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Introdução 

O projeto de pesquisa do qual fiz parte como aluna bolsista da Iniciação 

Científica – A Companhia de Jesus e os índios na Capitania do Rio de Janeiro – teve 

início em agosto de 2008. Participei dessa pesquisa desde a formação do grupo. No 

primeiro momento participei como voluntária, me tornando bolsista PIBIC em agosto 

de 2009 até julho de 2011. O projeto tem como proposta ampliar as reflexões 

historiográficas acerca da atuação da Companhia de Jesus junto aos índios na capitania 

do Rio de Janeiro. 

Objetivo 

A ampliação das reflexões historiográficas acerca da atuação da Companhia de 

Jesus junto aos índios na capitania do Rio de Janeiro pretende dar visibilidade à 

experiência jesuítica no Rio de Janeiro, esclarecendo sua especificidade, pois um dos 

critérios que sustentou a criação da pesquisa foi à existência de diferentes regiões 

coloniais, geradoras de diferentes procedimentos e envolvimentos com a dinâmica 

colonial, ou seja, o modelo das missões do sul ou mesmo aquelas estabelecidas na 

região amazônica não se adéquam à experiência da capitania do Rio de Janeiro. A 

pesquisa, através da identificação e sistematização de documentos pretende pensar os 

papéis dos colonizadores (jesuítas), colonos (moradores) e colonizados (indígenas) no 

processo colonizador. 

A pesquisa é coletiva, todavia, cada pesquisadora da Iniciação Científica se 

dedica a um tema: colégio, fazendas e aldeamentos. Meu trabalho na pesquisa tem sido 

o de pensar acerca das fazendas jesuíticas do Rio de Janeiro no processo de colonização. 

Por meio do desenvolvimento de levantamentos temáticos e documentais, por exemplo, 

ou no reconhecimento de religiosos atuantes, eu deveria focar as fazendas, seguindo 

com as demais pesquisadoras de IC o período selecionado: século XVI, XVII ou XVIII. 

Num primeiro momento, minha atenção esteve voltada para a Fazenda de Macacu e a 

Fazenda de Santa Cruz, especialmente para a Fazenda de Macacu, a partir da qual 

realizei minha primeira análise documental através do “Estromento de posse das terras 

de Macacu (1573)”. Com tal registro, escrevi um artigo onde desenvolvi reflexão sobre 

o rito de posse como um elemento de ordem social, dotado de simbolismo e sendo por 

esta razão, um elemento que legitimava a dominação e a posse de tais terras pelos 

padres da Companhia de Jesus. No segundo momento do trabalho na pesquisa, minha 

atenção continuou voltada para as fazendas jesuíticas, mas de uma maneira diferente, 

pois já conseguia estabelecer conexões entre os estabelecimentos jesuíticos e a 

administração colonial no Rio de Janeiro.  

Deste modo desenvolvi artigos no qual refleti sobre o poder político e os jesuítas 

na capitania junto à região de Cabo Frio, próxima à Fazenda de Santo Inácio de Campos 
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Novos em Campo dos Goiatacazes. Ainda articulei tal contexto político às invasões 

holandesas e a outros estabelecimentos jesuíticos localizados em outros espaços 

coloniais, como Bahia e Pernambuco. Para a análise, fiz uso de uma Provisão do Rei  

enviada aos administradores coloniais, na qual dizia que fosse dado aos jesuítas o 

suporte material e financeiro para o bom desempenho de suas atividades na Bahia, 

Pernambuco e Rio de Janeiro. 

Nossas ações de pesquisa e registro procuram gerar visibilidade à experiência 

singular do Rio de Janeiro e estão sendo realizadas por séculos. Apesar de sabermos de 

lacunas no XVI – que procuram ser revistas na continuidade da pesquisa – durante o 

período em que trabalhei, o esforço do grupo estava voltado para o século XVI e XVII, 

já o novo grupo de pesquisadoras que entrará no próximo semestre dará continuidade se 

concentrando no século XVIII. Todavia, as novas pesquisadoras não deixarão de olhar 

para os séculos anteriores, pois ainda há muito que se fazer, apesar da dedicação das 

primeiras pesquisadoras da Iniciação Científica que, como eu, fizeram parte da mesma 

desde o seu início. Ressalto que o volume de dados construídos ao longo desse período 

de pesquisa pode ser acessado através do endereço 

http://acompanhiaeosndios.wordpress.com, pois a divulgação virtual era um  de nossos  

objetivos. 

Metodologia 

O trabalho na pesquisa é desenvolvido através de leituras coletivas temáticas e 

teóricas que possibilitam às pesquisadoras de Iniciação Científica um panorama da 

historiografia sobre a Companhia de Jesus, o Rio de Janeiro colonial e sobre os índios. 

Em paralelo às leituras coletivas, cada pesquisadora realiza leituras individuais que 

resultam em fichamentos e resenhas que são apresentadas ao grupo, de modo que todas 

as pesquisadoras fiquem a par do trabalho realizado pelas demais, e simultaneamente 

possa unir as reflexões individuais aos objetivos do grupo como um todo. As leituras de 

artigos e teses realizadas individualmente podem ser encontradas na forma de 

fichamento no site citado acima. 

Entre os artigos que fichei cito dois que foram de suma importância para a 

realização do meu trabalho na pesquisa, pois me permitiram um maior entendimento da 

administração colonial na capitania do Rio de Janeiro no período que corresponde ao 

século XVII. O primeiro é da historiadora Maria Fernanda Bicalho: “As Câmaras 

Municipais no Império português: O exemplo do Rio de Janeiro”. No artigo, a autora 

busca nas instituições do Antigo Regime em Portugal, e, sobretudo, na regulamentação 

e na dinâmica dos poderes concelhios no Reino, as raízes da administração municipal 

ultramarina, tomando o estudo do Rio de Janeiro como exemplo. Outro autor de igual 

importância para se pensar as estruturas do poder político é o historiador João Fragoso. 

