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Em 1599 os jesuítas são convocados pelas monarquias ibéricas para a conquista da Capitania do 
Rio Grande e em 1759 são colocados na ilegalidade pela política ilustrada do Marquês de Pombal.  
Ao longo desse período a correspondência interna e externa mantida pela Companhia de Jesus, 
instituição que representa uma síntese de construção da ordem na Idade moderna, nos informa 
sobre a administração de uma fronteira cultural e política. Aí podemos observar as jornadas dos 
conquistadores que queriam alcançar o Maranhão e a Amazônia, colocando-se assim como redes 
que se formavam da relação entre política e aventura. Isso nos envia aos movimentos de 
conquista e contra-conquista do território expressos nas tentativas de adequação da lógica 
violenta e multicultural das fronteiras coloniais à lógica ocidental. Do mesmo modo, as 
representações literárias e narrativas presentes na correspondência missionária tornam visível 
umas cartografias interiores: o jesuíta e o espaço que percorre. Com isso nos acercamos ao tema 
das imagens, práticas sociais e representações materiais e simbólicas desenvolvidas nos espaços 
de fronteira. Nesse sentido poderíamos configurar a experiência missionária como sistemas 
“urbanizantes”.  No Rio Grande em três momentos a condição clássica de fronteira foi mantida: na 
expedição fracassada de João de Barros em 1534 até a conquista efetiva de 1597; em 1633 com 
a ocupação da região pelos holandeses até 1654 quando da Restauração; e por volta de 1680 até 
1720, com a importante rebelião das nações tapuias do Nordeste.  Nossa abordagem parte da 
observação das fronteiras fechadas - missionais e indígenas, segundo a experiência jesuítica. 
Procuramos demonstrar o percurso da história local diante das vicissitudes das fronteiras coloniais 
através dos movimentos tentativos da sociedade local (índios, moradores, missionários) em 
superar tal condição, integrando-se em uma lógica urbana e produtiva. 
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Trata-se aqui de desenvolver as possibilidades do conceito de urbano colocando-o em uma 
perspectiva de processos urbanizantes a partir de uma perspectiva colocada no interior da 
tradição intelectual do Ocidente cristão em diálogo com a experiência de missionários jesuítas na 
Capitania do Rio Grande entre os séculos XVI e XVIII. A consideração fundamental para tal 
conceito é a da questão agostiniana colocada em Cidade de Deus sobre a relação entre urbi et 
orbi, ou dito de outro modo, entre a Cidade dos homens  e a Cidade de Deus. Esta é sempre uma 
relação política, ou seja, não deve haver contradição entre a atuação ética e a organização 
política dos homens. No século XVI das conquistas coloniais, a América era o espaço em que 
esse sistema moral urbanizante estava sendo experimentado. 
 
Subordinar o conhecimento a propósitos elevados e a ideais providencialistas foi uma operação 
importante na assimilação do Novo Mundo para a cristandade do século XVI, na qual a ordem 
política monárquica estava envolvida.  Esta relação entre política e cultura espiritual cristã não 
correspondia unicamente a uma possível razão cínica desenvolvida em torno das necessidades 
políticas das monarquias ibéricas, mas a uma tensão permanente que o cristianismo manteve ao 
longo de sua história.  Desta tensão deriva a relação entre cidade terrena e celeste que 
fundamenta um conceito de urbe de acordo com a cultura cristã. Garantir a consolidação dos 
Estados peninsulares era entendido como veículo de bem-estar social, não apenas para europeus 
como para o conjunto da humanidade e adequados a uma ordem universal desenvolvida segundo 
o modelo do Ocidente cristão.  Embora associados em um projeto comum e essencialmente 
ligados pela idéia de conquista, isso não implicava uma absoluta identidade entre Estado e Igreja, 
pois cada um obedecia a uma dinâmica interna. O Estado que as monarquias ibéricas construíam 
podia contar com uma intervenção mais compacta de suas forças.  A Igreja, representada pela 
ordem eclesiástica, participava deste projeto.  Administrava, no entanto, forças mais difusas, 
representadas pelas diversas ordens religiosas e setores espirituais da época. Partindo desta 
dialética agostiniana, examinemos então a a ação jesuítica na colônia. 
Desde 1500, quando da descoberta do Brasil os momentos da conquista são acompanhados de 
uma representação religiosa que correspondia à tradição e às condições legais da conquista.  
Apenas com a vinda dos jesuítas a presença missionária obedece a um plano mais bem definido 
de atuação, já em pleno ambiente contra-reformista, no qual a Companhia se inscreveu de 
maneira militante ao lado da Igreja como sua vanguarda intelectual.  Tendo se colocado como a 
vanguarda intelectual da Contra-reforma, os padres da Companhia de Jesus deveriam aplicar 
suas habilidades na reforma da sociedade entre europeus e os povos americanos.  A descrição 
jesuíta da geografia nunca é uma simples narrativa do que os olhos vêem, nunca é uma 
observação ingênua e meramente contemplativa.  O olhar do missionário sobre o espaço era 
observação concentrada e dirigida para a comparação e classificação; uma arte dedicada a 
conhecer e controlar a diversidade cultural e as adversidades e a atender aos interesses materiais 
e espirituais do projeto.  
 
Em março de 1549, acompanhando o primeiro governador geral Tomé de Sousa chegam a Bahia 
de Todos os Santos os Padres Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, João de Azpilcueta Navarro, 
Antônio Pires, Diogo Jácomo e Vicente Rodrigues.  Em 1550 chegaram mais padres e em 1553 
vem José de Anchieta, sob a direção de Luis de Grã.  Dedicaram-se então ao que foi a 
experiência inicial de sua atuação, tendo como modelo a cidade européia e católica através de 
uma política de aldeamentos próximos aos assentamentos dos colonos, pensadas como 
mercados para os produtos indígenas e para a supervisão de seu trabalho pelos jesuítas e tendo  
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como base do sistema de evangelização o conceito de menoridade e de tutela dos índios pelos 
missionários. 
 
