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Resumo 

O objetivo deste texto é esclarecer de que forma os padres jesuítas encaravam a propriedade da 

terra e o rentismo fundiário, nos quase duzentos anos em que estiveram presentes na América 

Portuguesa. Postulamos que os jesuítas carregaram para os trópicos sua ‘mentalidade possessória’ 

europeia, mas que, a partir de novas experiências, eles fizeram escolhas e orientaram suas 

‘práticas possessórias’ frente aos direitos de propriedade seus e de outrem. Nosso objeto são os 

contratos de aforamento e enfiteuses de terras destes padres. Dada a existência de farta 

bibliografia sobre jesuítas, nossas fontes estão no Fondo Gesuítico dos Arquivos da Companhia 

de Jesus, no Vaticano, e no Cartório Jesuítico, nos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal. 
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Abstract 

The aim of this paper is to explain the manner in which the Jesuit priests viewed land ownership 

and rent income from land in the period of almost two hundred years in which they inhabited 

Portuguese America.  We postulate that the Jesuits brought to the tropics their European 'land 

possession mindset' but that, as a result of new experiences, they followed certain choices and 

modulated their 'land possession practices' in accordance with their land ownership rights and the 

ownership rights of others.  Our object is the long-term leases of land of these priests. Given the 

existence of an extensive bibliography on the Jesuits we consider that it is possible to draw on the 

sources cited therein, which consist, essentially, of material from the Fondo Gesuíticoin the 

Jesuits archives, in Vatican, and from the Cartório Jesuítico, in the archives of the Torre do 

Tombo in Lisbon, Portugal.  
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Os resultados de pesquisa consubstanciados neste texto fazem parte de um projeto 

de doutorado em andamento que investiga a transformação de direitos de propriedade 

sobre a terra no Brasil, ao longo dos quatro primeiros séculos de sua história. Como 

objetivo geral, se trata de destacar a construção social de direitos de propriedade, isto é, 

a forma como as ações de pessoas concretas foram produzindo direitos de propriedade, 

condicionando o acesso a recursos naturais necessários para a sobrevivência e, por fim, 

direcionando o excedente socialmente produzido (na forma de rendas, produtos e 

trabalho) para uns, e não para outros.  

Partimos da definição de propriedade de Paolo Grossi: poder sobre a coisa, 

tutelado pelo ordenamento jurídico na maneira mais intensa (Grossi, 2006). Concordando 

com ele, encaramos que toda propriedade é uma solução histórica e particular ao 

problema do pertencimento, e que a construção da propriedade da terra se mostra como 

processo conflitivo, incompleto e sujeito a todas as agruras, percalços, interesses e 

possibilidades da vida dos homens e mulheres de seu tempo. 

Dentre as formas ‘bastante enraizadas de disciplinar as relações sociais’ podemos 

inserir os comportamentos em relação ao ter, ao pertencimento, à propriedade. Segundo 

Paolo Grossi, estes comportamentos estão fincados em uma ‘mentalidade profunda’, a 

que chamou de ‘mentalidade possessória’. As ‘mentalidades possessórias’ de uma época 

se concretizariam na forma boa e justa de obter bens e geri-los; nas expectativas a respeito 

do melhor investimento do proprietário e no justo retorno destes investimentos; nas 

sanções socialmente aceitas em relação aos maus proprietários ou àqueles que não 

respeitam a propriedade justa, por exemplo. Para Grossi, todos esses comportamentos 

fazem parte de “um gigantesco edifício submerso, construído sobre determinados valores 

que clamam por um direito que os legitime” (Grossi, 2006: 30). Essa mentalidade 

condicionaria as ‘práticas possessórias’ de seu tempo.  

Nesta comunicação, procuraremos esclarecer de que forma os padres jesuítas 

encararam a propriedade da terra, sobretudo nos anos em que estiveram presentes na 

América Portuguesa. A escolha deste grupo social não é casual. Anos de pesquisa sobre 

o tema da construção da propriedade no Brasil nos mostraram quão decisiva foi a, 

digamos, ‘contribuição’ destes padres para os resultados deste processo, isto é, para que 

a propriedade da terra no Brasil se configurasse tal qual a entendemos. Muito já foi dito 

sobre o imenso poder da Companhia de Jesus na Europa e nos impérios católicos 

ultramarinos, nos campos econômico, cultural, educacional e político. Mas pouco se 
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aprofundou sobre as interferências de todos esses poderes e saberes na construção e 

transformação dos direitos de propriedade em nossas terras. Portanto, aqui os padres 

jesuítas serão encarados como artífices da ‘forma’ proprietária assumida naqueles tempos 

e, sob certos aspectos, herdada até os dias de hoje.  

No sentido de desvendar as mentalidades possessórias através de práticas sociais 

concretas é que propomos o conceito de “práticas possessórias”, que se aproximariam do 

conceito de ‘estratégia’, no sentido dado por Pierre Bourdieu: um produto do senso 

prático, o sentido do jogo que se adquire participando das atividades em um contexto 

social e historicamente definido (Bourdieu, 1990: 81-2). É no sentido de desvendar 

práticas sociais concretas em relação a direitos de propriedade reais que se coloca cada 

vez mais a necessidade de uma história social da propriedade, e não apenas da “evolução 

da propriedade” nos termos da lei. Seguindo a idéia de António Manuel Hespanha, 

julgamos que  

O complexo de normas jurídicas só pode ser entendido quando as 

integramos no conjunto dos sistemas normativos que organizam a vida 

social. Neste sentido, o direito tem um valor apenas relacional (ou 

contextual) (...) depende dos papéis dos outros complexos normativos 

que o contextualizam. (Hespanha, 1998) 

Para conseguir transpor a barreira de uma visão legalista da propriedade e de seus 

proprietários, e chegarmos às efetivas mentalidades e práticas possessórias, utilizaremos 

o instigante conceito de Rosa Congost, de ‘proprietários práticos’. Congost define os 

‘proprietários práticos’ como grupo social com interesses muito concretos que agem em 

contextos de conflito social, com objetivos ‘práticos’ e no curto prazo, e com meios nem 

sempre elevados de conseguir o que querem e derrotar seus concorrentes (Congost, 2007: 

Capítulo 2). No caso dos jesuítas, distante da visão estereotipada de um exército 

subordinado unicamente às instruções de seu Superior, Lívia Pedro, a partir das cartas 

brasileiras do período colonial, defende que eles formaram “uma rede de empreendedores 

adaptados às disponibilidades e condições locais”(Pedro, 2008).  

Em relação às fontes, inicialmente esbarramos na ausência de documentos 

produzidos no período da administração jesuítica da Fazenda de Santa Cruz, no enorme 

fundo dedicado a esta Fazenda, no Arquivo Nacional. Na busca por suprir essa lacuna 

documental, tomamos conhecimento de três obras que levantaram documentação 

vastíssima sobre jesuítas na América Portuguesa. O primeiro é o livro clássico História 

da Companhia de Jesus no Brasil, composto por dez volumes, publicados pelo padre 
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jesuíta Serafim Leite, entre 1938 e 1950. Em segundo lugar, utilizamos uma obra 

completamente distinta. Se trata do livro escrito por Benedicto Freitas sobre a Fazenda 

de Santa Cruz, titulado Santa Cruz: fazenda jesuítica, real, imperial, publicado em 1985, 

dividido em três volumes, dos quais o primeiro se concentra apenas na “Era Jesuítica” 

desta Fazenda (Freitas, 1985). Aqui temos um objeto bem mais localizado e um estudo 

nada comparativo.   

Por fim, utilizamos o valiosíssimo trabalho de Daril Alden, The making of an 

enterprise: the Society of Jesus in Portugal, its Empire and Beyond, publicado em 1996. 

O objeto da pesquisa de Alden foi a Assistência portuguesa da Companhia de Jesus, 

englobando suas ações no Reino e em seu império, entre 1540 e 1750. Desta feita, estamos 

lidando com uma pesquisa de duas décadas, produzida por historiador competentíssimo 

e atento ao método histórico, com minucioso levantamento de documentos dispersos pelo 

mundo, cruzamento de fontes e olhar necessariamente externo, por vezes crítico, que é 

necessário ter em relação a obra dos jesuítas. Em sua ‘nota bibliográfica’, Alden descreve 

o seu périplo por arquivos de todo mundo e faz seu balanço das fontes para trabalhos 

sobre jesuítas. Ele ressalta que os arquivos da Companhia de Jesus (Archivum Romanum 

Societatis Iesu) em Roma estão hoje acessíveis para pesquisadores, mas que foi no 

Cartório Jesuítico, fundo dos arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, que encontrou as 

informações sobre atividades econômicas da Assistência portuguesa que mais utilizamos 

neste texto. 