Em seu trabalho “A Nobreza vive em bandos: A Economia política das melhores 

famílias da terra do Rio de Janeiro, séculos XVII. Algumas notas de pesquisa” ele busca 

traçar um panorama das estratégias políticas da nobreza da terra do Rio de Janeiro no 

século XVII para fortalecer a economia e manter seu status. Entre as medidas da 

nobreza da terra estavam (a) a engenharia parental – envolvendo a questão dos 

matrimônios (b) as redes de alianças supra-regionais-famílias de nobreza da terra que 

por ter relações com famílias do Rio migravam, mas continuavam suas relações com a 

região de origem (c) a distribuição de dádivas que se baseava na reciprocidade em dons 

e contra dons (d) com ‘meus criados, escravos e índios’: o ‘poder social da nobreza’ – o 

poder social da nobreza estava ligado à reciprocidade com os senhores e com o povo. 

http://acompanhiaeosndios.wordpress.com/
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Sua autoridade se completava quando os dons e o contra dons incluíam os índios e os 

escravos da Guiné, sobretudo, os índios flecheiros que eram o braço armado do bando
1
 

A leitura dos textos de Bicalho e de Fragoso respectivamente  é importantes porque, ao 

refletir sobre a estrutura política no Rio de Janeiro do século XVII, nos possibilita um 

maior entendimento das relações dos jesuítas naquela sociedade, na qual os religiosos 

também compunham uma nobreza da terra.  

No que concerne às leituras coletivas, cito dois textos de igual importância para 

nossas reflexões: O primeiro é “Missões: A Civilização Cristã em Ação” de Nicola 

Gasbarro que trata da universalidade como um dado histórico da compreensão humana, 

ou seja, a capacidade humana de compatibilizar o que é diferente.  O texto é importante 

porque além de nos ter possibilitado tal entendimento acerca do universalismo, nos 

permitiu entender que o mesmo só poderá existir através do contato, como é o caso, 

entre os jesuítas e os índios no período da colonização portuguesa. O segundo se trata 

de uma antologia de textos que está na obra “Visões do Rio de Janeiro Colonial”, no 

qual lemos três relatos de viajantes do século XVII que estiveram no Rio de Janeiro. 

São eles o relato de Bartolomé Garcia de Nodal e Gonçalo de Nodal, Richard Flecknoe 

e Edward Barlow. Tais textos nos trouxeram informações diversas ao mesmo tempo em 

que nos remetem quase que diretamente ao pensamento e as estruturas de governo da 

época. Nesses documentos é possível perceber a sociedade do Rio de Janeiro colonial de 

uma maneira bastante ampla. A leitura de tais relatos evidencia a estrutura da tripulação, 

a presença da hierarquia, a relação de fidalguia, as estruturas de produção, a geografia 

entre outros. 

Muitas foram às atividades realizadas no projeto A Companhia de Jesus e os 

Índios na Capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII e XVIII, todavia, 

considerando que o número de páginas na escrita desse relatório é limitado somando ao 

fato de que devo anexar alguns trabalhos,  me detenho daqui pra frente no relato de duas 

atividades que foram a meu critério  “a menina dos olhos” ao longo da minha 

participação: os encontros com pesquisadores do mestrado e os levantamentos 

documentais. Sobre os últimos deixarei para falar ao final, pois são primordiais para o 

desempenho da pesquisa e o foram igualmente para minha formação de historiadora. 

Ao longo da pesquisa foram realizados encontros com alunos da Pós-Graduação 

cujas pesquisas se relacionam diretamente com a nossa, por se tratar de pesquisas 

referentes à História da Religião e das Religiosidades, bem como pesquisas voltadas 

para a História indígena. Esses encontros foram de grande relevância, pois 

possibilitaram às pesquisadoras da Iniciação Científica uma visão ampla acerca dos 

objetos de estudos, por tratarem dos objetos religião e religiosidades, e índios em 

períodos distintos daquele trabalhado na nossa pesquisa. Em tais reuniões, tivemos a 

oportunidade de também apresentar os nossos trabalhos aos mestrandos, trocamos ideias 

já que nos encontrávamos em etapas distintas da formação, além de lermos textos em 

comum e discutirmos juntos. O que foi muito enriquecedor para ambos. Entre os textos 

por nós estudados, menciono o artigo da Jacqueline Hermann “História das Religiões e 

Religiosidades” no qual a autora traça um panorama do surgimento da história das 

religiões como disciplina, apontando elementos, definição conceitual e propostas 

teóricas metodológicas, além das crenças, da religião e da religiosidade na historiografia 

brasileira. Entretanto, não apresentarei aqui maiores considerações sobre o artigo da 

                                                           
1
FRAGASO, João Luis Ribeiro. “A Nobreza vive em bandos: A Economia política das melhores famílias 

da terra do Rio de Janeiro, séculos XVII. Algumas notas de pesquisa” In. Revista Tempo, Niterói, vol. 8, 

n.15, 2003 
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Jacqueline Hermann, dedicando-me às informações especificas acerca da pesquisa de 

cada um dos pesquisadores que conosco compartilhou seu trabalho. 

Em 2009 foram duas pesquisas apresentadas. A primeira pesquisa está situada 

entre na história da religião e religiosidades, é o trabalho de Cesar Augusto Tovar Silva. 

