jesuítas, maço 13, nº 20. Lembrança da fazenda que o colégio de Santo Antão da 

Companhia tinha no Brasil e de seus rendimentos (1635). 
Cartório dos Jesuítas, maço 16. Translado do acordo entre os padres do Colégio de Santo Antão de 

Lisboa da Companhia de Jesus e os padres da Província do Brasil sobre o engenho de Sergipe e suas terras 
(1663).

Cartório dos Jesuítas, maço 17, nº 15. Rol de todo o dinheiro que se arrecadou assim de jurar e 
rendimentos de casas e da comida e de açucares vindos do Brasil (...) 1608-1613.

Cartório dos Jesuítas, maço 17, nº 42. Informações do Estado em que se achava a demanda do 
Colégio do Brasil com o Colégio de Santo Antão de Lisboa.

Cartório dos Jesuítas, maço 17, nº 68. Partilhas das casas da Ribeira e Benfeiturias dos engenhos 
do Brasil pertencentes ao Conde de Linhares, D. Fernando de Noronha (16..).

Cartório dos Jesuítas, maço 36 e 38. Sobre os consertos entre os Padres da Companhia da Província 
do Brasil.

Cartório dos Jesuítas, maço 39, nº 96. Confirmação dos privilégios para os padres da Companhia 
do Brasil não pagarem direitos das coisas que lhe foram mandadas para provimento das ditas casas (1711). 

Cartório dos Jesuítas, maço 54, nº 7. Relação do inventário do eng.º de Santa Anna, 29 de Julho 
de 1674

Manuscritos do Brasil. Manuscritos do Ministério de Instrução Pública. Manuscritos 
vindos do Ministério do Reino. Microfilme, nº 2427. Roteiro Geral com largas informações de toda 
a costa do Brasil, descrição de muitos dos seus lugares, e em particular a Baía de Todos os Santos.

Manuscritos do Brasil, livro 1116. Parecer sobre os índios do Brasil. s/d.
Chancelaria de D. João III, L. 55. Carta de nomeação de Tomé de Sousa, Lisboa, 7 de Janeiro de 

1549.
Colecção cartográfica, nº 162. Descrição de todo o maritimo da terra de Santa Cruz chamada 

regularmente Brasil”, de João Teixeira Albernaz, 1640, inv. nº CF. 162. 
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Biblioteca da Ajuda
49 – IX – 36, f. 75 – 76 V. Carta [de D. João III] para D. Pedro Mascarenhas mandando-o 

informar-se sobre uns clérigos letrados que de Paris passaram a Roma ese puseram à disposição do Papa, e 
tentar convencê-los a irem missionar na Índia. [ jesuítas]. 1539, Ago., 4.  

49 – IX – 36, f. 79 – 80 V. Trelado da carta que escreverão os clerigos que estão em Roma a mestre 
Diogo de Gouveia (Carta de Pedro Faber (Fabro) e companheiros para Diogo de Gouveia. (em latim) Roma, 
1538, Novembro, 23.

49 – IX – 36, f. 215 – 220 V. Carta de D. Pedro Mascatenhas para El-Rei [D. João III] dando 
conta, etc. (...) diligênciasncom os clérigos reformados vindos de Paris [ jesuítas] para irem missionários à Índia 
conseguindo dois dos quais um português, etc. Roma, 1540, Março, 10.

44 – XIV – 6. Parecer do P. Gaspar Belinte, da Companhia de Jesus, que foi Visitador no Brasil, 
porque não se cative o gentio naquele Estado. & Carta de El-Rei, Consultor do Desembargo do Paço e 
Pareceres para que não possa ser cativo o gentio do Brasil. 10 de Abril de 16 de Outubro de 1595.

51 – VII – 15. Carta de El-Rei ao Conselho da Índia, ordenando se veja no Conselho uma Petição que 
os Índios do Brasil, convertidos novamente à nossa Santa Fé, fizeram sôbre os dízimos, e se lhe consulte o que 
nêle parecer sôbre o ocnteúdo da Petição para mandar o despacho.

51 – VIII – 6, & 51- VII – 15, Carta de El-Rei ao Conselho da índia, respondendo à consulta sôbre 
o que Diogo Botelho, Governador do Brasil, tem escrito por diversas vezes acêrca das cousas daquele Estado, 
para ver se convirá ordenar-seo govêrno do gentio daquelas partes conforme ao das Índias Ocidentais, se 
enviará daqui com brevidade a cópia dos Regimentos [...], 31 de Janeiro de 1605.