Nossa pesquisa encontrou, portanto, uma longa trajetória de trabalhos anteriores 

nos quais se apoiar. Dadas as limitações de financiamento e a impossibilidade de conferir 

in loco todas essas fontes em seus arquivos, consideramos ser possível nos fiar nas fontes 

citadas por esses autores ao desenvolverem seus argumentos. Nosso trabalho consistiu 

mais na releitura e reorganização das informações existentes com vistas a atingirmos 

outros objetivos.  

Visamos mostrar que os jesuítas (e todas as demais pessoas envolvidas na 

construção de direitos de propriedade, na administração, colonização e desbravamento de 

uma região enorme e desconhecida) eram “de carne e osso”: carregavam suas visões de 

mundo forjadas em círculos de socialização diversos, tinham seu comportamento 

condicionado pela família, pela corporação, por sua ‘qualidade’ estamental , pelas normas 

da religião e pelos preceitos do direito da época, mas também sabiam agir segundo 

estratégias pessoais, nem sempre altruístas, nem sempre lícitas, para atingir seus 
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objetivos. Se trata também de entender como se deu a transposição de instrumentos 

proprietários existentes no Antigo Regime português (como o senhorio, o rentismo, a 

enfiteuse e as diversas formas de cessão de domínio) para as terras americanas, 

transposição essa nada mansa nem pacífica, visto que feria uma série de costumes e 

expectativas de outros agentes, e mesmo de parte da Companhia de Jesus. 

 

O rentismo da Igreja Católica europeia  

 

O objetivo desta primeira parte é explicitar a faceta da Igreja Católica no Antigo 

Regime como grande concentradora, gestora e beneficiária de rendas advindas de seu 

patrimônio em terras. Essa investigação não é fácil pois, no momento dos cadastros 

territoriais, os terrenos da Igreja aforados foram declarados como propriedade por seus 

foreiros, o que acarretou que boa parte dos domínios diretos dos religiosos fosse 

subregistrada. Apenas encontrando e utilizando-se de outras fontes foi possível discernir 

os domínios sobre os quais a Igreja recebia renda de seus cultivadores. Fazendo isso, em 

Girona, por exemplo, Rosa Congost concluiu que a Igreja Católica tinha senhorio (ou 

domínio direto) de 54,5% de todas as terras. Na Galícia, a Igreja era o senhorio de 45% 

da população (Saavedra, 2009). Estas pesquisas reforçam que a Igreja Católica espanhola 

tinha senhorio de mais da metade do território, e submetia praticamente metade dos 

habitantes. Pegerto Saavedra reforça o fato de que, nas regiões em que predominavam as 

enfiteuses, mais representativo que os bens imóveis em si eram as inúmeras rendas 

extraídas dos camponeses, com base em antigos direitos senhoriais. Nestas regiões dois 

terços de toda renda auferida pelos monastérios masculinos procedia de arrendamentos, 

aforamentos ou exploração direta. Assim, a Igreja Católica espanhola se mostrava como 

majoritariamente rentista, e suas rendas, criadas em um meio de privilégios e monopólios 

jurídicos, superavam as da monarquia espanhola, em meados do século XVIII.  

A pesquisa de Bernard Bodinier também teve muitas dificuldades em encontrar 

fontes que indicassem os rendimentos do patrimônio eclesiástico na França pré-

revolucionária. Ele teve que usar um método indireto para conhecer a extensão das 

propriedades, que consistiu em analisar os inventários dos bens eclesiásticos que foram 

vendidos pelo Estado no período de nacionalização (de 1789 a 1797). A partir dessa 

documentação, Bodinier calculou que a Igreja francesa possuísse 6,5% do total da 
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superfície do território francês, 160 milhões de libras em rendas fundiárias, e 3.000 

milhões de libras o valor de seus bens imóveis, incluindo terras e prédios. Além de possuir 

imenso patrimônio material e seis por cento do território do país, a Igreja francesa obtinha 

rendas através de dízimos, pagamentos de cerimônias e direitos senhoriais (Bodinier, 

2009). Segundo Bernard Bodinier, esta Igreja exerceu papel determinante como 

mobilizadora de capitais, rendas e crédito, de forma às vezes bastante “moderna”, 

chocando-se assim com a imagem de uma organização estática, pouco afeita a negócios 

financeiros, sem circulação de moeda e fora do mercado de terras (Congost et al., 2009: 

13). As pesquisas sobre o assunto indicam que a Igreja estava envolvida desde o medievo 

na obtenção de rendas e direitos senhoriais dos domínios que não explorava diretamente, 

e que estas rendas podiam ser mais significativas que a exploração direta.  

 

O rentismo fundiário em Portugal no Antigo Regime 

 

Chegamos a Portugal. Segundo Dauril Alden, houve três momentos de grande 

aumento do patrimônio em terras da Igreja católica portuguesa. O primeiro foi a formação 

do Reino, de 1095 a 1250, quando os monarcas foram muito generosos na concessão de 

terras como mercês aos seus apoiadores na Guerra de Reconquista. Depois, a peste negra, 

em 1348, mobilizou muitos fiéis a doarem suas terras para a Igreja em troca da proteção 

do corpo e salvação da alma. Dois séculos mais tarde, a Companhia de Jesus mobilizou 

novamente esses fluxos de doações de terras (Alden, 1996: 377).  

A distribuição de alimentos para os clérigos, mas também de rendimentos e a 

possibilidade de usufrutos eram costumes desde a Guerra de Reconquista, quando a 

dinastia de Borgonha usou da concessão de benefícios e arrendamentos como forma de 

“exteriorizar sua devoção e celebrar as conquistas” (Assunção, 2004: 93). Os reis se 

colocaram como responsáveis pela subsistência das unidades eclesiásticas e, para isso, 

garantiam para elas bens de raiz isentos de impostos, além de rendimentos, usufrutos e 

benefícios que, segundo Hespanha, eram concedidos sem nenhuma limitação temporal e 

não podiam ser arbitrariamente retirados (Hespanha, 2000). Por esses meios a Igreja 

Católica portuguesa se consolidou como senhorio de grande parte da população 

camponesa.  
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O comportamento da Igreja Católica portuguesa frente às rendas auferidas através 

de senhorio territorial não era diferente do grupo em que se inseria e de seu contexto. José 

Vicente Serrão apresenta um quadro bastante elucidativo da relação entre terra, 

propriedade e rendas no Antigo Regime português. Segundo ele, por razões diversas, a 

terra e todas as atividades ou rendas a ela associadas constituíam realmente o principal 

objeto de atração dos investimentos econômicos desta época (Serrão, 1998). Mas isso não 

quer dizer que todos quisessem ser lavradores! Havia três tipos de investimento neste 

sentido, e apenas um deles visava obter terras para fins de exploração agrícola, e não era 

o mais comum. O investimento dominante era o que visava apenas a propriedade da terra 

enquanto fonte de rendas. Outro tipo de investimento rentista era orientado para a 

aquisição de posições intermediárias na apropriação da renda agrícola e fundiária:  

conseguir a administração de bens de proprietários absenteístas ou a arrematação de 

contratos de cobrança de rendas. Mas também, por vezes, consubstanciava-se na 

aquisição do domínio útil das propriedades enfitêuticas que, depois, eram arrendadas ou 

subarrendadas. Segundo Serrão, esses ‘rendeiros de rendas’, poderosa categoria de 

intermediários, eram os principais responsáveis pela movimentação dos excedentes 

agrícolas no Antigo Regime (Serrão, 1998). Mesmo o investimento que chamaríamos de 

mais produtivo, aquele que visava a exploração agrícola, só podia realizar-se através de 

contratos de arrendamento e enfitêuticos, dada a quase completa escassez de terras 

‘livres’2.  

Existe um indelével liame entre os comportamentos rentistas e os estratos nobres 

da sociedade portuguesa, seus principais beneficiários. Nuno Gonçalo Monteiro, ao 

analisar a composição dos proventos das casas nobres portuguesas no Antigo Regime, 

constatou que parte importante dos rendimentos destas famílias era constituída por foros 

enfitêuticos e juros. As únicas terras exploradas diretamente pelas famílias nobres eram 

as quintas, e apenas como locais de lazer, que forneciam rendimentos insignificantes ou 

pouco relevantes. Os nobres arrendavam todos os seus outros bens imóveis, se 

configurando como grandes beneficiários de dízimos, direitos de foral ou foros 

                                                           
2 Estamos chamando de ‘terras livres’, ou alodiais, aquelas cujo estatuto não obrigasse o lavrador ao 

pagamento de qualquer renda. Elas existiam, por exemplo, na Inglaterra estudada por Christopher Hill e 

na França estudada por George Duby, como alódios, legalmente e inteiramente livres de foros, vínculos, 

pensões e ônus. Mas este tipo de terreno não parece ser comum no Reino português. Ver sobre o assunto 

capítulo “Homens sem senhores” In: Hill, Christopher. O mundo de ponta-cabeça: idéias radicais 

durante a Revolução Inglesa de 1640. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. e Duby, Georges. 