A pesquisa que Cesar nos apresentou tem como título A Plasticidade de Santo Antônio 

versa sobre a devoção a Santo Antônio no Rio de Janeiro colonial. Tal pesquisa tem por 

objetivos “caracterizar o histórico do santo e do desenvolvimento de seu culto, 

sobretudo no mundo português” e, sobretudo no Rio de Janeiro colonial procurando 

pensar a “presença histórica franciscana na cidade durante os séculos XVI a XVIII”, 

bem como, “refletir sobre o fato da devoção ao santo anteceder o estabelecimento da 

Ordem na cidade” entre outros. Como podemos observar a pesquisa de Tovar 

corresponde ao meu período e espaço estudado em A Companhia e os índios... 

resultando num diálogo interessante entre os envolvidos com tais projetos. Observo que 

o pesquisador já adquiriu o titulo de mestre.  

A segunda pesquisa a ser apresentada foi a da Marcela Carvalho que resultou em 

sua dissertação de Mestrado que foi apresentada ao Departamento de História da PUC-

Rio em 2010, cujo título é Babel da Crença: candomblés e religiosidade na belle 

époque carioca. Em seu trabalho, Marcela Carvalho busca pensar através das crônicas 

de João do Rio o lugar social do candomblé na belle époque carioca, buscando mapear a 

religiosidade daquele período, embora para a sociedade carioca do século XIX o 

candomblé não fosse tido como uma religião. O trabalho é rico e nos possibilita uma 

visão da religiosidade para além da religião católica, simultaneamente nos apresenta 

dados sobre como católicos da elite carioca lidavam com essa expressão de 

religiosidade.  

Em 2010 outros dois pesquisadores constituíram-se nossos interlocutores. Ana 

Maria Reis de Faria, doutoranda do Programa de Pós-graduação em História Social da 

Cultura. Seu trabalho trata da criação de aldeamentos laicos como forma de controle dos 

sertões da região que compreende o médio Vale Paraíba, entre os séculos XVIII e XIX. 

A mesma apresentou o seu trabalho através de um esboço do que poderia vir a ser um 

artigo. O texto apresentado ao nosso grupo de Iniciação Científica teve o título de 

“Aliança e conflito: sobre os planos e ações de civilizar índios nos antigos sertões do 

médio Vale Paraíba (XVIII-XIX)”. Um trabalho riquíssimo, que aponta para “noções de 

alianças e conflitos e conflitos como indissociáveis do processo de cristianização e 

civilização pautado na relação assimétrica entre índios e não-índios na América 

portuguesa”
2
 

A autora procura mostra através do Diretório dos Índios que a experiência social 

naquela localidade “se deu através de circunstancias que geraram ora conflito, ora 

aliança entre os agentes sociais da expansão de fronteiras comerciais, agrícolas e de 

povoação daquela região”.
3
 Sua pesquisa nos possibilitou ver disputas territoriais entre 

índios de uma mesma família, além de levar-nos à  percepção de algumas continuidades 

e descontinuidades que envolveram, ao longo do processo histórico, os índios e os 

colonizadores. Como, por exemplo, “os aldeamentos integraram o projeto de 

                                                           
2
FARIA, Ana Maria Reis de. Aliança e conflito: sobre os planos e ações de civilizar índios nos antigos 

serões do médio Vale Paraíba (XVIII-XIX) O texto em questão foi elaborado para apresentação ao 

grupo de pesquisadores IC do projeto A Companhia de Jesus e os Índios na Capitania do Rio de 

Janeiro. p 2 
3
Idem, ibidem 



5 
 

colonização e adquiriram distintos significados e funções entre índios, missionários e 

colonos. As perspectivas e as expectativas desses grupos dependiam das relações de 

disputa e negociação estabelecidas entre os agentes e as diferentes lógicas dos períodos 

da história colonial. Em suma, as sociedades.”
4
.  

Outro aspecto ressaltado pela autora é que a diversidade social vivida no médio 

Vale Paraíba - cujas transformações ao longo do século XIX vão encontrar na 

miscigenação uma forma para garantir a ocupação territorial. Tal aspecto me pareceu 

“unânime” em todo território brasileiro daquele período, considerando aqui as 

especificidades de cada espaço. Reis também chamou atenção para um elemento de 

grande importância histórica na relação entre índios e não-índios:  o fato da questão 

indígena passar do interesse por mão de obra no período colonial aos problemas de 

terras ou de espoliação de terras em favor de interesses individuais ou do Estado no 

século XIX. 

Num período distinto dos trabalhos já mencionados, o mestrando Heitor Velasco 

apresentou ao grupo de pesquisadoras da Iniciação Científica o texto “Práticas políticas 

e culturais no cotidiano de um Posto Indígena nas décadas iniciais do século XX”. Um 

trabalho cuja proposta é refletir sobre a Estação Telegráfica de Utiarity e o Posto 

Indígena de Utiarity, “localizadas na região noroeste do Mato Grosso, como unidades 

administrativas estatais territorializantes”. O pesquisador Heitor Velasco busca focar “as 

relações locais entre os dois órgãos e a formação de redes institucionais e interpessoais 

de co-operação administrativa” ao mesmo tempo em que procurar estabelecer conexões 

entre seu objeto de estudo e os conceitos de territorialização e nacionalização. É uma 

pesquisa que,  como disse o mesmo, se propõe analisar a relação entre o estado nacional 

republicano – representado pelas unidades administradas locais citadas – e os índios.  