De uma maneira geral ao longo de todo o processo, o contato entre os Padres da Companhia e os 
indígenas era projetado desde uma residência.  A partir desta residência, se aprofundava o 
trabalho local e se centralizavam as linhas para o atendimento a outras regiões periféricas ao 
centro missional.  Isso foi o que caracterizou as chamadas missões volantes, aldeias visitadas 
periodicamente pelos padres. Desde 1550 organizaram missões volantes centralizadas nos 
Colégios da Bahia e do Rio de Janeiro e organizaram muitas aldeias que acabaram por se 
extinguir depois de cinco anos pelos abusos que sofriam os indígenas por parte dos colonos, 
segundo opinava Nóbrega.  Desde 1556 fundaram Casas no Espírito Santo, São Vicente, Porto 
Seguro e Salvador, uma Residência no Rio Vermelho, Bahia, além de iniciarem os trabalhos em 
Olinda (1558).  Fundaram em seguida uma Residência no Rio de Janeiro em 1568 e em 
Pernambuco em 1572, perfazendo a trajetória tradicional da colonização: ao longo da Costa, e 
desde a Bahia em dois focos: Sudeste e Norte. Desenvolveu-se neste período a idéia de 
aldeamentos afastados das vilas dos colonos, implementada em 1557, com suas vantagens 
defendidas pelo P. Pero Corrêa 1.  Na época do terceiro governador-geral, Mem de Sá (1557-
1572), a questão dos povoamentos dos índios começou a se consolidar.  A proposta de um plano 
civilizador feita por Nóbrega foi posta em prática por Mem de Sá e suas orientações principais 
foram o fim da antropofagia, a guerra aos indígenas contrários e a imposição de justiça no 
ambiente amoral dos colonos.  Este novo método de aldeamento consistia nos primeiros tempos 
na convivência entre um missionário e um irmão leigo concentrando os índios em algumas 
atividades manuais e de doutrinação.  Com a fusão de várias aldeias procuravam controlar os 
deslocamentos periódicos dos indígenas tornando mais eficaz a união entre governo e Companhia 
de Jesus.  O sistema de aldeamentos e a legalização de terras com a doação de sesmarias 
formalizaram a entidade indígena.  A sedentarização reorganizou o espaço, reagrupou sociedades 
fragmentadas e mudou os ritmos de vida social e espiritual. 
 
Sua atuação na Capitania do Rio Grande deve ser compreendida no contexto de conquista das 
novas fronteiras coloniais a finais do século XVI. A organização do espaço brasileiro sempre 
obedeceu à sua circunstância de país agro-exportador e aos poderes que controlavam esta 
economia sempre coube a organização do espaço.  Com isso, no período colonial as unidades 
territoriais eram caracterizadas pelo seu conjunto produtivo, arrastando atrás de si as regiões que 
participavam indiretamente do processo.  As limitações ou estímulos ao desenvolvimento de uma 
região obedecem a um posicionamento geopolítico que o lugar ocupa no contexto geral da 
trajetória e expansão da colonização.  Essa foi a tendência que criou regiões centrais e marginais 
no sistema colonial.  Nas regiões centrais originárias, a conquista decisiva foi seguida 
rapidamente de uma desmilitarização e de um longo período de consolidação.   
 
A Capitania do Rio Grande foi uma zona marginal em relação à economia açucareira do Nordeste.  
Manteve esse papel abastecedor durante os períodos de estabilidade, fornecendo gado, couro, 
sal, pesca e índios aplicados no trabalho servil, como guerreiros nas conquistas de outras 
fronteiras ou como povoadores de seus limites.  Em três momentos a condição clássica de 
fronteira foi mantida: da expedição fracassada a Capitania de João de Barros em 1534 até a 
conquista efetiva de 1597, marcada pela necessidade de proteger a região das sublevações 
indígenas, da expansão do contrabando e das interferências estrangeiras; de 1633, com a 
ocupação da região pelos holandeses, até 1654, quando da Restauração; e entre 1680 e 1720, 
com a importante rebelião das nações tapuias do Nordeste quando o conflito entre índios e 
colonos em torno do tema da terra e liberdade foi a grande tensão que marca o terceiro e mais 
importante momento, por conta das conseqüências que daí advieram, inclusive a possibilidade de 
integrar-se ao mundo ocidentalizado que se construía com o avanço do processo de colonização. 
Era pequena a presença européia porque sua posição secundária na economia colonial atraía 
menos colonos, menos capital e um pequeno número de mulheres brancas e escravos africanos 
por conta da escassez de recursos dos colonos pequenos proprietários.2 
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Na fronteira os gastos eram reduzidos e vigorava a escravidão indígena e o papel das instituições 
como as missões ou as guarnições de soldados pagos estacionados nos fortes ou nas áreas de 
conflito tinham um papel significativo. Ali se investia mais com o pessoal da guerra do que com a 
produção. A presença de forças coloniais nestas regiões era estratégica.  Correspondia à 
necessidade de fazer frente às forças rivais européias, à necessidade de defesa contra as 
incursões dos índios em regiões mais desenvolvidas economicamente e à política das ordens 
regulares, cada um dos quais buscando um território propicio para sua atividade.3 
 
Desde o governo de Luís de Brito de Almeida (1573-1578), governador das capitanias do norte, as 
frentes portuguesas avançavam em direção à costa leste-oeste.  A dinâmica da conquista se 
manteve com a União Ibérica (1580-1640) quando Felipe II, rei de Espanha, torna-se rei de 
Portugal em conseqüência dos problemas de sucessão dinástica que vivia a casa Real 
portuguesa, mas tomou então um novo impulso, pois com ele triunfa a imagem imperial da 
conquista americana dando lugar à afirmação de uma razão de Estado que já se apresentava nas 
suas colônias.4   
 
A conquista da Capitania foi decidida por decretos régios que estimulavam a ocupação do 
território com o deslocamento dos quadros militares, civis e religiosos contra franceses e 
indígenas potiguares seminômades.  As bases jurídicas desta política de conquista se delinearam 
com a elevação de algumas donatarias a Capitanias da Coroa, como foi o caso do Rio Grande em 
1582 e com a criação do Sistema de Governo Geral, potencializando com isso a política de 
centralização que se desenvolvia desde 1534 com o rei D. João III.  O deslocamento de forças 
supôs um movimento de idéias e atitudes entre Paraíba e Maranhão, a região que conquistar. Os 
“largos recursos enumerados por Diogo de Campos Moreno utilizados pelo governo de D. 
Francisco de Sousa (1591-1602) na conquista do Rio Grande” 5 ilustram pelo lado do conquistador 
um índice de experiências acumuladas. 
 