51 – VIII – 6, Carta de El-Rei ao Bispo D. Pedro de Castilho, ordenando se veja no Conselho da 
Fazenda, a Petição de António Colaço da Companhai de Jesus, em nome da Província do Brasil. 12 de 
Fevereiro de 1605.

51 – V – 48, Carta de El-Rei ao Governador do Brasil Diogo Botelho, aprovando a resolução de a 
cura das almas do gentio ser entregue aos Religiosos da Companhia, repartindo por eles duzentos mil reis; etc.

51 – VIII – 19, Carta do Bispo D. Pedro de Castilho a El-Rei, sôbre a consulta do Conselho da Ìndia, 
àcêrca da pretensão que os Índios do Brasil, novamente convertidos à fé têm de se lhes prorrogar uma provisão, 
para não pagarem naquelas partes, dízimos e premissos por tempo de quinze anos; em que é de opinião que se 
deve passar por outros seus, para resolver e ver o Regimento. Lisboa, 21 de Maio de 1605.

51 – VIII – 7, & 51 – VII – 15, Carta de El-Rei ao Bispo D. Pedro de Castilho, comunicando 
que irão neste despacho duas cartas que escreveu Diogo Botelho, Governador do Brasil, sôbre matérias 
importantes, recomendando que as faça logo ver no Conselho da Índia  [...] que por causas e razões justas de 
direito se deve cumprir a lei que El-Rei D. Sebastião sôbre isso mandou passar ou fazer-se outra nova. 21 
de Julho de 1605.

51 – VIII – 7, Carta de El-Rei ao Bispo D. Pedro de Castilho, em que diz, que em uma das cartas de 
Diogo Botelho, que vão neste daspacho se trata do Procedimento dos Padres da Companhia, àcêrca dos Índios 
daquele Estado, etc. 21 de Julho de 1605.

51 – V – 84, Carta do Bispo D. Pedro de Castilho a El-Rei, enviando com esta o Regimento e Provisões 
que se usavam no govêrno do gentio do Brasil no tempo de Filipe I, e outras que agora se escreveram no 
Conselho da Índia com uma consulta do mesmo tribunal sôbre esta matéria, e dizendo que se deve escrever ao 
Governador do Brasil para que faça executar e cumprir as Provisões, e que o govêrno do gentio se não deve 
tirar dos Padres da Companhia por haver muitos anos que o executa e não existir queixa dêles. Lisboa, 8 
de Outubro de 1605.
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51 – VIII – 7, Carta de El-Rei ao Bispo de Castilho à cêrca da consulta do Conselho da Índia, que 
trata do govêrno do gentio do Brasil, e entendendo que se podiam ainda oferecer algumas considerações, não 
só sôbre o dito gôverno haver de estar a cargo dos Religiosos da Companhia, mas sôbre o modo que será mais 
conveniente que se proceda nêle, se colsulte o Desembargo do Paço, e tire cópia do Regimento. 14 de Fevereiro 
de 1606.

51 – V – 71, Carta de El-Rei ao Bispo D. Pedro de Castilho, para que no Desembargo do Paço se 
ordene os Regimentos sôbre o Corte do Pau Basil, e o Govêrno das Aldeias dos gentios, etc. 30 de Novembro 
de 1606.

51 – VIII – 18, Carta do Bispo D. Pedro de Castilho a El-Rei, sôbre uma consulta do Conselho da 
Índia, relativa ao gôverno das aldeias dos gentios do Estado do Brasil. Lisboa, 13 de Janeiro de 1607.

51 – VII – 15, Carta de El-Rei, mandando ver pelo Conselho da Índia, uma petição do Procurador 
dos Religiosos da Companhia de Jesus, relativa ao govêrno do gentio do Rio do Maranhão. 13 de Fevereiro 
de 1607.

51 – VIII – 18, Carta do Bispo D. Pedro de castilho a El-Rei, etc.  
Outra, sôbre uma petição de António Colaço, Procurador da Companhia de Jesus das Províncias dêste 

Reino, para que se visse no Conselho da Fazenda umas Provisões tocantes aos engenhos que estão nomeados 
aos Colégios da Baía e Rio de Janeiro. Lisboa, 9 de Agôsto de 1607.

