
OS APÓSTOLOS DOS TEMPOS MODERNOS: 
A Companhia de Jesus e o pensamento neotomista em Portugal

A Companhia de Jesus foi um dos mais importantes ícones da cristandade em 

Portugal no período moderno.1 Atuou ativamente na construção do arcabouço cultural e 

intelectual da Europa católica. Não por acaso, desde seu nascimento, foi envolvida por 

um carisma que contagiou os cristãos das mais diferentes origens sociais e em todos os 

cantos, tudo em harmonia com o espírito contra-reformista. Desde os primeiros tempos 

de sua existência, gozou de enorme prestígio em Portugal, condição que lhe conferiu 

grande autonomia em matérias relacionadas não apenas à esfera espiritual, mas também 

aos aspectos referentes ao mundo material.

Ao longo  de  toda  a  sua  existência,  mas  principalmente  a  partir  da  segunda 

metade  do  século  XVIII,  a  Companhia  de  Jesus  foi  alvo  de  críticas,  suspeitas, 

desconfianças e controvérsias. Isso se explica, em parte, por sua feição, ostentando um 

perfil  absolutamente  original,  balizada  por  sua  forma  peculiar  de  organização  e  de 

atuação  apostólica.  Introduziu  uma  nova  maneira  de  atuar,  pautada  pelo  valor  da 

eficácia a toda prova, contemplando métodos e estratégias de afirmação inusitados e 

estranhos à maioria das ordens religiosas tradicionais, sobretudo no que se refere a sua 

vocação  missionária,  antagônica  ao  caráter  monástico  comum às  ordens.2 O caráter 

missionário foi  um de  seus traços  mais característicos,  em um contexto em que tal 

empreendimento era mister,  uma vez que as fronteiras do mundo se expandiam aos 

olhos  do  Ocidente  cristão.  Os  jesuítas  foram,  sob  determinado  prisma,  agentes  da 

civilização  cristã  nas  imensas  regiões  de  fronteira  cultural  e  política,  subitamente 

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. 209-210. 
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alargadas naqueles tempos.3 Promotores da fé cristã nos “novos mundos”, os jesuítas 

foram responsáveis por importantes mediações culturais com as mais diversas culturas 

ao redor do mundo.4

Quanto à sua estrutura interna, a Companhia de Jesus se destacava pelo rigor da 

formação teológica e extraordinária gama de conhecimentos de seus membros, oriunda 

de  uma  sólida  formação  intelectual,  edificada  sobre  o  alicerce  neotomista.  A 

excepcional erudição dos jesuítas consistia em valiosa ferramenta evangelizadora, razão 

pela qual eram tão enfatizados e incentivados os estudos das mais variadas áreas do 

conhecimento no seio da ordem. 

Qual era o perfil dos jesuítas, verdadeiros aventureiros em terras entranhas em 

contato  com  civilizações  igualmente  estranhas  e  praticamente  desconhecidas?  Em 

ambientes  antagônicos  ao  europeu,  quase  sempre  impondo  aos  mesmos  grandes 

desafios, aqueles padres se embrenhavam pelo continente americano para catequizar os 

nativos, levando a “luz” àquelas terras recém-descobertas. Que força movia os inacianos 

rumo  àquela  empreitada?   Não  é  tarefa  simples  responder  a  tais  perguntas,  mas 

certamente pode-se tecer algumas conjecturas. A história da implantação, expansão e 

ação  sócio-cultural  e  religiosa  dos  jesuítas  é  verdadeiramente  fascinante.  Foi 

empreendimento expressivo a ação missionária dos jesuítas, verdadeiros exploradores 

em  um  contexto  em  que  as  fronteiras  do  mundo  se  ampliavam  de  maneira 

extraordinária.  A  “aventura”  empreendida  por  aqueles  homens  determinados  e 

laboriosos  pelos  mais  diversos  cantos  do  mundo  foi  obra  de  grande  vulto.  Os 

missionários desfrutavam uma vida material bastante razoável no continente europeu, 

próspera e amena quase sempre. A maior parte dos padres que compunham os quadros 

3 É importante mencionar aqui que a Companhia de Jesus não foi a única ordem a executar esse papel, 
mas certamente foi uma das que mais se destacou, sobretudo no final do século XVI e início do XVII.
4 SPENCER. Os palácios da memória de Mateo Ricci., Esta obra é emblemática por descortinar a saga de 
um jesuíta que após anos de formação intelectual e teológica na Europa parte para as Índias e termina os 
seus dias junto à corte do imperador da China.
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da Companhia de Jesus era oriunda de famílias abastadas. No entanto, muitos jesuítas 

abriam mão do conforto e da segurança e deliberadamente partiam em missões para as 

mais  diferentes  partes  do  mundo.  A  Companhia  de  Jesus,  ostentando  um  modus 

operandi original, colheu os frutos de sua ação missionária numa velocidade espantosa, 

nunca antes alcançados por instituições religiosas que buscavam objetivos similares.5

O desejo de passar às “Índias”, tema bastante comum no seio da Companhia de 

Jesus,  exercia verdadeiro fascínio nos jovens padres.  Em muitos casos,  o desejo de 

integrar alguma missão além-mar coincide com os motivos que levavam os jovens a 

pedir a entrada na ordem, quase sempre motivados pelas pregações e influências de 

outros jesuítas. Aliás, a pregação era considerada por Inácio de Loyola um dos meios 

mais eficazes para a conversão, princípio que seria plenamente difundido no seio da 

Ordem  e  largamente  empregado  pelos  inacianos  em  todas  as  regiões  em  que  se 

encontravam e para as mais distintas finalidades.  Alguns missionários  “declaram ter 

tido a  inclinação desde pequeno ou por  um tempo de três,  até  sete  ou oito  anos”.6 

