
O IMPÉRIO JESUÍTICO:
Um olhar sobre a evolução patrimonial da Ordem na América portuguesa

Afinados  à  empreitada  colonizadora  e,  ao  mesmo  tempo,  “evangelizadora” 

conduzida por Portugal nos seus recém-descobertos domínios ultramarinos, os jesuítas 

se  mostraram  parceiros  da  Monarquia  desde  as  primeiras  horas.1 Eles  possuíam 

estabelecimentos das mais variadas naturezas, onde quer que pudesse existir  alguma 

possibilidade de ampliar ou difundir o nome da Deus segundo os preceitos da Igreja 

romana,  e  naturalmente  isso  incluía  as  imensas  possessões  do  reino  português.2 O 

empenho em garantir os meios para a sua subsistência proporcionou à Companhia de 

Jesus um crescimento rápido e sólido. 

A difusão dos jesuítas na América portuguesa teve início em meados do século 

XVI,  quando algumas dezenas  de  padres  desembarcaram nessas  terras  imbuídos  do 

objetivo de catequizar o gentio nativo e de fornecer o pasto espiritual ao rebanho de 

cristãos ali existentes, trabalhando numa difícil frente apostólica, apinhada de desafios 

de toda ordem. Já nos primeiros anos de militância da Companhia de Jesus na América 

portuguesa, seria colocado um problema de caráter prático que influenciaria fortemente 

o futuro não apenas  dos primeiros missionários  jesuítas  ali  instalados,  reverberando 

também, e de maneira contundente, em sua estrutura e conduta a partir daqueles anos 

iniciais:  o provimento e manutenção material das missões e demais ações. Naqueles 

primeiros tempos, a exigüidade de recursos financeiros e a sua inconstância constituíam 

obstáculos  a  uma  ação  evangelizadora  mais  eficiente.  Quando  desembarcou  pela 

primeira  vez na  América  portuguesa,  nos  idos  de  1549,  a  Companhia contava  com 

1 Este trabalho é parte da tese de doutorado CATÃO, Leandro Pena. Sacrílegas Palavras: Inconfidência e  
presença jesuítica nas Minas Gerais durante o período pombalino. Tese de doutorado apresentada ao 
programa de Pós-Graduação do Departamento de História da UFMG, 2005.
2 FRANCO. Fundação pombalina do mito da Companhia de Jesus, p.213.
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poucos membros e possuía poucos recursos e uma proposta quase que exclusivamente 

evangelizadora, características absolutamente distintas daquelas que viria a ter quando 

foi  banida do Império português,  em 1759,  então uma das  mais  ricas,  complexas e 

influentes instituições do mundo cristão.3  Nos primeiros tempos, as missões jesuíticas 

nas  possessões  lusas  eram  sustentadas  conjuntamente  pela  Coroa  e  pela  província 

jesuítica de Portugal, com recursos precários a princípio, o que dificultava a sua ação 

missionária. Essa fórmula de financiamento desagradava ao padre Manuel da Nóbrega, 

porque,  de  um lado,  tornava  as  atividades  da  Companhia de  Jesus  demasiadamente 

dependentes  da  vontade  e  de  contingências  alheias  à  mesma  e,  de  por  outro,  não 

fornecia os recursos necessários a uma rápida expansão da ação missionária perante os 

gentios, pois as missões eram muito dispendiosas.4 A solução proposta por Nóbrega 

seria a de aceitar terras cedidas pela Coroa, ou mesmo, por temporais admiradores da 

Ordem, responsabilizando-se os padres da Companhia pelo seu monopólio e controle. 

Nas palavras do padre Nóbrega:

[...]  me parece  que a Companhia deve ter  e  adquirir  justamente [...] 
quanto puder para nossos Colégios [...] e não devemos de querer que 
sempre El-Rei nos proveja, que não sabemos quanto isso durará, mas 
por todas as vias se perpetue a Companhia nestas partes [...].5

 De posse das terras, os jesuítas estariam autorizados a possuir cativos negros 

(uma vez que os padres eram em número reduzido) e, assim, produzir o suficiente para a 

manutenção das missões, bem como para prover igrejas, colégios e residências.6 Tais 

proposições se dão no mesmo contexto em que o padre Manuel da Nóbrega propunha a 

instituição das “aldeias” jesuíticas, empreendimento que carecia de maciços recursos 

materiais. Esse movimento empreendido pelo padre Manuel da Nóbrega, que era então 

o  provincial  do  Brasil,  não  estava  totalmente  em  sintonia  com  os  preceitos  da 