51 – VI – 54, Ao muito Alto e muito Poderoso Rey Dom Sebastião nosso Senhor. Manoel 
de Misquita”. In Roteiro que fez Manoel de Misquita, do que descobriu do Cabo da Boa Esperança a 
Moçambique (1575). 

Desenho do engenho de fazer açúcar, novamente pintado ou trazido de fora pelos Padres da Companhia de 
Jesus, no Brasil, de 1613, e enviado por Pedro da Fonseca. 

51 – VIII – 21, Carta de El-Rei mandando consultar o Desembargo do Paço, sôbre uma petição de 
Luís Lôbo, Procurador da Companhia, àcêrca de se lhe receber pelo Escrivão das Confirmações o privilégio, 
tocante aos Religiosos da Província do Brasil, sem embargo do tempo que se havia passado para registar. 8 
de Agôsto de 1613.

51 – VIII – 21, Carta de El-Rei em resposta a uma consulta do Desembargo do Paço, sôbre a Pretensão 
que o Provincial da Companhia do Estado do Brasil e os Reitores dos Colégios e Casas e Residência dêles têm 
de que se lhes aceitem nas Confirmações os Privilégios tocantes aos ditos Religiosos, sem embargo de ser passado 
o tempo em que os haviam de apresentar, em que diz que a dúvida de Rui Dias de Meneses foi bem posta e o 
Desembargo não deverá ordenar que os ditos Privilégios se recebam. 16 de Outubro de 1613.

51 – VIII –21, Carta de El-Rei sôbre a pretensão que tem o Provincial da Companhia de Jesus do 
Estado do Brasil, de que se lhe aceitem nas confirmações os Privilégios que agora ofereceram para não pagarem 
direitos nas Alfândegas do Reino, Conquistas e Ilhas dos Açores, das fazendas que tiverem comprado ou 
dado de esmolas. 5 de Março de 1614.

51 – VI – 52, Assunto que se remeteu à Mesa de Consciência para que visse se estava bem feita o 
provimento do Capitão das Aldeias dos Gentios, passado pelo Governador do Brasil. 26 de Novembro de 
1616.

51 – VI – 52, f. 52 (manuscrito)
Assunto em que o Governador do Pará dá conta da necessidade que havia de Missionários e que El-Rei 

mandou à Mesa da Consciência, que consultou que enviasse Padres da Companhia e Antoninos à custa dos 
dízimos, pois os Papas os deram por êste respeito e com esta condição aos Reis de Portugal. 26 de Julho de 
1621.
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51 – VI – 22, Cédula de Filipe IV confirmando os privilégios dos jesuítas, de não pagarem direitos do 
que exportassem para o Brasil, para uso das suas casas. Madrid, 29 de Abril de 1625.

51 – V – 43, Ordem pela qual o Governador Francisco de Sá de Meneses, mandou ao Capitão André 
Pinheiro de Lacerda, que não dê Índio algum das Aldeias, a quem fôr pedir sem levar ordem. Cidade de 
Belém, 23 de Novembro de 1682.

51 – V – 43, Ordem passada pelo Governador Francisco de Sá Meneses para que o Capitão-mor da 
Fortaleza do Gurupá e seus oficiais, dêem a ajuda precisa, com gente, mantimentos e todo o mais que fôr 
necessário ao P. Pedro Luís, Superior das Missões, que vai ao Rio do Amazonas, pregar o Evangelho e fazer 
baixar dos sertões os índios convertidos. Belém, 6 de Janeiro de 1683.

51 – V – 43, Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses, ao P. Pedro Luís, Superior das missões, 
comunicando que André Pinheiro Lacerda, vai bem provido na Carta e Regimento, que toca às Missões. 
Belém, 10 de Fevereiro de 1683.

51 – V – 44, Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao P. João Maria Grozoni, sôbre a 
repartição de Índios e farinha aos que forem ao cravo e cacau, e a formação da junta das Missões para se 
reconhecer o número de gentios convertidos. Belém, 16 de Outubro de 1683.

44 – XIV – 6, Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão-mor do Maranhão, 
Baltasar Fernandes, sôbre Lourenço Rodrigues Pimentel, dono do barco que ali chegou de Pernambuco, ficar 
para ir daí a quinze dias na canoa dos Padres da Companhia e querer voltar àquela capitania, etc. Belém, 
16 de Janeiro de 1684.

