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Resumo: 

Coroa e Igreja associaram-se no projeto da colonização, conferindo às ordens 

religiosas papel essencial. O artigo aborda as complexas relações sociais e políticas 

dessas ordens entre si e com outros grupos sociais e políticos no Rio de Janeiro. Enfoca-

se especialmente a Companhia de Jesus que alcançou ali privilégios consideráveis em 

grande parte em razão das funções exercidas junto às populações indígenas. 

 

 

 

                                                 
*
 Aluna do 7° período da Graduação em História da PUC-Rio (2010.1) e bolsista PIBIC desde 



 Principais trechos do artigo: 

Página 116: “No Rio de Janeiro, as ordens religiosas, mais especificamente os jesuítas 

desempenharam um papel essencial na fundação e no desenvolvimento da capitania e na 

construção do Estado e da sociedade colonial na região” 

 

Página 120: “As missões e o estabelecimento das igrejas no Ultramar deviam ser 

financiados pela Coroa que, por intermédio da Ordem de Cristo, tinha, em Portugal, o 

privilégio de cobrar os dízimos eclesiásticos das possessões ultramarinas” 

 

Página 121: “As atividades missionárias, (...) caminhavam junto com a colonização e 

desenvolviam-se conforme as suas necessidades. (...) No entanto, o interesse da Coroa 

em atender prioritariamente às necessidades da expansão colonial em detrimento da 

prática missionária enfraquece a idéia de vínculo estreito entre ambas”. 

 

Página 122: “Parece lícito supor que o principal objetivo da Companhia era religioso e se 

adquiriu força política e econômica no decorrer de três séculos da colonização; isso se 

deu de forma concomitante ao esforço ideológico da catequese e ao cumprimento de 

funções sociais básicas para a Coroa”. 

 

Página 124: “A ordem de São Bento voltou-se prioritariamente para atividades 

contemplativas e para a assistência aos moradores, tendo sido bastante beneficiada por 

autoridades locais” 

 

Página 126: “Os clérigos de São Francisco, que tanto se destacaram em atividades 

missionárias em outras regiões da colônia, talvez tenham restringido esta sua vocação 

missionária no Rio de Janeiro pela ampla atuação da Companhia de Jesus” 

 

Página 127: “A ordem dos carmelitas não se destacou na ação missionária no Rio de 

Janeiro, tendo se dedicado aos moradores da cidade” 

 

Página 128: “Eram eles [os jesuítas] os agentes indispensáveis não só para estabelecer 

as aldeias coloniais, como para mantê-las em funcionamento” 
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Página 129: “O poderio e os privilégios da Companhia desenvolviam-se junto com suas 

atividades, cresciam na medida de sua eficiência e dependiam, em grande parte, dos 

índios” 

 

Página 129: “Índios, colonos, missionários, autoridades locais e metropolitanas 

enfrentavam-se na legislação e na prática pela realização de suas expectativas quanto às 

aldeias, realização essa que dependia de um jogo de forças interativo no qual todos 

participavam” 

 

Página 133: “No Rio de Janeiro, os serviços essenciais ao Rei eram feitos, 

predominantemente, pelos índios aldeados dirigidos por missionários, razão pela qual, 

conforme tudo sugere, estes foram ali tão valorizados” 

 

Página 136: “Sem entrar em detalhes sobre o processo de expulsão dos jesuítas no Rio 

de Janeiro, importa constatar que o episódio revela o indiscutível poder da Coroa sobre 

todos os religiosos, por mais poderosos que pudessem eles parecer” 

 

Página 136: “As ordens religiosas tiveram importante papel no projeto colonial e para 

exercê-lo receberam dos reis incentivos e privilégios que, como visto, se esforçam por 

ampliar” 