Economia rural e vida no campo no ocidente medieval. vol. I e II. Lisboa: Edições 70, 1962. 
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enfitêuticos. O comportamento rentista era típico destes estratos, e a mentalidade rentista 

dominava a aplicação de capitais e a gestão dos domínios. Monteiro chamou esse 

comportamento de “ultrarrentista” (Monteiro, 1998: 373) e persistiu em Portugal até o 

final do século XVIII. 

Defendemos a hipótese de que podemos aproximar a mentalidade possessória dos 

membros da Companhia de Jesus desta nobreza. Companhia criada por um nobre e 

militar, Inácio de Loiola, desde sempre vocacionada para o cumprimento disciplinado das 

missões designadas por Papas e Reis, como as cruzadas, a reconquista e expansão da fé 

nos impérios ultramarinos que se formavam3. Os jesuítas, desde o início, se imiscuíram 

com os problemas, questões e valores das nobrezas de Corte. Eles recrutaram seus 

principais quadros entre famílias nobres, e trabalhavam como confessores, tutores, 

pregadores e relações públicas nas principais Côrtes católicas europeias. Rechaçaram 

qualquer via mais mendicante, mais monástica ou mais franciscana para atingir seus 

propósitos, proibindo-as também no comportamento de seus membros (Leite, 2000: 15).  

O voto individual de pobreza não impedia de forma alguma que enriquecessem 

suas igrejas, seus colégios, comessem carne e queijos, tomassem leite e vinho, e tivessem 

fazendas voltadas apenas para seu descanso e recreação. Queriam conquistar as almas do 

mundo e agiram disciplinadamente neste propósito, sem improvisos, abnegações nem 

altruísmos indevidos. Portanto, mesmo sendo ‘jovem’, a Companhia de Jesus recriou para 

si status, mentalidades e práticas proprietárias nobres. Mesmo não tendo nascido em 

Portugal, ela parece ter incorporado o modus operandi secular da igreja portuguesa, 

dependente da monarquia e rentista, acrescido de novos métodos.  

Podemos perceber essa conjunção de velhas práticas com novos métodos na 

gestão dos terrenos que a Companhia de Jesus recebia do Rei ou de particulares. Daremos 

como exemplo os dois colégios jesuítas de Lisboa. Paulo de Assunção, comparando os 

rendimentos auferidos pelo Colégio de Santo Antão, no momento de sua fundação, e os 

                                                           
3 Inácio de Loiola e alguns companheiros decidiram fundar a Companhia de Jesus em 1539. Ela foi 

aprovada pelo Papa em setembro de 1540. O governo da Companhia foi desde então sabiamente 

organizado. O princípio da obediência, sobrenaturalizada, foi a força disciplinadora da atividade 

apostólica da Companhia. Inácio de Loiola, desde o início, não deixou nada ao acaso: regulou tudo na 

vida interna e externa dos filhos da Companhia. Outra característica forte desta Companhia foi uma 

hierarquização constante e a disciplina militar no cumprimento das exigências estipuladas. Santo Inácio 

não concebe uma ordem que se isole do mundo, mas que conquiste o mundo, através da ação de 

soldados disciplinados, abnegados e fortalecidos pela própria Companhia. Ver Leite, Serafim. História 

da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo I (século XVI - O Estabelecimento). Coleção Coleção 

Reconquista do Brasil. vol. 201. Belo Horizonte - Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 2000. (pp. 5, 14 e 15). 
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que constavam no inventário de seus bens, após a expulsão, confirma que os jesuítas, 

assim que ganhavam novos bens de raiz, potencializavam e multiplicaram seus 

rendimentos (Assunção, 2004: 104). Como segundo exemplo, em 1725 o colégio de São 

Francisco Xavier tinha treze propriedades rurais arrendadas. Seus arrendatários pagavam 

em dinheiro, trigo e cevada, e também deviam obrigações que incluíam cordas de cebola, 

cestas de uvas e galinhas (Alden, 1996: 403). Segundo Dauril Alden, os jesuítas no Reino 

e nas ilhas obtinham renda substancial de aluguéis e arrendamentos. Eles arrendavam ou 

alugavam a maior parte dos seus prédios e terrenos, e costumavam aceitar pagamentos 

em produtos e em dinheiro, chamados pagamentos mistos. O zelo e eficiência dos padres 

jesuítas na gestão patrimonial foi, inclusive, usado como justificativa para que 

propriedades mal administradas por outras ordens lhes fossem transferidas, gerando as 

primeiras discórdias.  

Com esses dados julgamos poder aproximar a mentalidade possessória dos 

membros da Companhia de Jesus do clero e da nobreza católica europeia, sobretudo 

portuguesa, senhorial e rentista. Também é possível perceber que os jesuítas dominaram 

muito rapidamente os mecanismos correntes de aquisição e gestão de domínios 

territoriais, as ‘práticas proprietárias’ da época, de forma a potencializarem ganhos e 

rendimentos para sua corporação. Neste sistema, a propriedade da terra tinha papel 

fundamental tanto na consolidação de status nobre – os senhorios territoriais – quanto na 

possibilidade de auferir renda dos camponeses.  

Portanto, vemos alguns traços marcantes da estrutura fundiária portuguesa: a 

separação entre propriedade e a sua exploração direta; a rigidez e a disseminação dos 

contratos agrários de cessão de domínios; e as restrições ao mercado fundiário impostas 

pelos vínculos, pelos bens de mão-morta e pelos direitos coletivos. Havia uma dissociação 

estrutural entre propriedade e exploração, mediada por incontáveis fluxos de rendas e 

obrigações (Serrão, 1998: 88). Em Portugal, as várias formas de concessão de terras 

(hereditárias, vitalícias, coletivas, individuais) eram mais disseminadas e foram mais 

duradouras no tempo do que no restante da Europa. As concessões de terras a longo prazo 

já existiam antes da fundação do reino e continuaram até o século XIX. A realidade era 

que instituições senhoriais eram grandes recebedoras de direitos de censo, enfiteuses ou 

de dízimos, e não propriamente grandes proprietárias (Hespanha, 1998: 354), no sentido 

da exploração direta e exclusiva destes terrenos. 
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A formação da classe senhorial em Portugal 

 

No Vocabulário de Rafael Bluteau, publicado no início do XVIII, há uma longa 

digressão sobre os termos “senhorio” e “senhor” (Bluteau, 1712-28: Volume 7, pp. 579-

83). Segundo ele, a palavra adviria do latim “sênior”, o mais velho, ancião, e assim foi 

usada por muito tempo. Mas começou a mudar de sentido quando este “mais velho” 

passou a ter poderes específicos na comunidade. Bluteau considera que esse processo teve 

início quando soldados sêniores, ou seja, veteranos de guerra e vassalos do Rei, no 

momento da vitória, foram agraciados com a mercê Real de poder arrecadar tributos reais 

de um determinado lugar, e deles ficar com uma parte. Se lá residiam passavam a ser 

respeitados, chamados de sêniores, vassalos ou donos. Estes sêniores passaram, com o 

tempo, a encarar estas mercês como ‘direitos’, vendendo-os, doando-os ou passando para 

seus filhos e netos, por uma ou várias vidas, ou para sempre, como sucedeu em Castela e 

em Portugal. Nas Ordenações compiladas por Dom Afonso V (que reinou de 1438 a 

1481), estes sêniores já legalizaram a irreversibilidade de seus direitos e passaram a ser 

chamados ‘senhores de terras’, ou ‘senhores dos taes lugares’.  

Esta referência genérica coincide com os dados mais sistemáticos apresentados 

por Maria Rosa Ferreira Marreiros, segundo a qual as senhorias foram concedidas como 

forma de pagamento do Conde Dom Henrique aos serviços prestados pela Igreja e 

fidalguia, pela necessidade de povoamento e de defesa de algumas áreas, quando não 

havia recursos humanos e financeiros do governo e ainda num período anterior à 

constituição de Portugal como um reino independente (Marreiros, op cit (pp. 149-168) 

apud Cabral, 2015: 72, citação). 