51 – V – 43, Ordem passada pelo Governador Francisco de Sá de Meneses, para que o P. Fr. Teodósio 
Viegas, Pároco da Aldeia de Mutuacá, possa levar alguns Índios para remarem uma canoa ao sertão a buscar 
cravo, e com o produto mandar fazer um ornamento para a Igreja e outras coisas necessárias. Belém, 17 de 
Fevereiro de 1684.

51 – V – 43, Ordem passada pelo Governador Francisco de Sá de Meneses, para que o Capitão-mor 
André Pinheiro de Lacerda, mande publicar nas Aldeias do Xingu, que os principais não dêm êste ano mais 
Índios sem ordem, isto em atenção ao que o Padre da Companhia de Jesus, João Maria Grozoni, representou, 
de estarem muito faltos de Índios, por se terem levado os mais dêles nas canoas que vão ao Sertão tirar casca 
de cravo. Belém, 12 de Fevereiro de 1684.

51 – V – 43, Ordem passada pelo Governador Francisco de Sá de Meneses, para que os Principais da 
Aldeia do Macaranam prendam as pessoas e tomem as canoas que vão desta Capitania para a do Maranhão, 
salvo os que forem mandados por António de Albuquerque e Coelho. Belém, 21 de Abril de 1684.

51 – V – 44, Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão-mor da Fortaleza de 
St. António do Gurupá, Gonçaloo de Lemos Mascarenhas, em que diz que o P. Superior Jodoco Peres o 
avisa que o Colégio se despede da canoa ao sertão, em busca de cravo para as grandes despesas. Belém, 8 de 
Dezembro de 1684.

51 – V – 44, Carta do Governador Francisco de Sá de Meneses ao Capitão-mor Gonçalo de lemos 
Mascarenhas, tocante às visitas que fêz pelas Aldeias. Belém, 16 de Dezembro de 1684.

50 – V – 36, Carta do P. André Fernandes ao P. Goswino Nickel, Prepósito Geral da Companhia 
de Jesus em Roma, em que diz que a Junta das Missões Ultramarinas, em que assiste, o encarrega de fazer 
presente que havendo ela representado a falta de Missionários da Companhia em Angola e Maranhão, S. 
Maj. Mandara responder com algum subsídio [...] e nomear nas Províncias um Prefeito das missões com as 
instruções e poderes para provimento delas. Lisboa, 22 de Novembro de 1688. (orig.)
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51 – V – 37, (V. T6. 54 – VII – 9, Nº 116) Roteiro por onde se hão de governar da Colonia athe 
chegar a povoados dos de Rio de Janeiro, ou Capitania de Sanctos, feita por Domingos Filgueira em 1703. 

54 – XIII – 4, nº 28, Carta do P. Manuel Saraiva ao P. Francisco da Cruz, queixando-se da forma 
que são tratados os Padres Missionários no Brasil. Pará, 5 de Novembro de 1704. (orig.)

44 – XII – 12, Diário do Concílio de Trento.
51 – VI – 48, Sobre a reforma dos Estatutos da Companhia de Jesus.
51 – V – 48 (1593 – 1608) & 51 – V – 42 (1691 – 1693), Governo do Brasil: (Baía; Maranhão; 

Pernambuco, etc.)
51 – VIII – 18, nº 579, Sobre uma petição de António Colaço, procurador da Companhia de Jesus, 

da confirmação dos engenhos de açucar no Brasil que estão nomeados aos Colégios da Baía e Rio de Janeiro. 
1606, Ago. 4.

51 – VIII – 21, Sobre o que pretendem os Reitores dos Colégios, Casas e Residência dos Jeusítas no 
Brasil, 1613, Out. 16.

51 – VI – 52, Consulta sobre se mandar para Pernambuco Religiosos da Companhia para combater 
a heresia, 1656, Fev. 1. & Sobre se enviar Padres da Companhia e Antónimos para as missões do Pará à 
custa dos dízimos, 1621, Jul. 25.

51 – VIII – 7, nº 210, Sobre o procedimento dos padres da Companhia acerca dos Índios do Brasil, 
1605, Junh. 21.

51 – VIII – 7, nº 678, Sobre o governo do gentio do Brasil estar a cargo dos Religiosos da Companhia, 
1606, Fev. 14.

51 – VIII – 7, nº 705, Sobre se informar quanto rende a aldeia que Aires de Saldanha deu aos 
Religiosos da Companhia, 1606, Jan. 25.

51 – VIII – 9, nº 120, Carta de S. M. para o Colector sobre o estado das Religiões do Reino. 
Aranjuez, 1607, Maio 15.