Envolvidos na conquista estavam as autoridades coloniais, funcionários experimentados nas leis e 
diretamente relacionados às monarquias. Na direção da Capitania do Rio Grande estavam os 
capitães-mores com poderes na administração local e responsáveis por sua defesa militar.  
Participando desta ordem estavam os índios e mestiços, integrados nas guerras de conquista ao 
lado dos remanescentes dos soldados portugueses formados nas guerras de África e Ásia e 
Portugal e Espanha, representando o braço armado da política ibérica.  Formavam a categoria 
geral dos colonos principalmente os soldados e os familiares desse universo burocrático e 
guerreiro e um número ainda incipiente de “homens bons” que participavam das Câmaras 
municipais e que com um investimento variável tentavam capitalizar o espaço colonial.  Os 
representantes oficiais da cultura cristã ocidental dividiam-se entre eclesiásticos e os missionários, 
representantes de ordens regulares que tinham por voto a ação direta na evangelização dos 
naturais.  Para além dos limites traçados pela divisão em Capitanias entre a costa e o interior, 
viviam nações Potiguares de língua tupi e Tapuias de língua gê.  Eram semi-nômades, e com 
técnicas rudimentares desenvolviam uma agricultura de base e de coleta de alimentos adaptada 
ao ritmo itinerante de seus deslocamentos, com territórios móveis e definidos.  Natal, depois de 
fundada, chegou a ter seis capelas, cinco confrarias, um padre com seu ajudante e nove 
sacerdotes entre capelães e missionários. 
 
Aos missionários coube a ação que tanta ambigüidade provocou nos juízos posteriores, de 
administrar in loco esta situação de conflito, organizando espaços de experiências aculturativas 
que, ainda que a rigor visassem integrar o que restava da dispersão física dos índios ao ideal 
educativo da cultura ocidental, serviram como espaços de coleta de mão de obra servil. No 
momento em que os setores sociais atuantes na região se mostraram resistentes a todo acordo, 
as missões se tornaram espaço de fuga onde todo o plano e ação parece suspenso.  Quando se 
estabelecem no momento e lugar mais tenso de todo conflito servem a um plano pragmático de 
controlar o espaço, evitar a dispersão dos grupos indígenas remanescentes, negociar com a 
natureza desolada e precária e com a moral do colono.  O projeto missionário se apresentou 
então menos envolvido com o contexto utópico de algumas de suas primeiras formulações. Este é 
o quadro geral da Capitania para a qual missionários jesuítas se deslocaram desde 1597.  
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Entram no Rio Grande apoiados no Alvará de 1596 que permitia apenas a entrada dos jesuítas no 
sertão e que regulava a exploração de seu trabalho entre os portugueses.  Entre 1599 e 1759 
discutiam na correspondência trocada entre missionários e a sede da Companhia em Roma a 
implementação e o desenvolvimento das novas missões que garantiam a conquista das novas 
fronteiras coloniais. Assim, como aplicar o conceito de urbano a uma região precariamente 
urbanizada até o séc. XX? Ou seja, partindo da consideração da relação agostiniana entre as 
duas cidades aliado ao projeto jesuítico e moderno de organização do espaço em meio às 
vicissitudes das fronteiras como as do Rio Grande, como esse projeto que eu caracterizo como 
urbanizante pôde ser aplicado? 
 
Os missionários jesuítas mantiveram uma tensão reformista no âmbito da sociedade e da cultura, 
mais de acordo com o programa renascentista e a proposta de reforma cristã da sociedade, sem 
substituir a forma tradicional de zona ocupada por soldados e missionários.  Deste modo, no 
interior do projeto convivia o arcaico e o moderno.  A excelência do missionário se apresentava 
justamente na forma como ele intervém no espaço a ser evangelizado e, sobretudo, na forma 
militante em que é aplicada, acompanhando as expedições militares, mediando eticamente a 
conquista e convertendo índios, portugueses e mestiços.  Apenas para efeito de demonstração se 
pode organizá-las, porque suas diferenças se dissolvem no sentido de conquista espiritual próprio 
do ponto de vista religioso de algumas atitudes históricas. 
 
Organizaremos a apresentação da ação missionários e seus efeitos ocidentalizantes e 
especificamente urbanizantes, através de algumas categorias derivadas de seus próprios 
discursos presentes na correspondência, tais como o desenvolvimento das técnicas da tradição 
intelectual do Ocidente seguida de sua projeção na cultura local expressa na representação do 
espaço e do indígena, diplomacia, cultura letrada, descrição do espaço, do indígena,..., todas 
relacionadas a aplicação da tradição européia e da análise de seus discursos em termos de 
representações. 
 
