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RESUMO

A historiografia regional de São José dos Campos se caracteriza pela presença de dúvidas a
respeito da origem da Aldeia de São José e seu fundador. Neste trabalho, busca-se analisar o
processo histórico anterior a elevação da Aldeia à Vila de São José do Parahyba em 1767 a
partir da historiografia na qual o Padre José de Anchieta aparece como seu fundador.
Nesta análise que atribui à Companhia de Jesus o surgimento da Aldeia de São José discutese as diversas versões e estudos sobre a origem da cidade destacando principalmente a
historiografia jesuítica, segundo a qual, o aldeamento teve origem em uma fazenda de gado
de propriedade do Colégio de São Paulo.
Ao discutir o contexto de diferentes registros históricos, o trabalho procura reavaliar dados e
informações presentes na história do município possibilitando uma melhor compreensão
sobre a origem da cidade. Circunscrito aos séculos XVI, XVII e XVIII, o trabalho busca
contribuir para o conhecimento de fatos significantes da história da cidade, como a prisão e
expulsão dos padres jesuítas da Aldeia de São José e como isso contribuiu para que a aldeia
fosse elevada à Vila de São José do Parahyba.

Palavras-chave:
Companhia de Jesus; Aldeia de São José; Fazenda de Gado; José de Anchieta; Manuel de
Leão.
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I"TRODUÇÃO

Elevada a categoria de Vila em 27 de julho de 1767 a cidade de São José dos Campos
considera oficialmente tal data como o nascimento da cidade. Embora haja registros e
comprovação de vestígios arqueológicos de que essa região já servia de abrigo para tribos
indígenas, assim como nas demais cidades do país o início do empreendimento português de
colonização considerado o princípio da História do Brasil marca o surgimento das cidades e
da formação de todo o território brasileiro.
Nesse empreendimento colonizador a Companhia de Jesus criada por Inácio de
Loyola em 1540 desempenhou um importante papel no Brasil. Sua atuação na Aldeia de São
José, assim como em toda colônia permite perceber que os jesuítas não limitavam-se apenas
a catequização dos indígenas, embora possamos considerar inegável esse fato como objetivo
da vinda dos religiosos ao Brasil.
A presença jesuítica na colônia portuguesa desempenhou um importante papel no
processo de colonização, principalmente considerando o período no qual Portugal e Espanha
disputavam o território, sendo a Companhia de Jesus uma das grandes responsáveis pela
defesa e ocupação de diversas áreas disputadas entre os reinos ibéricos do século XVI ao
século XVIII, quando ocorreu a expulsão dos jesuítas no ano de 1759 (FLEXOR, 1988: 92).
Há um consenso geral das fontes de informações que versam sobre o surgimento da
cidade de São José dos Campos no que diz respeito à participação direta da Companhia de
Jesus na formação da cidade. Essa participação aparece evidenciada principalmente pelos
registros feitos pelos inacianos, os quais proporcionam um conhecimento mais amplo da
história de São José dos Campos, ainda como fazenda, aldeia e residência de propriedade dos
padres jesuítas.
Além dos registros feitos pelos próprios inacianos sobre a presença da Companhia de
Jesus em São José dos Campos há ainda registros em documentos oficiais, como o Auto de
Ereção da Vila de São José do Parahyba e a Lista das Aldeias da Capitânia de São Paulo de
1765 comprovando a presença dos jesuítas como administradores da Aldeia de São José, a
qual deu origem ao município joseense.
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Considerando a estreita ligação entre os jesuítas e a história do surgimento de São
José dos Campos, na qual as informações sobre a presença da Companhia de Jesus se
confundem com a história da origem da cidade, tornou-se necessário ampliar a pesquisa com
fontes documentais dos acervos de diversos arquivos e bibliotecas das cidades de São Paulo
(Arquivo Público do Estado, Arquivo Histórico Municipal da cidade de São Paulo,
Biblioteca Padre Vieira do Pateo do Collegio); Campinas (UNICAMP – Biblioteca Central);
São José dos Campos (Arquivo Público do Município de São José dos Campos, UNIVAP –
Bibliotecas, Núcleo de Pesquisa Pró-Memória); Mogi das Cruzes (Arquivo Histórico
Municipal de Mogi das Cruzes) que serviram de auxílio e possibilitaram o preenchimento de
lacunas existentes na historiografia que aborda a origem do município.
As fontes analisadas, tanto as que foram produzidas pelos jesuítas, quanto as
produzidas pela administração civil durante os séculos XVI, XVII e XVIII, formaram um
importante lócus documental para a composição dos capítulos do presente trabalho de
conclusão do curso.
Parafraseando Benedito Prezia ao citar Honório Rodrigues, as fontes coloniais,
sobretudo quinhentistas e seiscentistas podem ser classificadas em cinco grupos: a
documentação do período inicial da conquista portuguesa, a crônica geral colonial, os
cronistas franceses, a historiografia jesuítica e a documentação oficial paulista (PREZIA,
2008: 8).
Para a análise dessas fontes tornou-se necessário não apenas a leitura dessa
documentação, mas também tornou-se necessário contextualizá-la e interpretá-la, como
observado por Jacques Le Goff,
Nenhum documento é inocente. Deve ser analisado. Todo documento é um
momento que deve ser desestruturado, dês-montado. O historiador não deve ser
capaz apenas de discernir o que é “falso”, avaliar a credibilidade do documento,
mas também saber desmistificá-lo. Os documentos só passam a ser fontes
históricas, depois de estarem sujeitos a tratamentos destinados a transformar sua
função de mentira, em confissão de verdade (1984: 221).

Embora tenham sido apresentados cinco grupos nos quais estão classificadas as
fontes coloniais, o presente trabalho teve como principal enfoque a historiografia jesuítica
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sem desconsiderar a documentação oficial paulista indispensável às discussões que foram
desenvolvidas ao longo do corpo textual deste trabalho.
A historiografia jesuítica conta com um vasto acervo documental produzido pelos
padres da Companhia de Jesus, como cartas, relatórios, biografias, além de outras obras
como as escritas pelo Padre Simão de Vasconcelos, citado por Prezia como o grande
historiador da Companhia de Jesus deste período (PREZIA, 2008: 14).
Para o levantamento dos documentos produzidos pela Companhia de Jesus no Brasil,
a tese de Benedito Antônio Genofre Prezia, Os Tupi de Piratininga: acolhida, resistência e
colaboração, e a tese de Marcos Tadeu Holler, Uma história de Cantares de Sion na terra
dos brasis: a música na atuação dos jesuítas na América Portuguesa (1549-1759) serviram
como guias iniciais para a busca destes documentos com indicações de fundos, acervos,
arquivos e bibliotecas.
O Páteo do Collégio de São Paulo como um dos principais símbolos da presença
jesuítica no Brasil, principalmente em relação à história e fundação de São Paulo sugere
tratar-se o Colégio o local no qual os documentos produzidos pela Companhia de Jesus
deveriam estar guardados. Embora o Páteo do Collégio ainda guarde um significativo lócus
documental produzido pelos jesuítas, grande parte da documentação pertencente à
Companhia de Jesus perdeu-se não apenas no momento da expulsão dos jesuítas do Brasil
como também por ocasião do tempo.
O acesso restrito a documentação produzida pela Companhia de Jesus, ainda
existentes, impossibilita muitas vezes o contato do pesquisador com essas fontes tão
importantes aos estudos voltados para a atuação dos jesuítas, principalmente no processo de
colonização do Brasil.
Considerando a impossibilidade do acesso a determinados documentos, muitos dos
quais encontram-se na Europa e outros, ainda que guardados em bibliotecas e arquivos estão
indisponíveis para a pesquisa, as fontes impressas desempenharam um papel fundamental na
pesquisa.
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Segundo Marcos Holler, o principal fundo de documentação referente à atuação dos
jesuítas no Brasil é o Provincia Brasiliensis ET Maragnonensis (Bras) que se encontra no
Arquivo Romano da Companhia de Jesus (ARSI) e compreende os seguintes códices:
Bras 1 - Epistolae Generalium (1678-1759)
Bras 2 – Ordinationes PP. Generalium et Visitationes (1566-1603)
Bras 3 I - Brasiliae Epistolae (1550-1660)
Bras 3 II - Brasiliae Epistolae (1661-1695)
Bras 4 - Brasiliae Epistolae (1696-1737)
Bras 5 - Catalogi breves et triennales Provinciae Brasiliae (1556-1660)
Bras 6 I - Catalogi breves et triennales Provinciae Brasiliae (1701-1736)
Bras 6 II - Catalogi breves et triennales Provinciae Brasiliae (1737-1757)
Bras 8 I - Historia Provinciae Brasiliensis (1574-1619)
Bras 8 II - Historia Provinciae Brasiliensis (1620-1647)
Bras 9 - Historia Provinciae Brasiliensis et Maragnonensis (1651-1702)
Bras 10 I - Historia Provinciae Brasiliensis (1700-1722)
Bras 10 II - Historia Provinciae Brasiliensis (1723-1756)
Bras 11 - Fundationes Collegii Bahiense (1564-1730)
Bras 12 - Hist. fund. Colleg. Bahiens., Pernamb., Flum. Ianuar. (1564-1730)
Bras 13 - Menologio dos varoens illustres da Companhia de Jesu I (Jan-Jun)
Bras 14 - Menologio dos varoens illustres da Companhia de Jesu II (Jul-Dez)
Bras 15 I - Brasiliae Historia (1549-1575)
Bras 15 II - Brasiliae Historia (1576-1599)
Bras 25 - Epistolae Generalium (1710-1740)
Bras 26 - Epistolae Maragnonenses (1653-1738)
Bras 27 - Catalogus Maragnonensis (1671-1753)
Bras 28 - Inventarium Maragnonense (1760-1768)
(HOLLER, 2006: 18).

A Monumenta Brasiliae faz parte da coleção Monumenta Historica Societatis IESU
publicada em aproximadamente 160 volumes. Embora Holler afirme em sua tese que no
Brasil há apenas uma coleção completa, a qual faz parte do acervo da Biblioteca do Colégio
São Luís fundado pelos jesuítas em 1867, infelizmente a coleção pertencente ao Colégio São
Luís não está completa.
Consultando o acervo da Biblioteca do Colégio São Luís localizado em São Paulo foi
constatado que a coleção encontra-se incompleta, faltando diversos volumes que compõem a
Monumenta Brasiliae, entre os quais, Bras 3 II - Brasiliae Epistolae (1661-1695), Bras 5 Catalogi breves et triennales Provinciae Brasiliae (1556-1660), Bras 6 I - Catalogi breves et
triennales Provinciae Brasiliae (1701-1736), Bras 6 II - Catalogi breves et triennales
Provinciae Brasiliae (1737-1757), os quais se tratando da história da cidade de São José dos
Campos são de extrema importância para uma melhor compreensão sobre a origem da
cidade.
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O Páteo do Collégio de São Paulo disponibiliza para consulta cinco volumes da
Monumenta Brasiliae organizada por Serafim Leite na Biblioteca Padre Antonio Vieira
especializada na História da Companhia de Jesus. Estes volumes foram cedidos pelo Colégio
São Luís ao Pateo do Collégio para facilitar o acesso da população a essa coleção.
A mesma biblioteca, Padre Antonio Vieira disponibiliza algumas obras de Serafim
Leite como a História da Companhia de Jesus, As Primeiras Cartas Jesuíticas, nas quais
vários documentos produzidos pelos jesuítas nos séculos XVI e XVII são encontrados.
A obra de Serafim Leite, além das correspondências trocadas entre os membros da
Companhia de Jesus, constitui-se de biografias detalhadas dos jesuítas incluindo a
nacionalidade e as funções que desempenhavam dentro da Companhia.
Além disso, Serafim Leite reuniu uma série de informações sobre os Colégios,
residências, aldeias e fazendas pertencentes à Companhia de Jesus. Dessa forma, a obra de
Serafim Leite serve como uma fonte fundamental para quaisquer pesquisas que visam
abordar a atuação dos jesuítas no Brasil, desde a sua vinda no século XVI até a expulsão no
século XVIII.
Em meados do séc. XX o Padre Serafim Leite trouxe à luz os resultados de sua
intensa pesquisa em arquivos jesuíticos de documentos referentes ao Brasil. A sua
História da Companhia de Jesus no Brasil, em 10 volumes, publicados entre 1938 e
1949, ainda hoje é a principal obra de referência para qualquer estudo sobre
jesuítas no Brasil colonial. A partir dos textos reunidos nos 5 volumes de
Monumenta Brasiliae sob sua coordenação (HOLLER, 2006: 26).

Tratando especificamente da historiografia que visa abordar a participação dos
jesuítas em São José dos Campos, dentre as obras de Serafim Leite utilizadas neste trabalho
estão o volume III das Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil que trata especificamente do
século XVI, História da Companhia de Jesus, tomo VI (livro IV) e Artes e Ofícios dos
Jesuítas no Brasil. As duas últimas obras citadas de Serafim Leite apresentaram dados
significativos sobre a origem da cidade de São José dos Campos com informações sobre a
fazenda de gado de propriedade da Companhia de Jesus e sobre o responsável pela sua
administração e transferência para o local no qual hoje está localizado o centro da cidade.
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A tese de doutorado de Benedito Prezia, Os Tupi de Piratininga: acolhida,
resistência e colaboração, defendida em 2008 na Pontifícia Universidade Católica em São
Paulo permitiu conhecer autores que estudaram as cartas jesuíticas por meio de estudos
críticos que distinguem as cartas em dois tipos: as cartas oficiais, as cartas ânuas e
correspondência quadrimestral, e as cartas de circulação internas, as hijuelas,
Em relação às cartas jesuíticas há o estudo crítico de Pécora (1999) e de Cristina
Pompa (2003). Estes autores fazem uma separação entre as cartas oficiais (ânua e
quadrimestral) e as cartas de circulação interna, chamada de hijuelas. Embora esta
autora considere que as primeiras eram uma espécie de “difusão e ‘propaganda’
dos resultados da catequese para o mundo externo (incentivando as vocações)”,
sobretudo às escritas para os superiores gerais, como Inácio de Loyola e Diego
Laynes, acredito que a realidade dos fatos aparece nas entrelinhas, mesmo quando
elaboradas dentro de um modelo clássico adorado pela Companhia de Jesus
(PREZIA, 2008:14-15).

Embora as cartas jesuíticas não tragam descrições objetivas, nelas está implícito um
pouco do cotidiano não apenas dos inacianos, como também dos colonos e dos indígenas que
passavam a ter um contato cada vez maior com o “homem branco”, os conflitos e as
interações entre esses grupos. Para tanto, as cartas de José de Anchieta dirigidas
principalmente a Diego Laynez destacam-se pela importância que desempenham em relação
não apenas a Capitânia de São Vicente como em todo o Brasil.
Além das produções de Serafim Leite sobre a Companhia de Jesus, cabe destacar as
demais produções considerando principalmente o objetivo deste trabalho que versa sobre a
origem da cidade de São José dos Campos. Sendo assim, destacaram-se como fontes
impressas as biografias dos padres inacianos, das quais sobressai a obra A vida do venerável
padre Belchior de Pontes escrita pelo cronista e também jesuíta Manoel da Fonseca que
apresenta importantes informações sobre a origem de São José dos Campos.
Marcos Tadeu Holler em sua tese de doutorado Uma história de Cantares de Sion na
terra dos brasis: a música na atuação dos jesuítas na América Portuguesa (1549-1759)
dividida em dois volumes e apresentada ao curso de doutorado em música do Instituto de
Artes da Unicamp considera que ao lado das crônicas e relatos produzidos pela Companhia
de Jesus outra prática muito comum eram as produções de biografias. Segundo Holler, tais
biografias geralmente eram de autoria e data indeterminadas, escritas em um estilo
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claramente apologético e enaltecedor, afetado e carregado nos detalhes positivos, no qual se
percebe uma intenção mais edificante do que documental (HOLLER, 2006: 14).
Embora não se deva desconsiderar o caráter apologético presentes nas biografias
produzidas pela Companhia de Jesus, tais produções possuem uma grande relevância no
transcorrer do presente trabalho por proporcionar informações acerca da participação destes
inacianos na história de São José dos Campos. Dessas biografias destacam-se as escritas por
Quirício Caxa e Simão de Vasconcelos sobre o Padre José de Anchieta, a biografia escrita
por Manoel da Fonseca sobre o Padre Belchior de Pontes e a breve biografia que aparece na
obra de Serafim Leite sobre Manuel de Leão considerado pela historiografia jesuítica como o
fundador de São José dos Campos.
Outra fonte que mereceu igual atenção foi o livro Primeira publicação após 160 anos
do manuscrito inédito de José Caeiro sobre os jesuítas do Brasil e da Índia na perseguição
do Marquês de Pombal. Nele, o padre jesuíta José Caeiro que viveu no século XVIII
descreve como se deu a prisão dos jesuítas que viviam na Aldeia de São José no ano da
expulsão da Companhia de Jesus do Brasil em 1759.
Segundo Prezia,
Mesmo que os pesquisadores atuais sejam críticos, é possível ainda recuperar
muitos dados nesta produção missionária. Por isso Florestan Fernandes, que fez
exaustivo estudo das fontes, afirmou “serem satisfatórias e cientificamente
aproveitáveis quase todas as afirmações e descrições feitas pelos cronistas”,
embora acredite que necessitem de uma melhor análise de historiadores (2008:17).