Segundo Gustavo Cabral, para constituir um senhorio, o rei (doador), 

representando a Coroa, e um particular (donatário) firmavam um contrato de doação, em 

cujos instrumentos (as cartas de doação) eram estabelecidas as suas regras específicas, 

indicando a região onde o poder seria exercido, o tempo da doação, as regras para a sua 

transmissão, os direitos doados e os deveres do donatário perante o doador. Entre esses 

direitos, podem ser mencionados, entre outros, rendas e privilégios, além da jurisdição 

para matérias cíveis e criminais na área em que se constituía o senhorio (Cabral, 2015). 

Os senhores podiam ter isenção da correição real, vedar a entrada de corregedores em 
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suas terras, e indicar membros para as câmaras e oficiais de ordenanças, quando tinham 

o exercício do ofício de capitão-mor. Por fim, podiam ter o direito de prover benefícios 

eclesiásticos em casos em que a Coroa doasse seus padroados régios (Monteiro, 1998: 

citação p. 343).  

Para Bluteau, ‘senhorio, ou senhoria’, era sinônimo de “domínio”; ‘senhorear’ o 

ato de “ser soberano senhor, mandar, dominar com poder absoluto”; e, por fim, 

‘senhorear-se’ era o ato de “fazer-se senhor, apoderar-se de seus lugares, de um Reino” 

(Bluteau, 1712-28: 583). Percebe-se que o sujeito oculto destes verbos era o Rei. Portanto, 

para Bluteau ‘senhorio’ não eram os senhorios jurisdicionais com amplos direitos para 

alguns senhores, em detrimento dos direitos do Rei. A doutrina jurídica do período não 

duvidou de que a máxima jurisdição no território português cabia ao rei, que poderia doar 

jurisdições sem, no entanto, perder essa prerrogativa de superioridade (Cabral, 2015). O 

problema era justamente estabelecer a extensão dos direitos dos senhores. Podemos 

perceber que a autoridade do senhor, e a extensão de seus direitos, foi uma relação social 

e historicamente construída, e faz parte de um processo complexo de fixação de direitos 

e deveres sobre um determinado lugar.  

O que necessitamos frisar é que o senhorio jurisdicional lidava com poderes sobre 

pessoas, e não exatamente com posse de terrenos. Historicamente, para o Reino de 

Portugal, o senhorio foi uma faca de dois gumes: era necessário, na medida em que a 

monarquia não possuía recursos financeiros e humanos para o que quer que fosse, mas 

não deixou de ser uma afronta aos poderes régios. O Rei, na medida em que tinha que os 

conceder, tentava, ao mesmo tempo, controlá-los ou mesmo acabar com eles, na medida 

de suas possibilidades4. 

 

 

                                                           
4 Nuno Gonçalo Monteiro trabalha com o caso de muitos senhorios que foram incorporados pela Coroa 

portuguesa durante os séculos XVII e XVIII, inclusive no Brasil. Ver Monteiro, Nuno Gonçalo. Poder 

senhorial, estatuto nobiliárquico e aristocracia. In: Hespanha, A. M. (orgs.). O Antigo Regime (1620-

1807). Coleção História de Portugal, vol. IV, Mattoso, J. (ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. (pp. 333-

379). (pp. 347-352). Já Carmen Alveal discute um episódio em que um grande senhor de terras no 

Nordeste brasileiro teve seus bens e seu senhorio confiscados pela Coroa Portuguesa. Ver Alveal, Carmen 

Margarida Oliveira. De senhorio colonial a território de mando: os acossamentos de Antônio Vieira de 

Melo no Sertão do Ararobá (Pernambuco, século XVIII). Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 

35, n. 70, 2015. (pp. 41-64). Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/1806-93472015v35n70015 >. 

Acesso em: 10 de março de 2017. 
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A construção do senhorio territorial no ultramar 

 

Tendo conhecido um pouco do funcionamento do senhorio jurisdicional no 

Antigo Regime português, é necessário refletir sobre a reconstituição deste e de outros 

institutos proprietários no período da construção do império ultramarino. Segundo José 

Vicente Serrão, a terra é uma área, uma coisa física, que só se torna um recurso e gera 

valor quando sobre ela se definem direitos de propriedade, isto é, se determina quem pode 

ter seu domínio e extrair seus frutos. Desta feita, a terra se torna território, terreno sobre 

o qual se exercem direitos. Portanto, o território é um espaço político, cuja jurisdição e 

soberania são exercidos, requeridos e disputados. Segundo Serrão, todas as partes 

envolvidas na aventura colonial desejavam influir na definição dos novos direitos 

territoriais, e tentaram reivindicar direitos, lutar, resistir e barganhar por eles. A definição 

destas ‘regras do jogo’ foi um processo ativo de negociação e conflito, e os resultados 

territoriais foram bastante variados (Serrão, 2014: citação p. 7). 

Devemos notar a interessada invenção de tradições proprietárias empreendida 

pelos jesuítas nos trópicos. Partilhando mentalidade e práticas possessórias de sua época, 

e brigando pelos seus interesses, eles fizeram grandes esforços para afirmarem a 

procedência de instrumentos do Antigo Regime num contexto totalmente diverso (de 

povoamento escasso e terras incultas abundantes): a dependência das benesses do rei, o 

acúmulo de bens imóveis, a conquista e o monopólio das almas, dos corpos e das terras 

dos nativos, em nome de sua própria salvação. Frisamos aqui a opção dos jesuítas não 

pela criatividade, e sim pela afirmação dos instrumentos de domínio que já conheciam no 

Velho Mundo. 

Mas seria apressado concluir pela mera transposição destes institutos para os 

trópicos. Como a instituição do senhorio se instalou, se propagou e se consolidou nas 

Américas, em terras amplamente incultas, despovoadas, onde não tinha havido Guerra de 

Reconquista, nem castelos medievais, nem camponeses tradicionalmente habituados a 

esse tipo de exploração? Devemos encarar a transposição dos institutos da propriedade 

entre metrópole e colônia como um processo social e historicamente construído, 

conflitivo, e sem sucesso garantido de antemão, nos despindo do teleologismo e do 

estruturalismo que conduzem nossas mentes a ver os resultados e não os processos sociais 

e os homens que os construíram. 
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Controlar o fluxo da liberdade de homens, almas e terras só seria possível com 

muita vigilância, disciplina, astúcia e ameaças em todos os planos: jurídico, político, 

fiscal, policial, espiritual, corporal e territorial. Defendemos a hipótese de que, através da 

negociação, imposição, concessão e fiscalização de direitos de uso sobre seus domínios, 

ações nem sempre consensuais ou pacíficas, os padres se construíram a si próprios como 

senhores, transformaram terras supostamente livres em típicas regiões coloniais, e 

homens supostamente livres em arrendatários ou foreiros. Julgamos que o senhorio 

colonial foi menos uma necessidade econômica e mais uma parte de um projeto maior do 

colonizador, de inventar monopólios, autoridades e domínios que suplantassem a 

liberdade da terra, das almas e dos homens. O que os jesuítas queriam era fazer-se 

senhores, assim se explicaria porque, desde cedo, eles construíram barreiras para o acesso 

à terra, mesmo numa região onde elas foram consideradas livres e ilimitadas. 

Podemos citar algumas “práticas proprietárias” típicas dos jesuítas naqueles 

tempos. Existiram missões para fazendas e engenhos no Rio de Janeiro desde 1573, 

reguladas desde 1586 (Leite, 2000: 303). Elas serviam, na teoria, para levar a catequese, 

os sacramentos, organizar missas comuns e confrarias nos sertões sem padres regulares. 

A frequência de missões e visitas, malgradas as enormes dificuldades físicas, humanas e 

materiais para sua realização, indica sua importância. Fica-nos a impressão de uma 

população dispersa e longe dos olhos dos padres que precisava ser acessada, conhecida e 

controlada. Deixam transparecer uma preocupação permanente em manter os padres 

atualizados do estado das almas, das vidas e dos homens de seu domínio. E, certamente, 

manter também estes homens atualizados da autoridade, espiritual e temporal, de seus 

senhores. 

O segundo indício dos padres agindo como “proprietários práticos” foi sua 

insistência em oficializar a posse, demarcar e medir oficialmente as dez léguas da Fazenda 

de Santa Cruz, e confeccionar seu livro tombo. Ao que parece, os jesuítas decidiram 

demarcar aquelas terras justamente porque elas começavam a ser “invadidas” por outros. 