3 ASSUNÇÃO. Negócios Jesuíticos, p. 10.
4 COUTO. A Construção do Brasil, p. 320.
5 CARTA do padre  Nóbrega  ao  Geral  da  Companhia  de  Jesus  escrita  em 1561.  apud TELLES.  A 
conquista da terra e a “conquista” das almas, p. 88.
6 COUTO. A Construção do Brasil, p. 320-321.
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Companhia de Jesus naquele contexto. O jesuíta Luís da Grã, adjunto do provincial de 

Portugal, defendia pontos de vista bastante diferentes e, até, antagônicos. Reprovava o 

fato de a Companhia possuir bens de raiz, dedicar-se a atividades agrícolas e utilizar 

mão-de-obra escrava. Professava, em síntese, idéias de ascetismo, rigor e pobreza, em 

sintonia com os postulados do Regimento da Ordem.7 As dúvidas persistiram até 1568, 

quando foi convocada uma Congregação Provincial, que contou com representantes de 

todas  as  províncias  jesuíticas.  Os  congregados  deliberaram  favoravelmente  ao  que 

propunha Manuel da Nóbrega. A partir de então, a Companhia de Jesus não encontrou 

impedimentos no que se referia à posse e manutenção de bens de raiz e à posse de 

escravos.8 Desse ponto em diante, a posse de bens materiais faria parte do projeto da 

Companhia de Jesus, que viu seu patrimônio crescer de maneira espetacular, em um 

ritmo assustadoramente rápido. Com relação à posse dos bens temporais, caberia agora 

aos jesuítas discernir entre o excesso e o necessário para a manutenção de suas obras. 

Se, de um lado, a posse de bens propiciou à Ordem uma posição estável e, até mesmo, 

confortável,  de  outro,  gerou  questionamentos  sérios  por  parte  de  alguns  setores  da 

sociedade portuguesa, que se intensificariam à medida que aumentavam as posses da 

Companhia.

Um dos instrumentos utilizados pelos inacianos para angariar e aumentar bens 

materiais se deu mediante o bom relacionamento com as esferas do poder temporal. 

Para converter prestígio em patrimônio, a Companhia de Jesus agiu diretamente perante 

o  monarca,  persuadindo-o a  conceder  à  mesma um grande  número de propriedades 

rurais  e  urbanas  no  reino  e  nas  colônias,  além de  rendas  mensais  e  uma  gama de 

privilégios de várias naturezas, que iam da intervenção direta do governo na resolução 

de problemas internos da Ordem até a isenção de todo o tipo de impostos. Algumas 

7 Ibidem. p. 321.
8 Ibidem. p. 323.
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dessas  regalias  e  privilégios  não  eram  gozadas  por  outras  instituições  religiosas.9 

Concomitantemente  às  doações  e  privilégios  concedidos  pela  Coroa,  a  Companhia 

também obteve doações cada vez mais significativas oriundas dos fiéis.10 Cada nova 

residência, colégio ou outra instituição da Companhia de Jesus era prendada com rendas 

e propriedades, e estes sustentáculos materiais normalmente eram acrescidos de novas 

dotações  ao  longo  dos  anos.  Em  alguns  casos,  o  patrimônio  de  uma  determinada 

residência poderia aumentar em mais de 1000% em poucos anos.11 Nem todos os bens 

imobiliários pertencentes à Companhia de Jesus eram fruto de doações régias ou de 

particulares. Dispunham também de recursos provenientes de suas rendas, muito bem 

administradas do ponto de vista econômico. Comumente os inacianos empregavam os 

recursos financeiros disponíveis na aquisição de novos bens ou em benfeitorias em suas 

propriedades.  Os  jesuítas  também  se  revelaram  grandes  administradores,  o  que 

contribuiu para a manutenção e crescimento dos seus bens.12 

Era tal a preocupação dos inacianos com os meios de subsistência e manutenção 

de  suas  obras  que  uma expressiva  parcela  dos  inacianos  tornou-se  especializada  na 

administração dos bens terrenos. A Ordem contava em seus quadros com especialistas 

em todas as áreas ligadas a esse fim, como os padres “administradores”. Em muitos 

casos, esses padres com funções específicas no que diz respeito à administração e a 

manutenção dos bens terrenos eram oriundos de famílias tradicionais no ramo comercial 

e utilizavam-se dessas práticas e competências em benefício da Ordem.13

A Companhia de Jesus era uma instituição que possuía ramificações econômicas 

em todo o mundo católico. No Oriente, possuíam ativa participação no comércio das tão 