Contudo,  o  desejo  de  passar  às  “Índias”  nem sempre  era  concretizado.  A  falta  de 

estudos, a fragilidade física, a carência de boa saúde e a pouca idade eram os principais 

obstáculos  para  os  candidatos  que  ansiavam  partir  em  missões  fora  do  continente 

europeu. É importante mencionar que a ida de qualquer jesuíta à “Índia” dependia da 

aquiescência dos superiores hierárquicos.7  

Partiam em direção à América portuguesa em navios próprios da Companhia ou 

em navios oficiais,  que também conduziam suprimentos e contingentes populacionais 

com as mais variadas atribuições e intenções. Ao chegarem às colônias, os jesuítas se 

dirigiam aos centros administrativos mais importantes, onde se alojavam em casas e 

5 FRANCO. Fundação pombalina do mito da Companhia de Jesus, p. 211.
6 MASSIMI. Um incendido desejo das Índias, p. 49. Para mais informações acerca dos trâmites e demais 
aspectos relacionados ao desejo de passar às índias em missão pela Companhia de Jesus, consultar o 
estudo desta autora.
7 Ibidem, p. 57. 
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propriedades da Ordem. Em muitos casos, eram encaminhados até regiões inóspitas, 

geralmente fronteiras, florestas e pântanos; enfim locais de difícil acesso, quase sempre 

ao encontro dos indígenas, um dos principais alvos religiosos dos jesuítas nas Américas. 

Os missionários partiam em caravanas por eles mesmos comandadas, que possuíam, 

geralmente, entre quatro e cinco componentes, ultrapassando, eventualmente, de acordo 

com  as  circunstâncias,  a  casa  dos  trinta  membros.  As  caravanas  geralmente  eram 

integradas por índios, em idade adolescente e adulta, que serviam de intérpretes para os 

missionários, embora nem sempre fossem necessários, (para desempenhar essa função) 

porque  alguns  jesuítas  conheciam bem as  línguas  nativas,  sobretudo aqueles  que já 

mantinham contato com os povos nativos há mais tempo. Muitas vezes, a tarefa de 

cristianizar os nativos nas missões poderia constituir tarefa difícil  e perigosa. Foram 

muitos os missionários que perderam a vida nestas circunstâncias. Afinal,  era difícil 

prever  a  reação  daquelas  populações,  muitas  vezes,  violenta,  sem falar  nos  perigos 

naturais da empreitada. Não raro, muitos missionários tinham suas vidas ceifadas ao 

contraírem alguma doença tropical desconhecida, ou ao serem vítimas de naufrágios, 

emboscadas de colonos e de índios, inundações etc. Não bastava a um jesuíta, naquelas 

condições, o ardor religioso. Haveria de possuir ainda uma veia aventureira.8 É difícil 

questionar a vocação missionária dos jesuítas, principalmente durante os seus primeiros 

tempos, quando a Companhia de Jesus ainda não possuía a estrutura que viria a ter no 

porvir.  À  medida  que  a  colonização  da  América  portuguesa  ganha  corpo, 

concomitantemente  à  concretização  da  estrutura  material  e  organizacional  da 

Companhia,  este  quadro iria  se  alterar.  De um lado,  os  jesuítas  se  fortaleciam, e  a 

Ordem  se  enriquecia  cada  vez  mais,  o  que  era  acompanhado  de  uma  melhora 

significativa da “qualidade de vida” nas missões e principalmente nas casas e colégios 

da Ordem, salvo em algumas circunstâncias e ou regiões, nas quais as condições de vida 

8 HALBERT. Índios e jesuítas no tempo das missões, cap.2. 
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dos missionários permaneciam precárias. Mas as missões não eram a única frente de 

atuação apostólica da Companhia de Jesus.

Foi  de  suma importância  a  atuação  dos  inacianos  na  gênese  do  pensamento 

político moderno, contribuindo com o que eles mesmos denominavam nosso modo de 

proceder,  uma dialética  entre  a  obediência  e  a  prudência,  resultante  dos  elementos 

voluntarísticos da doutrina espiritual instituída por Inácio de Loyola, que ajudaram a 

modelar os contornos do pensamento neotomista, marcando profundamente a cultura 

ibérica, em particular a portuguesa.9 Entre os movimentos reformistas do século XVI 

que optaram por tomar o partido papal, um dos mais importantes foi o dos inacianos. Os 

postulados da Ordem marcaram profundamente os rumos do Concílio de Trento, bem 

como a resposta católica aos “hereges” protestantes.10 Dentre os elementos do  nosso 

modo  de  proceder dos  jesuítas,  que  os  distinguiam  das  demais  ordens  religiosas, 

destaca-se o antimonasticismo. Inácio de Loyola entendia que se poderia substituir o 

método monástico de santificação por outro com ênfase e base na prática individual de 

exercícios  de  oração.11 Esse  elemento  contribuiu  de  maneira  substancial  para  a 

constituição de uma das principais características dos jesuítas: a missionação, que, por 

sua  vez,  engendrou outras  não  menos  importantes  de  cunho  político  e  social.  Esse 

caráter missionário da Companhia de Jesus implicava uma complexa e bem estruturada 

rede de comunicação entre os jesuítas espalhados por todas as partes do mundo. Desde 

os anos do noviciado até o exercício dos principais cargos de governo da Companhia, 

passando naturalmente pelos ministérios e missões, tudo é ocasião e lugar onde é útil, 

necessário e, ao mesmo tempo, obrigatório o oficio epistolar.12 Dentre as funções da 

troca sistemática de correspondências entre os jesuítas, destacavam-se: a necessidade de 

9 EISENBERG. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 27.
10 Ibidem, p. 27-28.
11 Ibidem, p. 33. 
12 PÉCORA. Cartas à Segunda Escolástica, p. 380.
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unir os jesuítas, uma vez que se encontravam invariavelmente distantes uns dos outros, 

muitos  dos  quais  nas  longínquas  “Índias”;  a  necessidade  de  comunicar  a  todos  as 

notícias  e  fatos referentes à  vida da  Companhia  de Jesus que pudessem ser  úteis  e 

interessar aos seus membros onde quer que estivessem; e, finalmente, a  necessidade de 

preservar  a  correspondência  como  o  meio  pelo  qual  os  padres  inacianos  trocavam 

experiências e davam conta de suas atividades aos superiores.13 A intensa comunicação 

entre os seus membros era, portanto, um dos traços mais característicos da Companhia 

de  Jesus,  elemento  primordial  a  uma  instituição  intensamente  ramificada  e 

hierarquizada.