O discurso inicial dos jesuítas no Rio Grande poderia ser tomado como parte do processo de 
invenção de uma "retórica da novidade", compreendido, como o faz Manuel Lucena Giraldo em 
relação ao discurso de Cristóvão Colombo, como "o primeiro ato no processo de produção de 
espaço ocidentalizado no qual esteve imersa a Europa desde finais do século XV" 6, como uma 
espécie de "construção através da palavra". Estudos que se colocam na perspectiva da análise 
discursiva dos cronistas do encontro entre Europa e América comentam que estas narrativas 
reúnem elementos de exploração e peregrinação.  Encontramos aí muitas afinidades com o 
discurso jesuítico.  Também eles desempenharam o papel do descobridor:  "A árdua tarefa do 
descobridor foi adequar continuamente sua capacidade interpretativa e epistemológica com os 
sucessos cotidianos, descrever o espaço percorrido e comunicá-lo a seus contemporâneos".7 A 
narrativa jesuítica contém estes elementos de exploração e peregrinação que participam da 
invenção de espaços sagrados, criados com as biografias de missionários produzidas ao longo 
destas crônicas do descobrimento e conquista. Esta descoberta e invenção de espaços sagrados 
se torna visível na correspondência missionária. Estes relatos, sob as formas de cartas, relações, 
informes ou crônicas, pertencem a uma tradição que, orientada pela Ordem, está destinada a ser 
instrumento histórico de mudança.  Seria um trabalho inútil tentar separar o verdadeiro do falso, a 
descrição da realidade de seus objetivos propagandísticos nas cartas.  Elas não foram concebidas 
como descrição asséptica da realidade e sim plenamente integradas nas esperanças e desejos 
dos missionários de modificar a sociedade que descreviam e os que liam estas descrições.  Quer 
chamar outros missionários para se unirem à empresa e quer fortalecer os leitores cristãos com 
toda aquela diferença e com as mudanças que nela se operam, modificando/edificando o 
destinatário.  A descrição deve unir as informações etnográficas à ação e mudança empreendida 
pelo missionário com o fim de incluí-la, como experiência, à cultura do leitor. O valor que a 
Companhia de Jesus concedeu à escritura, reflexo da consciência histórica que a Ordem 
desenvolveu, é o que nos permite ver, e ler, os processos de construção de um discurso 
produzido sobre um lugar.  
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Seus recursos retóricos e o conjunto de suas habilidades como religiosos, conhecedores de 
mezinhas, técnicas de engenharia ou adequados companheiros de expedições, representavam o 
que havia de mais moderno na cultura ocidental naqueles momentos e teria sido a razão pela qual 
foram solicitados pelas Coroas ibéricas a agir sobre o espaço.  No princípio da conquista a 
aproximação aos missionários estava ainda revestida da novidade do encontro com uma classe 
de portugueses que se diferenciava dos soldados e que oferecia umas formas elaboradas de 
intervenção na cultura.  Durante as visitas periódicas às aldeias indígenas da região, as chamadas 
missões volantes, os padres negociavam a organização do espaço entre índios e colonos através 
dos acordos de paz que preparavam os índios para a nova lógica que se introduzia com a 
conquista e determinada em grande medida pela ação belicosa dos moradores, soldados e a 
claudicante política indigenista brasileira.  Foi a guerra que provocou a aproximação dos índios às 
missões jesuíticas em busca de proteção, tendo sido pensadas pelos religiosos como alternativa 
civilizacional para gradualmente adequar a cultura indígena à do colonizador, tendo sido no 
interior das missões que obtiveram visibilidade os conflitos interétnicos. Quando solicitados para a 
guerra, os índios viviam plenamente sua realidade originária: guerreiros indígenas e considerados 
como tal pelos capitães-mores, sargentos e tropas de soldados.  Nas aldeias missionárias 
estavam destinados a serem outros, a se reformarem e se adaptarem a uma nova cultura.  Assim, 
a eficiência de sua intervenção se deu com a consciência do lugar que a formalização dos atos 
públicos ocupava na cultura, coerente, assim, com a cultura do espetáculo que a sociedade 
moderna começa então a elaborar.  Na suposição de que o gosto por rituais e cerimônias era algo 
comum à psique humana estava a consideração da unidade do gênero humano.  Se naquele 
momento já era uma consideração intelectualmente passiva no âmbito do direito natural e de 
gentes, ela era dotada de uma dimensão mais concreta a partir da experiência dos missionários 
que controlavam as formas rituais dos encontros.  Havia que organizar o espaço, por mais 
precários que parecessem e por isso o Padre mandou: “... que fizessem um modo de choupana e 
ramadas, para ali ir falar com eles”.8  
 
Colocamos aqui em um mesmo nível de compreensão as formas litúrgicas como parte desta 
sociedade do espetáculo. A estética da nova espiritualidade do século XVI foi a expressão dos 
elementos já tradicionais de representação e de instrumentos materiais relativamente novos de 
intervenção.  As ficções teatrais dedicadas a tudo o que excitava a imaginação religiosa: 
biografias, coleções de vidas de santos, sermões, ou teatro atuando junto aos manuais de 
catequese, sínteses da doutrina, confessionários e vocabulários, relacionados ao projeto 
pedagógico do Concílio de Trento. Era a partir de uma cultura cristã essencialmente sincrética 
como a dos evangelizadores que essas formas eram difundidas entre os índios na América, que 
por sua vez as assimilavam no contexto de suas próprias experiências religiosas e culturais 9. Por 
outro lado, foi natural a maior compreensão e assimilação nestas culturas a partir dos elementos 
litúrgicos e da veneração dos santos muito mais do que as profundas verdades cristãs. A 
visibilidade e a localidade construída pelas liturgias foi o que efetivamente aproximou as diferentes 
culturas.10  
 