Essa prática fazia parte das estratégias proprietárias dos padres, com o intuito de se 

salvaguardarem das possíveis demandas judiciais movidas por vizinhos, intrusos ou 

outros interessados nas terras. Por outro lado, a estratégia de tudo demarcar, num contexto 

em que ninguém o fazia, contribuiu para acirrar os ânimos entre os padres e seus vizinhos, 

por todo Brasil, e não apenas em Santa Cruz se envolveram em querelas com as famílias 

mais poderosas da terra. Foram recorrentes os litígios que os jesuítas sustentavam com 
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seus vizinhos em torno de braças de terras, da colocação de marcos ou em torno da 

legalidade dos documentos. O próprio padre Serafim Leite disse que “ficaram célebres os 

jesuítas com suas ‘demandas’ e litígios sem cessar, o que lhes aumentava a aversão, tanto 

dos atingidos, como dos temerosos vizinhos de suas propriedades” (Leite, 2000: 70). 

O senso comum da época já indicava que os jesuítas ocupavam as melhores e mais 

férteis terras, não pagavam dízimos nem impostos por numerosos imóveis (Assunção, 

2004: 188 e 353). Por isso, desde sua primeira grande sesmaria recebida, no século XVI, 

os jesuítas tiveram problemas com seus vizinhos. Nas palavras do padre Antônio Forte, 

os conflitos com a Companhia eram travados por “gentinha invejosa que se mete nas 

terras da Igreja”. O padre deixava claro as animosidades entre colonos e padres, movidas 

por questões territoriais, e, também, exortava os padres a não abrirem mão de seu 

patrimônio só porque “murmuravam os seculares terem eles muitas terras” (Assunção, 

2004: 190). Por outro lado, os jesuítas construíam e reafirmavam ciosamente seus 

monopólios. Mesmo que estivessem ancorados em títulos legais e vitoriosos na Justiça, 

não relaxavam, pois havia o exercício prático e cotidiano da afirmação do monopólio 

senhorial. Em seus domínios todos deviam reconhecer a autoridade superior dos padres, 

sem concorrentes.  

Estando constantemente nos tribunais e precisando angariar apoio para a boa 

consecução de seus pleitos, era mister que os jesuítas se esforçassem para construir, 

manter e alardear que tinham as melhores relações possíveis com os poderes temporais, 

sobretudo com os governadores e capitães-mores. Paulo de Assunção descreve vários 

casos em que os jesuítas bajularam abertamente governadores, e outros em que padres 

foram punidos por não o fazerem (Assunção, 2004: 192-193). Nos escritos dos padres 

fica explícita a necessidade de bajular os governadores para obter ou manter os privilégios 

obtidos na colônia, denotando o senso muito prático destes proprietários sobre as 

estratégias de enriquecimento da época, que passavam pelo afeto, amor, amizade, enfim, 

pela construção de redes de clientela e de influências que os protegessem (Hespanha e 

Xavier, 1998). 

Mas os padres conheciam outros caminhos para realizar seus intentos. Um deles 

era a própria lei. O padre-procurador, nomeado pelo reitor do colégio, era o responsável 

por assuntos administrativos, contábeis e jurídicos referentes às propriedades dos 

colégios. Tinha por atribuição básica conhecer os trâmites administrativos e jurídicos para 

defesa do patrimônio da Companhia. A existência desta figura conferia vantagem aos 
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jesuítas nas disputas pela posse de terras, porque possuíam um especialista com 

conhecimento sobre o conjunto de leis que regravam o requerimento e sabiam dos 

trâmites legais que deveriam ser seguidos. Por isso também costumavam vencer nas 

disputas contra os moradores menos favorecidos, que não possuíam o mesmo 

entendimento e informações da lei para que disputassem a posse de terras (Assunção, 

2004: 358 e 366). 

Vale a pena lembrar que estamos falando em senhorios, e não em propriedades 

privadas exclusivas. Os jesuítas, embebidos na mentalidade possessória de sua época, 

disputavam com outros pretensos senhores a autoridade sobre pessoas. Na Fazenda de 

Santa Cruz, por exemplo, eles mandaram construir e vigiar todos os caminhos que 

passavam ou chegavam a ela. A vigilância era permanente em vários pontos. O portão 

principal era religiosamente trancado à chave todas as noites, e estas levadas ao Superior 

da Fazenda por um escravo (Freitas, 1985). Eles também criaram um ponto de observação 

central no alto de um morro para fiscalizar à distância o que acontecia nos campos, onde 

um deles posicionava-se com um óculo potente e esquadrinhava o território. Também 

havia tambores e tochas que produziam sinais de luz ou sonoros recebidos por outros 

vigias em pontos estratégicos da Fazenda. 

Os padres mostravam um grande receio em relação aos intrusos em suas 

propriedades, e devemos entender por ‘intrusos’ justamente os homens e mulheres que se 

furtassem a reconhecê-los como senhores. Impor a obediência e o respeito a homens que 

buscam autonomia não foi tarefa fácil. Benedicto Freitas aponta para a geopolítica que 

presidia a localização das moradias [e, consequentemente, das concessões de lotes e 

casas] dentro da Fazenda de Santa Cruz, medida considerada necessária para proteger o 

domínio de invasores. Neste sentido os índios da aldeia de Itaguaí foram estrategicamente 

posicionados no porto de Sepetiba e na beira dos caminhos para o sertão, e homens livres 

também foram ‘plotados’ nas zonas que interessavam aos padres. A forma encontrada 

para diminuir suas liberdades de escolha e movimentação era a concessão criteriosa de 

lotes (Fridman, 1999). Apenas assim seria possível dominar o sertão e estabelecer os tão 

sonhados monopólios sobre homens, terras, almas e demais recursos, criando a ‘região 

colonial’.  

Segundo Paulo de Assunção, sempre houve terceiros interessados em invadir 

terras da Companhia, aproveitando-se de limites imprecisos, da falta de documentação e 

das grandes extensões dos domínios dos padres (Assunção, 2004: 391). Podemos ler esse 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Padres-senhores, enfiteutas, foreiros e partidistas: práticas proprietárias e conflitos sobre 

direitos de propriedade na América portuguesa (séculos XVI, XVII e XVIII) 

 

 

16 

interesse a contrapelo, e vislumbrar que sempre houve homens interessados em viver, 

morar e trabalhar livremente, não se submetendo a senhorios e autoridades impostos sobre 

terras aparentemente livres, incultas e abundantes. Neste sentido, os jesuítas queriam ser 

reconhecidos como senhores incontestes, aos quais se deveria respeitar, obedecer e, 

eventualmente, pagar rendas. Para isso agiram de maneira vigilante e incansável, sem 

abrir mão de qualquer recurso ao qual julgassem ter direitos e que considerassem útil para 

sua empreitada. Eles não permitiam contestações ou limitações de seus direitos como 

senhorio, disputando ou divergindo abertamente de outros colonizadores.  

Não puderam evitar os ciúmes e desentendimentos advindos desse processo, 

culminando, inclusive, com sua expulsão, e deixando evidentes as desavenças e conflitos 

no interior desta ‘classe senhorial’ em construção. Neste ponto, muito distante da imagem 

do colonizador forte, certo de seu poder e coeso em suas atitudes, o que vemos é uma 

classe senhorial fragmentada, em penoso e conflituoso processo de afirmação de suas 

prerrogativas, incerta quanto ao futuro de seus fins e a justeza de seus meios. 

 

 

Os foreiros dos padres 

 

O objetivo desta parte é conhecer uma das potencialidades do senhorio territorial, 

que era fazer concessões de domínio útil como forma de auferir renda fundiária. Aqui se 

fará necessária uma breve apresentação do que estamos encarando como renda fundiária. 

Segundo Karl Marx, a renda fundiária é aquela que o arrendatário deve pagar ao 

proprietário da terra pelo consentimento dado por este último para que o primeiro possa 

empregar seu capital nesta gleba. É uma quantia contratualmente estipulada para que o 

cessionário possa ter acesso à terra, que é seu meio de produção. A renda fundiária só 

existe onde há propriedade fundiária, e é a forma encontra pelos proprietários de terra de 

ganharem dinheiro, em moldes não capitalistas, isto é, sem trabalharem efetivamente nem 

investirem algum capital na produção. Segundo Marx, o monopólio sobre um pedaço do 

globo terrestre é o que capacita o proprietário da terra a cobrar um tributo para permissão 

do seu uso (Marx, K. Salário, Preço e Lucro In: Marx, 1978). A partir da consolidação 

política e social de seus senhorios é que estes senhores podem exercitar formas de extrair 

renda fundiária daqueles que moram, passam ou trabalham em seus domínios. Estas 
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rendas serão pagas se eles forem efetivamente reconhecidos como senhores, e se houver 

um sistema de repressão e fiscalização que coaja os outros a fazê-lo.  