Para mim e as demais pesquisadoras da Iniciação Científica, o conhecimento e o 

diálogo com tais pesquisadores e seus respectivos trabalhos foi enriquecedor para a 

nossa formação de historiador, pois permitiu-nos um alargamento dos nossos 

horizontes, no que concerne ao nosso próprio trabalho na pesquisa A Companhia de 

Jesus e os Índios..., bem como, sobre a história indígena e a história da religião e das 

religiosidades. Além de ter-nos mostrado o quanto é importante o diálogo entre 

pesquisadores, ou seja, aprendemos na prática que não caminhamos sozinhos e que 

trocar idéias e compartilhar o trabalho se faz necessário ao ofício do historiador. 

Tais encontros entre pesquisadores possuíram para mim, uma especial 

importância, pois nesse momento me encontrava em fase de preparação para a escrita da 

monografia de final de curso. Entre os trabalhos que nos foram apresentados por tais 

pesquisadoras, o da Ana Reis teve uma singularidade, pois Reis apresentou-nos o 

Diretório dos Índios através do seu trabalho e o conhecimento de tal documentação me 

ajudou em alguns momentos da escrita da monografia, cuja pesquisa se refere às 

questões de terras, índios e mestiços no século XIX. O conhecimento de tal documento 

me permitiu perceber que no século XIX algumas disposições do Diretório dos Índios 

permaneciam no Regulamento das Missões de 1845, ajudando-me numa melhor 

interpretação acerca dos índios e de suas terras no oitocentos, especialmente em 

Pernambuco que foi o espaço por mim estudado no trabalho de conclusão de curso. 

Simultaneamente aos encontros entre pesquisadores, às leituras coletivas e 

individuais, realizamos levantamentos documentais na Biblioteca Nacional do Rio de 

                                                           
4
Idem, p. 7 
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Janeiro. Tais levantamentos são realizados desde o inicio da pesquisa. Todavia, no 

primeiro momento pesquisamos o século XVI, depois o século XVII e agora terá início 

o século XVIII. Daqui em diante, relatarei um pouco sobre a minha experiência como 

pesquisadora nos arquivos da cidade: o levantamento documental que realizei era sobre 

as fazendas que pertenciam ao Colégio de São Sebastião do Rio de Janeiro.  

O trabalho foi realizado também no Instituto Histórico e Geográfico e no 

Arquivo Nacional, mas, sobretudo, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Durante a 

pesquisa,  percebi que existe uma vasta documentação sobre a atuação da Companhia de 

Jesus na América portuguesa e na região do Prata, considero, especialmente que na 

Biblioteca Nacional há a coleção “Pedro Angelis”, com vasta documentação referente à 

atuação dos jesuítas na bacia do Prata. No que concerne à documentação referente à 

atuação da ordem na capitania do Rio de Janeiro, identifiquei que existe boa quantidade 

de registros, principalmente de manuscritos. Todavia, quanto à documentação referente 

às fazendas jesuíticas a percepção é que a documentação referente ao século XVI e 

XVII é escassa. O que quero dizer é que para estes períodos encontrei dificuldades 

quanto à documentação, pois ao utilizar descritores referentes às fazendas de Macacu e 

Santa Cruz para esses períodos, a documentação encontrada dizia dos séculos seguintes, 

o XVIII e o XIX. Principalmente documentos que versavam sobre a situação de tais 

fazendas após a expulsão dos jesuítas da América portuguesa pelo Marques de Pombal. 

O levantamento documental permite ver a importância das fazendas jesuíticas 

para o controle territorial, bem como para o sustento do colégio e a economia da região. 

Uma vez, que essas fazendas eram grandes produtoras de gado vacum, farinha de 

mandioca, entre outros gêneros agrícolas. Entre as fazendas jesuíticas, cito a fazenda de 

Santo Inácio de Campos Novos, criada, provavelmente durante o período de ameaças 

das invasões holandesas. O contexto social no qual os jesuítas receberam essas terras foi 

analisado através de um documento publicado pela Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro em seus anais o Processo relativo às despesas que se fizeram no Rio de Janeiro 

por ordem de Martin de Sá para as despesas dos inimigos que intentavão cometer a 

cidade e o porto 1628-1633.  A interpretação de tal documento, resultou num artigo 

intitulado “O poder políticos e os jesuítas no Rio de Janeiro do século XVII” que trata 

sobre as medidas tomadas pelo governador da capitania do Rio de Janeiro Martin de Sá, 

a fim de proteger o território ameaçado de invasões holandesas. Nele, procuro  pensar as 

relações no âmbito colonial, buscando entender como o sentido religioso permeava as 

ações temporais através da administração política e da ação catequética realizada pelos 

padres jesuítas, em consonância com o desejo de dominação territorial da Coroa lusa. 

Em tal artigo, detenho minha atenção na descida dos índios de Patos (Espírito Santo) 

para a capitania do Rio de Janeiro. Tentando compreender a importância dos índios de 

Patos para a defesa do território.  

Em outra documentação que consta no Livro de Tombo dos bens jesuíticos no 

Rio de Janeiro, há uma carta de sesmaria apresentada pelo procurador do colégio da 

Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, o tabelião Antônio Fagundes, que trata dos 

índios descidos da região do Espirito Santo para Cabo Frio no mesmo período em que 

os índios foram descidos de Patos pelo religioso Francisco Carneiro. O que me leva a 

crer que a fazenda jesuítica que ficava em Campos dos Goiatacazes, se ainda não 

existia, foi criada nesse período. No início da pesquisa realizei um verbete sobre as 

fazendas jesuíticas, através da obra de Serafim Leite História da Companhia de Jesus 

no Brasil, entretanto, em nenhum momento, encontrei data que comprovasse 

exatamente o momentode criação da Fazenda de Santo Inácio de Campos Novos,  
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exceto na documentação mencionada acima. Tal fato não ocorre no que se refere às 

fazendas de Santa Cruz e Macacu, pois toda documentação encontrada relacionada as 

mesma são precisas no que se refere as datas da doação e da criação de tais 

estabelecimentos.  