Embora a relação com o índio ofereça maior número de eventos, há um caso significativo deste 
processo entre os colonos. O reatamento das relações com o mundo civilizado se apresentava 
como uma necessidade dos soldados portugueses que nas circunstâncias da conquista da 
Capitania em 1599, apenas os religiosos poderiam representar.  A pedido do capitão, os padres 
organizaram o cerimonial da Semana Santa e este episódio, para padres e capitães, significava 
um importante ato simbólico do cristianismo que efetuou uma relação poderosa com a cultura 
civilizada, naqueles momentos em que se viam cercados pelos índios hostis e “em terra onde 
actualmente se estava comendo carne humana”.11 Todo aquele exército de fronteiras participou 
do cerimonial.  Os soldados, duzentos arcabuzeiros, ficaram guardando a imagem junto aos 
Padres, que ficaram todo o tempo do encerramento na Igreja.  Todos estes gestos causaram 
muita devoção, expressa em lágrimas de alegria e emoção por constatarem que podiam contar 
com a companhia dos padres para obras tão santas, pois se ali não estivessem naquele momento 
“estiverão naquella sumana como gentios naturaes”.12  
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Também no interior da cultura indígena podemos observar como estes simbolismos vão tomando 
formas concretas e passam a ser possíveis pontos de encontro de culturas fragmentadas.  Na 
carta de Francisco Pinto ao General Aquaviva de 1600, temos um exemplo disto.  Quando eles 
retornam à Fortaleza dos Reis Magos acompanhados pelos índios aliados, estes lhes solicitam 
uma cruz: “... por assim o querer um grande principal, que foi princípio das pazes, lhes fomos a 
pôr uma Cruz em um lugar aonde ele queria ajuntar sua gente, que estava espalhada por causa 
das guerras passadas...” 13.  Com isso vemos a expressão simbólica da intervenção missionária 
nas relações sociais e políticas da organização do espaço indígena. 
Outro ponto importante era convencer-lhes a virem para a Igreja: “... que se viessem pera a Igreja, 
e outras coisas nesta matéria14” ou, em outro momento “que viessem para a Igreja e aceitassem 
as pazes15”.  Inclusive os índios das aldeias missionadas pelos Padres e que participaram nesta 
conquista, já iam minimamente preparados para ajudá-los na tarefa de convencimento de irem 
para a Igreja.  Esse “vir para a Igreja” podia significar uma entrada material em um edifício 
identificável pelos índios como tal, e neste caso seria um exemplo de exploração das 
possibilidades simbólicas na conversão, mas com o uso e interiorização do processo, ocorria a 
associação íntima entre estruturas eclesiásticas e espaço de culto.  Na sensibilidade religiosa o 
espaço sagrado é concretamente delimitado pela consciência litúrgica, seu corpo místico e no 
plano jurídico, o corpo político em que se organiza16.  Como expressão lingüística teria o sentido, 
ainda atual, de converter-se a uma religião, nos remetendo ao sentido de comunidade e 
identidade que a expressão sugere.  A idéia forte de vir para a Igreja e estar nos céus, explorava a 
de familiaridade ou de intimidade, seja pela comunidade que a palavra Igreja poderia sugerir, seja 
pelo céu como lugar de encontro de uma comunidade cristianizada que a propaganda ou a 
persuasão do padre procurava disseminar.  Nesta concepção articulava-se uma visão espiritual 
que devia ligar os fiéis entre si, seja porque a doutrina decreta a coesão da comunidade enquanto 
Igreja, seja porque se devem criar elos entre os homens em torno da crença na comunidade dos 
eleitos no além.  
 
Outro aspecto da arte da persuassão ocidentalidade dos missionários se revelava na pregação: 
técnicas e diferenças sociais em sua aplicação. A arte da persuasão estava relacionada com a 
tradição clássica de estudos da Companhia. As formas simples de oratória, compondo o discurso 
com as imagens infernais de perdição e salvação, se expressavam mais sofisticadas quando 
dirigidas aos colonos: “Chegando em Tambuçurama (...) véspera do nascimento de Nossa 
Senhora, em cujo dia, por bom princípio de missão, armamos altar e dissemos Missa...(...); nela 
houve pregação mui elegante, que todos folgaram de ouvir com muita atenção, com a qual e com 
outras que após ela se seguiram, além das práticas particulares” 17.  
 
Nas cartas temos algumas passagens que evocam um nível de consciência histórica na fala do 
índio Pau Seco, guerreiro temido e respeitado que havia se colocado à frente da aliança com os 
portugueses e jesuítas e que os havia ajudado a organizar o contato entre as tribos.  Tendo este 
índio ouvido em algum momento uma ameaça a vida dos padres, saiu em sua defesa.  Esta 
passagem demonstra uma das pontuais referências clássicas na correspondência.   Não há como 
não se remeter à História de Heródoto e seu desejo de que as ações humanas não se apagassem 
com o tempo, assim como as grandes explorações de Gregos e bárbaros.  As palavras de Pau 
Seco falam do inusitado que foi o ato heróico da entrada dos brancos pelos sertões e da 
imortalidade que a história concede aos grandes feitos humanos, que aquele índio acabava por 
integrar em sua própria história porque participava com eles deste grande feito: “Estes padres 
terão que contar, e serão afamados porque entrarao neste sertão onde até agora ninguém entrou, 
e o meu nome será também afamado porque debaixo de minha auctoridade os trago seguros”18. 
O P. Francisco Pinto desenvolve uma imagem do chefe Pau Seco bastante próxima aos ideais 
civilizados, inclusive concedendo-lhe uma ordenação de idéias aproximada a esses ideais.  A sua 
maior virtude era a prudência, observação inusitada para um ocidental em relação à cultura 
indígena, uma vez que foi justamente a imprudência, entre outros vícios, a grande caracterização 
sobre o espírito do índio.  Nos atos sociais como a bebida, esse índio conseguia manter-se 
sempre controlado, sabia de seus limites: quando era bebida de Portugal, certamente os vinhos, o 
misturava com muita água e se era bebida da terra, o cauim, ao se sentir tocado não seguia 
bebendo.  Outro elemento de prudência era sua valorização da autoridade e seus símbolos, no 
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caso, o aspecto visual e as indumentárias que caracterizavam tal autoridade.  Este índio não 
permitia que os Padres se dirigissem aos principais da aldeia se não fossem vestidos com seus 
hábitos pretos, folgavam em vê-los “autorizados, limpos, e bem vestidos pera que nos tivessem os 
ouvintes mais respeito”. 19 
 
Nesta visita os Padres Diogo Nunes e André de Soveral estabelecem outra comparação entre os 
moldes civilizados, pois viram em sua aldeia exemplo aos melhores governantes ocidentais, na 
direção de seus súditos, “como na paz da república”. 20 
Durante a visita do P. Francisco Pinto em 1599 a uma aldeia de um parente do índio Pau Seco, a 
meia légua do forte para tratar do acordo de paz entre portugueses e potiguares, temos uma forte 
impressão dos grandes chefes índios. Interessante observar os valores dos gestos nas 
representações da cultura indígena: o chefe índio respeitavelmente em pé, erguido no centro da 
aldeia. Depois, já sentando para a conversação com o Padre: “Estava este Índio a seu modo 
muito grave e fantástico”. 21 
 