Considerando que o presente trabalho procura elucidar pontos significativos sobre o
provável aldeamento que deu origem a atual cidade de São José dos Campos, a pesquisa não
se limitou a documentação deixada pelos jesuítas.
Sendo assim, corrobora nesta discussão a pesquisa feita em acervos que compõem a
documentação oficial de São Paulo, como as Atas da Câmara de Santo André, São Paulo,
Itanhaém, Mogi das Cruzes, Livro de datas de Terra, os Testamentos e Inventários e o livro
de Sesmarias e os mais diversos documentos que proporcionam uma série de informações
sobre o Vale do Paraíba. Tais documentos oficiais das mais diversas procedências
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desempenham um papel tão importante quanto a documentação jesuítica em relação não
apenas a história de São José dos Campos, mas de toda a história do Brasil Colonial.
Destes documentos destacam-se a Carta enviada pelos oficiais da Câmara de São
Paulo à Dona Catarina em 20 de maio de 1561, o Relatório apresentado ao presidente da
Província de São Paulo do ano de 1888, Francisco de Paula Rodrigues Alves e o inventário
de Francisco João Leme.
A carta enviada pelos oficiais da Câmara de São Paulo a Dona Catarina serve como
complemento à carta escrita pelo Padre José de Anchieta em 1561 a Diego Laynez. Nela
aparecem detalhes do conflito que envolveu índios e colonos na região do Vale do Paraíba.
O Relatório Apresentado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Província de São
Paulo do ano de 1888, Francisco de Paula Rodrigues Alves, aparece como um dos primeiros
documentos a fazer referência à origem da cidade de São José dos Campos. No relatório a
cidade tem como origem o aldeamento fundado pelo padre José de Anchieta no século XVI.
O relatório ainda menciona a concessão de sesmarias àqueles que aparecem como os
“paulistas”: Antonio de Siqueira Affonso, sua esposa Antonia Pedrosa de Moraes, e
Francisco João Leme.
Os mesmos dados contidos no relatório de 1888 aparecem nos trabalhos de Azevedo
Marques (Apontamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísticos e Goticiosos da
Província de São Paulo), Eugenio Egas (Municípios Paulistas). Informações reproduzidas
por diversos autores que tratam da cidade de São José dos Campos como Pasquale Petrone,
em seu livro Aldeamentos Paulistas.
Outros documentos referentes à história de São José também são encontrados no
Arquivo do Estado de São Paulo como a relação das aldeias do ano de 1765. Na relação
aparece como responsável pela sua administração o Diretor da Aldeia José de Araújo
Coimbra também mencionado no auto de ereção da aldeia à vila em 1767. Nessa relação a
parte que faz menção à Aldeia de São José indica como responsáveis pela sua “fundação” os
padres jesuítas.
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Considerando o laconismo e a escassez documental de informações sobre a história
de São José dos Campos anteriores ao ano de 1767, o presente trabalho consistiu na análise
qualitativa de fontes que compuseram um importante lócus documental formado por fontes
primárias e secundárias abrangendo cartas jesuíticas, biografias e literatura sobre a
Companhia de Jesus, assim como documentos oficiais como as atas das câmaras de São
Paulo, Mogi das Cruzes e Jacareí, relatórios oficiais e demais ofícios que permitiram
direcionar o foco da pesquisa para São José dos Campos.
Para a realização deste trabalho foi amplamente utilizado o estudo desenvolvido por
John Manuel Monteiro acerca das origens de São Paulo publicado no livro: Gegros da terra:
Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo (1995) e se fez necessário a pesquisa em
diversos arquivos, assim como em bibliotecas, incluindo as digitais de teses e dissertações
existentes no país, para identificação de trabalhos voltados principalmente para as temáticas:
aldeamento, projeto colonizador português e a atuação da Companhia de Jesus, as quais,
além de contribuírem com informações ainda auxiliaram na busca pela documentação da
época.
O objetivo principal deste trabalho consistiu no levantamento de informações sobre a
participação dos jesuítas na história de São José dos Campos, tanto a participação direta na
formação da cidade, por meio das propriedades da Companhia de Jesus estabelecidas na
região, como pela contribuição historiográfica por meio de informações que possibilitaram o
enriquecimento da história da cidade. Dessa forma pretende-se contribuir para o
conhecimento sobre a formação da cidade de São José dos Campos por meio de diversos
aspectos que vão além da participação dos jesuítas, por meio de anexos contendo textos e
documentos encontrados ao longo da pesquisa, os quais embora não tenham sido utilizados
diretamente no corpus deste trabalho poderão auxiliar pesquisas posteriores.
Este trabalho foi organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, A Companhia
de Jesus, apresenta a ordem fundada por Inácio de Loyola. A vinda da Companhia para o
Brasil e sua estrutura organizada em Colégio, Residência e Aldeamento, instâncias da
Companhia de Jesus que fizeram parte dos primórdios da cidade de São José dos Campos.
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No segundo capítulo, Século XVI: José de Anchieta, fundador da Aldeia de São
José?, discorre-se sobre a fundação da Aldeia de São José pelo padre jesuíta José de
Anchieta com base nas conclusões de Azevedo Marques que fundamenta sua argumentação
na transferência de índios Guaianá ocorrida em meados do século XVI. Tratando-se da
presença da Companhia de Jesus na região ocupada pela cidade de São José dos Campos,
discorre-se ainda sobre o conflito ocorrido entre colonos e indígenas em 1561, o qual contou
com a participação de jesuítas.
No terceiro capítulo, Século XVII: De uma fazenda de gado nasce a Aldeia de São
José, ocorre a análise dos registros que compõem a documentação jesuítica que viabilizam e
proporcionam questionamentos e reflexões sobre a participação da Companhia de Jesus na
formação da cidade de São José dos Campos. Destaca-se, a atuação do jesuíta Manoel de
Leão administrador da fazenda de gado pertencente ao Colégio de São Paulo como o
responsável pela transferência dos indígenas que moravam na fazenda para o novo local, que
deu enfim, segundo a historiografia jesuítica, origem a Aldeia de São José.
No quarto capítulo, Século XVIII: A Expulsão dos Jesuítas e a Elevação da Aldeia de
São José à Vila de São José do Parahyba procurou-se mensurar um vínculo entre a expulsão
da Companhia de Jesus do Brasil e a elevação da aldeia de São José a vila. Dessa forma,
demonstra-se como se deu a prisão e expulsão dos padres jesuítas da aldeia e como isso
contribuiu para que a aldeia fosse elevada a Vila de São José do Parahyba sem, contudo, ter
passado pela condição de freguesia. Elevação que para alguns estudiosos se deu em caráter
excepcional, considerando o fato de que a aldeia não apresentava condições necessárias para
que fosse elevada à condição de vila.
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CAPÍTULO I
A COMPA"HIA DE JESUS
No século XVI, a unidade religiosa na Europa Ocidental chegou ao fim com o
movimento de Reforma que dividiu os cristãos europeus em católicos e protestantes. Era o
fim do monopólio católico promovido pelas novas organizações religiosas que ficaram
conhecidas como protestantes.
Em meio a essa situação, na qual a Igreja Católica perdera sua hegemonia em países
como Alemanha e Inglaterra, os católicos procuraram conter o avanço do protestantismo
através do movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. Dentre as medidas
adotadas nesse período, a Igreja católica buscou definir com clareza a sua doutrina por meio
do Concílio de Trento1 e promover sua reforma interna voltada principalmente para o
recrudescimento da disciplina do clero.
Nesse período de reação católica surgiram novas ordens religiosas como a ordem
formada pelos jesuítas, agentes fortalecedores do dogma católico atuando em diversas partes
do mundo principalmente como confessores e educadores. Ação favorecida pela fundação de
colégios e missões principalmente na América e na Ásia.
A Compagnia de Gesú foi fundada por Inácio de Loyola2 em 1534, mas reconhecida
apenas em setembro de 1540 oficialmente pela bula Regimi Militantis Ecclesiae editada pelo
1

Concílio de Trento – Convocado pelo Papa Paulo III foi realizado entre os anos de 1545 e 1563. Sendo a mais
longa assembleia de bispos da Igreja Católica, o 19º concílio, teve como objetivo assegurar a unidade da fé
católica e a disciplina eclesiástica em meio a Reforma Protestante responsável por dividir os cristãos em
católicos e protestantes, reafirmando as doutrinas católicas, destacando principalmente a autoridade do papa e a
presença de Cristo na eucaristia.
2
Iñigo López de Loyola nasceu na Província de Guipúzcoa, no território basco. Os dados da Autobiografia
referentes à sua idade e data de nascimento são contraditórios, mas acredita-se que ele tenha nascido em 1491.
De família nobre, recebeu a formação cavalheiresca própria de sua classe, e aos 13 anos foi enviado por seu pai
para Arévalo, para que fosse treinado de maneira apropriada para sua classe social. Em 1521 a França declarou
guerra ao imperador Carlos V de Habsburgo, que era também rei da Espanha desde 1516, e na luta contra as
tropas da França, Loyola foi ferido por uma bala de canhão. Enquanto recuperava-se em sua terra natal, não
encontrou os romances cavalheirescos que gostava de ler, e voltou-se à literatura que tinha à mão: as vidas dos
santos na Legenda Aurea do Beato Jacopo da Voragine e a Vida de Cristo de Ludolfo da Saxônia, o que deu
início a seu processo de conversão. Por um longo período ele dividiu-se entre a opção de voltar à sua vida
pregressa ou de seguir o caminho dos santos, especialmente de São Francisco de Assis e São Domenico; optou
pela segunda, que lhe trazia serenidade e conforto. Após o restabelecimento de sua saúde, ele dirigiu-se ao
mosteiro beneditino de Montserrat, na Catalunha, onde se confessou e depôs a espada e o punhal no altar de
Nossa Senhora. Depois disso partiu para a cidade de Manresa, onde pretendia passar alguns dias, mas lá ficou
por quase um ano, principalmente devido a um surto de peste. Em Manresa ele viveu com grande austeridade, e
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Papa Paulo III responsável pela aprovação dos fundamentos da nova ordem presentes nas
Constituições:
Esta foi instituída principalmente para o aperfeiçoamento das almas na vida e na
doutrina cristã, e para a propagação da fé, por meio de pregações públicas, do
ministério da palavra de Deus, dos Exercícios espirituais e obras de caridade, e
nomeadamente pela formação cristã das crianças e dos rudes, bem como por meio
de Confissões, buscando principalmente a consolação espiritual dos fiéis cristãos
(CONSTITUIÇÕES apud KIST, 2008: 25).

A Companhia de Jesus tinha como objetivo “a propagação da fé e o progresso das
almas na vida e doutrinas cristãs” (O’MALLEY, 2004: 39). A Ordem foi sendo construída
aos poucos por Inácio de Loyola que encontrou em Paris seus primeiros seguidores:
Francisco Xavier, basco e de origem nobre como ele, e Pierre Favre (ou Pedro Fabro), vindo
de uma humilde família de pastores de Savoy, mas com grande conhecimento de latim e
grego, Nicolás de Bobadilla e o português Simão Rodrigues que o auxiliaram na organização
da Companhia e vieram compor inicialmente o “pequeno exército de Loyola”, unido pelo
ideal da propagação da fé e a salvação da alma (HOLLER, 2006: 44).

Figura 1: Símbolo da Companhia de Jesus.
Fonte: http://www.companysj.com/v231/ratiocover.jpg
“ouvia cada dia a Missa maior, Vésperas e Completas, tudo cantado: sentia nisso grande consolação”
(LOYOLA, 1991 [1553]: 34). Ali experimentou um processo de grande iluminação interior, que às vezes
tomava a forma de visões que ele acreditava virem de Deus. Nesse período passou a usar suas experiências
religiosas para ajudar os outros, e para esse fim começou a tomar notas, o que foi o princípio dos Exercícios
espirituais, uma espécie de “programa de desenvolvimento espiritual” em várias etapas, ao qual viria mais tarde
a submeter seus seguidores (HOLLER, 2006: 33).

22

Os jesuítas, membros da Ordem, seguiam uma disciplina de caráter militar3 na
propagação da doutrina católica. Empenhados em conquistar almas para o reino de Deus, os
jesuítas colocaram a defesa da bandeira de Cristo acima de suas próprias vidas.
Seguidores fiéis das determinações do papa e dos superiores da Ordem, a obediência
dos jesuítas era tida pela Companhia como uma das principais virtudes dos seus membros.
Obedecer sem contestação alguma ao Geral da Companhia4 significava atender a vontade de
Cristo.
A atuação dos jesuítas esteve subordinada às diretrizes da instituição e seu campo de
atuação nunca esteve limitado à Europa. Seus membros, segundo as Constituições que
regiam a Ordem deveriam atuar em qualquer parte do mundo fosse na Europa, na Ásia, na
África ou na América (Novo Mundo). Dessa forma, a mobilidade dos jesuítas era fator
indispensável para a missão de conversão à fé cristã.

1.1 A Companhia de Jesus no Brasil

A Companhia de Jesus desempenhou importante papel no reino de Portugal. Em
1539, o rei D. João III, já havia manifestado por meio de solicitação enviada à Roma,
interesse pela presença dos jesuítas em seu reino, para onde se dirigiram então os jesuítas
Francisco Xavier e Simão Rodrigues no ano de 1540, permanecendo este último em
Portugal, enquanto o padre Francisco Xavier foi enviado à Índia em 1541 (HOLLER, 2006:
37).
Embora o jesuíta Simão Rodrigues tivesse interesse em ser enviado à Índia, pretendia
integrar a missão que viria para o Brasil, diante da decisão de D. João III de enviar para a
colônia os religiosos com o intuito de atender não apenas às questões religiosas ligadas a

3

Embora considerada por muitos estudiosos como uma Companhia de caráter militar, O’Malley, acredita que o
uso do termo Campagnia adotado pelos jesuítas servia na Itália do século XVI para designar fraternidades ou
irmandades religiosas o que justifica o uso da palavra adotada pelos jesuítas que ainda não se viam como uma
ordem religiosa.
4
Superior da Ordem.
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conversão dos indígenas, como também atender as demandas dos projetos de colonização do
reino português, como aparece no texto de autor anônimo de 1598:
A ocasião que ouve pêra isso foy quere el Rey Dom João 3º de Portugal de boa
memória povoar esta terra do Brasil, que hera de sua conquista: e vendo por huma
parte o grande fruito que o P. Mestre Francisco fazia na Índia assi na conversão dos
gentios como no proveito espiritual dos Portugueses, e por outra a obrigação que
tinha a conversão dos naturaes desta terra por pentecer ao Mestrado de Cristo cuio
perpetuo Administrador elle he, e por cuio respeito leva os dízimos della,
pareceolhe que os da Companhia herão muy a propósito pêra lhe descarregar sua
consciência na conversão dos naturaes della (ANÔNIMO apud KIST, 2008: 2526).

O padre Inácio de Loyola optou em enviar o Padre Manuel da Nóbrega por
considerar que o Padre Simão Rodrigues deveria permanecer em Portugal. Em 1549 Manuel
da Nóbrega5 acompanhado pelos padres Leonardo Nunes, Antônio Pires e João de
Azpicuelta Navarro e os irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jácome partiram na armada do
primeiro Governador do Brasil, Tomé de Souza, chegando à Bahia no dia 29 de março de
1549 (HOLLER, 2006: 47).