9 ASSUNÇÃO.  Negócios jesuíticos,  p. 61-70. Para mais detalhes quanto ao montante e variedade do 
patrimônio bem como os privilégios gozados pela companhia de Jesus, consultar o capítulo 2 do referido 
trabalho, intitulado: A Companhia de Jesus em Portugal, uma empresa de vulto. p. 58- 108.
10 Ibidem. p. 88.
11 Ibidem. p. 78.
12 Ver: ASSUNÇÃO. Negócios jesuíticos. 
13 MASSIMI. Um Incendido desejo das Índias, p. 67.
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cobiçadas  especiarias.14 Também  possuíam  extensos  negócios  e  propriedades  em 

praticamente  todos  os  continentes.15 Na  América  portuguesa,  estavam presentes  em 

quase todo o território,  de norte a sul e de leste a oeste.  Possuíam casas e imensas 

propriedades de terra em praticamente todas as capitanias. Cada colégio ou residência 

jesuítica possuía um universo de outras propriedades cuja finalidade principal era prover 

financeiramente as obras da Companhia.  Alguns colégios chegaram a possuir  várias 

dezenas de outras propriedades com esta finalidade. Uma das poucas exceções foi a 

capitania das Minas Gerais, região onde a Ordem não possuía bens de raiz, devido, em 

parte, às proibições régias quanto à posse de bens de raiz por parte de tais institutos 

religiosos em terras mineiras. No entanto, isso não quer dizer que os padres filhos de 

Inácio de Loyola não tivessem atuado naquelas paragens.

Como  eram  imensas  as  riquezas  da  Companhia  de  Jesus,  qualquer  medida 

tomada  contra  a  Ordem  gerava  grande  repercussão,  pois  suas  atividades  não  se 

restringiam às  questões  missionárias.  Por  exemplo,  no  Rio  de  Janeiro,  em 1718,  o 

governador recebeu uma carta do rei pedindo informações acerca dos bens dos jesuítas. 

A missiva era motivada pelas sucessivas reclamações por parte da população local, pois: 

[...] atualmente as terras de que são senhores, conferidas e combinadas 
com todo o recôncavo dessa cidade, vem a eles ter sós mais do que 
todos os moradores do termo do Rio de Janeiro e não contente com isto, 
avexão  aos  seculares  com  contínuas  demandas  e  com  poder  e 
inteligência vão se fazendo absolutamente senhores da terra.16 

 Se os padres chegavam a contrariar interesses de terceiros por conta de sua forte 

presença  em  assuntos  temporais,  eles  eram,  de  outro  lado,  muito  respeitados  e 

admirados pelo grosso da população no Império português. 

Na  capitania  do  Rio  de  Janeiro,  os  jesuítas  possuíam  uma  das  maiores 

propriedades  rurais  de  todas  as  Américas,  com  mais  de  cem  léguas  quadradas, 

14 MIRANDA. Ervas de ruim qualidade, p. 159.
15 ASSUNÇÃO. Negócios jesuíticos, p. 45.
16 SERAFIM LEITE. História da Companhia de Jesus no Brasil, vol. 6, p. 70-71. Ver ainda: FREITAS. 
Santa Cruz, p. 24.
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totalizando quase três milhões de metros quadrados de área total. A fazenda Santa Cruz, 

como era denominada, pode ser considerada como um emblema da atuação e inserção 

dos  jesuítas  no  mundo  temporal  na  América  portuguesa.  Localizava-se  a  quatorze 

léguas da cidade do Rio de Janeiro, compreendendo uma extensa faixa de terra que ia do 

litoral à serra do mar. O imenso latifúndio foi constituído a partir de doações de terras 

perpetradas pela Coroa, por terceiros e, ainda, por meio de compra de alguns territórios 

contíguos  às  referidas  doações.17 A  fazenda  possuía  em  seu  território  terras  muito 

férteis, matas riquíssimas em madeira de lei, abundantes quedas d`água, rios volumosos 

e navegáveis, e uma extensa testada frente ao oceano, contando com excelente porto 

natural.  Santa  Cruz  fora  um  grande  projeto  econômico  de  natureza  agropastoril  e 

“industrial”. Seu relativo afastamento da cidade do Rio de Janeiro (84 quilômetros) se 

dera devido ao fato de que suas outras propriedades ao redor da baía da Guanabara não 

eram suficientemente dotadas das características almejadas pelos padres inacianos, que 

tinham  como  objetivo  empreender  uma  grande  projeto  econômico.  Não  passou 

desapercebido  aos  padres  da  Companhia  a  importância  estratégica  da  região  de 