Em seguida o ritual, composto também de vários gestos: a casa do chefe com as redes armadas 
para os homens sentarem e conversarem.  Depois uma descrição de seus costumes: o índio toma 
assento em uma rede e manda armar diante de si outra para o Padre, porque “assi he custume 
falarem de fronte hum do outro os que hão de praticar22”.  Observa o Padre o seu silêncio 
enquanto os outros índios e acompanhantes falam e se apresentam, e ao fim a sua intervenção, 
dando as boas-vindas aos padres e este devolvendo as amabilidades, tudo com muita gravidade.  
A descrição física do chefe lhe concede o status de gentil homem, o aproxima não propriamente 
aos hábitos civilizados, mas a uma potencial essência civilizada:  “empenado pelo corpo com 
penas vermelhas na cabeça e braços com penas azuis, huma pedra verde muy fermoza no beiço, 
nas orelhas uns pendentes de contas brancas com seus remates a modo de campainhas, e como 
era gentil homem tudo lhe estava bem”. 23  
 
Temos em seguida a descrição de seu discurso que completa o quadro respeitável e nos 
aproxima dos elementos éticos de sua cultura. Francisco Pinto conta que começaram uma 
conversação que foi do agrado do chefe na qual consertam uma aliança para seguirem o acordo 
de paz entre as diversas tribos indígenas da região.  Então o chefe fala, e o que sobressai de seu 
discurso re-produzido pelo padre é uma fala poética que evoca os elementos éticos daquela 
cultura: uma unidade espiritual entre brancos e índios, fé no valor da palavra por ele empenhada e 
uma disposição para arrefecer as necessidades guerreiras em nome daquele acordo: “já botei de 
parte a minha espada irada, já abrandei meus braços, já deixei minha rodella, não quero senão 
amizade”.24  
 
O momento da atuação da Companhia na Capitania do Rio Grande durante os levantamentos 
indígenas no interior da Capitania dão conta da organização física do espaço.  Os missionários 
concluíram então que havia que afastar os núcleos indígenas de catequese dos povoamentos dos 
colonos, estabelecendo uns aldeamentos mais eficientes e estáveis, marcando com isso 
importantes adaptações pragmáticas, conclusão a que já haviam chegado os missionários do 
tempo de Nóbrega e Anchieta em relação às regiões do sudeste e sul.  As missões indígenas 
foram concebidas por volta de 1678 como centros mais sólidos de intervenção, materializados nas 
aldeias de Guaraíras e Guajiru localizadas na costa e pouco mais tarde a do Apodi, localizada no 
interior, próxima aos limites com o território do Ceará. A política de controle da guerra dos 
Bárbaros era concentrar em algumas aldeias os remanescentes das populações indígenas, 
quando então começa a aparecer sua integração na economia local como parte do plano 
civilizador que as missões pretendiam desenvolver.  
 
Sob o ponto de vista da organização política do espaço entram também as negociações entre 
missionários, moradores e forças coloniais e metropolitanas na Câmara de Natal.  Entre 1704 e 
1733, uma série de documentos, pedidos e pareceres trocados entre a Câmara de Natal e o 
Conselho Ultramarino em Lisboa no qual missionários jesuítas estavam envolvidos, demonstram 
um nível de organização política na Capitania. Há uma luta política que reflete a consciência de 
uma municipalidade disposta a garantir seu espaço, do mesmo modo que missionários jesuítas, 
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encampando a defesa do direito à terra e liberdade dentro dos moldes contra-reformistas, sem 
dúvida, negociam a ocupação do espaço. 
 
Com a morte de D. João V e a ascensão de D. José I, tem inicio um período de reformas diante 
das novas questões que se apresentavam à política e à economia portuguesa no qual a posição 
dos jesuítas no Reino vai mudar sensivelmente. Neste momento não se tratava de mediações 
éticas ou de políticas humanitárias e sim de um claro plano de reformas sociais.  Aliado a esta 
convicção bastante material, temos a influência ideológica do Iluminismo, que forneceria os 
argumentos lógicos para a laicização e doutrina regalista presentes na tendência que tomou a 
monarquia portuguesa para o chamado despotismo esclarecido.  Tem início então uma política de 
mestiçagem entre índios e portugueses como forma de aumentar a população das fronteiras.  Os 
índios se converteriam em súditos da Coroa, aculturados, assalariados e aptos para trabalhar ou 
desempenhar funções militares.  Os civis assumiriam a direção das aldeias nas quais se 
elaborava esta política cultural racial e lingüística, proibindo-se a difusão da língua-geral tupi-
guarani e formando escolas para os jovens índios. Os jesuítas foram expulsos formalmente em 
1759 no Brasil e em 1767 na América espanhola. Inicialmente foram proibidos de predicar e 
confessar em Portugal, mas depois do atentado a D. José I, em que alguns membros da 
Companhia estiveram implicados, foi decretada a expulsão da Ordem a 3 de setembro.  
Distribuíram-se então cartas pastorais antijesuíticas nas quais se transferia a administração de 
suas principais igrejas para os bispos que as converteriam em catedrais e seus bens urbanos e 
rurais, reservas agrícolas e escravos seriam vendidos pela sociedade branca. 
  
