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Localização da obra e do autor:  

   Inês Aguiar de Freitas é bacharel licenciada em Geografia pela PUC – Rio. É em 

Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade de Paris – 

Soborne. Doutorou-se em Geografia em 1996 pela Universidade de Paris. Atualmente 

é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência 

em História do pensamento geográfico, atuando com os temas história ambiental, 

natureza, meio ambiente, paisagem e memória. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4727354Y2 

Argumento da autora: 

   O principal objetivo da autora em sua dissertação é mostrar que os jesuítas que 

estiveram no Brasil, durante os séculos XVI, XVII e XVIII produziram obras de 

importantes conteúdos geográficos que não podem continuar desconhecidas pelos 

geógrafos brasileiros, pois constituem fontes importantes para o estudo da Geografia 

do Brasil. A autora aponta os jesuítas como os primeiros geógrafos brasileiros. 

Resumo de conteúdo: 

1° capítulo: “A Companhia de Jesus no Brasil” 

P. 42 – “Entender a catequese e o aldeamento dos índios, a colonização e a política 

territorial jesuítica torna-se indispensável para a futura compreensão do conteúdo, 

grandeza e importância das obras que os „jesuítas – geógrafos‟ produziram, tratando 

desta parte do Novo Mundo. Sua obra „geográfica‟ esteve como não poderia ser 

diferente, articulada a uma prática territorial e missionária concreta.” 

p. 44 – “A história da Companhia de Jesus no Brasil tem início em 1549, com a 

chegada de um jovem padre de 32 anos, Manuel da Nóbrega, que aqui veio fundar a 

Província do Brasil. Nóbrega trouxe consigo cinco outros companheiros da Ordem dos 

Jesuítas: padres Leonardo Nunes, Antonio Pires, João de Azpilcuera Navarro e os 

irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jacome, que, mais tarde também Se ordenaram. A 

armada que trouxe os primeiros jesuítas saiu de Belém, em Lisboa, no dia 1° de 
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fevereiro de 1549 e chegou à Bahia oito semanas depois, 29 de março. Era uma das 

maiores armadas que, até então, haviam se dirigido ao Brasil. Constava de três naus – 

Conceição, Salvador e Ajuda -, duas caravelas – Leoa e Rainha – e um bergantim – 

São Roque (ou Santiago).Fala –se também, que outras duas naus, comerciais, teriam 

acompanhado a frota. A nau capitania – Conceição – tinha por comandante o próprio 

Governador Geral, Tomé de Souza. A armada trazia, além do Governador, altos 

funcionários, colonos, soldados e 400 degredados, contando mais de mil homens”. 

p. 45 (..) “no dia 31 de março, dois dias depois da chegada, Manuel da Nóbrega 

celebrou a primeira missa dos jesuítas no Brasil. Assistida pelo governador e por todo 

o arraial, nela os padres renovaram seus votos e „preparam –se para a grande 

empresa de conquistar o Brasil para Cristo e para a civilização‟ (...) “ edificaram uma 

igreja de taipa, coberta de palha, perto dos antigos Paços da Câmara. Esta igreja foi 

construída pelas suas próprias mãos, assim como as de todos os moradores. Até 

mesmo o governador Tomé de Souza trabalhou, não só na construção da igreja, como 

nas demais casas de muros da cidade. A nova igreja fundada pelos padres chamou-se 

Nossa Senhora da Ajuda”.   

p. 47 – “Corria o ano de 1550. Enquanto ocupavam a primitiva igreja da Ajuda, os 

padres já moravam, com a permissão do Governador Geral, fora dos muros da cidade, 

numa colina que chamaram de Monte Calvário e era uma grande aldeia de índios. 

Após alguns ataques de índios, o Monte provou ser pouco seguro e o governador fez 

com que os padres se mudassem para outro local, onde haviam de exercer seu 

apostolado por mais de dois séculos. Esse marco fundador do trabalho da Companhia 

de Jesus no Brasil merece, aqui, uma atenção especial. O colégio dos Meninos de 

Jesus – a finalidade da vinda dos jesuítas para o Brasil foi a catequese. Torna – la 

possível implicava também em pensar seu futuro, ou seja, devia ter – se em mente, 

não apenas sua eficácia naquele momento. Mas também sua continuidade. Os 

jesuítas sabiam da importância de catequizar e formar crianças. Além da obtenção de 

resultados mais fácies e seguros, as crianças sempre agem como um importante elo 

de transmissão e comunicação com os adultos que com elas convivem, funcionando 

como evangelizadores indiretos, despertando nos mais velhos, ao menos, boa dose de 

simpatia para com os jesuítas.” 

p.49 “ Assim, foi com muito otimismo e esperança que Nóbrega idealizou o colégio da 

Bahia. Otimismo e esperança logo abrandados pelas serias dificuldades financeiras 

que, antes de inviabilizar qualquer projeto, quase impedia a sobrevivência dos 
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primeiros companheiros de Loyola que para cá vieram. Situação que só fez piorar, 

com a chegada, em meados de 1550, da segunda leva de jesuítas ( mais quatro 

padres), acompanhados de sete meninos órfãos. 

    Faltavam trabalhadores, escravos e terras para criar a base de autossustento da 

Companhia na colônia. Nóbrega acabou recorrendo ao Governador Geral que, no dia 

21 de outubro daquele ano, acabou dando- lhe a primeira sesmaria que a Companhia 

viria a possuir no Brasil. Chamava - se „agua dos meninos‟, por ter sido doada para o 

sustento  deles. 

1.2 – Catequese, aldeamento e colonização.        

p. 52 – “A expansão ocidental possuía duplo caráter: de um lado, havia a perspectiva 

do lucro, do ouro, da prata, da incorporação de novas terras; de outro, tinha –se a 

missão da Conquista espiritual, da expansão do catolicismo, da salvação das almas.” 