Trataremos deste aspecto senhorial da vida dos padres jesuítas na América, que 

foi auferição de renda fundiária sobre seus domínios. Segundo Serafim Leite, no início 

da colonização, para os padres convinha arrendar suas terras por longos prazos ou aforá-

las perpetuamente, (e já podemos fazer a relação desta ‘conveniência’ com a mentalidade 

ultrarrentista de sua época), pelo fato de haver relativa falta de mão-de-obra para a 

exploração direta dos amplos domínios que vinham adquirindo na colônia. Para os 

próprios jesuítas, o aluguel, o aforamento ou mesmo a venda de propriedades ajudaria a 

custear as despesas de suas atividades, dando a segurança financeira necessária à 

manutenção de seus membros e instituições (Alden, 1996: 380). Manuel da Nóbrega foi 

o primeiro a ver nas rendas fundiárias essa fonte de recursos. Por isso, o colégio da Bahia, 

imediatamente após receber a sesmaria de Camamu, em 1566, passou a conceder a terra 

em enfiteuse para lavradores. Nas décadas seguintes, a região se tornaria a principal 

fornecedora de farinha de mandioca para o Recôncavo baiano (Dias, 2011).  

Mas essas terras, concessões reais para fins religiosos, estavam submetidas ao 

Direito Canônico, que não permitia sua completa alienação nem contratos de aforamento 

perpétuos, por um lado, e, como concessões reais, também se sujeitavam às vontades dos 

monarcas. Enquanto alguns eram pios, submissos e generosos, outros nem tanto, e os 

padres ficavam a mercê dessa pessoalidade para conseguirem aforar seus bens. Por 

exemplo, em 1606 os religiosos da vila de Olinda pretendiam aforar in perpetuum um 

terreno na cidade para o desembargador do paço. Ao pedirem autorização, receberam 

como resposta do rei, Felipe II, que “não hey por bem de conceder a licença que se pede 

para este se fazer”, visto que, segundo rei, “semelhantes aforamentos tem de ordinários 

inconvenientes, e por essa razão se têm prohibido” (Assunção, 2004: 160). Assim, os 

padres tiveram de solicitar autorização diretamente ao Papa para aforarem suas terras, que 

foi concedida em 1576, e ampliada em 1579 (Leite, 2000: 159; Abreu, 2010: 266). A 

partir de então, as terras dos jesuítas puderam ser alvo de contratos de enfiteuse 

perpetuum.  

Mas a concessão perpétua estava muito próxima da alienação definitiva da terra, 

e também colocava os padres em posição clara de beneficiários de concessões régias que 

extrapolavam suas necessidades e possibilidades de aproveitamento direto, alienadas, 

onerosamente, em proveito próprio. Os aforamentos perpétuos e as alienações definitivas 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Padres-senhores, enfiteutas, foreiros e partidistas: práticas proprietárias e conflitos sobre 

direitos de propriedade na América portuguesa (séculos XVI, XVII e XVIII) 

 

 

18 

de propriedades eram alvo de desconfiança e polêmica dentro e fora da Companhia, visto 

que indicavam claramente a “desedificação” da instituição e seus membros, ou seja, o 

fato de priorizarem os ganhos financeiros em detrimento do crescimento espiritual e das 

funções missionárias. Seguindo essa linha, o Prepósito Geral da Companhia de Jesus, 

Everardo Mercuriano, escreveu ao Padre Anchieta, em 1579, recomendando que fossem 

preferidos contratos de arrendamento a longo prazo ou aforamentos vitalícios, “porque 

sempre se julga que cada um deles é melhor que a enfiteuse in perpetuum” (Leite, 2000: 

186, 159 e 160; Abreu, 2010: 269).  

A enfiteuse perpétua aparece como o contrato que permitia mais amplos direitos 

de propriedade aos cessionários e, portanto, era um desejo de todos os que se deparavam 

com sesmeiros e intermediários a seu acesso à terra. Segundo Maurício de Abreu, os 

aforamentos perpétuos traziam tranquilidade aos foreiros, posto que, mantendo em dia os 

pagamentos, não precisavam temer a devolução de suas terras. Todos requeriam esse 

benefício, mas poucos conseguiam (Abreu, 2010: 250). Segundo o Padre Fernão Cardim, 

eram os próprios colonos mais abastados que pressionavam pelos aforamentos perpétuos 

(Leite, 2000: 158 nota 2) posto que a cedência da terra a prazos limitados não lhes 

convinha (Leite, 2000: 160). De fato, os contratos enfitêuticos davam bastante segurança 

e estabilidade ao foreiro, mediante o pagamento de foro anual, permitindo inclusive a 

alienação e a transmissão do domínio útil, mediante autorização do senhorio. Eles eram 

disputados por lavradores justamente por seu caráter imutável e independente dos 

humores do senhorio ou do mercado, não podendo o senhorio revogar ou transformar as 

condições da concessão. 

Os padres deixavam clara a conveniência, para todas as partes, do aforamento 

perpétuo das terras dos colégios da Bahia e Rio de Janeiro. O argumento destes padres -- 

de que todos os envolvidos na empresa colonial seriam beneficiados pelas concessões -- 

parece ter convencido o Padre Geral, que escreveu nova carta, em 1601, sustando as 

limitações anteriores às enfiteuses perpétuas. Agora, os colégios jesuítas do Brasil 

poderiam se utilizar das terras que possuíam conforme lhes conviesse, sem obstruções 

canônicas, papais ou reais. A partir de então, os padres concederam inúmeros aforamentos 

a lavradores partidistas ou a homens mais abastados dispostos a construir e gerir engenhos 

de açúcar. No século XVII iniciou-se, segundo Serafim Leite, um período de intensiva 

agromanufatura de açúcar nos domínios jesuítas, na Bahia e no Rio de Janeiro (Leite, 

2000: 161). 
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Algumas décadas depois, os resultados se mostravam satisfatórios. O Padre Simão 

de Vasconcelos, reitor do Colégio do Rio em 1646, afirmou que o colégio passava bem, 

porque tinha um engenho de açúcar e currais que podiam render, a cada ano, mais de 

quinze mil cruzados, e só a exportação do açúcar lhes rendia vinte mil cruzados 

(Assunção, 2004: 175). Ambos os engenhos dos jesuítas, movidos por mão-de-obra 

escrava, tinham sua matéria-prima, a cana de açúcar, fornecida por lavradores partidistas, 

isto é, foreiros cuja obrigação era moer as canas e dar metade da produção para o senhorio. 

Os chamados ‘lavradores de cana’ eram regidos por contratos específicos, já que 

trabalhavam em terrenos dentro das propriedades que os jesuítas geriam diretamente. 

Seus partidos tinham, em média, treze hectares, e seus contratos duravam seis, dezoito 

anos ou mais. Estes lavradores estavam obrigados a levar toda a cana que plantavam para 

a moagem no engenho do senhor (no caso, dos padres) e ainda dar para aquele mais da 

metade do açúcar que produziam, a título de rendas pelo uso da terra e do engenho 

(Schwartz, 1985; Alden, 1996: 405; Abreu, 2010: 106)5. Os números expostos pelos 

padres Simão e Serafim Leite indicam a relevância das rendas, ao lado da venda de gado 

e açúcar, mas também a importância dos aforamentos como forma de controlar a 

produção e o fornecimento de cana-de-açúcar para aqueles que eram os empreendimentos 

mais rentáveis da época. 

Numa carta de 1600, os padres deixaram entrever que os domínios jesuítas não 

estavam sendo cultivados também porque as rendas cobradas pelos padres eram mais altas 

que a média, o que gerou reclamações dos moradores locais, com as quais o padre 

concordava:  

Eles dizem que he por lhe pormos excessiva pensão, mais do que os 

seculares põem nas suas, querendo nós nisso governar pela qualidade 

das terras de Europa, e não pelas do Brasil, fracas e de pouca dura 

(ARSI, 3I, Epistolae Brasiliae apud Assunção, 2004: 192).  

Essa indicação, de que os padres eram céleres na cobrança de rendas de suas terras, 

contradiz a defesa que Serafim Leite fez dos mesmos, dizendo que “não tinham interesse 

econômico” e que as “rendas eram moderadíssimas” (Leite, 2000: 74 e 75 nota 1). 