Os missionários deixaram a aldeia de Guaraíras em 1758 com 800 índios de língua-geral. Esta 
aldeia, desde 1680 sob administração jesuíta, se tornou Vila Nova de Arêz em junho de 1760.  
Tinha 284 casais, 362 rapazes e moças aprendendo a fiar, coser.  Não havia escravos.  Além da 
igreja, que existia desde 1703, deixaram a lenda dos Santos Aparecidos, imagens jogadas no rio 
pelos padres quando da saída das missões e encontrados já no século XX25.  Os funcionários de 
Pombal ficaram com 106 vacas, 95 bois, 24 éguas, 9 cavalos e potros.  O último a deixar a aldeia 
de S. Miguel do Guajiru foi o P. Alexandre de Carvalho em junho de 1759.  Era uma aldeia 
composta por 250 índios ao se iniciar o século XVIII.  Em 1759 havia mais de 1000 índios, parte 
caboclos de língua geral, parte Paiacu.  Estas terras até finais do século XVIII estariam ocupadas 
pela cultura do couro, do sal e do algodão, frente às vicissitudes climáticas e ao conjunto da 
política colonial.  Os missionários a deixaram com uma Igreja barroca com 16 metros de altura 
concluída em 1755, lavoura, 1429 habitantes, 319 casais, 147 rapazes estudantes, 63 moças 
aprendendo a fiar, tecer e coser e 8 moços exercitando-se em vários ofícios e fazendo bailes com 
tambores e cantos.  Os índios estavam distribuídos em sete companhias num total de 350 
homens, 15 escravos, pastoreio de gado e cavalos.  Em maio de 1760 já poderia ser freguesia, 
pois tinha circunscrição eclesiástica regular podendo aceder à condição civil de vila, tornando-se 
em 1760 Vila Nova de Extremoz do Norte.  
 
O governo de Pombal termina em 1776 e durante esse tempo manteve uma política dura contra 
índios, negros e mestiços, traduzidas em uma estabilização do espaço e da economia sem 
eliminar as revoltas indígenas que seguiram de forma intermitente no espaço riograndense.  As 
tensões e pressões decorrentes dos conflitos na aldeia do Apodi provocaram, já ao final do 
processo e já dentro da política pombalina, respostas formais do governo central, estendendo 
efetivamente estas reformas para as capitanias periféricas.  O Alvará de 23 de Novembro de 1799 
concedia a posse da terra, a regulamentação interna da administração e a condição civil aos 
índios aldeados.  Em 1798 o Diretório dos Índios foi dissolvido diante das denúncias de corrupção 
e abusos cometidos pelos administradores e demais autoridades26.  Na época da abolição do 
Diretório havia menos de 20.000 índios nas aldeias da bacia amazônica e nos interiores do Brasil. 
Foi justamente neste período que ocorreu uma baixa demográfica nas vilas e essas terras 
indígenas coletivas foram espoliadas pelos colonos27.  Carta de 1804 do capitão-mor do Rio 
Grande, Lopo Joaquim de Almeida Henriques, ao príncipe regente D. João, informa sobre a 
inexistência de Corporações Religiosas na Capitania, havendo apenas visitas irregulares de 
religiosos das corporações da Paraíba e Pernambuco28.  A Companhia de Jesus é restabelecida 
em 1814 por Pio VII e regressa ao Brasil em 1842. 
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Segundo a projeção missionária, este controle derivaria na integração das aldeias ao ideal de 
cidades e ao conjunto dos modelos civilizados já desenvolvidos em outras regiões.  Estes 
modelos, interrompidos no sudeste com o avanço das forças bandeirantes, deslocavam os 
mesmos ideais para os espaços inconquistados ao norte.  Apesar da intervenção escravista do 
colono manter uma continuidade com todas as práticas anteriores, o apoio institucional foi efetivo 
e favoreceu as visitas e missões dos padres e isto ao fim atuou como proteção contra o ataque 
dos colonos.  Pudemos notar o ambiente sendo conduzido a uma relativa estabilidade, oferecendo 
ainda a possibilidade de se perceber nas cartas a projeção das formas tradicionais da cultura 
européia que os missionários manejavam. 
Esta complexidade de relações sociais e políticas vividas se reflete no discurso dos missionários.  
Quando a Capitania se integrava na ordem econômica local por volta de 1720 e portanto seu 
mundo de possibilidades estava aberto, a atividade é interrompida alguns decênios depois em 
1759.  Devém então toda a política modernizadora, que não é apenas a do Marquês de Pombal 
senão a da nova modernidade iluminista pressionando o curso da historia.  A posição de 
isolamento para a região determinada seja pela política dos latifundiários do gado que queriam 
preservar seus domínios, seja pela política monárquica portuguesa, a quem não interessava o 
desenvolvimento incontrolado da Colônia, ensaiava já a ordenação geopolítica do espaço que 
aparece com mais nitidez no século XIX.  
Contrastando as concepções sobre o arcaísmo com o discurso construído pelos jesuítas no Rio 
Grande e com nossa interpretação deste discurso, entendemos que o projeto para as margens e 
fronteiras, assim como para as regiões centrais do sistema colonial, era moderno: a idéia básica 
era integrar a cultura indígena na cristã ocidental depois de pacificados e expulsos os 
estrangeiros.  Contudo, as formas de conquista das fronteiras são arcaicas no sentido técnico que 
possui o termo: missões e soldados contra índios rebeldes e estrangeiros invasores.  A 
modernidade foi a resistência à tentação de compreender o mundo que se apresentou no XVI 
como parte do que de fantástico e maravilhoso existia no homem medieval, uma oposição racional 
a um conceito medievalizante sobre América29.   
Neste sentido, a sociedade ou instituição que não racionalizasse a experiência vivida ou mesmo 
aquela que desejasse uma adesão racional ao conceito medievalizante sobre América sob o 
prisma de suas fantasias, representava a tendência arcaizante da civilização.  De modo que todos 
os setores que se alinharam na reformulação dos pressupostos medievais sobre o homem e sobre 
o direito de conquista representaram o que havia de mais moderno então e era neste campo que 
a Companhia quis se localizar. 
 