5

Manuel da Nóbrega – padre português. Veio para o Brasil já padre, com aproximadamente 32 anos e cinco de
Companhia. Vinha como superior do grupo jesuíta que iniciava a missão no Brasil.
Logo que aqui chegou, passou a pregar aos moradores de Salvador. Ao mesmo tempo, começou a visitar as
aldeias indígenas das proximidades de Salvador para catequizar os índios e temporariamente residia entre eles.
Ainda em 1549, começa a pregar periodicamente também aos moradores da capitania de Porto Seguro. Em
princípios de julho de 1551, dirigiu-se a Pernambuco com o P. Antônio Pires, para ali pregar a doutrina cristã
aos portugueses e escravos índios. Por janeiro do anos seguinte, retornou à Baia e ali permaneceu até fins desse
ano, quando partiu, na armada do Governador Tomé de Sousa, em visita às capitanias do sul, passando
brevemente em cada uma delas, visitando e consolando os co-irmãos jesuítas que nelas residiam, até chegar à
de S. Vicente, onde chegou por fevereiro de 1553. ali organizou as atividades missionárias dos jesuítas, ao
mesmo tempo que pregava à população colonial. Em julho do mesmo ano é nomeado provincial do Brasil. Por
fins de agosto de 1553, dirige-se, com um grupo de jesuítas ao Campo de Piratininga, iniciando ali intensa
atividade de catequese dos índios e fundando, a 25 de janeiro de 1554, a residência jesuítica São Paulo de
Piratininga. Nela residia temporariamente; outra parte do tempo residia na residência de São Vicente ou andava
em missões pelo interior. Permaneceu na capitania de São Vicente até maio de 1556, quando empreende
viagem à Baia, passando em visita às capitanias do Espírito Santo e Porto Seguro, para apresentar aos jesuítas,
que nelas residiam, as Constituições da Companhia de Jesus. Chegou à Baia em fins de julho de 1556. Ali
passou a ocupar-se com a doutrinação dos índios e com instruções aos jesuítas sobre as Constituições da
Companhia. Também visitava as aldeias dos arredores de Salvador e, temporariamente, residia em algum
aldeamento, como em agosto de 1557, quando residiu na Aldeia do Rio Vermelho e em setembro de 1558, na
Aldeia de S. Paulo. Em 1560, magro e doente, acompanhou Mem de Sá na empresa de expulsão dos franceses
no Rio de Janeiro. Em seguida, dirigiu-se à capitania de São Vicente, onde continuava em princípios de 1563,
ocupando-se com confissões, pregações e visitas a aldeias, engenhos e vilas do interior da capitania. Em abril
de 1563, tomou por companheiro e intérprete o Ir. José de Anchieta e empreendeu uma jornada de negociação
de paz com os Tamoio do Rio de Janeiro. Por dois meses permaneceu refém entre eles em Iperoig, em troca de
alguns índios Tamoio, dados como reféns aos portugueses de São Vicente. De volta a São Vicente, estabeleceu
ali as pazes entre Tamoios e Tupiniquins. A partir de 1567, passou a residir no Rio de Janeiro, onde tornou-se o
primeiro reitor do Colégio ali fundado. Ali permaneceu, ocupado com o cargo de reitor do colégio e com
pregações à população local, até sua morte, em Outubro de 1570 (KIST, 2008: 111).
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Nesse momento, coube à Coroa portuguesa o pagamento de um soldo anual que
garantisse a manutenção e permanência da Companhia de Jesus no Brasil. Os pagamentos de
soldos em dinheiro ou em alimentos caracterizaram os jesuítas como operários do rei
exercendo a função de conquistadores de almas para o reino de Deus e de súditos para o rei
por meio da catequização e da civilização do gentio.
Atuando num campo que em nada se assemelhava a Europa e nem mesmo ao
Oriente, os jesuítas, a princípio, viram o gentio brasileiro como uma tabula rasa, não
devendo oferecer obstáculos para a conversão à doutrina católica. Manuel da Nóbrega
considerava os gentios brasileiros como uma folha de papel em branco, na qual a doutrina
cristã poderia ser escrita da forma mais pura possível (KIST, 2008:26).
Inicialmente os jesuítas viram com certo entusiasmo a resistência indígena à doutrina
católica, resistência tida como fruto da ignorância ou da influência do demônio. Contudo,
com o passar do tempo, tais atitudes mostraram aos inacianos que a conversão do gentio não
seria uma tarefa fácil (idem).
Ao contrário do que acreditava Manuel de Nóbrega, o gentio estava longe de ser um
papel em branco apto a ser preenchido pela doutrina católica. Cientes disso, os inacianos
passaram a ver o gentio como um ser mergulhado em costumes contrários ao que era
pregado pelo Evangelho.
Embora o entusiasmo inicial dos inacianos tivesse sido alimentado pelo “interesse”
do gentio pela pregação e pelo batismo, o tempo mostrou que a pregação do Evangelho,
principal instrumento de conversão do gentio, não se mostrava tão eficaz quanto acreditavam
os inacianos. O interesse do gentio até então pelo Evangelho não estava ligado ao conteúdo
do discurso, mas ligado à arte retórica dos jesuítas. A conversão mostrou-se uma tarefa árdua
para os jesuítas. O gentio mesmo após receber os ensinamentos cristãos voltava a mergulhar
em costumes tidos como pecaminosos. Isso diminuiu o entusiasmo dos inacianos que não
enxergavam mais o gentio como inocente.
Segundo Kist, os inacianos, em meio às reflexões sobre o resultado alcançado pela
conversão dos gentios no Brasil, decidiram com seus superiores que se encontravam na
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Europa pela reformulação dos meios utilizados para a conversão. Decidiram então que o
sucesso da evangelização do gentio não dependia apenas da pregação do Evangelho, pois
carecia de uma transformação sócio-econômica e de um sistema regrado por parâmetros
civilizatórios impostos diariamente aos gentios. Segundo Blazquez:
[...] por exeprientia vemos que por amor he mui difficultosa a sua conversão, mas
como he gente servil, por medo fazem tudo [...] com sojeição, farão della o que
quizerem, ho que não será posível com rezões nem argumentos (apud KIST, 2008:
28).

Manuel da Nóbrega em 1558 num documento que ficou conhecido como Plano
Civilizador6 propôs uma nova forma de governo sobre os indígenas. De acordo com Haroldo
Santiago: “essa proposta definia o consentimento dos governados, gerado pelo medo, como
fonte da legitimidade do poder dos governantes” (SANTIAGO, 2005: 8). Nas palavras de
Nóbrega:
Primeiramente o gentio se deve sujeitar e fazê-lo viver como criaturas racionais,
fazendo-lhe guardar a lei natural [...]
A lei, que lhes hão-de dar, é defender-lhes comer carne humana e guerrear sem
licença do Governador; fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se pois têm muito
algodão, ao menos depois de cristão, tirar-lhes os feiticeiros, mantê-los em justiça
entre si e para com os cristãos; fazê-los viver quietos se, se mudarem para outra
parte, se não for para entre cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastem, e com
estes Padres da Companhia para os doutrinarem (NÓBREGA apud DAHER, 2001:
51).

Para isso, Nóbrega defendia em seu Plano Civilizador a formação de uma nova
instituição, a “Aldeia”, estabelecida nas proximidades dos núcleos de povoamento dos
colonos, consistindo no agrupamento dos indígenas que “quisessem” se submeter aos
jesuítas. Segundo Santiago:
Para Nóbrega, os aborígines que se recusassem a entrar nas Aldeias poderiam ser
apresados pelos colonos através de uma guerra justa contra eles movida pelas
autoridades coloniais. A ameaça de violência não significava uma coerção,
argumenta Nóbrega, pelo contrário, os índios “consentirão por medo” do pior. O
plano de Nóbrega facilitava atender às exigências econômicas e administrativas da
Coroa; assim, o clero secular foi dispensado de atender aos índios, podendo se
dedicar aos colonos brancos e a seus escravos africanos, os jesuítas viam
concentradas nas "aldeias" suas atividades missionárias e as cidades passavam a
dispor de uma mão-de-obra civilizada e pacífica para atender suas necessidades.
(SANTIAGO, 2005: 9).

6

A carta ao padre Manuel Torres, da Bahia, em 8 de maio de 1558 ficou conhecida como Plano Civilizador.
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Dessa forma, se fez necessária a aliança entre os jesuítas e as autoridades coloniais
dando início ao projeto catequético-civilizatório de aldeamentos7, os quais, após o sucesso
alcançado na Bahia espalharam-se em todas as capitanias da colônia que contavam com a
presença dos jesuítas. Contudo, o surgimento dos aldeamentos trouxe outros problemas à
Ordem, como os constantes conflitos com os colonos que buscavam mão-de-obra para suas
fazendas.

1.2 A Estrutura interna da Companhia de Jesus no Brasil

Quando chegou ao Brasil em 1549 a Companhia de Jesus ainda não contava com
uma estrutura definida. Os jesuítas seguiam as normas presentes nas cartas de Inácio de
Loyola e na Fórmula do Instituto que continha os princípios reguladores da Ordem aprovada
pelo Papa III em 1540, as quais não atendiam muitas vezes às especificidades das situações
enfrentadas pelos inacianos, o que levava a uma troca constante de correspondências entre os
jesuítas estabelecidos no Brasil e os seus superiores que se encontravam em Portugal e em
Roma.
Em 1553, as diversas províncias receberam as Constituições8 da Companhia de Jesus
elaboradas por Inácio de Loyola com o objetivo de regulamentar os aspectos da vida

7

Os jesuítas não utilizavam o termo aldeamento. Na documentação jesuítica do século XVI, consta apenas o
uso de termos como aldeias ou povoações para designar tanto as aldeias originais dos índios, como as
povoações fundadas com intuito de atender os fins catequéticos e civilizatórios. De acordo com Petrone (1995),
o termo aldeamento passou a ser utilizado pelos historiadores para designar os núcleos indígenas criados pelos
colonizadores das aldeias criadas pelos indígenas sem interferência dos colonizadores.
8
As Constituições foram elaboradas pelo próprio Loyola em 1550, e, como passou a ser costume com todos
os documentos mais relevantes na Companhia, elas passaram por experiências concretas antes da sua redação
final. No prefácio escrito por Pedro Ribadaneira conta-se brevemente a história das Constituições, bem como
os objetivos de Loyola: “[...] Assim, com grande esforço, [Inácio de Loyola] elaborou as Constituições em
todas as suas partes, até completá-las totalmente. Mas, com a admirável prudência e a singular humildade que o
caracterizavam, o Padre compreendeu que, dada a diversidade dos costumes das diversas regiões, nem tudo
seria conveniente para todos. Por outro lado, para que a feição e a imagem da Companhia fossem a mesma em
toda a parte e as Constituições fossem aceitas e respeitadas permanentemente, era necessário que se
ajustassem, quanto possível, aos costumes de todas as Províncias. Por isso, não superestimando o seu próprio
juízo, de modo que um assunto de tanta importância dependesse só de seu critério e maneira de ser, no ano
jubilar de 1550 apresentou o texto das Constituições a quase todos os padres professos, ainda vivos, que
tinham vindo a Roma, para que as discutissem. Tendo levado em conta as observações deles e muitas outras
sugestões hauridas da experiência cotidiana, entregou, finalmente, no ano de 1553, as Constituições para sua
promulgação na Espanha. O mesmo aconteceu em outras regiões, mas não em todas. Assim se iria verificando
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jesuítica. Após serem revistas na Congregação Geral de 1558, as Constituições foram
aprovadas e passaram a regulamentar toda a estrutura da Companhia de Jesus, versando
sobre o sustento da unidade da Ordem no mundo (KIST, 2008: 31).
No Brasil, as Constituições tiveram que passar por um processo de acomodações
exigindo uma atenção especial à questão das propriedades que caberiam à Companhia de
Jesus e o soldo pago pela Coroa Portuguesa, pois cabia aos jesuítas viver apenas de esmolas,
o que não parecia ser possível, considerando que a única forma de subsistência no Brasil era
o cultivo da terra (idem: 32). O pagamento de soldo caracterizava os jesuítas como operários
da Coroa portuguesa, algo que não era aceito pela Fórmula do Instituto na qual os jesuítas
não poderiam receber nenhum pagamento pelos serviços prestados, conforme consta nas
Constituições:
Não só em particular mas nem mesmo em comum, podem adquirir para a
sustentação e uso da Companhia, qualquer direito civil a quaisquer bens estáveis,
frutos ou rendimentos; antes se contentem em usar somente das coisas que lhes
vierem a ser dadas, para satisfazer às suas necessidades (CONSTITUIÇÕES apud
COSTA, 2006: 26).

Sendo assim, foram necessários alguns ajustes os quais geraram diversas dúvidas
entre os jesuítas baseadas principalmente nas orientações dos visitadores enviados de Roma.
O problema da regulamentação dos ordenados pagos pela Coroa portuguesa aos inacianos
jesuítas só começou a ser decidido a partir de 1560 com a acomodação das Constituições ao
contexto brasileiro na qual a “Companhia de Jesus no Brasil passou a estruturar-se em três
instâncias: colégios, residências e aldeias” (KIST, 2008: 32).

1.2.1 Colégios
A criação dos Colégios9, incentivada pelas recomendações de Portugal e de Roma,
proviam as necessidades dos inacianos. Ao mesmo tempo garantiam a instrução de
pouco a pouco a sua aplicabilidade às situações de cada Província, de modo que a prática confirmasse o que
tinha sido estabelecido em teoria” (CONSTITUIÇÕES apud COSTA, 2006: 51).
9
Segundo Kist (2008), o termo Colégio na Companhia de Jesus possuía “um sentido muito próprio, e não pode
ser confundido com as atuais instituições de ensino conhecidas por esse nome”.
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meninos10 pela catequese e ficavam responsáveis pela formação de futuros operários da
Companhia de Jesus no Brasil, configurando-se como o centro da vida dos jesuítas (KIST,
2008: 34).
O empreendimento evangelizador da Companhia de Jesus gerava grandes custos, os
quais não poderiam ser supridos apenas pelas esmolas recebidas pelos jesuítas. Sendo assim,
tornaram-se necessários meios que garantissem a autonomia econômica dos colégios
possibilitando uma maior dedicação à educação e formação dos novos jesuítas.
Seguindo os preceitos presentes nas Constituições foi permitido aos Colégios como
representantes da instituição eclesiástica a posse de bens de raiz que pudessem gerar alguma
renda para a Companhia de Jesus. Como rendimentos próprios individuais dos membros da
Ordem eram extremamente proibidos, coube aos Colégios, entidades jurídicas e morais,
garantir o sustento de cada jesuíta, fossem eles: administradores, pregadores, professores ou
qualquer outro dedicado à Ordem, conforme as Constituições.
A partir de então, os jesuítas passaram a solicitar dos governadores das capitanias
terras para as Casas de Meninos11, cuja criação, defendida por Manuel da Nóbrega, além de
não exigir muitos recursos, aos olhos do provincial da Companhia de Jesus era o melhor
meio de se proceder a conversão do gentio: “Nesta terra custa muito pouco fazer-se hum
collegio e sustentar-se porque há terra he muito farta e os meninos da terra sustentão-se com
muito pouquo, e os moradores muito afeiçoados a isso, e as terras não custam dinheiro”
(NÓBREGA apud KIST, 2008: 35).
Os jesuítas perceberam que a administração da terra não seria tarefa fácil e mantê-la
produtiva implicava no uso de mão-de-obra escrava tanto para o cultivo como para a criação
de gado, o que gerou grande polêmica, já que tal procedimento não aparecia no estatuto da
Companhia. Isso provocou o questionamento dos próprios jesuítas acerca da eficiência

10

Os Colégios possibilitaram o recolhimento de meninos gentios que demonstravam maior interesse pela
doutrina cristã, segundo Manuel de Nóbrega.
11

As Casas de Meninos aparecem como a primeira ideia de colégio no Brasil e, ao mesmo tempo em que
serviram como centros de formação de novos missionários, serviram como residências para os jesuítas em
diversas capitanias do Brasil.
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catequética e, sobretudo, em relação ao caráter dúbio da posse da terra, tendo em vista que
não sabiam se pertenciam aos meninos ou aos próprios jesuítas.
Em meio a tal polêmica, o jesuíta Luís da Grã12, superior dos jesuítas da Capitania de
São Vicente, passou a defender que a doutrinação dos meninos deveria ser realizada nas
aldeias. No entanto, Manuel da Nóbrega continuava defendendo a implantação das Casas dos
Meninos, argumentando que essas casas seriam o melhor meio de se proceder a
evangelização do gentio. Decidiu-se, porém, que aos jesuítas não caberia mais a fundação
desses colégios. Entretanto, colégios fundados pela iniciativa de benfeitores poderiam ser
recebidos pelos inacianos como aconteceu com o Colégio da Bahia13 em 1556, segundo a
carta de Manuel da Nóbrega:
Se El-Rei ordena fazer collegio da Companhia, deve-lhe de dar cousa certa e dotarlho pêra sempre, que seja mantença, pêra sertos estudantes da Companhia, e não
deve aceitar V.P. dada de terras com escravos, que facão mantimento pêra o
collegio, senão cousa certa, ou dos dízimos, ou tanto cada anno de seu tizouro,
salvo se lá acharem maneira com que nós em nada nos occupemos nisso, o qual eu
não sei como possa ser (apud KIST, 2008: 36).