Diferente da defesa de Serafim Leite, achamos que a gestão maximizadora de rendas nos 

                                                           
5 Todavia, é necessário lembrar que as condições de capitalização da produção da Bahia eram bem diferentes 

daquelas do Rio de Janeiro no século XVII, portanto, é de se esperar que haja diferenças entre o contrato 

draconiano do engenho jesuítico de Sergipe do Conde, estudado por Stuart Schwartz, e os que vigiam em 

terras cariocas. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Padres-senhores, enfiteutas, foreiros e partidistas: práticas proprietárias e conflitos sobre 

direitos de propriedade na América portuguesa (séculos XVI, XVII e XVIII) 

 

 

20 

grandes domínios coloniais, embebida nas experiências anteriores de senhorio e de 

rentismo na Europa, devem ter confluído para que os supostos senhores da colônia 

também encarassem seus terrenos como fonte de renda, quando lhes parecia viável. 

Defendemos o caráter silenciosamente negociado da cessão dos direitos de propriedade, 

que podiam variar de acordo com as pressões da população, com valorização das terras, 

com os impedimentos jurídicos e com os planos diferentes que a Companhia fazia para o 

rendimento daquele bem. Mesmo não sendo considerados os mais rentáveis, os 

aforamentos perpétuos se tornaram apropriados para a situação de baixa pressão 

demográfica, que não permitia que os padres se dessem ao luxo de requerer maiores 

rendas e nem contratos de prazo curto, posto que assim não conseguiriam candidatos a 

cessionários. Assim, se abundavam terras e havia pouca gente para cultivá-las era comum 

fazer contratos de três vidas (ou seja, por três gerações), ou mesmo perpétuos. Os colégios 

preferiam ter a terras aforadas, mesmo que por valor ínfimo, do que poder perdê-las para 

intrusos, ou ser sequestradas pela Coroa. O Colégio do Rio de Janeiro, por exemplo, 

arrendou terras por vinte anos para dois arrendatários por, apenas, uma galinha por ano, 

em 1587 (Alden, 1996: 404). Já nas regiões mais disputadas e povoadas, como foi o caso 

da sesmaria de Camamu, as rendas eram ciosamente cobras, os contratos eram de curto 

prazo e o controle dos padres sobre a produção era estrito, ensejando, inclusive inúmeros 

conflitos com esses lavradores. Para os padres, definitivamente, a caridade não era uma 

virtude. 

Em meados do século XVIII, temos um quadro um pouco mais completo dos 

aforamentos e arrendamentos de terras jesuíticas no Rio de Janeiro. Dauril Alden analisou 

duzentos e setenta contratos de arrendamento e aforamento firmados, durante a década de 

1750, com o Colégio do Rio de Janeiro. Segundo Serafim Leite, na década de 1750, o 

colégio tinha “duzentos e setenta rendeiros nos terrenos do Andaraí Grande, Andaraí 

Pequeno, São Cristóvão, Inhaúma, Pedregulho, Caju, parte da Tijuca e São Gonçalo” 

(Archivo do Destrito Federal, I, 73. Apud Leite, 2000: 73-4). Pela proximidade dos 

números, julgamos que os contratos analisados por Alden fossem parte destes citados por 

Leite. Se tratava, em sua maioria, de lavradores pobres, que arrendavam terrenos para 

roças de subsistência e pequenas criações, em terrenos que os jesuítas não estavam 

interessados em explorar diretamente. Na interpretação de Alden, estes contratos mostram 

que os jesuítas tinham longa experiência com arrendatários e foreiros e travavam com 
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eles longos conflitos (Alden, 1996: 404-5)6. O prazo de contrato mais comum era de dois 

anos, no século XVIII estendido para três. A maior parte dos contratos previa pagamentos 

mistos, mas havia também pagamentos em açúcar e em dias de trabalho. Alden considera 

que, se as condições do contrato fossem cumpridas, ele seria automaticamente renovado. 

Mas nem sempre isso acontecia (Alden, 1996: 404).  

Podemos perceber que o monopólio da terra, aliado à autoridade vigilante e 

fiscalização dura, faziam com que os jesuítas impusessem aos seus foreiros condições de 

trabalho e produção incontornáveis. Segundo Serafim Leite, as terras do Colégio do Rio 

de Janeiro se arrendavam “com cláusulas bem claras para fechar a porta a demandas e 

questiúnculas provenientes da imprecisão dos contratos” (Leite, 2000: 74). Por exemplo, 

em contrato de 1750, firmado entre o Colégio do Rio e o capitão Severino Paes, o capitão 

estava autorizado a plantar mandioca e outros vegetais, mas explicitamente proibido de 

sublocar ou subarrendar este terreno, proibido de ter parentes morando lá, proibido de 

criar gado, cortar madeira, fazer carvão, ou quaisquer benfeitorias que excedessem 50.000 

réis sem o consentimento do colégio. Se descumprisse estas normas poderia ser expulso 

(Alden, 1996: 404)7.  

Outra quebra de braços se deu a respeito da exploração das madeiras dos 

manguezais, que ficavam nas terras de marinha e eram abundantes nos domínios 

jesuíticos8. Segundo Maurício Abreu, até o século XVII não se tinha ainda definido qual 

os limites das terras de marinha, que pertenciam sempre a Coroa e eram de livre acesso. 

Na ausência de lei, os padres se adiantaram: alegando a necessidade de não haver 

desmatamento e desarborização de suas terras9, eles impediam a extração de lenha e a 

exploração dos mangues dentro de suas sesmarias. Em 1644 e 1677 entraram com 

                                                           
6 Dauril Alden se baseia em documento depositado no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 

notação 40-2-21 - Livro do arrendamento e assentantes de foros e fazendas que foram dos jesuítas. 
7Alden usou o seguinte documento: Archivo do Destrito Federal: revista de documentos para a história 

da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1894-1898. Volume I, pp. 426-431. 
8 Para uma discussão mais ampla sobre as cláusulas dos contratos de aforamento e das cartas de sesmaria 

que indicavam preocupações “ecológicas”, como a preservação de matas ou poluição dos rios, ver 

artigo de Maria Sarita Mota. Apropriação econômica da natureza em uma fronteira do império 

atlântico português: o Rio de Janeiro (século XVII) In: Serrão, José Vicente  et al. (orgs.). Property 

Rights, Land and Territory in the European Overseas Empires. Lisboa: CEHC, ISCTE-IUL. 2014. 

(pp. 43-54) 
9 Ao que percebemos, a falta de madeira já era um problema naqueles tempos, posto que faltava o 

combustível que movia os engenhos de açúcar, merecendo regulamentos e vigilância especial. Ver 

sobre o assunto Veríssimo, Nelson. Do mar à serra: a apropriação do solo na Ilha da Madeira. In: ibid. 

(pp. 81-88) 
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processos judiciais contra pessoas que faziam isso e ganharam as causas (Leite, 2000: 68; 

Abreu, 2010: 344).  

Por fim, havia a interdição expressa da criação de gado, cuja justificativa eram as 

pequenas dimensões dos lotes, segundo Serafim Leite, mas podemos pensar, mais 

estrategicamente, na garantia do monopólio para suas próprias criações, na Fazenda de 

Santa Cruz. Apenas em ocasiões e para pessoas especiais se quebrou essa interdição, 

como foi o caso do arrendamento de terras no caminho de Jacarepaguá para o Capitão 

Manuel de Araújo Lima, que foi agraciado com a permissão de criar doze vacas e um 

touro, com a possibilidade de pastarem apenas nas vargens fronteiriças ao sítio (Leite, 

2000: 75). 

O controle rigoroso das atividades de seus cessionários era parte do 

comportamento da Companhia como um todo, e não apenas do Colégio do Rio. Em 

Portugal os jesuítas já eram hostilizados pela população de lavradores a eles submetidos, 

pela rigidez com que cobravam seus direitos e rendimentos (Assunção, 2004: 129). Em 

1616, os partidistas do Engenho de Sergipe do Conde se levantaram contra a exigência 

de terem de deixar dois terços do açúcar que produziam para os padres, a título de renda 

(Assunção, 2004: 389). Em 1683, o governador interino da Bahia relatava que os padres 

não permitiam que seus rendeiros fizessem outra cultura além da maniba [mandioca], nem 

que fizessem benfeitorias que excedessem o valor de 30.000 réis”, nem extraíssem 

madeiras para fins comerciais, ramo este explorado diretamente pelos jesuítas (Dias, 

2014: 118).  