Sepetiba, dotada de terras planas e de ótima qualidade, além de rios volumosos e grande 

costa marítima. Além disso, a propriedade era passagem obrigatória a quem desejasse ir 

por terra a São Paulo, Parati e às Minas Gerais. A fazenda era também rota de parada 

quase obrigatória dos navios que vinham de São Vicente e da região do rio da Prata, que 

ali  aportavam para  reabastecer  as  provisões  ou,  mesmo,  para  promover  reparos  no 

estaleiro pertencente aos jesuítas.18 A fazenda Santa Cruz, em seu auge, contou com a 

mão-de-obra de quase dois mil escravos, que atuavam na produção agrícola, pecuária e, 

também,  num conjunto  de  manufaturas  que  contavam com notável  aparato  técnico, 

dentre as quais uma olaria, uma ferraria, uma carpintaria, um curtume, uma ourivesaria, 

17 FREITAS. Santa Cruz, p. 34-45.
18 TELLES. A conquista da terra e a “conquista” das almas, p. 91-92.
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uma  manufatura  têxtil  e  uma  fabulosa  botica.  O  couro  curtido  na  fazenda  era  ali 

beneficiado,  sendo transformado nos mais diversos aparatos,  muitos dos quais  eram 

comercializados  pelos  padres.  Aliás,  a  fazenda  Santa  Cruz  não  tinha  como  função 

simplesmente  abastecer  de  gêneros  alimentícios  o  colégio  dos  jesuítas  no  Rio  de 

Janeiro.  A maior parte  de seus frutos,  incluindo os produtos manufaturados,  tinham 

como  destino  várias  praças  de  comércio  da  América  portuguesa  e,  mesmo,  outros 

continentes,  sendo  distribuídos  pelos  navios  da  Companhia  de  Jesus  para  as  mais 

diversas partes, incluindo Europa.

Havia em Santa Cruz um estaleiro  localizado nas  margens  do rio  Guandu e 

próximo a uma mata rica em madeiras próprias para a construção de embarcações, de 

onde saíram vários  navios da Companhia,  alguns  de guerra,  como a nau  Província, 

apreendida na cidade do Rio de Janeiro na ocasião da expulsão daqueles religiosos do 

mundo português, em 1759. 19  Segundo o jesuíta José Caeiro, a finalidade da referida 

nau era

transportar o provincial quando ia visitar as suas Casa e Colégios, muito 
distantes uns dos outros e também levar os súditos quando convinha 
[...].  Costumava  andar  armada  de  peças  de  pequeno  calibre,  de  que 
facilmente  se  serviam  por  vezes  as  autoridades  superiores  para,  ao 
aferrar  nos  portos,  darem  as  salvas  de  costume  às  fortalezas  nelas 
situadas.20

As  naus  utilizadas  no  transporte  de  mercadorias  entre  as  propriedades  da 

Companhia de Jesus espalhadas pelo mundo e não sofriam qualquer tipo de fiscalização 

por parte das autoridades régias, devido aos privilégios conquistados ao longo dos anos.

Para  otimizar  a  produção e  as  pastagens  na  fazenda  Santa  Cruz,  os  jesuítas 

empreendem extensas  obras  de  saneamento,  empregando  tecnologia  holandesa,  que 

transformava áreas antes encharcadas em novas pastagens e terras para o cultivo de 

19 TELLES. A conquista da terra e a “conquista” das almas, p.101-103. Ver ainda: FREITAS.  Santa 
Cruuz, p. 121-131.
20 CAEIRO. Primeira publicação dos manuscritos inéditos de José Caeiro sobre os jesuítas do Brasil e  
da Índia na perseguição do Marquês de Pombal, p. 195 e 197.
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arroz.21 No que se refere aos caminhos que partiam da imensa propriedade em direção 

ao “sertão”, consta uma trilha que seguia em direção ao norte que iria desembocar em 

várias picadas que dariam na região das Minas. Ao que tudo indica, tais caminhos eram 

percorridos pelos padres muito antes da descoberta oficial do ouro, os quais partiram da 

fazenda Santa Cruz em missão pelos sertões. 22 Dali também começava outro caminho 

em direção às Minas, este muito utilizado até a abertura do Caminho Novo, em 1725, 

que seguia em direção ao Caminho Velho e atingia o porto de Parati.  Na ocasião da 

expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses, consta que uma imensa quantidade de 

ouro e prata foi seqüestrada pela Coroa na fazenda Santa Cruz. No auto de seqüestro 

dos bens da Ordem encontrados na fazenda constam dez páginas onde foram arroladas 

as peças de ouro, prata e diamante.23 

É  muito  controversa  a  origem  do  ouro  jesuítico,  encontrado  em  grandes 

quantidades e em diversas casas daquela Ordem na ocasião da expulsão daqueles padres 

dos domínios portugueses. Naquela conjuntura, foram apreendidas quatro arcas cheias 

de ouro no colégio da Companhia de Jesus da Bahia. Segundo o jesuíta José Caeiro, em 

seus relatos  Sobre os Jesuítas do Brasil  e da Índia na perseguição do Marquês de  

Pombal, aquele  tesouro  não  pertencia  à  Companhia:  “eram  os  dinheiros  do  erário 

público, que por ordem real se achavam depositados e confiados à guarda dos jesuítas 

[...]”.24 É plausível a tese de que o ouro jesuítico era fruto de anos de intensa atividade 

comercial,  na  qual  o  metal  era  trocado  por  víveres  e  manufaturas  produzidos  nas 

propriedades da Companhia. Também poderia ser fruto da aquisição ilícita desse metal, 

comprado de contrabandistas oriundos da Minas, dentre os quais alguns religiosos.25 Era 

21 ASSUNÇÃO. Negócios jesuíticos, p. 97.
22 Ibidem, p. 106. Ver ainda FREITAS. Santa Cruz, p. 194-196.
23 FREITAS. Santa Cruz, p. 74.
24 CAEIRO. Primeira publicação dos manuscritos inéditos de José Caeiro sobre os jesuítas do Brasil e  
da Índia na perseguição do Marquês de Pombal, p. 77.
25 FREITAS. Santa Cruz, p. 135 e 143-145. Segundo o autor, a fazenda Santa Cruz era rota de passagem 
dos contrabandistas oriundos da Minas.
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grande a atividade dos ourives jesuítas. A ourivesaria era ofício muito aprimorado entre 

eles, graças ao contato com irmãos que desenvolveram esta atividade nas missões da 

China  e  do  Japão.26 Também  em outras  residências  da  América  portuguesa  foram 

apreendidas grandes quantidades de ouro na forma de ornamentos religiosos.27

Os jesuítas possuíam dezenas de “currais” ao longo do rio São Francisco, de um 

lado e de outro da margem do “rio dos currais”.28 Aliás, foi grande a importância dos 

jesuítas  enquanto  agentes  da  interiorização  da  América  portuguesa.  Desde  o  século 

XVI, eram muito comuns as incursões dos jesuítas pelos sertões.

Os  inacianos  entendiam que  a  necessidade  de  tal  patrimônio  era  devido  ao 

número de padres e alunos que dele dependiam. Suas atividades econômicas eram os 

sustentáculos dos colégios e missões. Também figuravam entre os maiores proprietários 

de engenhos de cana de açúcar de todo o período colonial. Possuíam vários em todo o 

Nordeste,  dentre  os  quais  o  mais  afamado  foi  o  chamado  Sergipe  do  Conde,  um 

latifúndio  de  gigantescas  proporções  e  uma  das  maiores  unidades  produtivas  da 

Ordem.29  

A Companhia  de Jesus  agia  de  modo ordenado e  bem articulado quando se 

tratava  de  questões  de  seu  interesse  na  esfera  material.  Em  1742,  os  padres 

administradores instalados na Bahia intentavam comprar um engenho  encaixado nas 

proximidades do engenho do Conde. Nesta ocasião, o padre Luís Rocha remeteu carta 

ao provincial  em Lisboa,  argumentando que se o referido engenho estivesse forro e 

isento de taxas  e impostos seria  muito rentável  e que,  realizando algumas obras de 

adequação nas instalações, a propriedade seria melhor que o engenho do Conde. Ainda 

na mesma correspondência, o padre administrador suplicava: “o ponto está agora em V. 