 

Conclusão 

As leituras realizadas na pesquisa, os encontros com alunos da Pós-graduação, as 

apresentações em seminários de Iniciação Cientifica, bem como o contato com os 

arquivos públicos foram igualmente significantes em minha trajetória de formação na 

graduação. A participação na pesquisa me possibilitou um amadurecimento no qual tive 

resultados concretos, seja na hora em que elaborei meu projeto de pesquisa para a 

monografia, durante a pesquisa para a mesma e sua escrita. Fazer parte do projeto de 

pesquisa “A Companhia e os índios na capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII 

e XVIII” me preparou para a vida profissional, me fez historiadora de fato. Por ter entre 

outras coisas, me mostrado a importância do diálogo com outras pesquisas e, sobretudo, 

porque me preparou para pesquisas futuras, ou seja, a experiência nos arquivos públicos 

da cidade foi excelente para minha formação de historiadora. Hoje, eu tenho a 

convicção de que estou preparada para a pesquisa historiográfica, podendo entrar em 

qualquer arquivo e sair de lá, tendo encontrado e o que fui procurar. A participação na 

pesquisa, entre outras coisas, me possibilitou isso. 

A reflexão teórica empreendida na pesquisa levou-me à  compreensão de que o 

sentido religioso é o que possibilita o acordo entre a Coroa portuguesa e os padres da 

Companhia de Jesus e que a religiosidade é a expressão fundamental do colonizador no 

trato com a região colonial. Os religiosos da Companhia de Jesus construíram sua 

relação com a Coroa portuguesa, tendo os religiosos como instrumentos de ação, os 

colégios, aldeamentos e fazendas. Estabelecimentos fundamentais para a realização do 

seu projeto catequético. Para a Coroa, as instituições jesuíticas são importantes 

mecanismos de ocupação territorial. Daí, entre outras coisas, deriva por parte do 

monarca, a concessão de dotes e ordenanças que unifica os interesses no 

empreendimento colonizador. A junção de tais interesses significa para os jesuítas a 

catequese e conversão dos gentios e para a monarquia portuguesa, o controle e a 

dominação do espaço, unificando sentido e ação no espaço colonial. 

O sentido religioso que permeia a relação entre os jesuítas e o rei, também 

permeia a complexa administração colonial, como mostrou a documentação que 

descreve as medidas tomadas por Martin de Sá capitão e governador da capitania no Rio 

de Janeiro na ocasião das invasões holandesas. Pois as medidas tomadas em defesa do 

território ameaçado passam pela estrutura política administrativa, representada, 

sobretudo, pela Câmara que funcionava como uma centralizadora do poder, sendo o elo 

entre a coroa e os seus súditos. O sentido religioso perpassa a administração colonial 

através do controle dos índios realizado pelos religiosos, por meio da catequese e da 

ação dos colonos, junto à Câmara  e aos próprios jesuítas, como foi o caso, na região de 

Cabo Frio no período de invasão holandesa que, entre outras coisas, também veio 

carregada de sentido religioso, através do conflito existente entre holandeses cristãos 

calvinistas, a Coroa portuguesa e os religiosos da Companha de Jesus cristãos católicos.   
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Anexos 

http://www.acompanhiaeosindios.wordpress.com – Nesse site são encontrados os 

resultados de pesquisa, tais como verbetes, fichamentos, levantamentos temáticos e 

documentais e glossários; materiais que são resultados do trabalho de todas as 

pesquisadoras da Iniciação Científica envolvidas em tal projeto. 

 

Anexos 2 - Artigo 

 O ritual de posse de terra na Fazenda de Macacu: Relações entre sagrado e o 

profano  

Maria José Barboza
5
 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo pensar as relações entre os colonizadores 

na capitania do Rio de Janeiro no século XVI, na dimensão do sagrado e profano. 

Através do auto de posse de terra realizado na Fazenda de Macacu, procuro entender 

como o sentido religioso, possibilitou o acordo entre a Coroa portuguesa e a Companhia 

de Jesus, e no modo como estes, lidavam com a região colonial. Para tal reflexão, faço 

uso da certidão de posse das terras que deram origem a Fazenda que data de 1573. 

 

Palavras-chaves: auto de posse de terra, Fazenda de Macacu, Coroa portuguesa, 

jesuítas, sagrado, profano, colonização e colonizadores, cerimônias e rituais.  

 

                          No século XVI as conquistas européias no Novo Mundo foram 

marcadas por cerimônias e rituais que asseguravam o direito de posse do Estado 

colonizador. As práticas cerimoniais e rituais compreendiam inúmeros gestos e ações 

tais como a colocação de cruzes, estandartes, recolhimento de um punhado do solo e 

rituais como procissões e missas visando à dominação do espaço conquistado
6
. 

               É importante considerar que os ritos aparecem em diferentes culturas e 

épocas revelando o significado particular e o valor de certos elementos para as 

sociedades, desde as arcaicas até às modernas. A dimensão religiosa é marca dos rituais  

e constitui duas modalidades de ser no mundo, como afirma Mircea Eliade
7
 a sagrada e 

a profana, formas de ser no mundo assumidas pelo homem ao longo de sua história. 