 
1 HCJB, II, 59-60. 
2 LOCKHART, J.; SCHWARTZ, S. (1992), América Latina en la Edad Moderna. Una historia de la América española y el Brasil 
coloniales, Madrid, Akal, p. 193; MEDEIROS, T. (1988), “O negro escravo: da etnia à abolição e os remanescentes de sua aculturação 
no Rio Grande do Norte”, Revista História UFRN, ano II, n. 2, Natal, pp. 45-60. 
3 LOCKHART, J. /SCHWARTZ, S. (1992), p. 239, 249,268. 
4 SÁNCHEZ, C. J. H. (1996), Las Indias en la monarquia católica. Imágenes e ideas políticas, Valladolid, Secretariado de Publicaciones 
e Intercambio científico. 
5 CASTRO e ALMEIDA, E. de (1914), “Memórias do Maranhão”, Inventário dos documentos relativos ao Brasil existentes no Arquivo de 
Marinha e Ultramar de Lisboa, 3 vols., Bahia/RJ, 2, 173/174. 
6 GIRALDO, M. L. (no prelo), "La construcción del exotismo americano de Cristóbal Colón a Hernán Cortes". 
7 GIRALDO (no prelo), p.8; ZAMORA (1993), p.98. 
8 “Carta do P. Francisco Pinto ao P. G. Aquaviva, sobre a Missão aos Potiguares do Rio Grande, deste Colégio de Pernambuco e 17 de 
Janeiro de 1600”, Bras. 3 (1), 177-179 V.; HCJB, V, 504-506. 
9 CERVANTES, F., “¿Cristianismo o sincretismo? Una reinterpretación de la ‘conquista espiritual’ en la América española”, en PRIEN, 
ed. (1998), pp. 21-34. BAROJA (1985), analisa as muitas formas sob as quais se expressava a cultura geral e especialmente a 
religiosa dos ibéricos entre os séculos XVI e XVIII, particularmente no contexto espanhol. 
10 CERVANTES, F. (1994), El diablo en el nuevo mundo. El impacto del diabolismo a traves de la colonizacion de Hispanoamerica, 
Barcelona, Herder, p.30. 
11 “Carta do P. Pero Rodrigues, 1599”, HCJB, I, 517. 
12 Idem, HCJB, I, 518. 
13 “Carta do P. Francisco Pinto, 1600”, HCJB, V, 505. 
14 “Carta de Pero Rodrigues, 1599”, HCJB, I, 516. 
15 Idem, HCJB, I, 520. 
16 GEREMEK, B. (1987), “Igreja”, Enciclopédia Einaudi, vol.15: Mythos/logos. Sagrado/profano, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, pp.161-214; 190. 
17 “Relação de Pero de Castilho, 1614”, HCJB, V, 511. 
18 Idem, HCJB, I, 524. 
19 Idem. 
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20 “Ânua de 1605-1606, Fernão Cardim”, HCJB, V, 507. 
21 “Carta do P. Pero Rodrigues, 1599”, HCJB, I, 522. Compare-se com CAÑO (1960) e a gravidade no discurso como sinal de barbárie. 
22 “Carta do P. Pero  Rodrigues, 1599”, HCJB, I, 522. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 CASCUDO, L. da C. (1955), História do Rio Grande do Norte, RJ, p. 111-112. 
26 MONTEIRO, J.M. (1994) , “Diretório dos Indios”, en SILVA, M. B. N. da, coord., Dicionário de história da colonização portuguesa no 
Brasil, Lisboa, Verbo, p. 262. 
27 Neste sentido é que se encaminharam as reivindicações democráticas acerca da questão indígena na atualidade: demarcação de 
suas terras sem a emancipação dos indios em relação ao Estado. O Estado protege os grupos indígenas dos perigos na negociação 
de suas terras ao colocá-los sob sua tutela. 
28 AHU, 566, 1804, Abril, 30, Natal, do Capitão-mor do Rio Grande ao príncipe regente D. João. 
29 ELLIOTT, J. H. (1972), p. 34. 

 
FONTES E BIBLIOGRAFIA 
 
Archivo Historico Ultramarino, Lisboa 
Archivo Romano Societatis Iesu - Roma 
CASCUDO, L. da C. (1955), História do Rio Grande do Norte, RJ. 
CASTRO e ALMEIDA, E. de (1914), “Memórias do Maranhão”, Inventário dos documentos 
relativos ao Brasil existentes no Arquivo de Marinha e Ultramar de Lisboa, 3 vols., Bahia/RJ, 2, 
173/174. 
CERVANTES, F. (1994), El diablo en el nuevo mundo. El impacto del diabolismo a traves de la 
colonizacion de Hispanoamerica, Barcelona, Herder. 
CERVANTES, F., “¿Cristianismo o sincretismo? Una reinterpretación de la ‘conquista espiritual’ en 
la América española”, en PRIEN, ed. (1998), pp. 21-34. 
Coleção de Livros de Cartas de Provisões do Senado da Câmara de Natal E Termos de Vereação  
ELLIOTT, John H. (1972)  El viejo mundo y el nuevo, 1492-1650, Madrid, Alianza Editorial.  
GALVÃO, Hélio (1979) História da Fortaleza da Barra do Rio Grande, RJ, Conselho Federal de 
Cultura. 
GEREMEK, B. (1987), “Igreja”, Enciclopédia Einaudi, vol.15: Mythos/logos. Sagrado/profano, 
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 
GIRALDO, M. L. (no prelo), "La construcción del exotismo americano de Cristóbal Colón a Hernán 
Cortes". 
GIRALDO, Manuel Lucena (1993) Laboratorio Tropical, Caracas, Monte Ávila Ed. 
Latinoamericana/CSIC. 
LOCKHART, John; SCHWARTZ, Stuart (1992) América Latina en la Edad Moderna. Una historia 
de la América española y el Brasil coloniales, Madrid, Akal. 
MEDEIROS, Tarcísio (1988) “O negro escravo: da etnia à abolição e os remanescentes de sua 
aculturação no Rio Grande do Norte”, Natal, Revista História UFRN, ano II, n. 2, pp. 45-60. 
SÁNCHEZ, Carlos J. Hernándo (1996), Las Indias en la monarquia católica. Imágenes e ideas 
políticas, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio científico. 
SILVA, Maria Beatriz Nizza da, org. (1994) Dicionário de história da colonização portuguesa no 
Brasil, Lisboa, Verbo.  
ZAMORA, Margarita (1993) Reading Columbus, Berkeley, University of California Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