26 Ibidem, p. 143.
27 CAEIRO. Primeira publicação dos manuscritos inéditos de José Caeiro sobre os jesuítas do Brasil e  
da Índia na perseguição do Marquês de Pombal, p. 69; 77; 81.
28 TELLES. A conquista da terra e a “conquista” das almas, p. 97.
29 ASSUNÇÃO. Negócios jesuíticos, p. 193.
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Ra. Com todos os padres do Palácio se empenhem com el-rei para que isente este novo 

engenho de dízimos na consideração de que é aplicado para as boas obras desse Colégio 

[da Bahia] [...]”.30

Na região do rio da Prata e adjacências, a Companhia de Jesus era muito mal 

quista por seus vizinhos, por controlar boa parte dos recursos materiais e humanos ali 

existentes. Os relatos contam que os rebanhos de gado da Companhia eram os maiores, 

atingindo a casa das centenas de milhares.  “Os boatos que circulavam desde o século 

XVI sobre grandes e ricos tesouros no coração da América do Sul, haviam-se renovado 

com o tempo, associando-se à imagem das numerosas missões jesuíticas do Paraguai”.31 

Os relatos  coevos  dão  conta  da  imensidão  das  riquezas  pertencentes  à  Companhia 

naquela região. Em audiência com dom João V, em abril de 1728, na fase preparatória 

do Tratado de Madrid,  Estevão Pereira da Silva, natural do Rio de Janeiro, informava 

ao monarca da situação das posses dos jesuítas na porção sul da América:

[...]  em  Missões  dos  padres  da  companhia,  vi  muitas  povoações  de 
índios  com inumerável  gente,  onde  me  certificaram que  punham os 
padres da companhia um notável número de arcos, lanças e fundas em 
campo  dos  índios  que  tinham  subordinados;  vi  que  os  padres  da 
Companhia, em certas Missões, tinham ouro, e dentro de particulares 
redutos o bateavam.32

Dando continuidade à sua missão, Estevão Pereira recebeu notícias de que nas 

cachoeiras do rio Grande, despenhadeiros do rio Paraná e serra da Estrela tinham os 

jesuítas  descoberto grandes  tesouros,  o  que  imediatamente foi  investigar.  Depois de 

vinte dias de jornada, o diligente vassalo de dom João V disse ter avistado os ditos 

sítios, “muito férteis em gado vacum, que é inumerável”. Conduzido ao rancho onde 

estavam os padres, ocasião em que encontrou com

[...] Faustino Correia, que tinha ido por piloto no navio Santo Tomás 
quando foi  com os  casais  para  a  Colônia.   Passou-se  à  guarda  dos 

30 IANNT, Cartório jesuítico, Março 70, doc. Nº 100. apud ASSUNÇÃO. Negócios jesuíticos, p. 195-196.
31 MIRANDA. Ervas de ruim qualidade, p. 172.
32 SILVA. Noticia dos marcos de Portugal em domínios austrais, dada por Estevão Pereira, natural do  
rio de Janeiro, viajando por ele por um voluntário extermínio e dando depois uma fiel conta do que viu  
enquanto por lá andou. In: CÓDICE Costa Matoso. p. 852.
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castelhanos, que está no lugar que chamam São João, cinco legoas de 
nossa povoação da Colônia [do Sacramento], donde se passava para as 
missões dos padres da Companhia,  e como era piloto deitaram-lhe a 
roupeta, e com ela andava em descobrimentos de grandes haveres para 
os padres.33

Assim se explicava a estada do dito Faustino Correia naquelas paragens. Ao que 

parece, foi uma prática relativamente comum à Companhia de Jesus agregar à Ordem 

quem quer que fosse útil aos interesses da Instituição. Aos olhos dos inacianos, não 

eram  ilícitos  quaisquer  artifícios  que,  de  alguma  maneira,  lhes  propiciasse  meios 

materiais e políticos de levar em frente sua missão cristã. Esse último preceito estaria 

acima de qualquer interesse temporal. 

Ao norte das possessões portuguesas na América, no Maranhão e Grão-Pará, o 

número, a quantidade e o valor de suas propriedades eram igualmente significativos, 

onde possuíam “várias fazendas assim de gado vacum como cavalares [...]”.34 Somente 

na ilha de Marajó, os jesuítas administravam fazendas com mais de cem mil cabeças de 

gado, além de muitas outras propriedades especializadas na produção de açúcar.35 No 

interior do atual estado do Piauí, os jesuítas possuíam extensas fazendas, onde eram 

criados imensos rebanhos de gado e cavalos.36 

As  atividades  econômicas  da  Companhia  na  região  amazônica  não  se 

restringiam à  agropecuária.  Também comercializavam os  frutos  das  expedições  dos 

indígenas, que, sob o mando dos padres, penetravam no interior da floresta amazônica, 

onde coletavam as valorizadas drogas nativas daquela terra, como o cacau, o cravo e a 

canela.37 Uma  vez  coletadas,  as  drogas  eram levadas  em canoas  até  armazéns  dos 

colégios da Companhia de Jesus localizados no litoral, de onde seguiam para o Velho 