“os portugueses, assim como os espanhóis, se imbuíram com inteira convicção de um 

papel missionário na história. Para estas duas nações, a fé não se apresentou, em 

nenhum momento, apartada da empresa ultramarina. Propagava-se a fé, ao mesmo 

tempo colonizava - se. Nas caravelas, navegavam juntos missionários, soldados, 

comerciantes, com a intenção de conquistar terras e almas.”   

p. 54 “ A Companhia de Jesus assumia, também no Novo Mundo, sua missão maior, 

explicitada no texto da Formula do Instituto – “Propagar a fé, pela pública pregação e 

ministério da palavra de Deus...” enquanto Portugal fazia da catequese a base da 

colonização do Brasil. Explica –se, então, porque os padres jesuítas se ocupariam 

especialmente dos índios. Sua missão era multiplicação de cristãos. Para os brancos 

já cristãos que moravam na colônia, havia o regime metropolitano, os párocos. 

Diferentes dos índios, que eram pagãos e necessitavam de um longo trabalho, que se 

começasse de raiz, exigindo também proteção e defesa – que se concretizaria por 

exemplo, no aldeamento e na luta por sua liberdade.” 

p.56 “No que concerne a questão dos costumes, o apostolado jesuíta teve que ser 

quase individual, de índio para índio. Era árdua e cercada de grande dificuldade a 

tarefa de destruir as estruturas sociais( e mesmo mentais, individuais) que moldavam 

a ação dos índios, determinando hábitos inteiramente condenáveis do ponto de vista 

cristão, tais como: a antropofagia, a poligamia e outros „vícios carnais‟, a gula, as 

bebedeiras e mesmo seu nomadismo intermitente.”     
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“(...) das questões de „natureza moral‟ ou dos costumes, uma das mais graves que se 

colocava aos jesuítas era a da antropofagia (...) a luta contra a antropofagia só teve 

inicio com a chegada dos jesuítas. Antes, os colonos chegavam mesmo a negociar 

com os índios a carne de seus inimigos, em troca de favores comerciais.” 

p.57 – 58 “Tão firme foi a atitude dos jesuítas em relação a esta questão, que passou 

a fazer parte dos trabalhos da catequese a busca e o enterro cristão de restos mortais, 

muitas vezes guardados aos pedaços pelos índios.(...) era um trabalho árduo, cuja 

única vitória residia em vencer pela insistência, pois a influencia dos jesuítas não ia 

muito além de suas residências e colégios, onde contavam com o amparo das 

autoridades coloniais. No interior, mais difícil era destruir tal costume.” 

p.60 “Grande parte da opinião herdada de cronistas da época poderia nos levar a 

errônea conclusão de que os índios não possuíam religião alguma. A comparação com 

outras religiões da Índia e do Japão levava a criação de interferências que partiam de 

elementos forçosamente comuns a ambas as crenças. Felizmente, cronistas como 

Fernão de Cardim deixaram relatos que permitem estabelecer que os índios brasileiros 

possuíam religião sim.(...) sua principal base religiosa estava relacionada as 

manifestações da natureza, em especial ao temor dos trovões; sua ideia de Deus era 

vaga e parecia estar ligada a um ente supremo – TUPÃ – responsável pelos trovões e 

relâmpagos e que também lhes havia dado as enxadas e mantimentos; acreditavam 

na sobrevivência (não, talvez, na imortalidade) da alma.” 

p. 67 -  “ Por que se fundavam aldeias de índios, tal aldeamento tinha por objetivo 

facilitar e garantir maior eficácia a catequese, pondo fim ao nomadismo e reunindo 

índios ( de diferentes tribos) em algum ponto fixo, o nomadismo era um fator destrutivo 

do trabalho jesuíta. Para que fossem alcançados os objetivos doutrinários dos jesuítas 

era indispensável a organização das aldeias, quer dizer, a fixação da população, com 

regime, defesa e autoridade próprias. As aldeias viriam, além do mais, destruir os 

diferentes sistemas sociais e econômicos que regiam aqueles grupos indígenas ali 

reunidos” 

p.68 “As primeiras tentativas de aldeamentos datam de 1550, quando os padres 

contaram com a pessoa do Caramuru ( Diogo Álvares), como governador de uma 

dessas aldeias.” 

p. 69  “Os aldeamentos possuíam uma legislação especial, que regularizava os bens 

dos índios, a sua separação de portugueses e mamelucos, o comércio entre uns e 
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outros, o regime de trabalho e a hierarquia administrativa. Esse regulamento, apesar 

de baseado na estrutura jurídica das instituições municipais portuguesas, apresentava 

já, algumas diferenças e adaptações, exigidas pelas condições territoriais, assim como 

pela realidade sócio – econômica da colônia.” 

p.71 “Os jesuítas exerciam nas aldeias o governo temporal. Levado pela influencia de 

Nobrega, Mem de Sá deu as aldeias jesuítas, regalias quase  municipais, inspirado no 

mesmo sistema politico que organizava as aldeias portuguesas. Foi instituída a figura 

do meirinho – o funcionário civil que, comandava as aldeias, estando porém 

subordinado aos padres. Os índios os respeitavam muito, pois viam detrás deles a 

autoridade dos padres. Isso deu origem ao governo temporal, ainda que indireto, dos 

jesuítas.”  

P 79 - 80 “Os jesuítas foram agentes importantes nesse processo de colonização. 

„Colonizar‟ não deve ser entendido aqui como um processo de descoberta e 

conhecimento de novos territórios, ou, se preferirmos, apenas como o processo 

através do qual levou-se a religião cristã a povos „primitivos‟. O ato de colonizar, na 

verdade, deve ser entendido como um maciço transplante do projeto cultural europeu, 

ou ibérico, para a América que se deu principalmente ao longo dos séculos XVI, XVII e 

XVIII. Um processo que envolvia ideias, símbolos e um conjunto de elementos 

materiais. O próprio papel apostólico, assumido pelos jesuítas, fazia destes, agentes 

do processo colonizador português.” 

1.3 O devassamento do território pelos padres da Companhia. 

p. 83. “Simultaneamente ao seu papel de catequistas e colonizadores, 

desempenhavam os jesuítas o papel de descobridores ou devassadores do território 

brasileiro – e aqui reside uma das raízes motivadores deste trabalho”.   