51 – VIII – 18, nº 124, Sobre a pretensão que os Religiosos da Companhia têm de se lhe encarregar a 
empresa da conversão dos gentios do Maranhão, 1607, Maio 12.

54 – XI – 19, nº 13, Sobre os 40 mártires jesuítas do Brasil. Roma, 1705, Ago. 15.
51 – II – 44, nº 52, Sobre os jesuítas.
51 – VI – 21, Consulta sobre o P. Luís Figueiras, jesuíta, que vai por Superior da casa do Maranhão, 

que se lhe dê o necessário ao culto divino para as igrejas que se vão levantar nos sertões do gentio. Lisboa, 
1639, Fev. 4.

51 – VI – 21, Sobre o P. Luís Figueiras, jesuíta, Superior da Casa do Maranhão, que pede que, dos 
engenhos que já fazem açucar, se faça repartição, e as dízimas de dois deles se apliquem aos pagamentos dos 
ordenados eclesiásticos. Lisboa, 1639, Jun. 27.

51 – VI – 22, Confirmação dos Privilégios dos jesuítas para não pagarem direitos do que exportarem 
para o Brasil para uso de suas casas, por Filipe III. Madrid, 1625, Abr. 29.

51 – VI – 42, Instrução a Príncipes da maneira que se governam os Padres da Companhia.
51 – VI – 48, Papel sobre a reforma de alguns estatutos da Companhia de Jesus, dada por um padre 

da mesma.
51 – VI – 48, Memorial do que convém remediar-se na Companhia de Jesus, apresentado na Congregação 

Geral Reunida em Roma pelo P. Hernando Mendonça.
47 – VIII – 2, Sobre as Congregações dos Padres da Missão, em Portugal. & Sobre a Companhia de 

Jesus.
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51 – XII – 91 (V. Inv. est. 51, vol. XIX), Documentos sobre ordens religiosas [séc. XVI – XVIII].
51 – II – 14, VITA / EXCELLENTISSIMI / IURIS MONARCHAE / MARTINI 

AB AZPILCUETA / DOCTORIS NAVARRI / etc. M. D. LXXV (1575) / Cum Licentia 
Superiorum.

51 – II – 20 (b), Dos Padres Religiosos que forão ao Brasil.
51 – II – 23 (17), Isenção de pagar dízimo, concedida aos Padres da Companhia pelos Papas Paulo III, 

Pio IV, Gregório XIII, Paulo V e Gregório XV.
51 – II – 23, Sobre as coisas da Companhia.
51 – II – 23 (21), Cartas.
51 – V – 45, Notas do Pe. António Vieira e algumas cartas para S. M. sobre o governo espiritual e 

temporal dos Índios de algumas partes do Brasil (1653-1694).
51 – V – 61, Cronica Del Rey D. João 3º - 1º parte.
51 – VI – 19 (12), Carta para El-Rei [D. João IV] com notícias e considerações tocantes aos assuntos 

do Brasil. [Francisco de Brito Freire], Almiranta, 1654, Setembro 2.
51 – VI – 22, Confirmação dos privilégios dos jesuítas para não pagarem direitos do que exportarem 

para o Brasil para uso de suas casas, por Filipe III. Madrid, 1625 Abril 29.
51 – VI – 48, Papel sobre a reforma de alguns estatutos da Companhia de Jesus, dado por um Padre da 

mesma. & Memorial de las cosas universales y particulares que conviene remediar-se em la Compañia en la 
Congregacion que se junta em Roma para su reformacions presentado al Papa, y en su Congregacion General 
de Roma por el Padre Hernando de Mendonça de la misma Compañia de Jesus.

51 – VI – 54, Engenho de fazer açúcar novamente inventado ou trazido de fora pelos Padres da 
companhia no Brasil, no de 1613, que me mandou Pedro de Asseca (desenho).

51 – IX - 25, Relação das Capitanias do Brasil
51 – IX – 33, Manifesto de Bartolo Lopes de Carvalho a El.Rei de alguma notícia e experiências que 

tem das Capitanias do Sul do Estado do Brasil, especialmente sobre os índios conquistados e reduzidos a 
cativeiro pelos moradores de S. Paulo. [s.e., s.d.]. (orig.) & Papel sobre a conquista, navegação e comércio do 
Estado do Brasil, danos que padece e remédios  para eles. [s.e., s.d.]. & Arbítrio sobre a defesa e conservação 
do Brasil, oferecido a El-Rei por Pedro Borges de Mascarenhas ? / Refere o gentio, as aldeias, as fortalezas, 
os bandeirantes paulistas, o sertão, os missionários, etc. [s.e., s.d.]. (orig.)