A princípio, a dotação de Colégios por parte de benfeitores, como a dotação efetivada
pelo monarca português dos colégios do Brasil, deveria suprir as necessidades desses
colégios, mas isso de fato não aconteceu, o que levou os jesuítas a adquirir propriedades14
12

Luiz da Grã – padre português, de Lisboa. Veio ao Brasil já padre, com aproximadamente 30 anos. Sua
primeira ocupação ao chegar ao Brasil foi pregar e confessar em Salvador e ali ficou como superior da
residência a partir de meados de outubro de 1553. Também, passou , desde logo, a aplicar-se a catequese dos
índios em visitas a aldeias da Baia até princípios de janeiro de 1555, quando partiu, chamado por Nóbrega, para
S. Vicente, indo de carona num navio mercante e fazendo escalas em cada capitania. Chegou a S. Vicente por
abril de 1556 e ali permaneceu como superior dos jesuítas da Capitania de São Vicente, tendo como residência
Piratininga, de onde fazia freqüentes ida a S. Vicente e outra vila do litoral para pregar aos moradores e atendêlos em confissões. Quando estava em Piratininga, ministrava, esporadicamente, algumas aulas de teologia aos
estudantes que ali estavam. Em maio de 1559, foi nomeado provincial do Brasil, noticia que recebeu apenas em
1560. Dirigiu-se, então, à Baia, onde chegou por fim de 1560. Também instituiu aulas de língua brasílica no
Colégio da Baia, ministradas por ele mesmo,a partir da gramática elaborada por José de Anchieta, e da
participação na qual não ficava isento nenhum jesuíta. Ainda no mesmo ano, iniciou, uma jornada de visitas a
cada um dos aldeamentos da Baia em atuavam os jesuítas. Voltou enfermo, após seu restabelecimento,
empreendeu uma jornada de visitas aos aldeamentos e fundando outros entre os anos de 1561 e 1564 fazendose presente na fundação da maioria dos aldeamentos da baia. A partir de meados de 1566, passou a acompanhar
o visitador Inácio de Azevedo em sua visita às residências jesuíticas do Brasil. Em julho de 1568, estava em
Pernambuco e, em maio do ano seguinte, empreendeu uma viagem de visita às capitanias do sul, chegando em
fins de julho, a S. Vicente. Em 1570, deixou o cargo de provincial. De 1572 a 1575 foi reitor do Colégio da
baia e de 1577 a 1589, reitor do Colégio de Pernambuco. Além de reitor, era ao mesmo tempo, pregador, língua
e consultor do provincial. Em janeiro de 1600, continuava Np Colégio de Pernambuco, como confessor da
igreja e dos de casa. Contava aproximadamente 77 anos (KIST, 2008: 125-126).
13
Embora alguns estudos e os documentos da época tragam a palavra Baía escrita sem o h optou-se pelo uso da
grafia usada atualmente, Bahia.
14
Bens de raiz.
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que serviram como complemento para custear os gastos, o que era permitido apenas aos
Colégios.

1.2.2 Residências
No Brasil foram fundadas diversas residências15, as quais funcionavam como escolas
voltadas para a instrução dos meninos (gentios) e dos filhos de portugueses. Tais residências
serviam também como moradia para os inacianos, os quais se ocupavam com as pregações,
confissões e missões em prol da catequização do gentio promovendo o conforto espiritual de
colonos e escravos das fazendas e engenhos.
Serafim Leite considera que há uma distinção fundamental entre a casa (residência) e
o colégio. Segundo ele, a distinção pode ser dada a partir do aspecto econômico, sendo
permitido ao Colégio a posse de bens, o que não era permitido às residências. Além disso, o
Colégio oferecia outra distinção referente à educação.

O Colégio ofertava estudos

secundários ou superiores, como Teologia. As casas, no entanto, funcionavam como escolas
elementares de “ler e escrever”, sendo complemento da catequese.

1.2.3 Aldeamentos

Quando chegaram ao Brasil no século XVI, os jesuítas tinham como principal
objetivo a atuação direta junto ao gentio, ensinando-lhes o português, o cultivo da terra e
ofícios mecânicos. Porém, a conversão sobressaía diante das demais tarefas endereçadas aos
jesuítas naquele momento.
A princípio, como já foi exposto, os jesuítas procuraram a conversão dos gentios por
meio das pregações. Contudo, as pregações não alcançaram o efeito esperado pelos
inacianos, pois os gentios se mostraram relutantes em abandonar os costumes de seus
15

Anualmente, as residências eram visitadas pelo provincial que trazia conforto e motivação aos missionários.
Nem sempre era possível ao provincial visitar todas as residências, no entanto era enviado um substituto para
representá-lo
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ancestrais considerados nocivos e incompatíveis com a doutrina cristã, como o nomadismo, a
antropofagia e a poligamia.

Figura 2: O esquartejamento do corpo do prisioneiro, de Hans Staden.
Fonte: http://www.scielo.br/img/fbpe/ccedes/v19n49/a08fig03.gif

Com a convivência cada vez maior com a cultura indígena, os jesuítas perceberam
que “a conversão era mais uma questão de costumes que de doutrina, mais de vivência do
que de reflexão e de que o anúncio dos evangelhos por si só não modificava o índio” (KIST,
2008: 39). Diante disso, os jesuítas optaram por uma nova estratégia, que, além da pregação
do evangelho, visava o afastamento do convívio dos gentios catequizados dos demais nãocatequizados, e ainda dos brancos16 que buscavam mão-de-obra.

16

Segundo Kist, a ação escravizante promovida pelos colonos espantava os índios e criava uma situação de
contra-testemunho dificultando adesão do gentio à fé católica.
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Ludmila Gomide Freitas atribuindo a origem dos aldeamentos à ação missionária e à
fixação do colono português ressalta a participação do colono nesse processo de surgimento
dos aldeamentos sem desconsiderar o importante papel desempenhado pelos inacianos
responsáveis pela elaboração e permanência da instituição (2006: 58).
Nesse novo sistema, de aldeamento idealizado pelos jesuítas, buscou-se a sujeição do
gentio, a qual seria garantida com a participação de todos os envolvidos no projeto
colonizador desse momento, atendendo o interesse da Coroa e dos colonos que buscavam
mão-de-obra.
Os jesuítas decidiram reunir os gentios catequizados de diversas aldeias em uma
única aldeia17, afastando-os assim do convívio e da influência dos demais não catequizados.
Contudo, reunir os gentios em lugar diferente daquele ao qual estavam acostumados,
promovendo ao mesmo tempo o seu afastamento dos antigos costumes, exigia meios que
garantissem a subsistência do aldeamento. Nesse sentido, as concessões de terras aos
Colégios para o cultivo e para a criação de gado tornaram-se cada vez mais necessárias.
Para Kist, o sistema de aldeamento18 como é hoje conhecido, só pode ser
concretizado de fato após Mem de Sá assumir o governo-geral do Brasil em 1558 (2008: 28).
Uma das prioridades do seu governo era a sujeição do gentio à autoridade portuguesa e os
interesses dos jesuítas estavam indo ao encontro dos interesses do governador-geral19.
Os aldeamentos surgiram, portanto, como um espaço voltado para a “civilização” e
catequização do gentio brasileiro, mas acabaram por ter nas palavras de Schmitz uma tríplice

17

Após a implementação das Aldeias, um número pequeno de missionários jesuítas teria que se preocupar com
os perigos de um extenso território hostil, a fim de convencer grupos indígenas a transferir-se para estas
propriedades (SANTOS, 2005: 4) .
18
Para os jesuítas envolvidos nesse sistema de aldeamento a presença de inacianos nas aldeias era fator
indispensável para a obtenção de sucesso na conversão do gentio, porém essa opinião não era unânime, o que
levou Roma algumas vezes, a exigir a retirada dos missionários dos aldeamentos. Para coibir a presença de
jesuítas nos aldeamentos, argumentava-se sobre as dificuldades que seriam enfrentadas pelos inacianos como a
ameaça a vocação e à castidade, preocupação constante que exigiu algumas recomendações aos missionários
para que sempre estivessem acompanhados por outro jesuíta e para que nunca visitassem nenhum gentio à
noite. Com medo de se “perderem”, muitos jesuítas mostraram-se relutantes diante da possibilidade de
seguirem para algum aldeamento.
19

Mem de Sá viu nos jesuítas um meio de efetivar o domínio do gentio pela catequese.
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finalidade, ao transformar o gentio em participante da Igreja, trabalhador disciplinado e
participante de um Estado (SCHMITZ apud KIST, 2008: 41).
Com regimento próprio, os aldeamentos contaram com uma legislação que ora se
apresentava favorável aos jesuítas e ora apresentava-se favorável aos colonos, oscilação dada
pela mudança de governadores, alguns mais simpáticos aos interesses dos jesuítas e outros
mais propensos aos interesses dos colonos.
Em 1564, os aldeamentos passaram a contar com o sistema de capitães, uma tentativa
de separar a administração espiritual da administração civil, até então a cargo dos jesuítas, os
quais exerciam o poder temporal e secular nos aldeamentos. Dessa forma, os jesuítas
desempenhariam a administração espiritual enquanto os capitães seriam os responsáveis pela
administração civil. Porém, os jesuítas alegando a “má” atuação dos capitães reouveram a
administração temporal dos aldeamentos (KIST, 2008: 41).
Contudo, os jesuítas não seguiam a risca o regulamento dos aldeamentos, recusandose a aplicar os castigos aos gentios desobedientes. Tal recusa, entretanto, não se dava por
piedade ou compaixão, os jesuítas abstinham-se da aplicação de castigos em prol da imagem
paternal que procuravam manter diante do gentio.
Como solução, em 1559 Mem de Sá determinou que cada aldeamento passaria a
contar com um meirinho20 responsável em aplicar os castigos que variavam de acordo com a
falta cometida pelo gentio, indo do açoitamento à prisão ao tronco. Segundo Serafim Leite:
Levado pela influencia de Nóbrega, Mem de Sá deu a estas Aldeias regalias quási
municipais. Di-lo o próprio Governador. Pelo modo de falar parece que se refere a
vilas portuguesas, mas o Governador trata evidentemente de Aldeias, contrapondo
índios a cristãos: “também mandei fazer tronco em cada vila e pelourinho, por lhes
mostrar que teem tudo o que os cristãos teem, e para o meirinho meter os moços no
tronco, quando fogem da escola, e para outros casos leves, com a autoridade de
quem os ensina e reside na vila. São muito contentes e recebem melhor o castigo
que nós (LEITE, 1953:63).

20

Funcionário civil subordinado aos jesuítas. Normalmente essa função era exercida por algum gentio.
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CAPÍTULO II
SÉCULO XVI: JOSÉ DE A"CHIETA, FU"DADOR DA ALDEIA DE SÃO JOSÉ?
É senso comum na historiografia acerca da fundação da cidade de São José dos
Campos a tese de Azevedo Marques, na qual José de Anchieta21 aparece como seu patrono
fundador. Mas teria mesmo a Aldeia de São José sido fundada por José de Anchieta no
século XVI?
A afirmação que traz o jesuíta José de Anchieta como patrono de São José dos
Campos, embora envolta em uma série de questionamentos devido a ausência documental
para sua comprovação, aparece em diversos estudos que versam sobre a origem das cidades
paulistas. Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida por Azevedo Marques22 se destaca pela
contribuição e riqueza de informações que ainda hoje são utilizadas na construção da história
dos municípios paulistas, como base de diversos estudos posteriores, como Eugenio Egas
(1925) e Pasquale Petrone (1965). Dessa forma, o estudo de Marques tornou-se vital para as
pesquisas sobre o surgimento do município joseense.
Outros autores também contribuíram para o entendimento dessa questão, no entanto,
acabaram por reproduzir a teoria já consagrada que aponta o padre jesuíta José de Anchieta
21

José de Anchieta – padre Canarino, da Ilha de Tenerife. Veio Ao Brasil ainda estudante, com 19 anos. Logo
após a sua chegada foi levado pelo P. Leonardo Nunes para a capitania de S. Vicente, onde foi trabalhar em
Piratininga. Ali participou, em janeiro de 1554, da fundação da residência de S. Paulo, na qual ficou como
professor de latim e trabalhando na doutrinação dos índios dos arredores. Além disso, fazia alpargatas para os
seus co-irmãos jesuítas e dedicava-se ao estudo da língua brasílica. Permaneceu em Piratininga e S. Vicente,
visitando povoações portuguesas e trabalhando na catequese e instrução dos índios até princípios de 1563,
quando foi por companheiro e intérprete de Nóbrega na jornada de negociação de paz com os Tamoio do Rio
de Janeiro. Ficou refém dos índios em Iperoig de abril a setembro desse ano, em troca de alguns índios Tamoio
dados como reféns aos portugueses. Nos dois primeiros meses estava acompanhado por Nóbrega, depois ficou
sozinho. Enquanto refém dos índios, fazia-lhes contínuas pregações na língua brasílica e ocupava-se
escrevendo o “Poema à Virgem”. Após voltar dessa jornada, permaneceu na capitania de S. Vicente até janeiro
de 1565, quando acompanhou, juntamente com o P. Gonçalo de Oliveira, a armada de Estácio de Sá que ia para
o Rio de Janeiro e participou da fundação do povoado de S. Sebastião. Em fins de março do mesmo ano, seguiu
para a Baia, para terminar seus estudos e ser ordenado sacerdote. Dois anos depois, já padre, residia novamente
em S. Vicente, com o cargo de superior dos jesuítas dessa capitania. Permaneceu nesse cargoe ocupando-se
com pregações até 1576, quando foi nomeado provincial do Brasil, cargo que assumiu somente um ano depois.
Como provincial, andou em visitas às diversas residências jesuíticas. Deixou o cargo em 1587 e, dois anos
depois, era superior, pregador e língua na capitania do Espírito Santo. A partir de 1594, passou a residir na
Aldeia de Reritiba. Ali faleceu em junho de 1597 (KIST, 2008: 128).
22

Daniel Pedro Müller em Ensaio d'um quadro estatístico da Província de São Paulo: ordenado pelas leis
provinciaes de 11 de abril de 1836 e 10 de Março de 1837 apresenta a mesma tese de Azevedo Marques sobre
a origem da Aldeia de São José. Assim como Marques, a pesquisa de Müller também destaca-se pela riqueza de
dados e informações que versam sobre a história do Estado de São Paulo e seus municípios.
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como fundador da Aldeia de São José. O jornalista Agê Júnior, ganhador do Concurso
“Cassiano Ricardo” promovido pela Prefeitura Municipal sobre a história da cidade em
1977, aparece como o principal responsável em difundir essa tese na qual Anchieta aparece
como o patrono fundador da cidade, após ter tido o seu trabalho vencedor intitulado São José
dos Campos e Sua História publicado e distribuído aos alunos das escolas de São José dos
Campos.

Figura 3: José de Anchieta.
Fonte: http://br500.tripod.com/ocup_mem.html

Hélio Damante, que fez parte da comissão julgadora do concurso no qual Agê Junior
foi o vencedor, criticou veemente a tese na qual o padre jesuíta José de Anchieta é
considerado o fundador da Aldeia de São José no século XVI. Sua crítica e seu
posicionamento contrários aparecem na apresentação do livro do jornalista Agê Júnior e, em,
seu ensaio sobre a história de São Paulo, Coleção Gova Paulística (1971), no qual apresenta
uma compilação de informações sobre as cidades paulistas.
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Para Damante, embora seja do século XVI uma das primeiras notícias históricas que
se tem da região do Vale do Paraíba referentes a confrontos em represália aos constantes
ataques promovidos por índios Tamoio23 à recém fundada Vila de São Paulo, não há
elementos que comprovem a fundação da Aldeia de São José no século XVI, muito menos
sobre a participação de José de Anchieta como seu fundador, tese que, a seu ver, seria fruto
de um equívoco de Azevedo Marques.
Azevedo Marques teria embasado sua argumentação no episódio da transferência dos
Guaianá por volta de 1560, atribuída a José de Anchieta, uma tentativa de escapar das
constantes investidas dos colonos que avançavam sobre as terras desses gentios,
transferência que deu origem a Aldeia de Nossa Senhora de Pinheiros e a Aldeia de São
Miguel24.
Considerando a repercussão alcançada pela figura de José de Anchieta como patrono
fundador do município de São José dos Campos tornou-se necessária a análise de elementos
que pudessem confirmar ou desmistificar a figura do jesuíta como fundador da Aldeia de São
José partindo da análise do conflito registrado na carta de Anchieta de 1561, tido como o
primeiro episódio histórico da região do Vale do Paraíba e a transferência dos Guaianá que
deu origem a aldeias administradas e organizadas pelos padres jesuítas na segunda metade
do século XVI.
2.1 Vestígios de Anchieta...
Uma das primeiras notícias históricas que se tem da região do Vale do Paraíba na
área ocupada hoje pelas cidades de Jacareí e São José dos Campos aparece na carta escrita
por José de Anchieta em 1561. Nesta carta, Anchieta narra o confronto violento entre os

23

24

Os Tamoio são também conhecidos como Tupinambá.