               Na América portuguesa, como em outras regiões colonizadas, muitas 

das ações dos colonizadores são marcadas por rituais que revelam a presença do sagrado 

                                                           
5
 Aluna do 7° período da Graduação em História na PUC- Rio, bolsista PIBIC desde agosto de 2009 na 

pesquisa A Companhia de Jesus e os índios na Capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII e 

XVIII, orientadadora  Profa. Dra.Eunícia Fernandes. 

 
6
 SEED, Patrícia. Cerimônias de Posse na Conquista Européia do Novo Mundo (1492-1640) SP, 

UNESP,1999.   
7
 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, São Paulo: Editora Martins 

Fontes, 1996 

http://www.acompanhiaeosindios.wordpress.com/
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e do profano, como ocorre no ritual de posse de terra. Tal ritual combina, por um lado, a 

legitimação da posse da terra através do registro escrito, considerado aqui, como um 

elemento profano por não possuir nenhuma ligação direta com o cosmos, estando mais 

atrelado a racionalização do empreendimento colonizador e, do outro, o auto no qual o 

gesto de caminhar pelas terras plantando e arrancando árvores, lavando as mãos nas 

águas do rio Macau e recolhendo um punhado do solo, remete ao sagrado por tratar da 

ligação do homem a terra, conservando identidades entre o homem e a natureza e ao 

mesmo tempo legitimando a posse por meio do seu poder simbólico. 

              O ritual de posse de terras mencionado na certidão de posse das terras 

de Macacu é caracterizado por essas referências, ao mesmo tempo em que revela a 

complexidade da sociedade colonizadora, quando relata que a posse de tais terras, 

doadas por Miguel de Moura aos padres da Companhia de Jesus, ocorreu de modo 

pacifico, não havendo contestação dessas terras por partes de outros possíveis donos.     

             O ‘estromento’ de posse que data de 1573 não expõe que houve disputas 

por estas terras, que numa outra ocasião a mesma área também fora doada em sesmaria 

a Baltazar Fernandes que morreu nas lutas pela sua conquista em guerra com os índios, 

levando os seus herdeiros a reivindicar o direito de usufruir daquelas terras. Este aspecto 

é importante porque mostra a eficácia do auto de posse, realizado na Fazenda de 

Macacu, como um elemento de ordem social que legitima a dominação e a posse de tais 

terras. O auto de posse é um elemento estruturante, que estabelece um sentido social 

porque é carregado de poder simbólico – fazendo parte do ‘sistemas simbólicos’ citado 

por Pierre Bourdieu
8
.Segundo o autor, os sistemas simbólicos cumprem a sua função 

política de instrumentos de imposição ou legitimação da dominação. O simbolismo 

associado à posse de uma identidade legítima pode ser entendido como um  principio de 

definição do mundo social em conformidades com os seus próprios interesses. 

            É através deste simbolismo, que considero o rito de posse da Fazenda de 

Macacu, como um elemento de ordem social; porque em conformidade com os 

interesses da Coroa portuguesa e dos padres jesuítas, o ritual legitima a dominação e a 

posse das terras. Beneficiando aos religiosos e cumprindo assim, com a sua função 

política de imposição ou legitimação da dominação, naquele contexto de concessão de 

terras, onde vigorava a lei de sesmaria. 

           As sesmarias são inseridas no mundo português em um período de crise 

de abastecimento, no qual assegurar a subsistência era, entre outras coisas, a principal 

preocupação do Rei. As primeiras leis de sesmaria datam do governo de D. Fernando 

(1367-1387)
9
,que estabelece como ponto fundamental a cultura do solo como 

obrigatória para o interesse coletivo de abastecimento. O sistema de sesmaria foi 

codificado nas ordenações Manuelinas
10

 e nas ordenações Filipinas
11

.As sesmarias que 

eram lotes de terras concedidos pela Coroa para fins econômicos tinha prazo de 

validade ou seja,  a Coroa portuguesa estabelecia um prazo para que o proprietário das 

sesmaria realizasse benfeitorias na terra, não sendo estas, aproveitadas, no prazo 

delimitado poderiam ser doadas a outros. Fato que ocorreu na sesmaria de Macacu  e 

                                                           
8
 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico, Lisboa, Difel 1989 

9
 ASSUNÇÃO, Paulo. Negócios jesuíticos: O cotidiano da administração dos bens divinos. SP:Editora 

da Universidade de São Paulo,2004. 
10

Livro IV Título 63 parágrafo 3 
11

 Livro IV Título 43 parágrafo 1 e 4 
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gerou conflito entre os herdeiros de Baltazar Fernandes e os padres da Companhia que 

haviam recebido estas terras de Miguel de Moura. 

           O secretário do Estado português Miguel de Moura, recebeu a sesmaria 

de Macacu em 29 de outubro de 1569
12

, não cumprindo o prazo da lei de sesmaria, 

passou por doação as terras para a Companhia de Jesus. Terras estas que também 

haviam sido doadas a Baltazar Fernandes, por quem também não foram aproveitadas 

devido às guerras com os nativos. Os herdeiros de Baltazar Fernandes se apossaram das 

terras e moveram questões contra o Colégio dos jesuítas na Capitania do Rio de Janeiro, 

ganhando em primeira instância
13

,mas perdendo em segunda e depois entraram num 

acordo com os padres passando a serem arrendatários de tais terras. Aforando seiscentas 

braças de terras ao longo do Rio e oitocentas para o sertão por um período de vinte anos 

e pagando aos padres da Companhia duas galinhas por ano. O acordo também previa 

aos herdeiros que estes poderiam arrendar novamente as terras por mais vinte anos ao 

fim do primeiro prazo. Mas que não eram obrigados a cumprir o tempo de 

arrendamento, podendo sair das terras livremente e isentos de tributos se considerassem 

necessário.
14

 