Mundo nos navios da mesma Companhia.38 

33 Ibidem, p. 853.
34 DESCRIÇÃO do Bispado do Maranhão, p. 929. In: CÓDICE Costa Matoso.
35 MAXWELL. Marques de pombal, paradoxo do Iluminismo, p. 58.
36 ALDEN. O período final do Brasil colônia, 1750-1808. p. 540.
37  SERAFIM LEITE. História da Companhia de Jesus no Brasil, vol, 7, p. 291-2. 
38 Ibidem, p. 58-59.
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Eram extremamente diversificadas as atividades comerciais da Companhia de 

Jesus.  Das exuberantes florestas tropicais da América Portuguesa os jesuítas também 

exploravam em grandes  proporções  as  fartas  madeiras  de  lei  e  eram seus  grandes 

exportadores.   Exploravam o mel e extraíam das matas praticamente toda a matéria 

prima utilizada na fabricação de remédios produzidos em suas boticas. 

Os  jesuítas  da  América  portuguesa  administravam  um  complexo  sistema 

produtivo:  o  cultivo  de  terras,  a  pecuária  e  a  utilização  de  equipamentos  e  demais 

recursos  envolvidos  na  produção  de  todos  os  artigos  que  produziam  em  suas 

propriedades. Tais atividades exigiam um refinado controle de estoque, uma vez que a 

produção seguia das fazendas para os colégios e as residências espalhadas por todo o 

mundo cristão.  Mercadorias e insumos transitavam por toda a  parte,  o  que requeria 

acondicionamento  adequado  nos  diversos  navios  e  armazéns  da  Ordem,  que 

demonstrava um manejo de mercado comparado às grandes companhias comerciais da 

época. Possuía investimentos nas mais diversas áreas produtivas, o que a incluía na 

vanguarda mercadista da Europa daquele período, adotando as mais modernas práticas 

econômicas em uso.39

Em virtude da grande estabilidade financeira da Companhia de Jesus, muitos 

religiosos gozavam de um razoável conforto material, desfrutando de uma condição de 

vida inacessível a grande parte da população. Isso levou alguns setores da sociedade, 

dentre  os  quais  alguns  da  Igreja,  a  questionar  o  voto  de  pobreza  feito  por  aqueles 

religiosos.40 

A passagem a seguir traça com precisão a posição ocupada pelos jesuítas em 

meados do século XVIII: “os jesuítas, além de suas atividades religiosas, administravam 

uma  operação  comercial  de  considerável  sofisticação  que  resultava  de  anos  de 

39 ASSUNÇÃO. Negócios jesuíticos, p. 56.
40 Ibidem, p. 214.
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acumulação de capital, reinvestimentos e administração cuidadosa”.41 A modernidade da 

Companhia  de  Jesus  ia  além  do  âmbito  religioso,  educacional  e  intelectual. 

Compartilhava de um novo espírito econômico, que foi tecido nos séculos XV e XVI.42 

Todas  as  suas  unidades  produtivas  eram  muito  bem  administradas  por  padres 

especialmente dotados de experiências e conhecimentos para tal tarefa. Fiscalizavam as 

atividades das suas propriedades munidos dos mais altos recursos contábeis da época.43 

Estavam certamente incluídos na vanguarda das técnicas econômicas e comerciais da 

Europa Moderna.44 Os benefícios e propriedades por eles conquistados ao longo dos 

anos eram cuidadosamente registrados em diversos Livros de Tombos, em consonância 

com o sistema jurídico e fiscal da época, sendo eles extremamente atentos à legalidade 

de suas posses, prevenindo-se assim de possíveis pleitos. Chegavam, em alguns casos, a 

solicitar a intervenção do próprio monarca.45 Enquanto administradores e gestores de 

bens temporais, empreenderam a construção de imenso império, com ramificações em 

praticamente todas as partes do mundo e em todas as áreas econômicas, dando ensejo “à 

construção de uma empresa com recursos consideráveis e cobiçados por muitos”.46 Toda 

esta empresa se justificava em nome de Deus, e administrar de maneira eficiente os bens 

temporais significava garantir a empresa “divina” dos jesuítas, ou seja, propagar por 

todos os cantos as máximas da Igreja. Essa não era uma empresa com fins meramente 

comerciais;  seus  fins  últimos  eram  divinos.  O  perfil  empresarial  das  atividades 