“O atual estado da Bahia foi o primeiro ponto das terras brasileiras visitadas pelos 

jesuítas e foi aí que começaram eles a trabalhar para o conhecimento do restante do 

território. (...) Nóbrega ao chegar na Bahia com o governador geral Tomé de Souza, 

estabeleceram –se inicialmente em Vila Velha. Um mês depois passaram para meia 

légua mais adiante, aonde foi fundada a cidade de Salvador e onde erigiram a igreja 

de Nossa Senhora da Ajuda. Logo após, resolveram mudar –se para um sítio um 

pouco mais alto, chamado de Monte Calvário, que era o ponto de reunião dos índios 

de todas as aldeias da capitania, sendo julgado pelos padres como um local digno de 

servir de inicio a obra de catequese.” 
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p.87 “também foram os jesuítas colaboradores decisivos para a fundação da cidade do 

Rio de Janeiro, graças a sua influencia sobre os índios, permitindo que estes 

ajudassem Estácio de Sá a vencer franceses e a lançar o marco inicial da cidade, 

próximo ao morro Cara de Cão. Além disso, não podemos esquecer a presença 

jesuítica na fundação de Vilas (hoje cidades) como Angra dos Reis, São Fidélis e 

Mangaratiba, entre outras cidades fluminenses.” 

p.89 “Contribuindo, como vimos com alguns exemplos expostos acima, para o 

devassamento do território nacional, a Companhia de Jesus teve um importante papel 

para a garantia de posse das terras americanas para a Coroa portuguesa. O principio 

do „uti possidetis‟, famoso na história territorial brasileira por legalizar litígios de 

fronteira, pode ser aplicado deste o século XVIII, pelos portugueses, devido, em 

grande parte, a ação jesuítica de devassamento do território e aldeamento indígena. 

(...) ao longo da breve exposição que fizemos de alguns fatos que revelam o trabalho 

dos jesuítas como expedicionários. Muitos outros padres ainda não citados realizaram 

trabalhos geográficos resultantes diretos da prática expedicionária – reconhecedora do 

território. Tal é o caso do padre Luiz de Albuquerque, que percorreu a costa de Santa 

Catarina até Laguna, em 1720, fazendo o primeiro mapa da “costa que corre da Ilha 

de Santa Catarina até a boca do Rio da Prata”. O padre Luiz de Albuquerque defendia 

também os direitos de Portugal às terras do sul, mas embora fosse reputado como 

bom topografo e cartógrafo, não o era de profissão. Assim, em 1730, convidados pelo 

governador da capitania, foram a colônia do sacramento os dois padres matemáticos, 

Diogo Soares e Domingos Capassi, vindos ao Brasil com o cargo de geógrafos régios. 

2º capitulo “A Geografia dos jesuítas no Brasil” 

2.1 A tradição do saber geográfico entre os jesuítas 

p.97. “na maioria das versões historiográficas das últimas décadas, a geografia 

aparece como uma disciplina relativamente jovem, cujas origens modernas se situam 

em meados do século XIX.” 

p.98. “a geografia como campo do conhecimento cientifico nasceu muito antes da 

criação da Companhia de Jesus (1534), fazendo parte da formação dos jesuítas e de 

seu trabalho ao redor do mundo. Daí o titulo deste sub – capítulo.” 

p.99. “A geografia, em sua vertente descritiva, participou das explorações, navegações 

e viagens que iam mudando, progressivamente, a configuração do mundo. As várias 
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etapas do descobrimento da terra conduziam a uma ampliação do mundo conhecido 

pelos europeus, ao mesmo tempo em que estas etapas constituíram sempre um 

critério de periodização que permitiu marcar os progressos científicos de geografia, 

pois cada novo passo na ampliação do mundo conhecido era um desafio para as 

crenças geográficas estabelecidas e um estimulo para a imaginação cientifica. (...) A 

descoberta do Novo Mundo traz aos olhos dos europeus um mundo novo inexplorado 

donde chegavam  noticias de ilhas, terras, mares, povos, enfim, uma massa de 

informações que desafiavam as crenças estabelecidas, que dificilmente se integrariam 

às concepções geográficas tradicionais ligadas a física aristotélica e à geografia 

ptolomaica.” 

p.100. “Uma descoberta como a da América se reveste de tal importância que poderia 

nos levar a pensar, como os historiadores da Ciência, que, o século XIX, não foi o 

marco inicial de uma geografia verdadeiramente cientifica. (...) Segundo Humbold, 

entre as importantes questões trazidas pelo descobrimento do Novo Mundo, havia 

algumas que iam além do campo da história e da antropologia. Para ele, as terras 

americanas constituem uma nova e privilegiada plataforma de observação, que 

permitia registrar novos fenômenos e avançar na explicação de alguns processos 

geográficos.” 

p.101.”Não é a toa que Humbold considera os verdadeiros protagonistas da 

observação científica do território do Novo Mundo, os viajantes. È a eles que o autor 

atribui a descrição exata do meio físico, da fauna e da flora, e a observação detalhada 

das variações geográficas (clima, solo, geobotânica, etc ) que levaram aos primeiros 

estudos comparativos de geografia e de história natural, destacando o trabalho do 

jesuíta espanhol José de Acosta. Concordando com Humboldt, podemos reconhecer 

os jesuítas como importantes geógrafos nas terras, não só do Novo continente, como 

também no Oriente e em todos os lugares onde estiveram. O que nos autoriza 

também a dizer que os companheiros de Ignácio auxiliaram os viajantes do 

Renascimento, como aqueles dos séculos seguintes, na difícil tarefa de completar a 

imagem da Terra, abrindo espaço para uma nova geografia.” 

p.102. “Por intervenção de Tiago Gouveia, seu principal em Santa Bárbara, o rei de 

Portugal, João III decidiu dar a Companhia de Jesus a missão do apostolado nas 

índias orientais. Com a autorização do papa, Francisco Xavier partiu. A caravela que o 

levou as índias, abria uma grande epopéia missionária, e, sem dúvida, um gigantesco 

e lucrativo avanço para o conhecimento geográfico. As missões seriam uma fonte de 
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informação geográfica incomparável nas mãos dos jesuítas, em todos os lugares do 

mundo o impulso missionário levava – os a um grande interesse pelos mapas e cartas 

geográficas. (...) o cuidado e interesse que os jesuítas tinham por essas cartas que, 

em profusão, ornavam as paredes de seus colégios e salas de aula. Para eles, elas 

falavam por si, mostrando todo mundo a evangelizar. Mas, ao mesmo tempo em que 

essas cartas faziam brotar interesse pela geografia. Era preciso que estudassem 

geografia para se lançarem com segurança na grande empresa das missões. Uma 

exigência tal da ordem levava – os também a dar grande importância ao estudo da 

matemática e, assim, a geografia matemática – o estudo da esfera, da cosmografia e 

da astronomia – era um dos aspectos que mais lhes importava.” 

