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ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos: O Cotidiano na administração dos 

bens divinos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004 

 

Localização da obra e do autor: 

     Paulo de Assunção é historiador pós doutorado em História Ibérica pela École dês 

Hautes Etudes em Sciences Sociales – EHESS em Paris(França) Doutor em História 

Econômica e social pela Universidade Nova Lisboa (Portugal) e doutor em História 

pela Universidade de São Paulo.Atualmente é coordenador do curso de História na 

Faculdade Editora Nacional – FAENAC e desenvolve um projeto de pesquisa que visa 

discutir a questão cultural na cidade de São Paulo.Buscando identificar os atrativos 

turísticos e a oferta dos mesmos.É autor de obras como Religião e Religiosidade(Arké 

2007 junto com outros autores)e Negócios Jesuíticos que é resultado de sua tese de 

doutorado em História Social. 

 

Argumento fundamental: 

        Analisar como os jesuítas na América portuguesa estavam atrelados a um 

complexo sistema produtivo que envolvia o cultivo da terra, a exploração da mão de 

obra, problemas com os equipamentos e técnicas de produção, a atividade criatória, o 

controle de estoques, o abastecimento de fazendas, colégios e residências, o 

acondicionamento de transportes e o envio de produtos para o reino ou a venda deles 

no mercado local, dependendo das condições de mercado. 

Resumo de conteúdo: 

 Prefacio – escrito pela historiadora Mary Del Priori 

 Introdução 

 Parte I A Expulsão dos Nefastos 

 Parte II A Companhia de Jesus em Portugal: Uma empresa de vulto 

 Parte III O jesuíta na América Portuguesa: Esta terra é nossa empresa 

 Parte IV Do exercício da fé ao exercício temporal 

 Parte V A administração dos bens divinos 

 Parte VI Um patrimônio entre privilégios e Demandas 
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 Parte VII Os descaminhos dos negócios jesuíticos  

 Conclusão 

 Anexos 

Conceitos: 

 Ordem religiosa/jesuítas 

 Atividade econômica  

 Poder temporal/espiritual 

 América portuguesa 

 

Interlocutores: 

 Nicholas Cushner – historiador americano que examinou a atividade 

econômica jesuítica em três regiões distintas da América espanhola, 

privilegiando o estudo da produção açucareira e da vinicultura no 

Peru,o fabrico de tecidos na região do Quito,o desenvolvimento das 

fazendas produtoras de grãos,vegetais e vinho na região do prata. 

 

 Dauril Alden – estudioso que avalia como estava administrada e 

organizada a Companhia de Jesus em Portugal 

 

Fontes: 

 

         O autor utiliza como fonte manuscritos de vários arquivos nacionais e 

internacionais entre eles, destaco, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na 

qual o autor fez uso de manuscritos como: o Livro de Tombo das Terras 

Pertencentes aos Jesuítas: 1655-1712,Loc.I-19,18,1,Anotações Sobre: 

Números de Tributos nas missões dos jesuítas:Custo de Fortificação de 

Montivideo e presença de Ouro,Diamantes e Topázio no Arroio de São 

Francisco.Loc.II-36,20,35,e o Arquivo Histórico Ultramarino no qual o autor fez 

uso de várias cartas,das quais destaco: Carta de José Mascarenha Pacheco 

Coelho de Mello para Felix de Moraes.Bahia,23 de dezembro de 1758.Caixa 

21n.3924 CA e Termo de Conferência e Concórdia de bens jesuíticos de 

Ilheus.Bahia,15 de outubro de 1760.caixa 28 n.5092-5096 
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Posicionamento do leitor: 

 

     Considero Negócios jesuíticos uma obra muito densa, no sentido de que 

trás muita informação, dificultando o entendimento e a clareza para o leitor. A 

meu ver, o historiador Paulo de Assunção tem boas intenções, quando 

pretende dar conta do complexo sistema produtivo ao qual, os jesuítas 

estavam inseridos no período colonial. Objetivando penetrar no interior da 

ordem, analisando a administração dos negócios dos religiosos, o autor nos 

trás conhecimentos sobre a sociedade, a economia e a política do período, 

mas não alcança claramente o objetivo de analisar a economia dos inacianos. 

 

Lugar da obra na pesquisa: 

 

     A obra contribui para o projeto A Companhia de Jesus e os Índios na 

Capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII e XVIII porque trás informações 

importantes acerca da sociedade,da economia e da política do 

período,inserindo-nos no contexto ao qual viviam os membros da instituição 

por nós estudada,apesar de não ter alcançado seu principal objetivo,as 

reflexões empreendidas pelo autor pode unir-se as nossas no que se refere a 

construção de uma História da Religião.    

 

 

 