O princípio da obediência era reconhecido por Inácio de Loyola como elemento 

marcante  na  ação  social  e  política  da  Companhia  de  Jesus  ao longo de  toda  a  sua 

existência. Tal característica estava em parte relacionada a seu passado como militar, 

antes de dedicar sua vida à Igreja.14 Mas a obediência era encarada pelos inacianos 

como uma importante virtude moral, pré-requisito a qualquer um que quisesse adentrar 

a Ordem, princípio que também extrapolou os limites da Companhia de Jesus, sendo 

inclusive um dos mais fortes compromissos pastorais da Ordem ante a cristandade.15 

Esse princípio é derivado de uma conjuntura cujos traços eram tipicamente tomistas, 

segundo  o  qual  o  universo  era  hierarquicamente  ordenado,  “de  modo  que  toda 

autoridade política e religiosa assume um caráter sagrado”.16 Nesse caso, a obediência 

era virtude que todo bom cristão deveria exercitar, transcendendo o campo meramente 

laico  desse  princípio.  A  virtude  da  obediência,  segundo  o  apostolado  jesuítico, 

13 Ibidem, p. 380-381.
14 EISENBERG. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 36.
15 MASSIMI. Um incendido desejo das Índias, p. 45.
16 Ibidem, p. 46-47. A autora analisa o conceito de obediência relacionando-o ao desejo que os padres 
jesuítas expressavam no que se refere a ir para as “Índias”, ao qual vamos transcrever um trecho das 
Constituições da Companhia de Jesus.  “  O religiosa da Companhia [...],  de nenhum modo se há de 
intrometerem procurar estar, nem ir mais a um lugar que a outro, mas há de estar muito indiferentemente, 
deixando a disposição de si inteira e livremente nas mãos do Superior que em lugar de deus o governa, 
para maior serviço e gloria do mesmo Deus e Senhor [...].” 
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engendraria uma série de importantes conseqüências políticas e sociais ao longo de todo 

o período desta pesquisa, uma vez que aqueles homens e mulheres que adotavam os 

padres  da  Companhia  como  seus  confessores  tinham-nos  como  seus  “diretores 

espirituais”. Nesse caso, os inacianos agiam como verdadeiros “diretores” da vida de 

suas  ovelhas,  interferindo  com  seus  conselhos  e  pareceres  até  mesmo  na  esfera 

temporal. No entanto, é importante mencionar que naquela conjuntura nenhuma esfera 

da vida estava apartada da jurisdição e do ordenamento divino. Se considerarmos que os 

jesuítas  em pouco  tempo  se  tornariam os  confessores  das  principais  personalidades 

políticas em Portugal, não seria exagero concluir que eles eram altamente influentes em 

todos os campos, fato que levou a Companhia a sofrer duras críticas naqueles tempos, 

principalmente dos dominicanos, que disputavam com estes a primazia no controle e na 

difusão do pensamento neotomista no seio da cristandade. 

Quanto à sua estrutura interna, os jesuítas viviam em comunidades (residências, 

colégios,  aldeias  [...],  que,  por  sua  vez,  estavam subordinadas  às  províncias.  Cada 

província tinha seu superior,  que estava subordinado imediatamente ao padre  geral, 

autoridade  máxima  da  Ordem.  Toda  residência  ou  colégio  jesuítico  tinha  como 

responsável um reitor, que devia obediência imediata ao padre superior ou provincial.17 

Devido a sua forte hierarquização, aliada à conjuntura histórica em que foi fundada, os 

membros da Companhia de Jesus dispensavam uma obediência rígida à Igreja Romana 

e  ao  papa.  Os  jesuítas,  plenamente  afinados  ao  espírito  tridentino,  eram  ferrenhos 

defensores do poder absoluto do papa na seara espiritual.18 Da mesma maneira que os 

templários e os hospitalários, os jesuítas também se viam como “soldados de Cristo” e, 

conseqüentemente, de seu representante na Terra, o sumo pontífice.19 Essa característica 

era reafirmada por um voto extra feito pelos jesuítas,  além daqueles tradicionais  de 

17 Ibidem, p. 20.
18 BARBOZA FILHO. Tradição e Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana, p.310.
19 EISENBERG. As missões jesuíticas e o pensamento político moderno, p. 36-37.
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pobreza, castidade e obediência:  era o um voto de fidelidade direta ao papa,  o qual 

conferia  aos  membros  da  Companhia de  Jesus  autonomia  em relação  ao poder  dos 

monarcas cristãos, pois estes se submetiam somente aos seus superiores e ao próprio 

sumo pontífice. 20 Ao se colocarem sob a tutela direta do papa, os jesuítas também se 

consideravam fora da jurisdição das Igrejas locais, não raro entrando em choque com as 

autoridades eclesiásticas seculares.21 Sob um certo prisma, este preceito defendido pela 

Companhia de Jesus ia de encontro às prerrogativas concedidas aos monarcas lusos por 

meio do padroado.22

Os jesuítas eram neotomistas quase que por definição. Um dos mais célebres 

intelectuais neotomistas da Companhia de Jesus foi Francisco Suarez,23 conhecido por 

seus  pares  jesuítas  como  o  “doutor  exímio”.  Em  uma  de  suas  obras,  denominada 

Defensio fidei,  Suarez expressa importante postulado tridentino que se confundia com 

as orientações internas que regiam e organizavam a ação da Ordem jesuítica.24 Segundo 

Luis Reis Torgal, nessa obra, Suarez: “[...] começa logo por afirmar a superioridade do 

sumo pontífice sobre os  reis,  procurando,  pois,  atacar  as  tentativas  de os  príncipes, 

como Jaime I,  de se  apropriaram do poder  espiritual,  que é  pertença exclusiva dos 

papas”.25 Contudo, Suarez não questiona em nenhum momento a superioridade do rei na 

esfera  temporal.  Neste  campo,  o  rei  não  devia  nenhuma  obediência  ao  papa.  A 

superioridade  papal  consistia  no  fato  de  que  somente  ele  representaria  Deus  nesse 

mundo. Conseqüentemente, o sumo pontífice também herdava as maiores prerrogativas 