p.104. “As cartas que Xavier endereçava ao geral não faziam que reforçar a 

importância dessa sólida e múltipla formação dos padres. Na carta que enviou de 

Singapura, em 1552, por exemplo, ao reitor de Goa (...) falava da experiência própria, 

lembrando – se da quantidade de vezes que teve que se utilizar de seus 

conhecimentos  obtidos na Universidade para responder a seus interlocutores. Ele 

sabia também do prestígio que um apostolo pode tirar desses conhecimentos, através 

de ensinamentos que acabavam por atrair os infleis à fé católica, uma vez que 

passavam a confiar naqueles „grandes sábios‟” 

A utilidade apostólica dos conhecimentos científicos ficava provada até mesmo no dia 

a dia das missões. Inúmeras vezes os padres se impunham, ganhando respeito, 

através de seus conhecimentos. (...) como é o caso do padre Ricci que, enviado a 

China, em 1584, em razão de sua aplicação científica, logo se impôs através de uma 

magistral aula de geografia. Nesta, Ricci colocou a China no centro do mundo. Sem 

faltar com a verdade e, sabendo ser a terra um globo, Ricci construiu um mapa mundi 

utilizando outra projeção. Este truque geográfico, bastante inteligente, predispôs os 

chineses a encararem bem os missionários.” 

p.106. “Os jesuítas, ao cultivarem a geografia, não pensavam somente nas missões, 

mas também nas demoradas e necessárias travessias (marítimas, especialmente). 

Acompanhavam assim, o movimento dos cartógrafos do século XVI que aproximavam 

a geografia daqueles que se interessavam pelos mares. (...) durante as travessias, os 

jesuítas, aproveitando-se de sua cultura cientifica, punham – se a observar o 

movimento e o curso dos astros. Tal procedimento permitia-lhes redigir notas 

geográficas e iniciarem-se nas práticas de navegação, o que poderia ser útil no futuro, 

pois poderiam salvar expedições (...) as possibilidades de fazer uso de seus 
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conhecimentos de geografia física e de matemática, nas missões ou nas travessias 

marítimas, contribuíram de maneira indiscutível para que os jesuítas se interessassem 

por esta ciência, conduzindo – os a organização de seu ensino regular. As missões 

levaram, assim, seus serviços a geografia, fazendo dela uma importante e inesgotável 

fonte de saber e informação,” 

p. 107. “conforme a recém-fundada ordem se espalhava por todos os cantos do 

mundo, era preciso que os superiores, principalmente o geral, fossem informados com 

precisão das condições geográficas sob as quais seus subordinados exerciam suas 

atividades. (...) em 1553, por exemplo, Ignácio escreve a Nóbrega exigindo maiores 

detalhes e exatidão em suas descrições do território brasileiro. Nóbrega deveria falar, 

com grande detalhe da região, do clima, das latitudes, dos hábitos dos índios, de suas 

vestimentas, habitações, etc.(...) Milhares de relatórios, cartas e documentos foram, 

assim, produzidos na Ásia, no Oriente, na África, nas Américas, nas diversas regiões 

onde trabalharam os discípulos de Loyola.” 

p.110. “Depois de tomarem conhecimento do meio geográfico, era bastante comum os 

missionários assinalarem os pontos estratégicos que lhes parecessem importantes, 

para serem efetivamente ocupados. Após fornecidas tais informações, criavam –se 

geralmente fortes, fortalezas, vilas ou mesmo cidades, demonstrando uma prática 

territorial e uma política de colonização/ocupação surpreendentes em sua 

modernidade. 

(...) Em primeiro lugar, o desejo de informar o geral, assim como sua demanda de 

dados, orientou os jesuítas em direção a uma geografia Humana. (...) esta 

preocupação com os grupos humanos conferiu aos jesuítas outra característica, ainda 

mais importante, na elaboração de sua geografia; a eles importava mais o que era 

típico, comum, do que o que era raro, incomum, excepcional. Somente a partir de 

dados médios de comportamento comuns a uma determinada cultura humana 

poderiam os superiores dar diretrizes a ação missionária. As exceções deveriam ser 

trabalhadas paralelamente.     

A difusão das informações missionárias 

p.111. “Um dos principais problemas da troca de informações era o então difícil 

contato com as missões. (...) ao mesmo tempo, os meios de transporte de que se 

dispunha eram tão precários e pouco seguros que levavam, muitas vezes, ao extravio 

da correspondência. Para se ter uma ideia, eram precisos dois anos e alguns meses 
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para uma carta ir de Roma a Macau. As vezes até mesmo três anos se faziam 

necessários. Assim, a resposta do geral poderia levar de cinco a seis anos para 

chegar até o subordinado. (...) as necessidades do governo da Companhia levou – os 

a realização de explorações que muito auxiliaram o desenvolvimento da geografia. 

Assim viagens de conhecimentos eram empreendidas ou mandadas por membros da 

Companhia, a fim de descobrirem caminhos mais curtos ou com obstáculos mais 

fáceis de serem vencidos.” 

p.113. “A leitura de tais relatos e de toda essa correspondência começou a despertar 

na Europa. Primeiramente entre os padres somente. Em seguida, as cópias das 

passagens comunicáveis de tais cartas passaram a circular nos colégios jesuítas de 

toda a Europa. Eram elas esperadas com ansiedade, devido aos atrasos do correio. 