Alden percebeu também que, com o passar do tempo, os contratos foram 

mudando. O Colégio do Rio passou a cobrar mais em dinheiro dos seus arrendatários, e 

impor novas restrições e obrigações. Para tal fim, os padres sabiamente transformavam 

as cláusulas dos contratos. Segundo Serafim Leite, as terras se arrendavam “em 

determinadas condições, não as mesmas sempre, mas impostas pela experiência” (Leite, 

2000: 74). Essas mudanças não foram bem recebidas e geraram ainda mais conflitos com 

lavradores, moradores e demais colonos, adensadas na primeira metade dos setecentos.  

Por exemplo, no início do século XVIII os padres em seus domínios em Camamu, 

Bahia, quiseram transformar os contratos enfitêuticos em arrendamentos trienais, com a 

possibilidade de expulsão caso o lavrador não cumprisse as regras ou não se quisesse 

renovar seu contrato. A tentativa gerou forte reação dos lavradores, que fizeram da 

Câmara de Camamu seu locus de resistência. Henrique Dias conclui que os foros e rendas 
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pagos pelos lavradores aos jesuítas deviam ser bastante significativos, pelo que se pode 

aferir dos conflitos que se multiplicaram em torno da modificação da natureza dos 

contratos e dos reajustes impostos na primeira metade do século XVIII (Dias, 2014).  

Em termos da resolução judicial destes conflitos, segundo Dauril Alden, as fontes 

indicam que a Coroa portuguesa até 1580 era solícita e favorável aos jesuítas em conflitos 

envolvendo suas propriedades (como queixas de herdeiros, títulos em conflito, questões 

de limites ou invasões), afirmando o domínio dos padres e proibindo sua violação. Mas 

essa situação também mudou com o passar do tempo, e parece ter havido uma crescente 

organização social contra os padres, mais explícita na primeira metade do XVIII.  

Em síntese, podemos perceber a disseminação dos contratos de concessão de 

domínios feitos pelos jesuítas, prática que os aproximou de seus congêneres no império 

espanhol e nas outras partes do império português. Vimos que os contratos se adaptaram 

à diversidade da situação colonial, seja em termos rendimentos e povoamento, seja em 

termos de produção requerida. Nas regiões onde havia menos pressão pelo uso das terras, 

eles foram quase gratuitos e perpétuos. Já onde o colonizador tinha mais interesse 

produtivo, os contratos eram rigorosos nas condições e nos produtos, como foi o caso do 

recôncavo Baiano e da produção de açúcar. Houve casos em que os jesuítas cobraram 

foros de índios aldeados, sob alegação de que se tratavam de seus domínios. Na falta de 

meios circulantes, os pagamentos eram feitos quase sempre em produtos: cana, açúcar, 

mandioca, galinhas.  

Como regra geral, o processo de assenhoramento jesuítico se fortaleceu ao longo 

do tempo, consolidando práticas de fiscalização e escrituração detalhadas, com vias a não 

perder as rédeas de seus domínios nem de sua autoridade. O fato foi que, formalmente 

vedadas as alienações definitivas, os contratos de cessão de domínio útil se tornaram a 

principal forma de cessão de direito de propriedade nos domínios jesuíticos, através dos 

quais foi possível aos colonos terem acesso à terra de produção ou subsistência, e pelos 

quais os padres afirmavam autoridades e monopólios sobre os quais se estruturava a 

autoridade senhorial na sociedade colonial. 

 

Considerações Finais 
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Retomando os termos de Paolo Grossi, a propriedade antes de ser paisagem é 

mentalidade profunda, construída sobre determinados valores que se aninham na 

consciência, direcionam práticas sociais, e com isso condicionam as estruturas e seu devir 

(Grossi, 2006: 30 a 33)10. Procuramos nos afastar da ideia de uma mentalidade a-histórica 

e socialmente homogênea, situando a mentalidade possessória dos jesuítas como 

resultado de processos históricos determinados, como a formação do Reino de Portugal e 

da Companhia, as práticas rentistas da Igreja Católica e da nobreza europeia.  

Foi neste momento que apresentamos o caráter rentista da mentalidade possessória 

portuguesa. Segundo José Vicente Serrão, o comportamento rentista era típico dos 

estratos superiores da sociedade, e a mentalidade rentista dominou a aplicação de capitais, 

a gestão da propriedade e os mecanismos de apropriação do excedente agrícola, em 

Portugal, até o século XIX (Serrão, 1998: 88). Nuno Gonçalo Monteiro acrescentou a essa 

característica estrutural o componente específico da nobreza portuguesa, que era o fato 

de receber bens da Coroa – sobretudo comendas e mercês, mas também dízimos e direitos 

de foral – e arrendá-los na sua quase totalidade, sustentando-se das rendas deles advindas. 

Se o rentismo era onipresente, na nobreza ele se exacerbava e gerava comportamentos 

“ultrarrentistas” (Monteiro, 1998: 370). Esta característica nos pareceu estruturante da 

mentalidade possessória desta época, os direitos senhoriais faziam parte do modus vivendi 

da população, firmemente ancorados na tradição, moldando as expectativas dos senhores 

(sobretudo a nobreza e o clero) e os comportamentos dos camponeses a eles submetidos. 

Julgamos pertinente incluir os jesuítas no conjunto dos que partilhavam da 

“mentalidade rentista”, quem sabe mesmo da nobreza portuguesa, ultrarrentista. O 

acúmulo de patrimônio fundiário, a vivência cotidiana do rentismo e do senhorio foram 

experiências que os membros da Igreja Católica carregaram para os territórios 

ultramarinos. Procuramos entender as formas encontradas pelo Reino de Portugal para 

senhorear-se de suas conquistas no ultramar, a partir do século XV. Defendemos que a 

territorialização dos terrenos conquistados, para Portugal, se tornou um processo de 

                                                           
10 É preciso notar que não concordamos com toda a construção teórica de Grossi, sobretudo 

naquilo que é pensado como uma mentalidade unitária para toda uma época, uma maneira 

de dar “unidade orgânica aos dados” dispersos pela história. Mesmo assim, retivemos o que 

nos parece ser uma chave de leitura promissora: a mentalidade possessória específica de 

determinados grupos sociais como modelo explicativo de suas práticas em relação aos 

direitos de propriedade. 
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assenhoramento, conforme a dinâmica da concessão de poderes senhoriais vigente na 

época. Este é o traço mental de “Antigo Regime” que os jesuítas tentaram adaptar aos 

trópicos. A atuação dos jesuítas nos territórios coloniais não pode ser descolada de sua 

‘mentalidade possessória’ europeia. 

Julgamos que a relação destes pretensos senhores com aqueles que tinham 

expectativas de terras livres tenha sido tensa e difícil, mas que, com a obstinação dos 

padres, eles possivelmente afirmaram-se como senhores na maior parte de seus domínios. 

Essa afirmação senhorial passou pela ‘acumulação primitiva colonial’, dos nativos, fosse 

pelo extermínio ou pelo saque de suas terras e corpos, e por práticas proprietárias dentro 

e fora da lei da época, algumas fortemente condenadas, mesmo por seus contemporâneos. 

Mesmo assim, a vitória dos padres foi ser reconhecidos social e politicamente como 

senhores de terras, almas e homens. 

Devemos lembrar do componente de exploração da condição senhorial, que é a 

possibilidade legal de extração do excedente socialmente produzido. Neste ponto, 

concordamos com Ellen Wood, quando esta situa a propriedade como o poder que 

estrutura a apropriação econômica. As formas de propriedade, junto com as formas de 

dominação política, são constituintes de um determinado sistema produtivo (Wood, 2011: 

29-34). Naqueles tempos a terra era a base da subsistência da maioria da população. 

Portanto, os ‘senhores’ se posicionavam como intermediários obrigatórios entre os 

homens e a terra e, monopolizando esse bem, passavam a controlar a vida de muitos 

homens e mulheres.  

Depois de alguma discussão interna, a saída da Companhia de Jesus foi a 

manutenção destes domínios, sem aliená-los, a instauração de alguns empreendimentos 

produtivos (como a Fazenda de Santa Cruz), visando a manutenção dos colégios, e, para 

outras partes, a concessão de domínio útil na forma de contratos de aforamento e 

arrendamento. Os contratos de aforamento foram um destes ‘velhos instrumentos’ 

trazidos para a colônia, preconizados e manipulados pelos agentes sociais envolvidos no 

mercado imperfeito de terras como forma de lidarem com os limites e possibilidades 

impostos por esse contexto. Neste sentido, dispor de terras que foram concedidas como 

mercês de forma a obter renda pode ser entendido como uma ‘estratégia’. Os padres 

jesuítas conheciam e jogavam bem esse jogo, e ganhavam na maioria das vezes. 
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