20 Ibidem, p. 36.
21 Ibidem, p. 37-38.
22 Sobre a presença e atuação dos jesuítas na península ibérica, ver: BARBOZA FILHO. Tradição e 
Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana, p. 309-311.
23 Em Portugal, a penetração da Segunda Escolástica foi particularmente expressiva, chegando  a lecionar 
naquele Estado: Luís de Molina (1536-1600), em Évora; Azpilcueta Navarro (1592-1586), em Coimbra; e 
Suárez (1548-1617), também em Coimbra, onde desfrutava de grande prestígio desde fins do século XVI. 
VILLALTA. Reformismo Ilustrado, censura e práticas de leitura, p. 28.
24 TORGAL. Ideologia política e teoria do Estado na Restauração, vol. 2, p. 15-16.
25 Torgal  acrescenta  ainda  o  título  do  Livro  III  do  “Defensio  fidei”  “De  Summi  Pontificis  supra 
temporales reges excellentia et potestate”.Ideologia política e teoria do Estado na Restauração. Vol. II. 
pp. 16-18. Ver ainda SKINNER. As fundações do pensamento politico moderno, p. 444.
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na esfera espiritual no Orbe. Segundo os teóricos neotomistas, as esferas de autoridade 

temporal e secular eram consideradas distintas, idéia essa que foi amplamente abraçada 

pelos jesuítas na segunda metade do século XVI e princípio do XVII.26 Portanto, na 

esfera espiritual os reis católicos deveriam obediência ao papa. 

Suarez,  no  início  do  século  XVII,  introduz  uma  série  de  importantes 

modificações no que concernia à origem e aos fins da esfera política. Compartilhava, 

como todos os  neotomistas  a  premissa  escolástica  da  natural  sociabilidade  humana. 

Entretanto, em sua teoria, prevê um processo de evolução que admite diversificados 

estágios quanto ao exercício desta  sociabilidade.  O primeiro estágio seria  a família. 

Contudo,  neste  tipo  de  unidade  de  convivência  o  homem  estaria  incapacitado  de 

alcançar a plenitude no que se refere à natureza social. A reunião de várias famílias 

constituiria então a “comunidade política”, formada sem nenhum tipo de poder coativo. 

Tais sociedades, no entanto, estariam incapacitadas de se autogovernarem, incapazes 

que eram, nestas condições, de manter a justiça.27  Até esse ponto, o pensamento de 

Suarez apresenta notável semelhança com o de Locke no que diz respeito ao estado 

natural.28 Segundo ele, fazendo uso da razão os homens acabam por fundar a república, 

delegando a ela seus poderes individuais. Dessa maneira, a fundação da sociedade civil 

se deslocava da vontade divina,  como defendiam os primeiros neotomistas,  como o 

dominicano Vitória, para a vontade humana, expressa a partir de um pacto, tácito ou 

expresso, entre as partes. Isso implicava a subordinação dos indivíduos e das famílias 

aos  condutores  da  vida  política,  sem  a  qual  a  existência  da  comunidade  estaria 

fortemente  ameaçada  e  sua  subsistência  ficaria  inviabilizada.  O  que  distingue  as 

formulações do “doutor exímio” das clássicas concepções contratualistas de Locke e 

26 SKINNER.  As fundações do pensamento politico moderno, p. 451. Ver ainda: TORGAL.  Ideologia 
política e teoria do Estado na Restauração, vol. 2, p. 50.
27 BARBOZA FILHO. Tradição e Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana, p. 298-299.
28 Ibidem, p.199.
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Hobbes é a fidelidade dos preceitos do jesuíta à premissa escolástica e tomista quanto à 

precedência do todo em detrimento das partes.  Segundo Suarez, em estado natural os 

homens não seriam capazes de articular um ato jurídico e social com a complexidade 

que exigia a fundação de uma república.  Neste estado, os homens constituiriam uma 

comunidade moral,  um “corpo místico”, capaz de apreender uma vontade geral.  Por 

constituírem  esta  comunidade  moral  é  que  os  homens,  mesmo  em  estado  natural, 

poderiam, por consenso, formar a república, definida por Suarez como “corpo político 

místico”.29 Segundo Barboza Filho, Suarez seria muito mais um consensualista do que 

um contratualista,  mas,  a  despeito  disso,  ao contrário  do que  postulavam as  teorias 

contratualistas clássicas, nem Suarez, nem qualquer outro teórico neotomista, aceitava a 

necessidade continuada e formal da concordância dos governados em relação aos atos 

dos  governantes,  com  exceção  apenas  para  o  evento  da  criação  de  impostos.30 Os 

monarcas  católicos,  sobretudo  os  ibéricos,  para  quem  foi  marcante  a  atuação  do 

pensamento neotomista,   teriam sempre um “farol” a guiá-los: o bem comum, o que sob 

certo prisma, limitava a ação política daqueles monarcas em alguns aspectos, caso os 

mesmos viessem a conduzir o Estado por caminhos que não coadunassem com o bem 

geral. Nesses casos, que configuravam uma quebra desse acordo firmado entre as partes, 

ferindo assim a unidade e  a  harmonia do corpo místico,  quebrando também com a 

ordem da cristandade, o governo tornava-se ilegítimo. 

Segundo  as  concepções  neotomistas,  este  cosmos  social  era  ordenado  e 

regulamentado por uma legislação que definia com certa precisão o papel destinado a 

cada  membro pertencente  ao corpo místico.  Contudo,  em algumas circunstâncias,  o 

papa e as autoridades civis poderiam apartar-se do cumprimento dessas leis, como nos 

casos  em  que  tal  ato  resultasse  em  benefícios  à  “república”  e  ao  “bem  comum”. 