Para Hélio Abranches Viotti não houve nesse momento a fundação de aldeias. O que houve foi um reforço de
povoamento, com a imigração dos Índios cristãos e catecúmenos, e a consequente aquisição de um
predicamento novo para essas aldeias, que passaram nessa oportunidade à condição de aldeamentos cristãos ou
aldeias do padroado real. Tal condição não se realizou aliás, de um só jato, mas se foi aperfeiçoando até o ano
de 1585, ano em que se inspeccionou o Visitador Cristóvão de Gouveia. A data não deixa de ter, pois, um
aspecto simbólico (VIOTTI, 1980: 83).
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colonos, moradores de São Paulo de Piratininga e um grupo de “tamoios”. Tal confronto
seria uma “contra-ofensiva” a constantes ataques a recém fundada Vila de São Paulo.
Há indícios desse fato não apenas na carta escrita por José de Anchieta como também
na Carta dos Oficiais da Câmara de São Paulo à rainha D. Catarina, os quais temiam a
presença e os ataques constantes de gentios à Vila Piratininga que assaltavam “pouoaçoys
[povoações] e fazendas de todos os moradores domde toma-vaõ seus escravos e quamtos
achavaõ [achavam]” (CARTA DA CÂMARA DE SÃO PAULO DE PIRATININGA A D.
CATARINA RAINHA DE PORTUGAL, 20/5/1561).
Os ataques de fato eram uma constante e aparecem diversas vezes nas atas da Câmara
de São Paulo da segunda metade do século XVI e início do século XVII. Nas atas aparecem
solicitações e requerimentos feitos a outras vilas como a Vila de Itanhaém para apoiarem e
declararem guerra contra o gentio. Seria uma “guerra-justa” o que possibilitava o
aprisionamento de grupos indígenas, os quais seriam repartidos entre os moradores das vilas,
servindo assim, como escravos.

Figura 4: Confronto entre indígenas e colonos.
Fonte: http://1.bp.blogspot.com
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Diante das solicitações dos colonos, o governador Mem de Sá determinou a contraofensiva25, incursão ao território inimigo que contou com a participação dos Tupi como
aliados dos moradores de Piratininga. Para Prezia, além de servir de resposta às agressões
sofridas pelos contrários26, a contra-ofensiva serviria ainda para mostrar aos seus aliados
Tupi a força dos colonos: “castigando os comtraryos avyryaõ [haveriam] os nossos Jndios
também [ver] medo (ibidem).
Seria essa a primeira campanha militar dos colonos contra os gentios no Vale do
Paraíba. Segundo Prezia, a campanha teria ocorrido contra os Tupinambá, “os quais subiam
do litoral para o Vale do Paraíba, de onde desfechavam ataques contra os moradores de
Piratininga” (2008: 252).
A importância desse episódio para a historiografia que considera José de Anchieta
como o fundador de São José dos Campos aparece na Carta dos Oficiais da Câmara de São
Paulo enviada a D. Catarina em 1561. Embora não seja citado em nenhum momento da carta
dos oficiais o nome de Anchieta, sua importância é dada pela assinatura presente na carta, do
líder da campanha, Jorge Moreira27.

Figura 5: Assinatura de Jorge Moreira.
Fonte: Actas da Camara da Villa de São Paulo (1562-1596)
25

Segundo Prezia: Foi feita uma convocação aos portugueses e aos indígenas aliados, sendo chamados até os
de aldeias mais distantes. O resultado foi aquém do esperado, sobretudo por parte dos portugueses, pois ao
invés de 300 homens brancos, como imaginavam reunir, vieram apenas “30 homens bramqos e 30 mançebos
mestyços a tera [terra]” (Prezia, 2008:).
26
Para Benedito Prezia (2008), os índios que ocupavam a região que hoje é ocupada provavelmente pela cidade
de Jacareí eram conhecidos como “contrários da Paraíba”.
27

Jorge Moreira – Português, veio em 1545 para São Vicente, onde se casou com Isabel Velho. Povoador de
Santo André da Borda do Campo, ali exerceu o cargo de almotacel, em 1557. Cidadão de grande prestígio foi
em 1550 um dos promotores da mudança da vila de Santo André para a de São Paulo de Piratininga. Serviu
durante muitos anos, como ouvidor da capitania de São Vicente. Foi diversas vezes juiz ordinário, na Câmara
de São Paulo, e exerceu também, em 1575, o cargo de capitão da vila. Durante esse período e enquanto não
havia casa de concelho, os vereadores reuniam-se em sua moradia. Possuía terras no Ibirapuera. (PORCHAT,
1993: 97-98).
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A contribuição de Jorge Moreira, não aparece na carta escrita a D. Catarina, mas sim
na sua biografia, escrita por Porchat, que ao tratar do conflito de 1561, dá como certa a
participação de José de Anchieta como o intérprete
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que acompanhou a campanha militar

que seguiu rumo ao Vale do Paraíba: “Em 1561, [Jorge Moreira] chefiou uma expedição
contra os índios do vale do rio Paraíba, na qual Anchieta seguiu como intérprete”
(PORCHAT, 1993: 97-98).
Para Benedito Prezia o confronto ocorreu provavelmente onde hoje se encontra a
cidade de São José dos Campos:
Depois de uns cinco ou seis dias e marcha, provavelmente na altura de São José
dos Campos, o grupo enfrentou “muytas casas fortes com quatro cercas muito
fortes ao redor a maneyra de muros como se foraõ bramquos e Junto com ysto
muytos arcabuzes He poluora [pólvora] e espadas que lhe dam os framçeses
(PREZIA, 2008: 252).

Cruzando a informação presente na biografia de Jorge Moreira e a informação dada
por Benedito Prezia da localização do confronto o qual teria ocorrido na altura de São José
dos Campos, com a carta escrita por José de Anchieta em 30 de julho de 1561, na qual
Anchieta descreve com detalhes os motivos que levaram ao confronto, onde se deu e qual o
desfecho, não há como negar que Anchieta tenha tido alguma ligação com esse episódio.
José de Anchieta descreve na carta de 30 de julho de 1561 um dos ataques a uma
fazenda de portugueses que resultou na morte de quatro escravos, o que motivou a contraofensiva organizada pelos portugueses. Além disso, descreve de onde partiam os contrários
para desfechar os ataques à Piratininga:
Por outra parte tiene los contrários, los quales están tem cerca que em quatro o
cinco dias se puede venir e sus tierras. Estos nunca cessan por mar y por tierra
persiguir a los christianos llevándoles sus esclavos y matándolos, y aún a ellos
mismos, de manera que siempre se vive em continua inquietatión com ellos,
máxime agora que por los matos muy bravos y montañas muy espantosas y
desiertas na abiertos caminos por diversas pares, por los quales vienen de sus
tierras a saltear lãs haziendas de los Portogueses sina ver quien se lo impida
(ANCHIETA, 1561).

28

A presença de um intérprete era de extrema importância, pois permitia a comunicação dos jesuítas e colonos
com os gentios.
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Na carta escrita a Diego Laynez, José de Anchieta destaca a importância da
empreitada ao Vale do Paraíba, no sentido da evangelização como meio de abrir caminho
para a conversão do gentio. Dessa forma, a presença de religiosos na campanha não estava
limitada à participação dos religiosos da Companhia de Jesus como intérpretes, mas com o
propósito da evangelização do gentio, embora considerassem o fato de que a conversão se
daria pelo medo:
Por esta causa determinaron los moradores e Piratiningacon algunos mestizos,
vieno que nadie acudia a estos males, hazer guerra a um lugar de los enemigos
fronteros para que pudiessen vivir en alguna paz y sossiego, y juntamente
començassen a abrir algún camino para se poer predicar el Evangelio assí a los
enemigos29, como a estos Indios30, los quales ya tenemos sabido que por temor se
na de converter más que por amor; y para esto se aparejaron todos confessándose y
commulgando, más zelosos de sus próprios interesses.
Fué com ellos um Sacerdote para les dezir missa y predicar, y llevar delante La
vandera e La Cruz, y um Hermano intérprete para los Indios baptizados que com
ellos yvan (ibidem).

Na mesma carta, José de Anchieta descreve o caminho percorrido pela campanha
organizada contra os “tamoios do Parahyba”. Nela, além de narrar como se deu o confronto
entre os indígenas e colonos resultando na morte de três portugueses e na morte de vários
gentios, Anchieta enfatiza que sobraram apenas crianças levadas para a Casa de São Paulo,
em Piratininga:
Su camino Es desta manera. Van primero por um rio (Rio Tietê, subindo a
corrente) algunas jornadas em almadías, lãs quales no son más cada uma que uma
corteza e um árbol, más tan grande que caben veinte, y veinte y cinco personas em
Ella com su mantenimiento y armas. Llegados al puerto el primer rio por onde van,
lãs sacan fuera del y lãs llevan a cuestas por quatro o cinco léguas de bosques e
muy malos caminos, que a yr descargados ay bien que hazer, hasta las tornar a
echar em outro rio (Rio Paraibuna, um dos dois que se bifurca no Rio Paraíba) que
está ya em la tierra de los enemigos. Partiéronse pues e Piratininga, onde entonces
estávamos, esta Quaresma31 passada, diziéndoles el Padre cada dia missa y
predicándoles, y antes de llegar a los enemigos se tornaron a confessar y
commulgar muchos dellos, haziendo yglesia daquellos bravos y espantosos matos.
Y com estas ayudas les dió N. Señor grande Victoria destruyendo el lugar sin
escapar más que uno solo, siendo La cosa más furte que hasta oy se a visto de
enemigos em esta tierra; y bien se paresció em los muchos destos inios que
murieron e fueron flechados, y de los portogueses que luego al entrar los hirieron
quase toos y mataron tres. De manera que solos diez o doze hombres com ayuda de
La real vandera de La Cruz, que el Padre Le traya delante animándolos, quemaron
y assolaron el lugar, Del qual se ovieron muchos innocentes que ya son metidos en
el grêmio de La Santa Yglesia por el baptismo. Deste Collegio de Jesú e S. Vicente
a 30 de Julio 1561. Minimus Societatis Iesu, Joseph (ibidem).

29

Segundo Serafim Leite os enemigos eram os Tamoio.
Tupi.
31
Segundo Serafim Leite em 1561 a Páscoa foi no dia 6 de abril. Dessa forma, o confronto teria ocorrido “em
dias da Paixão (Semana Santa), nos primeiros de Abril”.
30
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Voltando a questão da presença ou não de José de Anchieta na região ocupada por
São José dos Campos, Serafim Leite, na sua obra Carta dos Primeiros Jesuítas do Brasil
(1558-1563) a qual traz a transcrição da carta de 30 de julho de 1561, escrita por José de
Anchieta, considera que os dois religiosos da Companhia de Jesus que acompanharam a
campanha organizada pelos colonos contra os “tamoios do Parahyba” eram o padre Manuel
de Paiva32, o qual deveria ministrar missas, e o irmão Gregório Serrão33, esse último seria o
intérprete da campanha, função atribuída a José de Anchieta pela biografia de Jorge Moreira.
Sendo assim, José de Anchieta teria sido responsável apenas pela elaboração da carta
dirigida a Diego Laynez.

32

Manuel de Paiva – padre português da diocese de Coimbra. Veio para o Brasil já padre, com
aproximadamente 42 anos. Logo após chegar ao Brasil, foi enviado para a capitania de Ilhéus, mas, em 1551,
estava já de volta à Bahia, onde assumiu o cargo de reitor do Colégio. Permaneceu pouco tempo neste cargo,
pois em princípios de 1552, acompanhou o P. Nóbrega até a Capitania de São Vicente. Ali, em janeiro de 1554,
participou da fundação da residência de São Paulo de Piratininga, e nele permaneceu com o cargo de superior,
mas não por muito tempo, pois em setembro deste mesmo ano de 1554, estava na Vila de São Vicente,
pregando e confessando a população local. Ali permaneceu, ocupado principalmente com o atendimento
espiritual à população branca, até 1560, quando acompanhou a expedição de guerra contra os Tamoio, saída de
São Vicente, para atender espiritualmente os soldados, confessando-os e rezando-lhes missas. Atendia também
os índios cristãos que iam na expedição, auxiliado pelo Ir. Gregório Serrão, que era o língua que levava. Por
setembro de 1562, dirigiu-se à Bahia, onde tornou-se por algum tempo, o reitor do Colégio. Em princípios de
1564, foi enviado para a Capitania do Espírito Santo, ficando ali encarregado pela instrução dos escravos
distribuídos pelos engenhos e fazendas. Também fazia pregações e confissões na vila de Vitória e visitava as
aldeias dos índios das proximidades. Permaneceu ali e nestes ofícios o restante de sua vida. Faleceu em
dezembro de 1584. Formação: estudou a língua italiana e casos de consciência. Embora trabalhasse bastante
com os índios, não chegou a verdadeiramente aprender a língua brasílica (KIST, 2008: 121).
33
Gregório Serrão – padre português, da diocese de Lisboa. Veio ao Brasil ainda estudante, com
aproximadamente 26 anos, doente e tido por incurável. Poucos dias após sua chegada ao Brasil, foi enviado
com P. Ambrósio Pires para Porto Seguro. Em meados de novembro de 1553, foi levado pelo P. Leonardo
Nunes para S. Vicente, onde foi residir na incipiente Aldeia de Maniçoba, juntamente com os padres Francisco
Pires e Vicente Rodrigues, para ali tomar conta de uma escola de ler e escrever. Em princípios de 1555, residia
em Piratininga, com os ofícios de soto-ministro, cozinheiro e dispenseiro. Pouco depois, foi residir por algum
tempo na Aldeia de Garaibatiba, juntamente com o Ir. Manuel Chaves, para aprender a língua brasílica e
ensinar os meninos índios dali a ler e escrever. Em meados de 1560, aprece como ministro do Colégio de S.
Paulo, em Piratininga e, no mesmo ano, acompanhou como língua, o P. Manuel de Paiva na expedição contra
os Tamoio. Em 1561, continuava em Piratininga, ocupado em instruir os índios na doutrina cristã, na língua
brasílica. Após alguns anos em Piratininga, visitando índios em suas aldeias, pregando nas vilas dos
portugueses e servindo de interprete para as confissões dos índios, foi enviado por volta de 1562, à Bahia, para
complementar seus estudos e ser ordenado sacerdote. Depois de ordenado, permaneceu na Bahia, tratando com
índios e portugueses. Na epidemia de varíola de 1563-1563, esteve na Ilha de Itaparica, prestando assistência
aos índios infestados. Depois de alguns meses nesse exercício de caridade, adoeceu de maneira que quase
morreu. Restabelecido, em abril de 1564, tinha seu cargo a Aldeia de Santiago, Baia, e nela residia. Ainda no
mesmo ano, foi nomeado reitor do Colégio da Bahia, cargo que ocupou até 1574. Neste ano ou no seguinte, em
função de seu cargo de procurador da província, foi a Roma, de onde voltou em fins de 1577. De 1578 a 1584,
ocupou novamente o cargo de reitor do Colégio da Bahia. Em 1586, adoentado, foi para o Colégio do Rio de
Janeiro, mas não chegou até lá, pois faleceu a caminho, em Vitória, Espírito Santo, em novembro de 1586.
Formação: estudou dois anos de letras humanas e algum tempo de casos de consciência. Sabia língua brasílica
(KIST, 2008: 131).
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Excetuando as biografias sobre Jorge Moreira, nenhum outro documento que
comprove a participação direta de Anchieta no confronto entre indígenas e colonos ocorrido
no Vale do Paraíba em 1561 foi encontrado. Como foi ressaltado por Prezia, no que se refere
a documentação oficial da Vila de São Paulo, há um vazio documental deixado pelas atas da
Câmara dos anos de 1558 a 1561, as quais poderiam ter registrado esse episódio da vida
quinhentista de São Paulo.
Embora exista um consenso entre Hélio Damante e Benedito Prezia, em relação a se
tratar esse conflito entre gentios e moradores de São Paulo como o primeiro episódio
histórico da região do Vale do Paraíba, não há em nenhum momento da carta de Anchieta e
da carta dos oficiais da Câmara de São Paulo alguma menção sobre o estabelecimento tanto
de jesuítas quanto de colonos na região. A única informação que há após o conflito aparece
na carta de José de Anchieta referente à transferência dos “inocentes”, crianças que
sobreviveram ao embate para a Casa de São Paulo.
Já a Carta dos oficiais da Câmara assinada por Jorge Moreira, traz uma solicitação à
rainha D. Catarina para que providenciasse a vinda de colonos para São Paulo promovendo
sua ocupação como uma maneira de se evitar os constantes ataques dos gentios.
Sendo assim, embora o conflito não confirme nenhum dos mencionados como
fundador de alguma Aldeia na região do Vale do Paraíba, o nome de José de Anchieta, nesse
episódio, esteve ligado a outros nomes que aparecem na documentação do século XVI, como
os jesuítas Manuel de Paiva, Gregório Serrão e do capitão da campanha, Jorge Moreira,
como personagens desse episódio que marca uma das primeiras notícias que se tem da região
que hoje abriga a cidade de São José dos Campos.