empreendidas  pelos  jesuítas  revelava  sua  preocupação  com  os  ganhos  oriundos  de 

atividades  produtivas  e  comerciais,  tendo como uma das  conseqüências  o  constante 

aumento do patrimônio da Ordem. Como eles consideravam o patrimônio divino, não 

existia, por essa razão, qualquer contradição entre os preceitos religiosos e a ânsia por 
41 MAXWELL. O Marquês de Pombal, paradoxo do iluminismo, p. 58-59.
42 ASSUNÇÃO. Negócios jesuíticos, p. 51.
43 Ibidem, p. 178-179.
44 Ibidem, p. 238.
45 Ibidem, p. 79.
46 Ibidem, p. 69.
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lucros. Como muito bem assinala Paulo Assunção, o ardente afinco com que os jesuítas 

buscavam aumentar suas posses e o prestígio político e social permite-nos caracterizá-

los como: autênticos homens de seu tempo; expressão exacerbada do europeu do Antigo 

Regime:  burguês  e  cristão;  senhores  de  engenho  e  mercadores;  reinois  e  colonos; 

missionários a serviço dos reis cristãos; e, acima de tudo, fiéis ao papa e sempre atentos 

a seus próprios interesses. Desejar bens materiais e viabilizar meios para atingir esse 

fim não seriam uma ação nociva, desde que o produto desses bens fosse revertido para a 

Companhia, e dela para o louvor de Deus.47

Ao mesmo tempo em que se dava o aumento do patrimônio da Ordem, mais 

complexas se tornavam as operações. Por conseguinte, os missionários eram impelidos 

a dedicar cada vez mais tempo objetivando o aumento e a maximização dos recursos 

materiais em seu poder, práticas que acabaram por aproximá-los dos colonos comuns, 

dos homens seculares e dos negociantes.48 Por essa razão, não raro, os inacianos se viam 

em conflitos com colonos, homens de negócios, proprietários de terra e, mesmo, com 

outras ordens religiosas, não por questões concernentes ao espírito, mas por problemas 

relativos  aos  bens  temporais.  Tais  obstáculos  eram  percalços  inevitáveis  diante  da 

realidade  vivida  por  aqueles  religiosos,  que  entendiam  ser  indispensáveis  os  tratos 

temporais, engrenagem essencial da grande empresa jesuítica que visava, ao fim e ao 

cabo, o serviço cristão.49 Os inacianos eram, sob essa perspectiva, funcionários de uma 

louvável empresa divina, fundindo em suas estruturas elementos da tradição tomista 

medieval às mais recentes iniciativas do campo econômico.

Foi  extremamente  marcante  a  atuação  da  Companhia  de  Jesus  na  América 

Portuguesa, seja no ensino, em que, por sinal, reinaram soberanos por dois séculos, seja 

nas reduções e missões, seja atendendo a população de origem européia, agindo como 

47 Ibidem, p. 217-218. Ver ainda o cap. 4 da referida obra.
48 Ibidem, p. 190-191.
49 Ibidem, p. 218.
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diretores espirituais. Os jesuítas estavam sempre em posição destacada. Era imenso o 

prestígio desses padres, fruto de todas as suas diversificadas frentes de ação apostólica e 

evangelizadora, bem como por sua atuação nos campos cultural e intelectual. A política 

jesuítica, aliada a sua ação apostólica na América portuguesa, aproximou durante muito 

tempo os seus interesses aos da própria Coroa,  o que abriu o campo à atuação dos 

inacianos no Brasil,  sempre amparados pelo governo temporal.  Contudo,  os  jesuítas 

possuíam diretrizes próprias, particulares ao seu universo, que, imperceptivelmente aos 

olhos do governo político (pelo menos até uma certa altura), distanciava-os em alguns 

aspectos dos interesses da Coroa. A posse de terras e riquezas foi o primeiro passo nesse 

sentido.  Se,  de  um  lado,  possibilitou  à  Companhia  a  sua  arrebatadora  atuação  e 

integração ao universo colonial, de outro, acabou por colocar, após 1750, em rota de 

colisão com o governo português,  a mesma instituição que até  aquela data  fora seu 

maior protetor e provedor. 

Era um novo governo, sob novas orientações políticas. Estamos nos referindo ao 

governo de dom José I, marcado pela ação contundente de seu ministro, Sebastião José 

de Carvalho e Melo. A Era Pombalina é o marco inicial da derrocada institucional da 

Companhia de Jesus no século XVIII, que iria culminar com a sua extinção em 1773. 
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