Tais cartas eram lidas nos refeitórios e faziam todos os padres sonharem 

maravilhados com notícias tão vivas de todos os recantos do globo. (...) Ignácio, 

influenciado pela crescente penetração da imprensa na vida intelectual européia, logo 

percebeu a importância que uma tal difusão poderia render em defesa da ideia 

missionária, uma verdadeira propaganda de tal instituição. Tiveram lugar, então, as 

primeiras edições das cartas jesuíticas. Tratavam –se  das cartas da Índia e toda a 

Europa passou a conhece –las. Eram dadas, vendidas, emprestadas, enfim, 

passavam de mão em mão, eram motivo de conversação, faziam nascer vocações, 

avivavam o entusiasmo cristão pelo apostolado ultramarino, consolavam as almas 

inquietas pelos avanços do protestantismo e, principalmente, proporcionava prazer e 

diversão aqueles que as lias. Eram cartas curiosas, plenas de novidades e ricas em 

ensinamentos geográficos. Esta difusão das cartas levou a uma nova prática na 

correspondência jesuítica: devia – se, agora, escrever uma carta particular, 

confidencial, ao destinatário e uma outra carta „publica‟ que pudesse ser divulgada a 

todos os novos leitores.” 

Alguns comentários sobre as cartas e relatos do Brasil 

p.115. “A primeira manifestação escrita de jesuítas do Brasil, não por acaso, é do 

gênero de epistolografia, e o primeiro nome é Nóbrega (...) suas cartas se revestem, 

em geral, de uma forma descritiva, como a Informação das Terras do Brasil. Junto de 

Nóbrega, outros jesuítas escreveram cartas, ainda no século XVI. As de Anchieta, por 

exemplo, são igualmente celebres. Algumas delas constituem os primeiros tratados 

sobre a „História Natural‟ do Brasil. Encontram – se em seus escritos as primeiras 
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noções sobre a fauna, flora, botânica e ictiologia brasileira, com inúmeros elementos 

etnológicos, etc.” 

p.117.  “Algumas regras regiam a correspondência. Era preciso, por exemplo, tomar 

algumas precauções. Os padres não deveriam escrever diretamente ao Rei, fosse 

para pedir terras, fosse para tratar de negócios de Estado, sem comunicar antes ao 

provincial. Tais cartas a reis ou pessoais de importância deviam ter primeiro a censura 

de Roma, para se evitarem excessos ou mesmo a falta de atenção de tais 

autoridades. As cartas não deveriam tratar de assuntos seculares delicados ou que 

fossem alvo de alguma reclamação.” 

p.118. “Muitas cartas, infelizmente, perderam-se. Referencias acerca da perda de 

correspondência aparecem nos relatos envolvendo piratas, descuidos, naufrágios. Em 

novembro de 1556, iam de Lisboa para Roma importante cartas e relações do Brasil. 

O navio afundou, porém, foi salva a caixa que as levava. No entanto, a água as tornou 

ilegíveis. Mais tarde o visitador padre Gouveia obrigou que passassem a se fazer 

cópias da correspondência, possibilitando a criação de segundas vias, quando 

necessário.”  

2.2.1. Algumas considerações a respeito da elaboração do quadro bibliográfico 

Nessa parte do segundo capitulo a autora realizou um quadro bibliográfico acerca das 

obras jesuíticas que considera importante para o estudo sobre a história da geografia 

brasileira. Entre as obras citadas pela autora, selecionarei algumas e mencionarei  

abaixo, após a citação. 

p. 122. “Ainda se faz necessário lembrar que trataremos da obra dos jesuítas da 

Província do Brasil, fundada por Manoel da Nóbrega, e da Missão e depois Vice – 

província do Maranhão e Pará, fundada por Luiz Figueira, pertencentes a Assistência 

de Portugal na América.(...) entre as fontes primárias do trabalho (...) encontram –se 

as importantes e muito completas „bibliografias jesuíticas‟. Estas obras, normalmente 

de autoria de outros jesuíticas que viveram mais recentemente (século XVIII em 

diante) apresentam em geral, listas muito completas onde constam os nomes de todos 

os jesuítas que viveram e trabalharam na região.” 

Segundo a autora as obras „geográficas‟ são aquelas que davam noticias das terras 

descobertas do ponto de vista da geografia e de seus objetos ou questões. 
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Jesuíta: ALBUQUERQUE, Luiz de. Foi administrador e topografo, nasceu em 

Pernambuco em 1683. Entrou para a Companhia em 1699, viveu de 1683 – 1760 

atuou em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e região sul, suas principais obras 

possui os seguintes temas topografia, mapas, demarcação de terras e limites. São 

elas:1º A. mapa da Costa que corre da ilha de Santa Catarina até a boca do Rio da 

Prata. 

2º B. requerimento do pe. Luiz de Albuquerque. Procurador das Missões e índios da 

Aldeia de São Lourenço da Capitania do Rio de Janeiro, em que pede demarcação 

das terras pertencentes aos índios da mesma aldeia (1730) (A.H. Col... Rio de Janeiro, 

6631), Port. 

Jesuíta: AZPILCUETA NAVARRO, João de. Foi missionário sertanista, nasceu em 

Navarra na Espanha, entrou para a Companhia em 1545, viveu no Brasil no período 

de 1549 – 1557 atuou principalmente em Minas Gerais e na Bahia. O tema de sua 

obra é o território. Entre suas obras destaco:  

1º Extracto de uma carta aos irmãos de Coimbra, da Índia do Brasil, a 28 de março de 

1550. Datada da Bahia de Todos os Santos. In. ”cartas avulsas” 

2º Carta aos irmãos de Coimbra, da cidade do Salvador, do ano de 1551. Cópia de 

unas cartas enviadas del Brasil por el pe. Nóbrega y outros padres... tresladadas de 

português em castellano. Recebidas el ano de 1551. In. “cartas avulsas”, 69 – 73 

Jesuíta: CAPASSI, Domingos. Foi astrônomo e cartografo, nasceu em Nápoles na 

Itália, entrou para a Companhia de Jesus em 1710,viveu no Brasil de 1729 – 1736, 

atuou no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Entre as suas obras destaco: 

1º Tabuada das latitudes feitas pelos padres matemáticos Diogo Soares e Domingos 

Capassi, com a distinção das comarcas do Brasil e terras respectivas. Na ver. Do Inst. 