2.2 A transferência dos Guaianá
Em 25 de janeiro de 1554, Manuel da Nóbrega em companhia de outros padres e
irmãos da Companhia de Jesus fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga
(MONTEIRO, 1995: 38). Nessa ocasião, o cacique Tibiriçá deslocou sua aldeia
Inhapuambuçu para as proximidades do Colégio de São Paulo como uma maneira de selar a
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aliança com os portugueses e ao mesmo tempo adensar o novo núcleo (ASSUNÇÃO, 2007:
208).

Figura 6: Colégio dos Jesuítas de São Paulo (gravura de Thomas Ender, de 1818).
Fonte: Holler (2006).

Para John Monteiro: “O colégio, além de abrigar os padres que trabalhariam junto à
população local, também serviria de base a partir da qual os jesuítas poderiam projetar a fé
para os sertões” (1995: 38).
Em junho de 1560, após o clima tenso da disputa entre os jesuítas e João Ramalho34
pelo domínio dos grupos indígenas da região (Carijó), a população e a Câmara de vereadores
da Vila de Santo André foram transferidas para o núcleo Real do Colégio de São Paulo de
Piratininga extinguindo a Vila de Santo André.
Para Jorge Moreira, um dos primeiros povoadores da vila, a transferência se deu em
razão da solicitação feita pelos moradores que buscavam um lugar que proporcionasse maior

34

Um dos primeiros povoadores portugueses no Brasil. Atribui-se à ele a fundação do povoamento e depois
Vila de Santo André da Borda do Campo.
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segurança e condições de defesa diante dos ataques das tribos indígenas (apud ASSUNÇÃO,
2007: 208).
De fato, a região Planaltina sofreu diversos ataques dos Tamoio gerando um clima de
insegurança entre os moradores. Segundo Monteiro: “Foi neste contexto de insegurança que
o governador Mem de Sá determinou a extinção da vila de Santo André em 1558, mandando
os moradores se deslocarem para as imediações do Colégio, local mais seguro, onde se
estabeleceu a Vila de São Paulo35 em 1560” (MONTEIRO, 1995: 39).
Para Assunção, a transferência dos moradores de Santo André para a Vila de São
Paulo teve como conseqüência o afastamento de vários gentios do núcleo central que temiam
a presença dos “buavas”

36

. A esse episódio da história de São Paulo é atribuída o

surgimento nas proximidades da vila da “Aldeia de Nossa Senhora dos Pinheiros e a de São
Miguel, seguidas de outras, fruto da ação dos jesuítas e da recusa das tribos de aproximaremse do Colégio de São Paulo” (2007: 208).
Segundo a historiografia regional sobre o surgimento da Aldeia de São José, a origem
do aldeamento se deve a essa transferência de índios Guaianá, episódio que teria sido
promovido pelo jesuíta José de Anchieta. Sendo assim, José de Anchieta considerado como
um dos fundadores da cidade de São Paulo passou a ser considerado pela historiografia
regional como o fundador da cidade de São José dos Campos.
Tal narrativa encontra-se presente principalmente em trabalhos desenvolvidos por
memorialistas a respeito do surgimento da cidade. Dentre estes trabalhos destaca-se o do
jornalista Agê Júnior, vencedor do Concurso “Cassiano Ricardo” promovido pela Prefeitura
Municipal sobre a história da cidade em 1977.

35

Camargo considera a Vila São Paulo como centro irradiador da conquista espiritual, espraiou-se uma
constelação aldeias coloniais, sob a administração dos jesuítas e o controle dos agentes do governo
(CAMARGO, 1952, p. 203). Muitas delas tiveram duração efêmera no século XVI: Mairanhaia, Jeribatiba,
Ambuaçava ou Embuaçava, e Maniçoba, enquanto outras foram fundamentais no processo de colonização do
planalto, entre as quais se destacam: São Miguel, Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros e Itaquacetuba,
que foram fundadas em 1560, e Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, que teve início em 1580 (KOK,
2009: 4-5).
36

Homem branco.
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Entretanto, José de Anchieta já aparece como responsável pela transferência de
índios Guaianá para a Aldeia de São José em outros estudos, como nos trabalhos de Pasquale
Petrone, Aldeamentos Paulistas (1995) e de Eugenio Egas, Municípios Paulistas (1925).
Tanto Petrone quanto Egas, reproduzem o texto presente no Relatório entregue ao
Excelentíssimo Presidente da Província de 1888:
A povoação teve seu começo na segunda metade do século XVI, por um
aldeamento de parte da tribu de índios Guaynases, emigrados de Piratininga, sendo
fundada no alto do Rio Comprido, á distancia de 10 kilometros da atual cidade,
pelo padre José de Anchieta (RELATÓRIO DE 1888: 519).

Tais informações presentes tanto nos livros de Pasquale Petrone como de Eugenio
Egas e ainda do Relatório de 1888 parecem ter sido retirados do estudo desenvolvido por
Azevedo Marques na segunda metade do século XIX, Apontamentos históricos, geográficos,
biográficos, estatísticos e noticiosos da Província de São Paulo seguidos da Cronologia dos
acontecimentos mais notáveis desde a fundação da Capitania de São Vicente até o ano de
1876, no qual Marques reuniu informações históricas e geográficas a respeito das cidades
paulistas. O trabalho de Azevedo Marques desempenhou grande importância nos estudos
voltados para a história dos municípios paulistas e ainda hoje continua sendo usado em
diversos estudos sobre a origem das cidades do estado de São Paulo como fonte de dados e
informações.
Azevedo Marques apresenta o padre jesuíta José de Anchieta como fundador do
aldeamento que deu origem a São José dos Campos: [...] “foi aldeada na segunda metade do
século XVI (provavelmente em 1564) uma parte da tribo de índios guaianases emigrados de
Piratininga, sob tutela do Padre José de Anchieta [...]” (MARQUES, 1980: 236).
Como observado por Kok, embora as primeiras aldeias tenham sido “fundadas em
1560 sobre as aldeias tupiniquins pré-cabralinas” a situação dessas aldeias só foi
regularizada em 1580, após a concessão feita pelo capitão Jerônimo Leitão de sesmarias37
aos “índios cristãos das aldeias de Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros e de S.
Miguel” (KOK, 2009: 4-5).
37

As aldeias de Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros e de S. Miguel receberam as datas de
sesmarias de seis léguas medida padrão na época (KOK, 2009: 4-5).
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Do mesmo modo, justifica-se a segunda data (1580) que ainda aparece citada por
alguns desses memorialistas como a data da fundação do aldeamento e provavelmente do
recebimento da sesmaria, ainda no século XVI, pelos Guaianá da Aldeia de São José.
Considerando que as primeiras aldeias38 coloniais surgiram por volta de 1560, não é
de se estranhar que a década de sessenta do século XVI seja considerada, principalmente
pelos memorialistas, como a data na qual teria sido fundada a Aldeia de São José, baseados
nos trabalhos publicados de Azevedo Marques e de Eugenio Egas.
Para Eugenio Egas:
A cidade teve seu começo na segunda metade do século XVI, por um aldeamento
de parte da tribu de índios Guaianazes, emigrados de Piratininga, sendo fundada no
alto do Rio Comprido, à distancia de 10 kilometros da actual cidade, pelo Padre
José de Anchieta. Esse logar é ainda hoje conhecido com a denominação de Villa
Velha. Esse aldeamento foi algum tempo depois abandonado, obtendo os jesuítas,
pelos anos de 1643 a 1660, diversas datas de terras, nas quaes, com os índios que
restavam daquelle primeiro aldeamento, fundaram outro em suas fazendas, dando
origem á actual cidade.
Os paulistas Ângelo de Siqueira Affonso e sua mulher Antonia Pedrosa de Moraes,
bem como Francisco João Leme e sua família, pediram em 1650, ao capitão-mór
Dyonisio da Costa, grandes sesmarias allegando que queriam povoar o Parahyba,
do termo de Jacarehy. Estes é que edificaram á sua custa a capella que serviu de
matriz. Com a expulsão dos jesuítas, em 1769, aggregaram-se aos índios alguns
brancos sob a direcçao do capitão-mór de Jacarehy, José de Araújo Coimbra, e
deram impulso á povoação que sem ter sido freguezia, foi creada Villa, com o
nome de S. José do Parahyba, pelo ouvidor corregedor Salvador pereira da Silva,
de ordem do capitão general d. Luiz Antonio de Souza Botelho de Mourão, a 27 de
Junho de 1767. Tem tido a cidade diversas denominações. A principio chamou-se
Villa Nova de São José, Villa de S. José do Sul, depois Villa de S. José do
Parahyba, denominação com a qual teve os foros de cidade, pela lei provincial n.
27 de 22 de Abril de 1871 teve o nome de S. José dos campos. O termo foi creado
por portaria do governo provincial de 5 de Janeiro de 1854 e a comarca pela lei n.
46 de 6 de Abril de 1872, abrangendo o termo de Caçapava (EGAS, 1925: 18581859).

Considerando a transferência dos índios Guaianá e a concessão de sesmarias para as
tribos indígenas como marcos históricos tornou-se indispensável o aprofundamento da
pesquisa nesses dois momentos, o da transferência dos Guaianá (1560) e concessão de
sesmarias (1580) buscando indícios que pudessem comprovar a transferência dos Guaianá
para o Vale do Paraíba, principalmente se tais indícios pudessem revelar ou não a
participação de José de Anchieta nesse processo.
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As primeiras aldeias abrigavam os grupos indígenas que habitavam na região, sobretudo os Tupiniquim e os
Guaianá (MONTEIRO, 1995: 43).
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Frei Gaspar Madre de Deus confirma como causa do “deslocamento” dos Guaianá a
apropriação por parte dos portugueses das terras indígenas: “Os Guaianazes oriundos de
Piratininga e mais índios ali moradores vendo que iam concorrendo portugueses e ocupando
as suas terras desampararam S. Paulo” [...] (MADRE DE DEUS, 1975: 125).
Azevedo Marques e Eugenio Elas sugerem que parte da tribo Guaianá tenha sido
transferida para a Aldeia de São José, contudo, considerando o texto completo do Frei
Gaspar Madre de Deus se obtém a informação dos locais para onde os Guaianá foram
levados:
Os Guaianazes oriundos de Piratininga e mais índios ali moradores vendo que iam
concorrendo portugueses e ocupando as suas terras desampararam S. Paulo e foram
situar-se em duas aldeias, que novamente edificaram uma com o título de Nossa
Senhora dos Pinheiros e outra com a invocação de S. Miguel (MADRE DE DEUS,
1975:125).

Embora Madre de Deus e até mesmo as atas da Câmara de São Paulo, por diversas
vezes, mencionem as aldeias de São Miguel e de Pinheiros, em nenhum momento há menção
ou qualquer outro indício sobre a Aldeia de São José.

Figura 7: Aldeia Jesuítica.
Fonte: http://www.aldeiamaracu.org.br/aldeia.html.
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John Monteiro afirma que após a fundação da Vila de São Paulo, foram estabelecidos
nas proximidades da vila os aldeamentos de São Miguel, Nossa Senhora dos Pinheiros e
Itaquaquecetuba, “abrigando, sobretudo os Tupiniquim e Guaianá” (MONTEIRO, 1995: 43).
Para Ambires, os aldeamentos de São Miguel, de Nossa Senhora dos Pinheiros e de
Itaquaquecetuba foram as primeiras aldeias estruturadas pelos jesuítas nos arredores da Vila
de São Paulo. Sua organização se deu em razão do jesuíta José de Anchieta, o qual as
habitava com “restos do grupo Guaianá flagelados pela doença e pela guerra, e largados
pelos escravizadores” (MONTEIRO apud AMBIRES, 2000: 82).
O próprio José de Anchieta refere-se à transferência de gentios para outras aldeias.
Contudo, descreve apenas duas aldeias: Aldeia de Nossa Senhora dos Pinheiros e Aldeia de
São Miguel: “Entre ambas terão 1.000 pessoas, e há nesta terra muito bom aparelho para
conversão por haver ainda grande número de gentio não muito longe” (ANCHIETA apud
KOK, 2009: 4-5).
Embora a transferência de Guaianá apareça registrada na carta de José de Anchieta,
de 1580 quando as aldeias de São Miguel e de Pinheiros receberam as sesmarias, não há por
parte de José de Anchieta nenhuma menção sobre a Aldeia de São José.
Soa estranho, o fato de que, sendo José de Anchieta o responsável pela transferência
de parte da tribo Guaianá para o Vale do Paraíba, fundando, segundo alguns memorialistas, a
Aldeia de São José, em nenhum momento tenha mencionado essa aldeia.
Ao contrário do que afirma Azevedo Marques, que atribui a meados do século XVI a
fundação da Aldeia de São José, John Monteiro não apresenta qualquer indício ou menção
de um possível estabelecimento de alguma aldeia jesuítica nas proximidades da região hoje
ocupada por São José dos Campos. Contudo, Monteiro assim como Ambires, mencionam
ainda, a Aldeia de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos como o último aldeamento
fundado pelos jesuítas no século XVI39.

39

De acordo com Ambires, foram quatro as aldeias estabelecidas pelos jesuítas no século XVI. Essas aldeias
jesuíticas também eram conhecidas como aldeias do rei por atenderem as necessidades da “Coroa de ter à
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Todavia, os trabalhos de Azevedo Marques e de Eugenio Egas fornecem informações
que vão além das referentes a José de Anchieta como suposto fundador da cidade, trazendo
os nomes dos beneficiados pela concessão de sesmarias40 no século XVII, Angelo41 de
Siqueira Affonso, sua esposa Antonia Pedrosa de Moraes e Francisco João Leme, cujo
inventário acha-se no Arquivo do Estado de São Paulo, os quais teriam ocupado
primeiramente a região para a qual foi transferida a aldeia dos Jesuítas por volta de 1680.
Segundo o texto presente no relatório de 1888, Ângelo Affonso, Antonia Pedrosa de Moraes
e Francisco João Leme “pediram, em 1650, ao capitão-mor Dionysio da Costa, grandes
sesmarias, allegando que queriam povoar o Parahyba, do termo de Jacarehy” (RELATÓRIO
DE 1888: 519).
Sendo assim, embora a figura de José de Anchieta apareça em diversos estudos, e até
mesmo em documentos oficiais como o Relatório de 1888 enviado ao Presidente da
Província de São Paulo, como o responsável pela transferência de índios Guaianá, não
encontramos nenhuma evidência documental que possa afirmar categoricamente que
Anchieta tenha fundado a Aldeia de São José. Nem tampouco nas diversas obras e estudos
que tratam especificamente da sua biografia, desde as primeiras escritas logo após a sua
morte em 1597, como os trabalhos de Quiríco Caxa (1598), Simão de Vasconcelos (1672) e
até mesmo trabalhos mais recentes, como os livros publicados do Padre Hélio Abranches
Viotti mencionam o episódio da fundação de São José dos Campos por Anchieta.
Considerando os dois acontecimentos históricos; tanto o confronto entre os Tamoio
do Parahyba quanto a transferência dos Guaianá, não há sequer indícios sobre a participação
do padre jesuíta José de Anchieta como o fundador da Aldeia de São José, nem mesmo na
narrativa das cartas escritas pelo próprio Anchieta sobre os dois episódios. A única evidência
da atuação de José de Anchieta na região que fica entre Jacareí e São José dos Campos está
presente na biografia do líder da campanha dos colonos da Vila de São Paulo contra os
disposição contingente humano para trabalho bélico ou para execução de serviços públicos” (AMBIRES,
2000: 82).
40
Constam no anexo deste trabalho algumas cópias de sesmarias concedidas no século XVII na região do Vale
do Paraíba.
41
Analisando a genealogia da família Affonso, verificou-se tratar-se na verdade de Antonio e não Ângelo,
considerando que Antonio Affonso seria filho do também Antonio Affonso tido como um dos fundadores de
Jacareí. Altino Bondensan também refere-se a Antonio Affonso e não Ângelo como aparece no livro
Municípios Paulistas de Eugenio Egas e no Relatório de 1888 enviado ao Presidente da Província de São
Paulo.
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“tamoios do Parahyba”, episódio no qual, Anchieta aparece desempenhando a função de
intérprete, devido à grande facilidade e interesse do jesuíta em aprender a língua brasílica.
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CAPÍTULO III
SÉCULO XVII: DE UMA FAZE"DA DE GADO "ASCE A ALDEIA DE SÃO JOSÉ
A ausência de documentos que comprovem a origem da Aldeia de São José no século
XVI reforça a tese presente na historiografia jesuítica que atribui a origem da Aldeia de São
José ao século XVII e torna inviável qualquer tipo de afirmação que apresente o padre
jesuíta José de Anchieta como fundador da cidade de São José dos Campos. No entanto, a
provável “desmistificação” de Anchieta como fundador da Aldeia de São José não
desconsidera o fato inegável de que o surgimento do aldeamento deu-se em razão da
presença da Companhia de Jesus na região.
Corroboram com essa afirmação autores de renome no campo do estudo sobre
aldeamentos, como é o caso de Pasquale Petrone que, mesmo tendo feito uso de informações
retiradas dos trabalhos de Eugenio Egas e Azevedo Marques, no que diz respeito a José de
Anchieta como fundador da Aldeia de São José considera que a Aldeia tenha tido origem no
século XVII, assim como fez Helio Damante na Coleção Paulistica (1971).
Contudo, John Manuel Monteiro em Gegros da terra, embora tenha feito um
minucioso estudo acerca da formação da Capitania de São Paulo, não apresenta a Aldeia de
São José entre as aldeias que tiveram origem no século XVII, o que é evidenciado pelo mapa
que ilustra as aldeias, vilas e capelas rurais da região de São Paulo no final do século XVII.
Ao contrário de John Monteiro, Pasquale Petrone atribuiu o surgimento da Aldeia de
São José ao século XVII, inserindo a aldeia na relação na qual apresenta os aldeamentos
estabelecidos no Planalto de Piratininga, os quais são: São Miguel, Pinheiros, Barueri,
Embu,

Nossa

Senhora

da

Conceição

de

Guarulhos,

Itaquaquecetuba, Nossa Senhora da Escada e Peruíbe.