29 Ibidem, p. 299-300. Acerca desse tema, ver também: SKINNER. As fundações do pensamento político 
moderno, p. 425-441.
30 Ibidem, p. 300.
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Apoiando-se nesses princípios, a monarquia portuguesa foi aumentado os seus poderes 

e alargando sua influência e seu raio de ação quanto à legislação e demais formas de 

direitos. Mas, por outro lado, a sociedade conservava o velho direito medieval tomista 

de resistência à autoridade injusta e não empenhada em conduzir a comunidade ao bem 

comum.31  Suarez introduziu uma inflexão modernizante  neste  quadro geral  traçado 

pelos primeiros teóricos neotomistas. Comprometido com os postulados fundamentais 

do neotomismo, dentre os quais o princípio da ordenação harmônica e arquitetônica do 

cosmos, e mantendo como horizonte o bem comum, o jesuíta almejava ampliar o espaço 

reservado  à  liberdade  humana  nesse  universo  harmônico  criado  por  Deus.  Suarez 

incorporou o elemento subjetivo para a definição e interpretação das leis, abrindo-se a 

uma concepção mais  moderna  do  direito.  Ele  entendia  a  lei  como um ato  mais  da 

vontade justa do que como essencialmente intelectual. Conseqüência dessa percepção é 

a  afirmação do caráter  mais mediato da vontade divina como atributo da sociedade 

organizada como corpo místico. A vinculação da lei à comunidade confere à primeira a 

natureza da vontade geral, restringindo assim espaços para o cerceamento das liberdades 

individuais, em contextos contidos no todo harmonioso do universo cristão.32

Na  esfera  política,  Suarez  tentou  harmonizar  a  liberdade  original  do  povo, 

característico de seu pensamento, com  “o clima histórico prevalecente na Europa e  

favorável  ao  absolutismo  real”.33 Segundo  esse  jesuíta,  em  seu  processo  de 

constituição,  as comunidades políticas não apenas delegam à autoridade o poder  de 

promulgar  leis,  mas alienam verdadeiramente este  poder  originário,  de modo que  o 

soberano passa a dispor dele como se fosse sua propriedade.34 Suarez entendia como 

legítimo o poder dos  reis;  contudo,  este  não transitaria  diretamente de Deus para o 

31 Ibidem, p. 302-304.
32 Ibidem, p. 303-304.
33 Ibidem, p. 305.
34 Ibidem, p. 304.
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soberano.35 Na segunda metade do século XVIII, Sebastião José de Carvalho e Melo, 

então primeiro ministro de dom José I, que viria a ganhar notoriedade como marquês de 

Pombal,  apegar-se-ia  a  este  princípio,  entre  outros  defendidos  pela  Ordem,  para 

expulsar do Império português a Companhia de Jesus. Pombal era defensor da teoria 

segundo a qual o rei era depositário direto do poder absoluto advindo da divindade, sem 

qualquer tipo de mediação.  

  Segundo Suarez,  o  que imunizava os soberanos católicos quanto à  ameaça 

representada  pelas  teorias  de  Estado  heréticas,  sobretudo  as  maquiavelianas,  era  a 

validade do princípio universal segundo o qual a “lei natural” pairava acima de todo e 

qualquer  poder  civil  e  temporal  estabelecido.  O  rei  era  absoluto  na  esfera  civil  e 

temporal, mas continuava submetido ao cosmos harmonioso criado por Deus. O mesmo 

valia no que dizia respeito à esfera religiosa,  na qual o papa era o soberano. Nesse 

quadro, a autoridade dos monarcas encontrava-se mais claramente investida da potência 

de promulgar leis constitutivas do direito público, derivando daí o direito de emendar 

até mesmo o “direito positivo”, submetendo, em alguns casos, o direito consuetudinário, 

revogando determinados privilégios corporativos.36 Tanto o rei quanto o papa exerciam 

papel fundamental, cada qual em sua função, uma vez que eram as “cabeças” do corpo 

místico e do político, que formavam a cristandade. No entanto, nem o rei nem o papa 

eram, em última instância, os senhores absolutos do grande “organismo” constituído 

pela comunidade cristã, “mas reitores ou administradores”. 37 De tal modo, ao possuir a 

lei  natural  caráter  impositivo,  a  pairar  soberana  sob  todos  os  setores  da  sociedade, 

antepunha obstáculos ao poder dos monarcas, obrigando-os à busca incessante do “bem 

35 TORGAL.  A Ideologia política e teoria do Estado na Restauração, vol. 2, p. 16-17.
36 BARBOZA FILHO. Tradição e Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana, p. 306.
37 SUAREZ. De legibus ac Deo legislatore, p. 693. apud BARBOZA FILHO. Tradição e Artifício,  
Iberismo e Barroco na Formação Americana, p. 305.
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comum”. Todos os privilégios personificados na figura do rei só se justificavam devido 

a este fim último e imperativo: a busca constante da harmonização com a “lei natural”.38 

É  também  na  “lei  natural”  que  Suarez  encontraria  ainda  os  subsídios  que 

precaviam  as  comunidades  quanto  às  autoridades  e  leis  injustas,  conferindo  aos 

injuriados o direito de resistência. “Se a lei é injusta, o povo não está obrigado a aceitá-

la, porque uma lei injusta não é lei”.39 Nos casos em que o rei agisse tiranicamente, 

Suarez respondia com uma analogia:

Tal  como  no  caso  de  um  indivíduo  [...]  para  quem  “o  direito  de 
preservar a própria vida é o maior de todos os direitos”, também no 
caso  de  uma  república,  “que  o  rei  esteja  de  fato  agredindo  com o 
objetivo de injustamente destruir e matar os cidadãos”, deve existir um 
direito  análogo  à  auto  defesa,  que  “torna  legal  para  a  comunidade 
resistir a seu príncipe, e até mesmo matá-lo, se não houver outro meio 
para se preservar. 40 

Outro jesuíta,  Juan de Mariana,  foi  ainda mais longe ao defender  o  controle 

eclesiástico sobre as monarquias e o poder de cometer o regicídio, afirmando que um rei 

poderia ser assassinado em certas circunstâncias, quando abusasse do seu poder ou se 

tornasse herético.41

Apesar  dos  pontos  de  contato  entre  os  princípios  neotomistas  e  outras 

concepções  explicativas  do  Estado e  da  sociedade  vigentes  entre  os  séculos  XVI a 

XVIII, o “Estado” de Suarez jamais seria o mesmo de Hobbes ou Locke, uma vez que 

para estes últimos seus pensamentos eram alicerçados num conceito de indivíduo livre 

de qualquer vinculação corporativa no sentido tomista. 42

O neotomismo, no campo intelectual, funcionou como uma espécie de bússola a 

guiar  a  cristandade,  especialmente  a  da  Península  Ibérica,  para  o  caminho  seguro, 

segundo os preceitos da igreja católica, engendrando respostas a iniciativas heréticas. 