Hist. E Geog. Bras.XLV (1882) 125ss 

2º A mapa topográfico do Porto do Rio de Janeiro, feito por Domingos Capassi da 

Compahia de Iezo no anno de 1730. Cópia de 1776.Aquarela (Instituto Histórico do 

Rio de Janeiro)    

        Nas páginas 151 e 152 a autora chama atenção para a obra do padre Antônio 

Vieira – que nasceu em Lisboa ( Portugal), entrou para a Companhia em 1623, viveu 

no Brasil no período de 1615 – 1697 atuou no Norte e Nordeste e sua obra possui 
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vários temas, segundo a autora “a dimensão e abrangência dessa dissertação tornam 

impossível conhecermos a obra de Antônio Vieira com a profundidade necessária para 

descobrir quantos e quais de seus textos possuíram algum interesse para a geografia. 

Alguns dados, no entanto, tornam – se necessários. Segundo informa Serafim Leite a 

obra de Vieira é composta por de 1103 itens que incluem cartas, sermões, obras 

várias e traduções. Deste local, 66 ainda se encontram inéditos. Observando apenas 

alguns títulos de todas as obras do padre, concluímos que, dificilmente, 

encontraremos algum interesse geográfico nas obras que Leite classificou como 

“sermões”, “outros papeis”, ou mesmo “traduções”. Assim, resta – nos acreditar que 

suas “cartas”, “obras várias” e “inéditos” constituiria nosso universo de interesse. Pois 

bem, cabe – nos informar que , além dos inéditos, suas “obras várias” contam com 20 

itens, enquanto suas “cartas” são 743. Estas últimas encontram –se reunidas em 

coletâneas, tais como: “cartas de Vieira, vols. I, II e III, “cartas inéditas”, “novas cartas 

jesuíticas” e mais cerca de 20 coleções, nem sempre publicadas. Vale ainda registrar 

que a única obra de Vieira que possui um titulo nitidamente geográfico é o seu “mapa 

geográfico do Maranhão, Pará e Amazonas”. 

     A autora elabora também um quadro no qual coloca o número de obras geográficas 

escritas pelos jesuítas do Brasil, por período. E observa que: 

p.154. “(...) o número de cartas geográficas e mapas produzidos no século XVIII. Das 

36 obras desse tipo, 26 são de responsabilidades do P. Diogo Soares, que realizou 

importante mapeamento das regiões Sul e Sudeste do Brasil.”   

 3º capitulo: “Para pensar um Novo Mundo” 

p. 159. “os objetivos deste trabalho tornam desnecessária e mesmo impossível a 

leitura de cada uma das obras jesuíticas (...) por outro lado, como os padres pensaram 

a  natureza brasileira? Que elementos de sua formação intelectual e de sua cultura, 

próprias da civilização cristã ocidental, influenciaram, ou mesmo determinaram sua 

visão do Novo Mundo? Apoiados em que conjunto de ideias foram dados testemunhos 

das novas terras?” 

3.1 – Descobrir, Relatar, Compreender... 

p.161. “(...) a leitura que se realizou de algumas das obras presentes no quadro 

bibliográfico nos permite, logo a principio, concluir por uma evolução (no sentido da 

mudança) bastante perceptível no contexto da literatura geográfica jesuítica, ao longo 
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dos séculos XVI, XVII e XVIII, ao tratar a natureza brasileira. (...) conhecendo 

diferentes fases. 

Idem. “Seguindo as ideias de Eliot, podem ser reconhecidas quatro fases: (1) etapa da 

observação (que incluía tentar identificar e comparar aquilo que se descobria, (2) uma 

segunda etapa seria a da descrição, que detalhava o desconhecido de tal forma que 

pudesse ser captado por aqueles que não o tivessem visto, (3) a terceira etapa era a 

divulgação de novas informações, novas imagens e novas ideias, de tal maneira que 

começasse a fazer parte da bagagem mental comum a civilização européia, (4) a 

quarta fase, seria a da compreensão do inesperado e do desconhecido, que passava a 

ser contemplados como fenômeno existentes por direito próprio, ao mesmo tempo em 

que se estendiam as fronteiras do pensamento tradicional, com o objetivo de incluir 

nelas os novos objetos e fenômenos.” 

p.162. “O século XVI seria a fase do primeiro “contato”. Neste período, destacam - se, 

basicamente, as primeiras noticias “dignas de admiração” ou “desconhecidas deste 

mundo”. A grande maioria das obras trataria de descrever o clima, a fauna, a flora, a 

natureza, o território...”. 

“(...) Nota – se também que tudo o que era observado, não raro era levado a um 

determinado grau de comparação com um fenômeno já conhecido do velho mundo (...) 

compara-se o clima sempre ameno, ao frio inverno europeu. Compara – se a 

vegetação perene e sempre verde as conhecidas florestas caducifólias do Antigo 

continente.”    

p. 165. “Esta fase de observação e descrição sofre ainda de uma certa incapacidade 

da Europa em reconhecer a existência de um mundo novo, voltando –se sempre para 

si mesma, para a comparação com seus elementos (...) Por outro lado, este tipo de 

comportamento descrito por Eliot chega  a ser raro entre os jesuítas, levando –se em 

consideração a originalidade e a capacidade de reconhecer o “novo” com os quais 

muitos padres, como Anchieta e Nobrega, descreveram o Brasil no século XVI.” 

p.166. “A obre jesuítica produzida no século XVII tem suas grandes preocupações 

voltadas principalmente para a etnografia indígena e para o “reconhecimento” 

(descobrimentos geográficos) no território (rios, vales, caminhos, etc). Seguindo a 

característica da fase três apresentada por Eliot – a divulgação de informações -, este 

século apresenta uma mudança no modo de encarar a natureza do Novo Mundo: 

passava – se da fase da “descoberta” do “contato” para a do “reconhecimento (...)  os 
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próprios missionários se deram conta de que para realizar, efetivamente, seu trabalho, 

era preciso compreender um pouco mais os costumes e tradições dos povos 

indígenas confiados a sua proteção. Essa mesma proteção exigia dos padres um 

conhecimento maior do território brasileiro que lhes permitisse percorrer novos 

caminhos no interior, em busca de tribos pagas, antes mesmo que colonizadores 

portugueses o fizessem em busca dos mesmos índios para fazê- los escravos.” 