Carapicuíba,

Itapecerica,
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Figura 8: Região de São Paulo no final do século XVII.
Fonte: Monteiro (1995).
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Tabela 1 - As ordens religiosas nos aldeamentos paulistas (até o Diretório de 1757)
Aldeia
Barueri

Ordem inicial

Ordem posterior

Variado - Padroado Carmelitas

Ano/ mudança
1698

Real
Carapicuíba

Jesuítas

Padres Leigos

1757

Embu

Jesuítas

Padres Leigos

1757

Escada

Variado - Padroado Capuchos

1735

Real
Guarulhos

Padroado Real

Declara Extinta

Meados do séc. XVIII

Itapecerica

Jesuítas

Padres Leigos

1757

Itaquaquecetuba

Jesuítas

Padres Leigos

1757

Peruíbe

Variado - Padroado Capuchos

1692

Real
Pinheiros

Variado - Padroado Beneditinos

1698

Real
São José

Jesuítas

Padres Leigos

São Miguel

Variado - Padroado Capuchos

1757
1698

Real
Fonte: Petrone (1995).

No século XVII e no século XVIII a Aldeia de São José configura-se entre as poucas
aldeias administradas apenas pelos jesuítas, assim como os aldeamentos de Embu,
Carapicuíba, Itapecerica e Itaquaquecetuba, pois, desde 1611, a exclusividade dos
descimentos42 e o gerenciamento dos aldeamentos deixaram de ser monopólio dos jesuítas e
as aldeias do padroado real passaram a contar com “capitães nomeados pela Câmara ou pelo
governador geral” (FREITAS, 2006: 60).

42

O descimento era o processo de persuasão dos índios, sem a utilização de violência, a se deslocarem de suas
terras originais para os aldeamentos. As proximidades das aldeias se justificavam pelo próprio processo de
civilização dos indígenas, bem como pela necessidade de disponibilizar o acesso à mão de obra. Para persuasão
dos índios se faziam pactos em que constavam a posse das terras, os bons tratos pelos colonos, liberdade nas
aldeias e o trabalho assalariado para os colonos e para a Coroa (AUGUSTO, 2007: 67).
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Os aldeamentos de São José, de Itaquaquecetuba e de Nossa Senhora da Escada
surgiram a leste da Vila de São Paulo, segundo Pasquale Petrone por iniciativa dos jesuítas
que teriam fundado ainda no século XVI a Aldeia de Itaquaquecetuba enquanto a Aldeia de
Nossa Senhora da Escada, assim como a Aldeia de São José teriam sido fundadas nos anos
seiscentos. Durante todo o século XVII, os aldeamentos de São José, de Itaquaquecetuba e
de Nossa Senhora da Escada estiveram à margem do crescimento em razão do
distanciamento entre esses aldeamentos e a Vila de São Paulo.

Figura 9: Os jesuítas em São Paulo.
Fonte: Leite (1953).

Todavia, sendo a Aldeia de São José um aldeamento jesuítico, nada mais necessário
que o estudo da origem do aldeamento por meio também da historiografia jesuítica, na qual
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destacam-se as obras de Serafim Leite43, cuja extensa pesquisa sobre a presença da
Companhia de Jesus no Brasil atribuiu o surgimento do aldeamento ao século XVII.
Sendo assim, a história da cidade de São José dos Campos está diretamente ligada à
historiografia jesuítica, formada por um vasto acervo documental produzido pelos padres da
Companhia de Jesus. Esse vasto material contribuiu com importantes informações acerca do
surgimento da Aldeia de São José, atribuindo a origem do aldeamento a uma fazenda de
gado pertencente ao Colégio de São Paulo.

3.1 São José: uma fazenda de gado

Se por um lado Azevedo Marques atribuiu à migração de parte da tribo Guaianá a
origem da Aldeia de São José, outorgando a José de Anchieta a fundação de São José dos
Campos, a historiografia jesuítica, fundamentada na documentação produzida ao longo dos
anos pelos membros da Companhia de Jesus, atribuiu a origem do aldeamento a uma fazenda
de gado pertencente ao Colégio de São Paulo.
Sendo assim, a fazenda de gado que deu origem a Aldeia de São José estaria entre “as
três feições das Fazendas da Companhia: Pecuária; Açúcar e aguardente; produção de
cereais, frutas e legumes” (LEITE, 1953: 76).
Desde o século XVI, as fazendas jesuíticas desempenhavam importante papel na
estrutura da Companhia de Jesus no Brasil por garantirem aos Colégios meios para a
sobrevivência e manutenção da Ordem, provendo não apenas as necessidades dos inacianos
como também dos gentios, estando eles nos Colégios, Residências ou Aldeamentos.

43

Serafim Leite (1890 – 1969) se dedicou mais especificamente a Monumenta Brasiliae, que contém as cartas
que interessam a atuação dos inacianos no Brasil. O principal objetivo das cartas era informar aos superiores da
Companhia de Jesus, em Roma e Lisboa, as características das novas terras e as ações cotidianas dos
missionários. Segundo Gambini, na coleção mencionada, a maioria das cartas eram enviadas do Brasil para a
Europa, tendo, portanto, maior riqueza de informações as que saíam da colônia, diferentemente das cartas
européias, que tinham antes de tudo caráter de instruções. “Além disso, como muitas foram perdidas, não é
possível seguir uma sequência completa de perguntas-respostas-reaçoes” (GAMBINI, 2000: 35-37). O
levantamento de Serafim Leite, grande parte compilado na década de 30, resultou dez volumes da coleção
História da Companhia de Jesus. Nas palavras de Capistrano de Abreu era um passo imprescindível para “se
escrever, depois, a própria História do Brasil” (ABREU apud MONTALBO, 1969: 138).
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Para Catão, desde a vinda dos jesuítas à América Portuguesa no século XVI, os
inacianos enfrentaram problemas que influenciariam o futuro de toda a Companhia de Jesus
no Brasil, refletindo em toda a sua estrutura, dos quais teve grande destaque o problema do
“provimento e manutenção material das missões e demais ações” (CATÃO, 2005: 1).
Embora a princípio coubesse à Coroa portuguesa o pagamento de um soldo aos
inacianos, o tempo mostrou que a missão evangelizadora pretendida pelos jesuítas exigia
recursos maiores, os quais possibilitariam uma ação mais eficaz dos missionários junto aos
gentios reunidos nos aldeamentos. Tais recursos garantiriam a manutenção dos colégios e
das residências que serviam de centro de formação de religiosos e como escola de “primeiras
letras” para os gentios e filhos de colonos.
Diante dessa situação, Manuel da Nóbrega decidiu que a melhor maneira de garantir
a manutenção da Companhia de Jesus no Brasil seria por meio das terras doadas aos
Colégios, únicos estabelecimentos da Companhia de Jesus autorizados a possuir bens de raiz
voltados para gerar recursos que provessem as necessidades da Companhia.
A posse da terra era vista por Nóbrega como uma possibilidade econômica diante da
qual a Companhia de Jesus no Brasil não dependeria apenas de El-Rei. A criação de gado era
tida por Nóbrega como o melhor meio de gerar recursos para os colégios que tão logo
tivessem a posse de terras doadas pelo rei ou por particulares, deveriam decidir pela criação
de gado, atividade que, segundo o próprio jesuíta Manuel da Nóbrega, não despendia muitos
recursos:
Mas se for nosa [terra], asi po rezão que não se perderá por não fazer bemfeitura,
pois temos alvará pêra isso, como porque poderemos lá logo trazer o gado, pois nos
He licito andar entre os Índios, nos ficará esta terra pêra as criaçõis do gado do
Collegio, porque a milhor cousa de que quá se pode fazer conta pêra renda dos
Colegios, He criaçõis de vaquas, que multiplicão muito e dão pouco trabalho; se
bastará pêra mãoter tanta gente, como a conversão de tanta gentilidade requere
(CARTA DO PADRE MANUEL DA NÓBREGA AO PADRE FRANCISCO
HENRIQUE, 12/6/1561).

Exemplifica-se assim, a importância dada ainda no século XVI à formação de
fazendas jesuíticas destacando as fazendas voltadas para a criação de gado como meio
mantenedor dos interesses da Companhia de Jesus, pois além de garantirem o sustento dos
inacianos proviam ainda o gentio durante sua conversão.
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O Almanak da Província de São Paulo para 1873 também atribuiu a origem da
Aldeia de São José e respectivamente a origem da cidade de São José dos Campos a uma
fazenda jesuítica:
A cidade de S. José dos Campos é cabeça da Comarca do mesmo nome. Esta
situação, que fazia parte de uma fazenda dos extintos Jesuítas, sendo uma aldeia de
índios, em 1767, foi erecta em Villa pelo general D. Luiz Antonio de Souza, com o
nome de S. José do Parahyba; e elevada a Cidade em 22 de Abril de 1864. Pela lei
de 2 de Abril de 1871 foi-lhe dado o nome actual [São José dos Campos]
(ALMANAK DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO PARA 1873: 170-171).

A historiografia jesuítica apresenta-se como a maior defensora e difusora dessa tese
que atribuiu a origem do aldeamento de São José à fazenda de gado. Um dos primeiros
indícios da fazenda de gado aparece na biografia escrita pelo padre jesuíta Manoel da
Fonseca44 publicada no ano de 1752 e re-editada em 1932, A vida do venerável padre
Belchior de Pontes45:
Começou esta Aldêa com poucos povoadores, tendo a sua origem em huma
fazenda de gado, que quizerão fabricar os Padres do Collegio de S. Paulo em uns
campos situados no lugar, a que hoje chamaõ Aldêa velha, para cuja administraçaõ
tiraraõ alguns cazaes de outras Aldêas: mas com tal sucesso se mudaraõ as cousas,
que pelos mesmos turnos, com que se augmentavaõ os Índios, diminuía o gado,
chegando a tal extremo, que de todo se acabou. Succedeo tambem o terem dado ao
Collegio algumas terras nessa paragem; e para que de todo naõ ficassem devolutas,
determinaraõ os Religiosos pôr nellas os Índios; e buscando lugar amsi
acommodado para formar a Aldêa, lhes deparou Deos huma alta planície, a qual
escapando das enchentes da Paraíba, os enriquece do peixe que abunda o rio
naquella paragem, por ser alli menor correnteza, e ter acima varias lagoas, onde se
cria. (FONSECA, 1932: 145-146).

44

Padre Manuel da Fonseca (1703 - 1772) era biógrafo e moralista por ofício. Entrou na Companhia de Jesus
em 1724, aos 21 anos. Começou sua atividade ministerial como Superior na Aldeia de Itapecerica. De São
Paulo seguiu para o Espírito, retornando em 1741 para assunir o cargo de consultor no Colégio. Em 1742
iniciou a carreira de professor como auxiliar de Filosofia, passando em 1746 a Prefeito Geral dos Estudos,
Professor de Teologia Moral e Padre Espiritual, cargos que ainda ocupava em São Paulo em 1748. Foi na
Capitania do Espírito Santo, na Fazenda de Muribeca e Colégio de Vitória, que foi surpreendido pela
perseguição geral aos jesuítas, sendo deportado em 1760 para Roma (LEITE, 1953: 257). Após a expulsão dos
jesuítas, as publicações da Companhia de Jesus foram censuradas, dentre elas, sua obra sobre a vida do Padre
Belchior de Pontes, escrita em 1752, pois foi censurada, pois mencionava o levante de 1708 em Minas Gerais
entre emboabas e paulistas, fato que padre Belchior teria “profetizado” a alguns moradores da Aldeia de São
José (ARAUJO, 2008).
45

Padre Belchior de Pontes (1644 – 1719) foi um jesuíta nascido na então Vila de São Paulo. Ingressou na
Companhia de Jesus ainda jovem e durante mais de quarenta anos teve papel de destaque no processo de
colonização e catequização em diferentes aldeamentos e vilas do Brasil Colônia, dentre elas, Itapecerica da
Serra e Embu. Ver Fonseca, Manoel de. Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, Da Companhia de Jesus,
Da Província do Brasil.
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Figura 10: Livro: A vida do venerável padre Belchior de Pontes.
Fonte: Fonseca (1932).

Configurando assim a aldeia inicialmente como uma fazenda pecuária de posse do
Colégio de São Paulo, Serafim Leite aparece como o principal autor a fornecer dados e
informações sobre as propriedades da Companhia de Jesus no Brasil. Nos livros Artes e
Ofícios dos Jesuítas no Brasil (1549-1760) e o volume IV da História da Companhia de
Jesus, São José aparece entre as aldeias e fazendas da Companhia de Jesus em São Paulo. O
relato de Rendon corrobora com essa tese atribuindo também à fazenda jesuítica a origem da
Aldeia de São José:
Os, Jesuítas que sempre tiveram o maior cuidado em possuir, Índios, deram origem
às aldeâs de Carapicuibe, MBoy, Itapecerica, Taquaquecetuca, e S. José, hoje
Villa. Então tinham o nome de fazendas, que elles herdaram dos Paulistas com
bastantes Índios, cujo numero sempre procuraram augmentar, não só com Índios
vindos do sertão mas ainda mesmo com Índios de pessoas particulares, até das
mais aldêas, que elles seduziam; e o que deu causa a serem expulsos de S. Paulo.
(RENDON, 1842: 297).

Embora seja consenso que no século XVI as fazendas de gado apareçam como um
meio de gerar recursos aos colégios, no século XVII, após a Legislação de 1611 que exigiu
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que cada aldeamento tivesse um administrador secular, as fazendas assumiram de maneira
mais enfática a evangelização dos gentios, função atribuída aos aldeamentos.
Bingemer acredita que as fazendas, após a Legislação de 1611, foram uma forma
estratégica encontrada pelos jesuítas como um meio de evitar as intervenções da Coroa que
não poderia exigir um administrador secular nas fazendas jesuíticas. Dessa forma, segundo
Bingemer, a lei não tinha aplicação nos aldeamentos das propriedades particulares, como as
que se instituíram as fazendas dos jesuítas (a preocupação terminológica amparava
legalmente os privilégios e direitos) (BINGEMER, 2002: 202).
No caso de São José, fosse a fazenda de gado um meio de gerar recursos ou apenas
uma forma estratégica de evitar as intervenções da Coroa, o fato é que a fazenda de gado
cedeu lugar ao aldeamento como fica evidenciado pelas palavras do jesuíta Manuel da
Fonseca: “demonstram com tal sucesso se mudaraõ as cousas, que pelos mesmos turnos,
com que se augmentavaõ os Índios, diminuía o gado, chegando a tal extremo, que de todo se
acabou” (FONSECA, 1932: 145).