38 BARBOZA FILHO. Tradição e Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana, p. 306-307.
39 SUAREZ. De legibus cs Deo legislatore, p. 645. apud BARBOZA FILHO.Tradição e Artifício,  
Iberismo e Barroco na Formação Americana, p. 306.
40 SKINNER. As fundações do pensamento politico moderno, p. 453.
41 VILLALTA. El-Rei, os vassalos e os impostos: concepção corporativa de poder e método tópico num 
parecer de Códice Costa Matoso, p. 226-227.
42 BARBOZA FILHO. Tradição e Artifício: Iberismo e Barroco na Formação Americana, p. 313.
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Os membros da Companhia de Jesus eram importantes agentes protetores e difusores 

desses princípios ordenadores da cristandade. Tais postulados também foram colocados 

em prática pelos jesuítas na Inglaterra, onde eles exerceram um papel importante na 

resistência àquilo que os mesmos entendiam ser “heresias” que dominavam a esfera 

política. Teve então início um embate que se prolongaria por muitos anos, sendo os 

jesuítas, em muitas oportunidades, protagonistas da luta (não necessariamente uma luta 

armada) em defesa daquilo que entendiam ser a harmonia e unidade da cristandade 

inglesa.43 No  fim  do  século  XVI  e  início  de  século  XVII,  ocasião  em  que  já  se 

especulava  sobre  a  sucessão  da  protestante  rainha  Elizabeth,  era  publicada  a  obra 

composta  pelo  jesuíta  Robert  Persons  intitulada,  The  Book  of  Successions.  Nela,  o 

jesuíta propunha que a  sucessão por  linhagem consangüínea não era  suficiente  para 

garantir a Coroa ao protestante e então pretendente ao trono inglês, Jaime I. Deveriam 

ser exigidas do pretendente ao trono outras condições, a saber, professar o catolicismo e 

reconhecer  a  supremacia  do papa na esfera  espiritual.44 Em Portugal,  o  luteranismo 

nunca chegou a constituir problema sério.

Qual teria sido o papel das teorias corporativas e do neotomismo e com qual 

profundidade e intensidade marcaram a sociedade portuguesa na Era Moderna? Quanto 

a  esse respeito,  António Manuel  Hespanha afirma que “não se trata  de proposições 

meramente especulativas quanto ao ser  da sociedade;  trata-se,  antes,  de proposições 

dogmáticas, que pressupões uma verdade e se destinam a modelar normativamente a 

sociedade”.45 Utilizando-se de complexo aparato jurídico e de regras concretas quanto 

ao  funcionamento  e  ordenamento  corporativo  da  sociedade,  o  Estado,  mesclado  à 

sociedade,  torna-se uma máquina reprodutora de símbolos;  “mas,  mais  que isso,  de 

permanente actualização desse símbolos em normas efectivas e,  logo, em resultados 

43 FRASER. A Conspiração da Pólvora, terror e fé na Revolução Inglesa, p. 40-41. 
44 Ibidem, p. 41-42.
45 HESPANHA, Antonio Manuel. As Vésperas do Leviathan, p. 306.
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prático-institucionais”.46 Tais  resultados,  por  sua  vez,  recorrem ao  esquema  teórico 

dogmático que busca legitimar-se, “num permanente e interminável jogo de reflexos.” 47 

A Companhia de Jesus desempenhou papel fundamental nesse quadro, alimentando a 

sociedade teoricamente e, ao mesmo tempo, difundindo tais preceitos cotidianamente, 

influenciando assim a vida política e social de Portugal.

Desde os primeiros anos de sua fundação (1540) até período pombalino (1750-

1777), período em que os jesuítas foram expulsos dos domínios lusos, eram fortes os 

laços que  uniam a  Companhia de Jesus e  o  Estado português.  Portugal  foi  um dos 

primeiros Estados a acolher os missionários jesuítas. Ali a Companhia de Jesus fundou 

a sua primeira residência, bem como o seu primeiro colégio, e dali partiram as primeiras 

missões daqueles padres em direção ao mundo “pagão”.48 Nascia naquele contexto uma 

significativa e expressiva parceria, combinada a uma mútua afinidade entre as partes 

naquilo que dizia respeito à propagação da fé cristã às populações “pagãs” que então 

infestavam as imensas porções de terra recém-descobertas pelos portugueses ao redor 

do mundo, tudo em consonância com os propósitos da Contra-reforma e segundo os 

planos da Igreja Católica.

A chegada e o estabelecimento da Companhia de Jesus em Portugal já deixavam 

claro a estratégia jesuítica quanto às instituições de ensino naquele Estado. Já na década 

de 1540 fundaria seu primeiro colégio, o que abriria as portas para uma de suas mais 

marcantes  vocações:  o  ensino,  que,  aliado à  sólida formação intelectual dos  padres, 

garantiu o imediato sucesso das escolas jesuíticas espalhadas por todas as partes do 

mundo.  A  Companhia  de  Jesus  exerceu  importante  papel  no  universo  cultural  e 

educacional português até o advento de dom José I ao governo do Estado. O aparelho 

pedagógico  dos  inacianos  era  subordinado  ao  padrão  neotomista  do  saber  e  ao  da 

46 Ibidem, p. 307.
47 Ibidem, p. 307.
48 LOPES. História da província Portuguesa da Companhia de Jesus, p. 35-39.
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Inquisição.  Estavam  atentos  também  às  determinações  e  proibições  constantes  no 