          O ritual de posse da Fazenda de Macacu ocorreu nos seguintes termos:   

                 “... Mestre Vasco, em prezença do dito 

Governador e vizo – Reitor,sahio na dita terra e o dito padre 

Gonçalo de Oliveira e Governador e outras pessoas e logo em 

prezemça de todos meteo na mão do dito padre Gonçalo de 

Oliveira em nome do dito colejo, como procurador dele terra e 

paos,pedras e ervas e ramos d’árvore silvestres e ágoa do dito 

rio e de todo conteúdo em dita doação lhe deu alli e ouve por 

dada a posse pessoal e autual e realmente pellos poderes que 

lhe pêra isso dá o dito Sor, o qual lhe dá do dito Rio de Macacu 

com as ditas três légoas de terra, légoa e meia em largo de cada 

banda e quatro em cumprimento pêra o sertão, com todas as 

ágoas que nas ditas terras se acharem dentro de sua 

demarcassão conforme a dita doação e com todas suas 

serventias e entradas e saídas, permças e logradouras de que 

avia por metido de posse d’oje pêra todo sempre, como dito hé. 

           A qual posse lhe assim deu inteiramente sem 

contradição de pessoas alguma e já alli contradissesse,e o dito 

Gonçalo de Oliveira aceitou em nome do colejo e se ouve 

investido e emcorporado realmente nela tomado com suas mãos 

das mãos do dito porteiro que ele lhe deu terra, paos, pedras, 

ramos, e lavando as mãos n’ágoa do rio e depois de a ter da 

mão do dito porteiro o dito Gonçalo de Oliveira andou 

passeando na dita terra e com suas mãos tomando em nome do 

dito colejo terra, paos ervas e ramos e quebrando –os e lavando 

                                                           
12

 SERRÃO, Joaquim. O Rio de Janeiro no século XVI, Lisboa, Edição da Comissão Nacional das 

Comemorações do IV Centenário do Rio de Janeiro, 1965. 
13

 Letra posterior: Sobre as terras de Macacu e Tembey que já estavam vendidas. In. Livro de 

Tombo do Colégio de Jesus do Rio de Janeiro. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v.82, 

RJ, 1962 
14

 Letra diferente: Arrendamento das terras do Tembey, no Macacu. In. Livro de Tombo do 

Colégio de Jesus do Rio de Janeiro. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v.82, RJ, 1962  
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as mãos na dita ágoa do dito rio e se ouve empossado e 

envestido realmente da dita posse d’oje para todo sempre...”
i15

  

              A realização do auto pelo jesuíta Gonçalo de Oliveira, então reitor do 

Colégio de São Sebastião do Rio de Janeiro, padre Brás Lourenço – vice reitor e o 

capitão da Capitania Cristovão de Barros, tinha um caráter social que favorecia aos 

jesuítas e desconsiderava os conflitos existentes no entorno, no que concerne aos 

herdeiros de Baltazar Fernandes .O caráter social ao qual me refiro, é o sentido social 

que o rito possui, através do seu simbolismo, que pode ser entendido como um princípio 

de definição da ordem social em conformidade com os interesses dos agentes sociais 

envolvidos. O simbolismo presente no auto de posse de terra legitima a posse das terras 

aos olhos do grupo interessado; os jesuítas e a Coroa portuguesa parceiros no 

empreendimento colonizador.   

                A relação de parceria entre a Coroa lusitana e a Companhia de Jesus, 

nasce no momento das descobertas de novas terras na África, Ásia e América pela 

expansão ultramarina. No período o Rei D.João III preocupado com o domínio nas 

terras do além – mar, a espiritualidade e como controle social, solicita a presença dos 

jesuítas em Portugal. Os padres da Companhia, por sua vez,imbuídos de fervor religioso 

une os seus projetos pela exaltação da fé aos projetos portugueses de colonização e 

exploração comercial, que identificou nos religiosos um suporte vital para a realização 

do projeto colonizador e expansionista da nação portuguesa
16

  

             O favorecimento dado aos jesuítas aponta entre outras coisas, para a 

clientela ou rede clientelares; lógica de relações pessoais de dependência a qual diz 

respeito entre os diversos tipos de troca que a relação supõe um quadro em que a 

proteção do senhor corresponde à fidelidade do cliente, onde os valores, as ações e 

serviços ou encargos envolvidos são determinados por esta relação
17

.Segundo Curto 

Ramada, a lógica de laços pessoais de dependência – tal como a lógica da 

mercantilização, inerente à compra e venda dos cargos – participa diretamente da 

construção do Estado. No período colonial a lógica vai ser presente na relação de 

parceria entre o Rei de Portugal e a Companhia de Jesus, no momento em que o Rei 

solicita a presença dos jesuítas em suas terras, torna-se um dos seus maiores benfeitores. 

Estabelecendo, deste  modo, a lógica de relação de dependência ,pois o apoio da Coroa 

aos jesuítas foi consubstanciado pelo suporte material e financeiro para as despesas dos 

religiosos em solos portugueses. 

                Assim, o privilégio concedido aos jesuítas durante a tomada de posse 

das terras de Macacu é possuidor desse aspecto de clientela, e afirma a relação de 

parceria entre a Companhia de Jesus e a Coroa portuguesa no empreendimento 

colonizador. Do mesmo modo, em que o auto de posse vem a ser, um elemento de 

ordem social que confere a dominação e a posse de tais terras, estruturando e 

estabelecendo, através da simbologia o seu sentido social que é tornar legitimo para os 

religiosos a posse das terras de Macacu.     