 

P 167 – 168. “Uma serie de exigências de ordem econômica também passava a se 

impor, levando os padres a assumirem um outro papel – o de “informantes” da coroa 

portuguesa. Nesse século, dão – se as primeiras noticias da adaptação: as grandes 

culturas, a criação de animais, ou a utilização do meio ambiente através de uma 

transformação mais radical da natureza( exploração efetiva das minas, por exemplo) 

(...)”   

p.169.”a maior parte das obras desse período esteve empenhada em levar as 

realidades conhecidas  no Brasil. No entanto, isto acontecia ainda dentro dos limites 

mentais da compreensão europeia. Ainda não se assumia inteiramente que se tratava 

de um mudo, com um clima novo, novos animais, novas plantas, novas culturas, novos 

povos – o que só vai ocorrer, de modo mais significativo, no século XVIII. 

“... no século XVIII que a fase da compreensão se torna mais observável nas obras 

jesuíticas. Talvez nenhuma outra possa ser maior exemplo deste período, entre 

jesuítas, do que Cultura e Opulência do Brasil, de Antonil, escrita no inicio do século. E 

seu texto citado no inicio deste capitulo, por exemplo, onde temos a oportunidade de 

perceber como o conhecimento dos solos em determinada região do Brasil já estava 

voltado para o aproveitamento econômico, através do plantio da cana – de – açúcar.”   

p.170.”Esta apreensão, „compreensão‟, da natureza brasileira se concretizara nas 

obras jesuíticas que tratam, ainda, das descobertas geográficas do século XVIII ou no 

levantamento de coordenadas e distancias, assim como, no desenho cartográfico mais 

e mais sofisticação e aprimorado do território brasileiro; ou na cultura indígena que ia 

sendo, cada vez mais, objeto de interesse da Europa (...).” 

p.171.” Estas fases aqui identificadas e características nos auxiliarão na compreensão 

de como os padres viram a natureza brasileira. Obviamente tais características não 

são estanques ou correspondentes a um único período. Mesclam – se temas e 
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diferentes formas de aborda – los, nem sempre respeitando ou se enquadrando 

perfeitamente as características (aqui estabelecidas) referentes ao século em que 

eram produzidos. Não é surpresa, por isso, (...) encontrarmos quem se preocupasse 

com monstruosos habitantes dos mares tropicais ainda no século XVII, ou ainda quem, 

adiantando –se a outros, se ocupasse de descrever costumes e tradições indígenas 

no século XVI.” 

p.172 - 176”(...) o movimento dos astros, constitui um valioso exemplo da importância 

que o pensamento aristotélico tinha na visão jesuítica do mundo. A visão medieval do 

universo (ainda tão presente naquele inicio de Idade Moderna) era governada pelas 

ideias de Aristóteles, que estiveram perfeitamente integradas com as ideias judaico – 

cristãs, por um longo período de tempo. Partindo  de tais ideias, a cosmografia 

medieval tinha a Terra como o centro do universo e, evidentemente, como os sentidos 

mostravam, ela era sólida, estacionária, finita e esférica. As estrelas girariam ao redor 

da Terra e estariam eqüidistantes dela, fixadas a superfície de uma esfera giratória, 

que funcionaria como uma abóboda vista da Terra e marcaria as bordas do universo. 

Fora desta esfera estaria o nada. 

Dentro da esfera das estrelas fixas, o universo estaria dividido em duas zonas: a 

celeste e a terrestre, com a órbita da Lua servindo como limite entre elas. Os objetos 

celestes moveriam - se em órbitas circulares em volta da Terra, em velocidade 

constante.” 

p.177. “haveria uma „causa final‟ por trás de todas as coisas. Ora, se esta cosmologia 

combinava com a Cristandade, o Deus Cristão era esta causa final. O universo seria, 

então, regido por princípios que levariam a alcançar os propósitos de Deus. Tudo 

existia em função da vontade divina e deveria ser explicado através de compreensão 

desta vontade. Um excelente exemplo do alcance desta „física – teológica‟ e sabermos 

que até mesmo a natureza dos objetos, assim como seu comportamento, era 

explicada em relação a sua posição no universo e a sua função nas determinações 

divinas. (...) Apesar de logicamente consistente, essa combinação do Deus cristão 

com o pensamento aristotélico não deixa de ser, no mínimo, um grande „arranjo‟ da 

filosofia ocidental (...)” 

p. 178 – 179.”O próprio ato de „observar‟ a América recém – descoberta incluía, 

mesmo que de modo inconsciente, uma certa preocupação em encaixar todos os 

novos elementos que iam sendo revelados ao mundo ocidental, naquela Grande 



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Departamento de História 

Pesquisa: A Companhia de Jesus e os Índios na Capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII e XVIII 
Orientadora: Eunícia Fernandes 
Pesquisadora: Maria José Barboza (2010.2) 

 
 

17 
 

Cadeia. Na obra jesuítica, a preocupação com a definição da natureza dos índios é o 

ponto onde tais preocupações tornam –se mais claras.” 

p.180. “(...) simplesmente, porque eles compreendiam tudo aquilo dentro da ordem 

aristotélica, ou melhor, dentro de uma ordem divina, onde viam uma causa final – o 

Deus Cristão. O Novo Mundo, com todas as suas „novidades‟ era a parte que faltava, 

ao homem, descobrir no todo da divina criação.” 

p.181.”Apesar de toda a riqueza cientifica e filosófica que constituía a formação dos 

padres, sobrevivia, no século XVI ( e ainda no século XVII), entre os companheiros de 

Ignácio uma visão medieval da vida e do mundo.” 

 p. 188.”Todas essas características (ou „pistas‟ para o entendimento) dos textos 

geográficos jesuíticos são especialmente marcantes nos séculos XVI e XVII. Isto não 

significa dizer que as relações estabelecidas acima (entre o conteúdo das obras e a 

matriz filosófico – cientifica sobre a qual trabalhavam os jesuítas) ficaram reduzidas 

aos dois primeiros séculos de colonização. Ao contrario, sobreviveram também no 

século XVIII.” 

p.194. “Tais questões, em pleno século XVIII, também não deixavam de buscar 

referencias em Aristóteles, e mesmo naquela estrutura metafísica platônica de que já 

falamos – a Grande Cadeia do Ser, especialmente ao tratarem „do estável, superior ao 

mutável‟, das „grandes espécies, mais perfeitas e estáveis que as pequenas‟ e da 

„aversão aos animais minúsculos‟.” 