Index.49 Antes  do  crepúsculo  do  século  XVI,  os  mais  importantes  estabelecimentos 

educacionais  de  Portugal  (dentre  as  quais  as universidades)  já  estavam sob a  tutela 

quase exclusiva dos inacianos.50 Em Portugal, chegaram a lecionar os grandes baluartes 

da cultura escolástica neotomista ibérica, entre os quais: Luís de Molina (1536-1600), 

em Évora, e Francisco Suarez (1548-1617), em Lisboa.51 

Existiam  várias  categorias  de  colégios  controlados  pelos  jesuítas:  aqueles 

instituídos para a formação dos candidatos a membros da Ordem; outros voltados para 

toda  a  classe  de  jovens  que  desejavam  se  tornar  padres  seculares;  e   os  colégios 

destinados a educar e instruir os leigos, segundoos preceitos da Companhia de Jesus.52 

A  escolha  dos  professores  era  um  passo  muito  importante.  Aliás,  eis  outro  traço 

característico  da  Companhia  de  Jesus,  distinguir  com  clareza  as  potencialidades  e 

talentos  de  seus  membros,  explorando-os  convenientemente  de  acordo  com  as 

necessidades da Ordem. Os alunos leigos que se destacavam nos estudos em alguma de 

suas  unidades  educacionais  eram  prontamente  convidados  a  ingressar  na  Ordem.53 

Segundo  D`Alembert,  trazer  para  o  seio  da  Ordem  os  talentos  das  mais  diversas 

naturezas intelectuais e técnicas era uma das características da Companhia de Jesus que 

fez dela umas das maiores durante o Antigo Regime: “o fato de admitir toda a variedade 

de talentos que lhe dão tanto prestígio; a única condição que exige para poder ser-se 

admitido é a de poder ser útil [...]”. 54 Uma vez observado o talento para a atividade 

docente,  os  padres  eram rigorosamente  preparados  para  a  execução  daquele  ofício, 

49 VILLALTA. Reformismo Ilustrado, censura e práticas de lectura, p. 101-102.  
50 XAVIER.  El Rei aonde póde, & não aonde quer, p. 105; SKINNER.  As fundações do pensamento 
político moderno,  p. 416.
51 VILLALTA. El-Rei, os básalos e os impostos: concepção corporativa de podr e método tópico num  
parecer do Códice Costa Matoso, p. 225.
52 MADUREIRA. A liberdade dos índios, a Companhia de Jesus sua pedagogia e seus resultados, p. 14.
53 LOPOES. D`Alembert e as Constituições da Sociedade de Jesus, p. 576-577.
54 D`ALEMBERT, Jean Le Round.  Sur la destruction des jesuites en france.  p. 39.40.  apud LOPES. 
D`alembert e as Constituições da Sociedade de Jesus. p. 576.
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observando sempre as orientações dos superiores da Companhia. Nos países católicos, 

como Portugal,  esteve quase que exclusivamente a  cargo da Companhia  de Jesus  a 

educação  da  mocidade,  “das  classes  dirigentes  e,  particularmente,  da  formação  do 

clero”.55 Em um contexto mais amplo,  era notável  o nível  intelectual  e cultural  dos 

jesuítas (mesmo comparado às outras ordens religiosas). Os jesuítas exerceram papel 

importante  no  influxo  intelectual  do  Ocidente  durante  a  Era  Moderna,  atuando  em 

praticamente todas as áreas do conhecimento, unindo harmoniosamente as teorias em 

voga naquela conjuntura ao pensamento cristão. Não seria exagero afirmar que durante 

o tempo que vai de sua criação até a sua supressão, em 1773, a Companhia de Jesus 

ocupou um espaço hegemônico quanto à concepção e difusão dos saberes nos Estados 

católicos, sobretudo em Portugal. 

Para  a  Companhia  de  Jesus,  a  pedagogia  era  um  excelente  instrumento  de 

propagação de idéias, não apenas de cunho acadêmico, funcionando também como um 

eficiente provedor de modelos apropriados de vida cristã.56 A obrigatoriedade de uma 

instrução mínima para a ocupação dos “cargos públicos” e a freqüente localização de 

suas  escolas  e  universidades  em centros  urbanos  e  regiões  estratégicas  traduziam a 

vocação da Companhia de Jesus em educar os grupos responsáveis pelas decisões e 

direção públicas e políticas do Estado.57 O contato dos jesuítas com os altos escalões do 

governo,  incluindo  o  monarca,  não  se  dava  apenas  por  intermédio  dos  meios 

educacionais,  uma  vez  que  eles  normalmente  exerciam  o  papel  de  confessores  da 

nobreza,  sem  mencionar  a  ação  pastoral,  que  se  dava  cotidianamente  nas  igrejas 

controladas pela Companhia.

No campo “científico”, os jesuítas também apresentaram desempenho e interesse 

notáveis desde os seus primeiros anos, chegando a constituir uma das principais áreas 

55  MADUREIRA. A liberdade dos índios, a Companhia de Jesus sua pedagogia e seus resultados, p. 12.
56 XAVIER. El Rei aonde pode, & não aonde quer, p. 106.
57 Ibidem, p. 104-105.
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de sua atuação, sempre bastante incentivada pelos altos estratos da hierarquia inaciana. 

É importante ressaltar  que os jesuítas voltavam-se ao estudo e  desenvolvimento das 

ciências com o intuito de buscar elementos que possibilitassem a eles estabelecer o 

entendimento, assim como a ordenação do Universo, de acordo com os preceitos da 

Igreja,  bem  como  arregimentar  instrumentos  que  pudessem  favorecer,  de  alguma 

maneira, a tarefa da evangelização e de catequização que empreendiam em todos os 

continentes,  tudo  em  conformidade  com  as  concepções  neotomistas.  Por  isso,  os 

intelectuais da Companhia de Jesus se dedicaram ao estudo nas mais diversas áreas do 

conhecimento,  encontrando-se  na  vanguarda  em algumas  delas.  Desde  muito  cedo, 

estiveram os jesuítas portugueses dedicados ao cultivo das “ciências”, sobretudo aquelas 

designadas  na  época  como  “ciências  náuticas”,  que  englobavam a  Matemática  e  a 