51 – IX - 32, Carta do P. António Vieira para o [1º] Duque [de Cadaval, D. Nuno Álvares Pereira 
de Melo] sobre a chegada de D. João de Lencastre [Governador Geral do Brasil], em cuja vinda “se trocou a 
fome em fartura, a desconsolação em alegria, e até a morte ... em saúde. (...) sobre a administração dos Índios 
e o seu parecer a favor da sua liberdade, cuja cópia lhe envia. Baía, 1694, Jul. 24.

51 – IX - 32, Declaração do P. Miguel Angelo Tamburini, Superior Geral da Companhia de Jesus, ao 
Papa Clemente XI, de rendimento incondicional, absoluta submissão e fiel observância da sua parte, e de toda 
a Companhia, das decisões emanadas da Santa Fé. 1711, Nov. 20 (em latim).

51 – X - 5, Cartas d´El Rei [Filipe III] para o Governador [1º conde de Castro, D. António de 
Ataíde] mandando-o ordenar que se cumpra a ordem de 15 de Dezembro passado sobre o pagamento do dote 
do Colégio da Baía, Brasil, da Companhia de Jesus da Província do Brasil. 1633, Jan. 26.

51 – X - 5, Carta d`El Rei [Filipe III] para o [1º conde de Castro, D. António de Ataíde] com uma 
petição e papeis dos padres da Companhia de Jesus da Província do Brasil para se lhes pagar os dotes dos 
Colégios da Baía e Rio de Janeiro em açúcar, etc; sobre o procedimento do Governador.... mandando escrever 
ao dito Governador para que cumpra as ordens dadas sobre isso. 1633, Abril, 13.
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Arquivo Histórico Ultramarino
http://resgate.bn.br/docreader/docmulti.aspx?bib=resgate

Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora
BPADE – Plano sobre a civilização dos Indios do Brazil, e principalmente para a Capitania da Bahia, 

no qual também se manifesta a Missão, que entre os memsos Indios fizeram os missionários, e proscritos 
Jesuítas. Apresentado ao Ex.mo R.mo Bispo de Beja. Por Domingos Alves Branco Muniz Barreto, Tenente 
Coronel do Regimento de Cavallaria Auxiliar da Capitania da Bahia, 2 de Janeiro de 1790. Cód. 
CXVI 1-36, 1 Vol. – 102 folhas. 4º.

BPADE – Carta do Padre Manoel da Nóbrega, Provincial da Província do Brazil, da Companhia de 
Jesus, a ElRey D. João. Cód. CXVI 1-33.

BPADE – Carta do Padre Manoel da Nóbrega, Provincial da Província do Brazil, da Companhia de 
Jesus, a ElRey D. João. Cód. CXVI 1-33.

BPADE – Carta do Padre Manoel da Nóbrega, Provincial da Província do Brazil, da Companhia de 
Jesus, ao Padre Mestre Simão. Cód. CXVI 1-33.

BPADE – Carta do Padre Manoel da Nóbrega, Provincial da Província do Brazil, da Companhia de 
Jesus, ao Padre Inácio. Cód. CXVI 1-33.

BPADE – Carta do Padre Manoel da Nóbrega, Provincial da Província do Brazil, da Companhia de 
Jesus, ao Padre Inácio. Cód. CXVI.

Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa
- SÉRIE AZUL DE MANUSCRITOS:
ANTONIL, André João (pseudónimo de Giovanni Antonio Andreoni) Opulência e Cultura 

do Brasil nas Fábricas do Assucar, Tabaco, Ouro e Prata., 1711. Cód. 391
- SÉRIE VERMELHA DE MANUSCRITOS:
Várias obras do Padre António Vieira, Tomo I, Cód. 440.
Várias obras do Padre António Vieira, Tomo II, Cód. 441.
Várias obras do Padre António Vieira, Tomo V. Cód. 444. 
Várias obras do Padre António Vieira, Tomo VII. Cód. 446. 

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Livro Tombo da Vila Nova de Almeida, Imprensa Oficial dos Espírito Santo, Vitória, 1945.
Caixa 339, doc. 1.
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