3.2 cartografando o território  

p.195. “Não é de estranhar que, a maior parte das obras jesuíticas – geográficas do 

Brasil, nesse período, estejam, quase em sua totalidade, voltadas para a etnografia 

indígena, e, principalmente, para o mapeamento e demarcação de terras e limites. (...) 

os demarcadores e cartógrafos que trabalhariam no Brasil – e aqui se incluem muitos 

jesuítas – traziam consigo uma preparação técnica e cientifica bastante especializada 

e sofisticada.” 

p. 196.”Assim é que, já no século XVII, a expansão luso – brasileira, provocando 

constantes atritos com os espanhóis, levou Portugal, antes mesmo de se embrenhar 

em negociações diplomáticas, a dar os primeiros passos para o conhecimento 

sistemático das terras brasileiras. A intenção era obter uma representação 

cartográfica, ainda que aproximada, das religiões já efetivamente ocupadas por 



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Departamento de História 

Pesquisa: A Companhia de Jesus e os Índios na Capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII e XVIII 
Orientadora: Eunícia Fernandes 
Pesquisadora: Maria José Barboza (2010.2) 

 
 

18 
 

„brasileiros‟.(...)” Assim, aos jesuítas Diogo Soares e Domingos Capassi, por exemplo, 

coube, através de nomeação, iniciar os levantamentos entre 1730 – 1737, no território 

que abrange do centro – norte de Goias ao sul de Santa Catarina (Laguna), mais de 

duzentas latitudes foram definidas por estes dois padres.” 

p.196 – 197.” Além de todas as contribuições trazidas pelos demarcadores, vemos 

surgir, ao longo do século XVIII, um número cada vez maior de relatos de viagens, 

relatórios, diários e outras obras preocupadas com informes geográficos. Tais 

documentos, forneceram uteis informações sobre várias regiões do interior, 

contribuindo para o melhor conhecimento da geografia do Brasil. 

  A objetividade e a racionalidade marcariam, assim, indelevelmente, a maneira como 

os jesuítas geógrafos do século XVIII viram a natureza brasileira. As grandes 

discussões filosóficas a respeito do Novo Mundo acabaram ficando, a principio, nas 

mãos daqueles que não o conheciam de fato e, só posteriormente, seriam objeto de 

naturalistas e filósofos que aqui chegariam como „viajantes‟, no século XIX. 

Conclusão: A herança dos jesuítas para a Geografia do Brasil 

  A autora conclui discordando da generalização feita por muitos trabalhos de história 

do pensamento geográfico brasileiro que esquece ou não reconhece a importância da 

contribuição dos jesuítas para a geografia brasileira. 

p.200. “Tudo aquilo que foi exposto ate aqui, nos leva a discordar desta opinião, 

preferindo crer na existência de uma enorme contribuição dos jesuítas a história do 

pensamento geográfico no Brasil, especialmente no que se refere ao conhecimento do 

território brasileiro.                

p.201.”A prática colonizadora/civilizadora permitiu aos jesuítas a produção de um 

conjunto de obras geográficas que incluía relatos de viagem, descobertas de acidentes 

geográficos, descrições da natureza e das tribos indígenas, levantamentos de dados 

para o aproveitamento econômico, mapeamentos, delimitações e noticias daquele 

Novo Mundo que ia se transformando, a imagem e semelhança do Velho, a medida 

em que se lhe compreendia. Nada escapava as suas investigações: climas, plantas, 

animais, metais preciosos, culturas indígenas, plantações, aclimatação de animais e 

espécies vegetais, a origem dos povos americanos, enfim, tudo aquilo que, na época 

se colocasse a curiosidade dos europeus.” 
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p.202.”No século XVI, por exemplo, os padres, habituados a observações meticulosas 

e a precisão náutica, contribuíram através de seus descobrimentos e verificações, 

para o crescente aperfeiçoamento das cartas náuticas. Da mesma forma, nas terras 

brasileiras recém descobertas, iniciou –se  o reconhecimento e o mapeamento mais 

exato do  litoral e de alguns trechos do interior(...). 

As descrições geográficas deste século serviriam, não só como fonte para o 

conhecimento do Brasil a época do descobrimento, mas também como fonte para o 

entendimento do inicio do processo de transformação que teve como resultado a 

organização espacial tal como hoje a conhecemos. “ 

p.205. “no século XVIII, da (já tão comentada) obra do pe. Antonil cultura e opulência 

do Brasil por suas drogas e minas. Este trabalho, publicado em Lisboa, no ano de 

1710, é de autoria do jesuíta João Antônio Andreoni que o escreveu sob o pseudônimo 

de Andre João Antonil.” ( Segundo Inês de Aguiar, alguns autores reconhecem na obra 

de Antonil uma obra de real interesse para geografia econômica e agrária por conter 

descrições detalhadas de costumes sociais, aspectos da vida econômica rural, etc.)   

idem. “A contribuição dos jesuítas no que se refere a cartografia, ao levantamento e a 

medição e reambulação de diferentes áreas do território nacional (...) foi de extrema 

importância no grande projeto português de colonização e posse das novas terras. 

Hoje, tais documentos servem aos geógrafos para o conhecimento histórico dos 

limites do Brasil, assim como da história das descobertas de rios, serras, baias, portos 

naturais e acidentes geográficos em geral.” 

p.209.”Enfim, a riqueza do material com o qual estivemos trabalhando, nos da a 

certeza  de tratar – se de uma fonte inesgotável de conhecimentos, não só para a 

geografia, mas para quase todos os ramos do saber de que se utilizaram os jesuítas 

para observar, compreender, ou transformar o Novo Mundo.” 

 Conceitos: 

 Território 

 Colonização  

 Geografia 

 Novo Mundo 
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 Velho Mundo 

Interlocutores: 

 Serafim Soares Leite – padre jesuíta e historiador da Companhia de Jesus 

 Laura de Melo e Souza – historiadora, possui experiência com pesquisa sobre 

História Moderna da Europa e História do Brasil. 

 J. H Elliot - professor de História Moderna da Universidade de Oxford.  

 

              

                                              

 

    

 