Astronomia.58 A partir da segunda metade do século XVI, os padres da Companhia de 

Jesus foram os principais professores da cadeira de “Esfera”, ministrada em Coimbra, 

Elvas e Évora, essencial à formação de pilotos, cartógrafos e oficiais do “exército”. A 

cadeira de Esfera era considerada uma disciplina das ciências matemáticas, mas incluía 

astronomia,  arte  de  navegar,  “geografia”,  mecânica,  aritmética,  geometria, 

trigonometria, ótica e pirotecnia.59 

A partir  de meados do século XVII e  início do século XVIII,  acentuou-se o 

interesse dos intelectuais jesuítas pelas denominadas “ciências naturais”, sobretudo a 

Botânica e a Zoologia. Os jesuítas entendiam que o conhecimento da cura das doenças 

era meio eficaz  de persuadir  os  “índios” a  adquirir  os  hábitos cristãos.  No caso da 

América  portuguesa,  esse  foi  um  expediente  largamente  utilizado  pelos  inacianos, 

profundos conhecedores da flora e da fauna dessas terras, bem como da ação terapêutica 

que as mesmas possuíam, frisando que a floresta era uma “criação” divina.60 O fato de 

58 ARCHER. Jesuítas e Ciência, uma visão panorâmica, p. 261. 
59 Ibidem, p. 261-262.
60 DEAN. A Ferro e a Fogo, p. 100-101.
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possuírem estabelecimentos nos cinco cantos da Terra facilitou e incentivou os padres 

da  Companhia  nessa  empreitada,  pois  tal  dispersão  geográfica  permitiu  que 

observassem e coletassem uma infinidade de espécies vegetais e animais, muitas delas 

desconhecidas  naquele  contexto.  A  Companhia  de  Jesus  possuía  vários  jardins 

botânicos  espalhados  pelas  diversas  partes  do  mundo.  Contudo,  a  aplicação  e  o 

empenho de conhecer  as espécies vegetais  e  animais também foram utilizados  com 

outros fins. Os jesuítas empreenderam um imenso esforço para coletar espécies asiáticas 

e aclimatá-las em suas propriedades na América portuguesa, a.fim de otimizar e ampliar 

sua produção, que tinha como alvo o mercado europeu, “antecipando” em um século a 

mesma  iniciativa  que  depois  seria  retomada  pelo  Estado  Reformista  Ilustrado 

português.61 

A Companhia de Jesus sempre se empenhou em manter boa relação com os 

monarcas  portugueses  e  com  os  demais  membros  que  constituíam  a  elite  política 

naquele reino, ação extensiva aos membros do clero. Um dos artifícios utilizados para 

esse fim consistiu na presença constante dos inacianos (mesmo nos primeiros anos de 

existência)  nas  áreas  de  atuação  política,  pregando  sua  doutrina,  ensinando  e 

propagando os seus “exercícios espirituais”, atuando nos hospitais e combatendo toda 

sorte  de  “heresias”.62 De  maneira  firme  e  com estratégia  de  ação  política  clara,  os 

membros da Companhia de Jesus eram convidados para serem os preceptores dos filhos 

dos nobres, educadores de reis e conselheiros dos governos de praticamente todos os 

Estados  católicos.  Ao  transparecerem  comportamento  humilde  e  desinteressado,  os 

jesuítas desempenhavam papel de pregadores “e diretores de consciência dos povos, 

rapidamente ascenderam na escala social, tornando-se formadores e diretores das elites 

dirigentes”.63

61 Ibidem, p. 102-104.
62 ASSUNÇÃO. Negócios Jesuíticos, p. 59.
63 FRANCO. Formação pombalina do mito da Companhia de Jesus, p. 214-215.
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Desde  os  primeiros  tempos  da  instauração  da  monarquia  em  Portugal,  o 

confessor  régio  encontrava-se  dentre  os  elementos  que  desempenhavam  importante 

função na Corte. Cabia-lhe não apenas reconciliar com a divindade a consciência do 

soberano como também aconselhá-lo nos mais variados temas, incluindo aspectos de 

foro temporal e questões políticas. Provavelmente, ninguém conhecia melhor o que se 

passava no íntimo do monarca do que seu confessor, e tal função fora uma atribuição 

dos jesuítas em Portugal já a partir do reinado de dom João III. Este quadro manteve-se 

inalterado até praticamente a expulsão dos jesuítas do mundo português. 64 Era função 

dos confessores régios, segundo os princípios da Companhia de Jesus, guiar o monarca, 

prodigalizando  conselhos,  advertências,  encorajamento,  enfim,  orientando-o  e 

intervindo em todas as questões sempre que fosse necessário à boa condução do reino.65 

Como “diretores espirituais” dos monarcas lusos, bem como da Família Real, os jesuítas 

gozavam de imenso prestigio e poder, o que foi usado como artifício para convencer os 

reis  e  demais  dignidades  do  reino  a  favorecer  a  Companhia  de  Jesus  na  sua  ação 

missionária e educacional. 66 Além de confessores régios, não raro os jesuítas também 

atuavam como preceptores dos candidatos e herdeiros ao trono. Eles desempenharam 

papel fundamental e forte influência na vida política daquele Estado. Foram vários os 

momentos em que os monarcas lusos confiaram a membros da Companhia de Jesus 

cargos políticos e administrativos.67

O mesmo zelo, organização e empenho que marcaram a atuação da Companhia 

de  Jesus  nos  âmbitos científico,  missionário e  educacional  foram também os  traços 

encontrados  na  relação  da  Ordem  com  a  administração  e  a  gestão  dos  recursos 

materiais. Eis o que iremos analisar a seguir.

64 SANTOS. Da Corte Sancta à Corte Santíssima em Portugal, p. 206-207.
65 LEBRUN. As Reformas, p. 78-80.
66 ASSUNÇÃO.  Negócios Jesuíticos, p.  82.  Ver também: MARQUES.  Franciscanos e  Dominicanos 
Confessores dos Reis portugueses das duas primeiras Dinastias, p. 53-55.
67 ASSUNÇÃO. Negócios Jesuíticos, p. 80-93.
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