                                                           
15

 Livro do Tombo do Colégio de Jesus do Rio de Janeiro, Anais da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro,v.82,RJ,1962 
16

 ASSUNÇÃO, Paulo. ’A administração dos bens divinos’ In: Negócios jesuíticos: O Cotidiano da 

administração dos bens divinos. SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2004 p.103  
17

 CURTO, Diogo Ramada. “A Cultura Política” In. MATTOSO, José (org.).História de 

Portugal,v.3,Lisboa,Editorial Estampa 
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          Na fazenda de Macacu a auto de posse cumpre sua função de legitimar o 

domínio das terras pelos jesuítas em detrimento dos herdeiros de Baltazar Fernandes 

ainda que, como vimos, seja feita uma composição de interesses entre as partes, depois 

de consolidado oficialmente o sujeito da posse.  

“ Quando os dominados nas relações de forças 

simbólicas entram na luta em estado isolado, como é o caso nas 

interações da vida cotidiana, não tem outra escolha a não ser o 

da aceitação(resignada ou provocante, submissa ou revoltada)
18

                  

 

            Tendo em vista o acordo entre os jesuítas e a Coroa, os herdeiros de 

Baltazar Fernandes seriam estes que entraram na briga cotidiana isolados, não tendo 

outra  alternativa se não a aceitação de que haviam perdido as terras ,e após várias 

tentativas de reavê-las, acabam entrando num acordo com os jesuítas e se tornam 

arrendatários de partes das terras de Macacu.  

            O ritual de posse também é revelador da mentalidade do colonizador. 

Mostra um homem que acreditava existir uma realidade absoluta. A sagrada, que se 

manifestava na natureza. Resultando, na santificação do espaço e por meio deste se 

tornando real. O homem do século XVI vivenciava um período de continuidade e 

descontinuidades culturais, marcados pela construção de idéias aonde valores subjetivos 

vão se constituindo, dando lugar a uma concepção voltada para o racional. Na América 

portuguesa este modo de olhar o mundo é concebido no trato dos colonizadores com os 

seus objetos de interesses.   

            Isso significa dizer que os conquistadores davam sentidos aos seus 

gestos, construíam significados na prática social por meio de representação, como o 

auto de posse de terras, que vão de encontro aos interesses dos agentes sociais 

envolvidos – a Companhia de Jesus e a Coroa portuguesa. Para tal afirmação, faço uso 

da seguinte citação: 

    “o acto de magia propriamente social de diacresis que 

introduz por decreto uma descontinuidade decisória na 

continuidade natural não só entre as regiões do espaço mais 

também entre as idades. Regere fins – o acto consiste em traçar 

fronteiras separar o interior do exterior “
19

. 

 

Os interesses dos jesuítas e da Coroa portuguesa no período da colonização   

    “carrega[m]um afastamento do homus religiosus ,mas 

que vem autorizada e acompanhada pela religião. Se o processo 

de racionalização avança combinadamente com o de 

secularização, eles, no entanto, não se opõem a idéia de um 

                                                           
18

 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico, Lisboa,Difel 1989 p.113 
19

 Idem, p.113 
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Deus. Ao contrário ,é o divino e o sentimento religioso que 

muitas vezes endossa um aprofundamento da ruptura.
20

 

. 

            Deste modo, no início da modernidade, o domínio da região foi marcado 

pela complexa relação entre os poderes seculares e temporais. Tendo como instrumento 

de ação os colégios jesuíticos, aldeamentos e as fazendas nas capitanias, o que pode ser 

substantivado na capitania do Rio de Janeiro através de minha análise do “Estromento 

de posse da Fazenda de Macau 1573”. A atuação da Coroa nas terras brasílicas é laica, 

mas também religiosa. Pois o Rei é visto como um intermediário divino, ou seja, a 

vontade de Deus é revelada nas ações do Rei. Através dessa divindade que lhe é 

conferida, o Rei garantia seu poder e justificava o empreendimento colonizador pela 

conversão dos gentios. Ao justificar a colonização pela conversão dos nativos, os 

interesses da Coroa uniam - se aos propósitos jesuíticos de catequização dos índios e 

garantia do catolicismo – que vivia no período uma de suas maiores crises, ocasionada, 

entre outras coisas pela Reforma Luterana.  

           Assim concordo com Eunícia Fernandes
21

 quando diz que a expansão e a 

colonização fazem parte de escolhas bem terrenas. O que me leva a compreensão de que 

é o sentido religioso que possibilita o acordo entre a Coroa e a Companhia de Jesus. A 

religiosidade é a expressão da mentalidade do colonizador no trato com a região 

colonial. A região que, segundo Ilmar Mattos, não se distingue por suas características 

naturais, e sim por ser um espaço socialmente construído, ou seja; a construção da 

região colonial é realizada através das relações sociais e culturais. Onde o espaço só 

passar a existir através de posse, cujo rito é dotado de referencias cultural que legitima a 

ocupação e a dominação territorial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 FERNANDES, Eunícia B.Barcelos. Futuros Outros: homens e espaços: os aldeamentos jesuíticos e 

a colonização na América portuguesa. Tese defendida no programa de Pós – Graduação em História 

Social das idéias, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro 2001, p.65  
21

 Idem ,p.109 



15 
 

Fonte 

“Estromento de posse das terras de Macacu 1573”.In: Tombo das Escripturas das 

couzas que pertencem ao colégio de São Sebastião da Companhia de Jesus no Rio 

de Janeiro. Séculos XVI, XVII e XVIII(1568-1673) Manuscrito da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro (cópia) Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Rio 

de Janeiro: Biblioteca Nacional, v82,1962 
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