3.2 Enfim... a Aldeia de São José

A vida do venerável Padre Belchior de Pontes traz uma das primeiras informações
que se tem da Aldeia de São José, como a distância da aldeia em relação à vila de São Paulo
e informações sobre o relevo e a hidrografia destacando o Rio Paraíba:
Na Aldêa de S. Jozeph assistio também alguns annos o nosso Heróe. Dista Ella da
Cidade de S. Paulo para a parte do Norte vinte e duas legoas, e está situada em
huma planície distante quazi meya legoa do Rio Paraíba. He este aquelle famoso
Rio, que, venerando as serras da Ilha grande, como a principio de suas correntes,
vay caminhando sempre vizinho ao mar, seguindo a costa para o Sul: mas
temerosos das geadas de Capricornio, busca o Norte algum tanto embrenhado no
Certão, tributando finalmente suas agoas ao mar nos celebres campos dos
Guaitacazes. He abundante de peixe, ainda que naquellas partes, aonde He mais
violenta a corrente de suas agoas, só se vê povoado de pequenos habitadores,
porque os mayores buscão aquelles lugares, em que vivem mais a seu gosto: pois
também os rios seguem de algum modo a condição da terra, a qual, distribuindo
aos homens a sua dilatada grandeza, deixou huns lugares mais férteis, e abundantes
para o regalo dos ricos, e poderosos, rezervando os inúteis, e quazi estéreis para
remédio dos pobres (FONSECA, 1932: 145).
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A localização dada acima da Aldeia de São José refere-se ao lugar ocupado pelo
aldeamento após a transferência da fazenda de gado. Serafim Leite, assim como fez Manuel
da Fonseca acredita que a fazenda ficava localizada cerca de dez quilômetros de distância da
“Nova Aldeia”:
Na margem direita do Rio Paraíba do Sul, entre Jacareí e S. José, ficam os Campos
de S. José. Nêles colocou o Colégio de S. Paulo uma fazenda de gado em terras
próprias. Acabou-se o gado e para não ficarem as terras devolutas, erigiram os
Padres uma Aldeia, não no lugar dessa primeira, a Aldeia Velha, mas a cerca de 10
quilômetros, num plaino elevado, que escapava às enchentes do Rio Paraíba
(LEITE, 1953: 367).

Após a transferência, a fazenda de gado assumiu foro de aldeamento. O antigo local
ocupado pelos jesuítas, chamado pela historiografia regional como Aldeia do Rio
Comprido46, ficou sendo chamado de Aldeia Velha.
Ademir Morelli, que estudou a transformação da paisagem do município de São José
dos Campos desde o século XVI, localizou a região ocupada pela fazenda de gado
pertencente aos jesuítas na área que hoje pertence ao município de Jacareí. Com base na tese
de Morelli, na qual estaria a fazenda de gado na atual região de Jacareí, a ocupação de São
José parece estar mesmo ligada à transferência promovida pelos jesuítas para a área
localizada na região atual de São José dos Campos (MORELLI, 2002: 78).
Considerando o estudo de Ademir Morelli, principalmente o mapa que ilustra a
localização do “Aldeamento do Rio Comprido”, assim como a localização dada por Serafim
Leite referindo-se como localização da fazenda de gado a divisa entre os municípios de São
José dos Campos e Jacareí, a mudança promovida pelos jesuítas ao final do século XVII,
marca não apenas a mudança de lugar como ainda o surgimento da Aldeia de São José que,
ao contrário da fazenda de gado, estabelecida na área pertencente hoje a cidade de Jacareí,
passou a ocupar com essa mudança a área pertencente hoje aos domínios da cidade de São
José dos Campos.

46

A denominação Aldeia do Rio Comprido deve-se provavelmente a localização da fazenda de gado dos
jesuítas, a qual deve ter sido estabelecida na divisa dos municípios de Jacareí e São José dos Campos, na qual
se localiza o córrego do Rio Comprido.
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Figura 11: Mapas de localização e dispersão dos séculos XVI e XVII para o município de São José dos
Campos.
Fonte: Morelli (2002)

Embora, Fonseca aponte como uma das causas da transferência da Aldeia, condições
melhores de relevo do terreno que não sofreria com enchentes, a necessidade de aproveitar
as terras doadas ao Colégio de São Paulo foi fator crucial para a transferência dos indígenas
para o local que abrigou aldeamento jesuítico:

[...] mas com tal sucesso se mudarão as cousas, que pelos mesmos turnos com que
se argumentavaõ os Índios, diminuia o gado, chegando a tal extremo, que de todo
se acabou. Sucedeo também o terem dado ao Collegio algumas terras nessa
paragem; para que de todo não ficassem devolutas, determinarão os Religiosos pôr
nellas os Índios: e buscando lugar mais accomodado para formar a Aldeã, lhes
deparou Deos huma alta planicie, a qual, escapando das enchentes da Paraíba, os
enriquece do peixe, de que abunda o rio naquella paragem, por ser ali menor
correnteza, e ter acima varias lagoas, onde se cria (FONSECA, 1752: 145-146).

A transferência, segundo a historiografia jesuítica, promovida pelo jesuíta Manuel de
Leão47 missionário-fazendeiro, marcando definitivamente a transição da fazenda para a

47

Padre Manoel de Leão (1635 – 1722) natural da cidade do Porto ingressou na Companhia de Jesus aos 23
anos de idade, no Rio de Janeiro em 1658. Exerceu na companhia diferentes ofícios como o de sapateiro,
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aldeia aparece descrita na obra de Serafim Leite responsável pelo estudo e publicações sobre
a Companhia de Jesus no Brasil e no livro do padre jesuíta Manoel da Fonseca publicado no
ano de 1752, A vida do venerável padre Belchior de Pontes. Tanto Serafim Leite quanto
Manuel da Fonseca atribuem ao jesuíta Manuel de Leão a fundação da Aldeia de São José:
Foy o primeiro author desta obra o Irmaõ Leão, (sujeito que tambem pudera ter
lugar nesta historia, a naõ irmos com tanta pressa seguindo os passos do Padre
Belchior de Pontes) o qual queremos eternizar esta nova Residência fabricou aos
Índios casa de taipa de pilaõ, começando a ordena-la em modo de quadra, que já
hoje se vê fechada, ainda que com obra menos duravel, por naõ ser a pouca
ambiçaõ destes homens para mayores edifícios (idem).

A frente da administração das fazendas jesuíticas do Colégio de São Paulo
provavelmente desde 1671, Manuel de Leão exercia a função de missionário-fazendeiro48
sendo um dos muitos padres administradores, função que ao longo do tempo tornou-se
indispensável às fazendas jesuíticas. Segundo Serafim Leite:
As Fazendas empregavam numeroso pessoal, que delas vivia, e não era possível
que se mantivessem e prosperassem sem bons administradores. A necessidade
destes cargos tornou-se mais patente nas vastidões da Amazônia, onde foram
sempre poucos os Padres Missionários a quem mais directamente tocaria esta
administração ao menos como Superiores locais. De facto foram muitos os Padres
administradores. Mas trata-se aqui de Irmãos. Os Irmãos administradores viviam
muitas vezes só (da Companhia) na sua Fazenda, que em todo o caso nunca ficava
distante dalguma Aldeia ou Residência, onde havia pelo menos um Padre; e quase
sempre o Irmão ia ficar na Residência ou havia visitas mútuas freqüentes para
evitar o isolamento de Religiosos, cuja vocação pelo próprio título do Instituto era
viver em “companhia”.
O Irmão (ou Padre), que estava à frente duma fazenda ou dum Engenho, não era
feitor-mor a quem se subordinavam os demais feitores: era o administrador, a
quem o feitor-mor do Engenho e os mais davam conta de como cumpriam e faziam
cumprir os regulamentos. O cargo de feitor não convinha a Religiosos,
representantes apenas do Senhor do Engenho: e o Engenho não era propriedade
pessoal de ninguém, mas dos Colégios (...).
São normas conducentes ao bom governo do pessoal, à manutenção da saúde,
moral e física, à vida religiosa, caridade e boa harmonia que deve reinar entre todos
enfermeiro (1659). Concluído o noviciado passou para o Colégio de S. Paulo, onde em 1663 aparece
encarregado de toda a casa (toius domus curam habet). Vemo-lo pouco depois procurador, e em 1671 já se
encontrava encarregado da administração das fazendas do colégio. Este último ofício, que ocupou por mais de
24 anos, foi o que de fato lhe rendeu destaque na companhia, pois no ano de 1683, Manuel de Leão já se
encontrara a frente das fazendas mais remotas de São Paulo, dentre elas a de São José (LEITE, 1953).
48
Para gerenciar o seu imenso patrimônio temporal, constituído principalmente de fazendas, a Companhia de
Jesus empregava, como não poderia ser de outro modo, os seus próprios quadros. Deste modo, o jesuíta no
Brasil colonial foi se transformando paulatinamente em “missionário-fazendeiro” (Leite, 1953: 177), pois “a
incorporação do inaciano na empresa colonizadora servia como parte de um plano de unidade política com fins
mercantis, que se compunha com os valores religiosos para dar vazão ao domínio colonial”. Com o passar do
tempo, entretanto, a demanda socialmente necessária para manter as atividades mercantis gerando lucros
impunha um cotidiano de burocratização que resultou na degeneração da vida espiritual do jesuíta e
transformou o inaciano mais em fazendeiro do que em missionário. Por sua vez, a degradação espiritual levava
inexoravelmente à ante-sala dos pecados mundanos e corroía por dentro o catolicismo reformado da
Companhia de Jesus (FERREIRA, 2007: 13).
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os trabalhadores duma empresa de vulto. Para assegurar tudo isto requeria-se nos
administradores virtude provada e tino prático. Não era cargo comum, de menos
responsabilidade, e por isso o não equipararmos aos simples ofícios domésticos.
Em caso idêntico estão os Irmãos procuradores, quer ocupassem este cargo em
pleno, quer ocupassem com o título de ajudante do procurador, tanto no Brasil
como na sede do governo central (Lisboa), onde também mais de um Irmão do
Brasil foi procurador geral (LEITE, 1953: 75-76).

Quanto à fundação da Aldeia de São José, não seria um erro considerar o jesuíta
Manuel de Leão o “fundador” do aldeamento, como fizeram Manuel da Fonseca e Serafim
Leite, tendo em vista que a Aldeia Nova, como ficou conhecida, foi estabelecida na área
ocupada atualmente pela cidade de São José dos Campos. Para a historiografia jesuítica
Manuel de Leão não é considerado apenas o responsável pela transferência da Aldeia, como
também, patrono do município.
Considerando a transferência da fazenda de gado para a nova região como marco
principal do surgimento da Aldeia de São José embora, Manuel da Fonseca não menciona
nenhuma data sobre a transferência. Serafim Leite acredita que a Aldeia Nova que acolheu
diversos membros da Ordem tenha sido fundada por volta de 1680:
A fundação da Aldeia de S. José, no lugar actual, pelo Ir. Manuel de Leão, deve
andar à roda do ano de 1680. Em 1692 chamava-se Residência de Paraíba do Sul,
dependente do Colégio de S. Paulo, e em 1696 Residência de S. José. Indicava-se,
na primeira denominação, a topografia; na segunda, o orago; e nela estava então o
Ir. Domingos Coelho, antigo Missionário do Maranhão, donde tinha saído no
Motim de 1684, grande cirurgião, bom farmacêutico, e homem piedoso. Neste ano
de 1696 pedia ele ao Geral a indulgência plenária aplicável aos Índios à hora da
morte. Na Aldeia de S. José passaram e viveram muitos Jesuítas, alguns de renome
nos anais paulistas, como o P. Estanislau Cardoso, Superior em 1741 e 1745,
natural de Itu e sobrinho do P. Estanislau de Campos; e em 1716, o P. Estevão
Tavares, de quem era companheiro, nessa Aldeia de S. José, o mais conhecido
Jesuíta de S. Paulo, Belchior de Pontes. O P. Estevão Tavares, santista, que faleceu
e jaz em S. José dos Campos, era filho do Capitão-mor da Capitania de S. Vicente,
Cipriano Tavares e Ana de Siqueira Mendonça, filha de Luiz Dias Leme (LEITE,
1953: 368).

Ao descrever a transferência da aldeia, Serafim Leite, tanto no seu livro História da
Companhia de Jesus, como no livro Artes e Ofícios dos Jesuítas no Brasil menciona uma
ermida que abrigava as imagens de Nossa Senhora, a do menino Jesus e a imagem de São
José simbolizando o Desterro, a fuga para o Egito. Segundo Leite e o Livro dos Prefácios de
Sérgio Buarque de Holanda, a região atualmente ocupada pela cidade de São José dos
Campos era conhecida como Nossa Senhora do Desterro, o que explica a ausência de
informações desse período sobre a Aldeia de São José.
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Com o tempo, o nome Nossa Senhora do Desterro foi sendo substituído por São José
o qual ainda hoje continua sendo o padroeiro do município. Nossa Senhora do Desterro é
apenas um dos vários nomes pelos quais a região que abriga a cidade de São José dos
Campos era conhecida: “Em 1692 chamava-se Residência de Paraíba do Sul, dependente do
Colégio de S. Paulo, e em 1696 Residência de S. José. Indicava-se, na primeira
denominação, a topografia; na segunda, o orago” (LEITE, 1953: 368).
Contudo, o nome que predominou foi realmente o de São José, o que pode ser
observado na biografia do Padre Belchior de Pontes que viveu no século XVII: “Conservou
porèm sempre esta Aldèa o titulo de S. Jozeph, porque veneraõ os seus moradores a este
Santo Patriarcha como a Patrono” (FONSECA, 1932: 146).
Este nome aparece tanto na relação das aldeias de São Paulo de 1765, quanto na
relação das propriedades da Companhia de Jesus quando ocorreu a expulsão dos jesuítas do
Brasil, na qual a Aldeia de São José consta como uma das cinco aldeias administradas até
então pelos jesuítas na Capitania de São Vicente e São Paulo:
Tabela 2 – Propriedades da Companhia de Jesus na Capitania de São Vicente em 1759
Colégios

Aldeias

Fazendas

Colégio de Santos

São José

Sant’ Anna

Colégio de São Paulo e Igreja

M’Boy (Embu)

Araçariguama

Itapecerica

Botucatu

Carapicuíba
Capella
Fonte: Holler (2006)

Para o historiador português e padre jesuíta Serafim Leite a história da cidade de São
José dos Campos resume-se da seguinte maneira:
Na margem direita do Rio Paraíba do Sul, entre Jacareí e S. José, ficam os Campos
de S. José. Nêles colocou o Colégio de S. Paulo uma fazenda de gado em terras
próprias. Acabou-se o gado e para não ficarem as terras devolutas, erigiram os
Padres uma Aldeia, não no lugar dessa primeira, a Aldeia Velha, mas a cerca de 10
quilômetros, num plaino elevado, que escapava às enchentes do Rio Paraíba. A
nova Aldeia formou-se em quadra, com casas de taipa de pilão. Ergueu-se a Igreja
com as imagens de Jesus, Maria, José, representando o Desterro ou a Fuga para o
Egito. Prevaleceu porém o nome de S. José, como orago da Aldeia, tanto por
simplificação do nome, como por uso e veneração dos moradores, devotos de S.
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José. A Aldeia já existia com certeza em 1686. não aparece nas listas com o nome
de S. José, mas com o de Gossa Senhora do Desterro. De uma Capela de Nossa
Senhora do Desterro, procede Juquiri, assim como houve outra em Jundiaí. Os
Jesuítas possuíam algumas terras nestes distritos, mas aquela Aldeia de Nossa
Senhora do Desterro, dos Jesuítas de 1686, é esta, que dez anos depois aparece já
com o nome expresso de S. José. A preponderância desta denominação vem
indicada por Manuel da Fonseca, que também atribui a sua fundação, no novo
lugar, a Manuel de Leão, famoso Irmão coadjutor da Companhia, de quem se diz
que a diligencia igualava nele a oração. Manuel de Leão, do Porto, entrou na
Companhia de Jesus no Rio de janeiro, com 23 anos de idade, em 18 de Maio de
1658. Concluído o noviciato passou para o Colégio de S. Paulo, onde cinco anos
mais tarde (1663) aparece encarregado de toda a casa (totius domus curam habet).
Vemo-lo pouco depois “procurador”; e em 1671 já se encontrava encarregado das
Fazendas do Colégio, cargo que ocupou por mais de 24 anos. Em 1683 estava à
frente de uma Fazenda, distante do Colégio (S. José). O Ir. Leão foi acabar seus
dias, longos e beneméritos, na Giquitaia, Casa do Noviciado da Baía, a 14 de
Dezembro de 1722, como subministro dos irmão Noviços, e, tinha licença para
distribuir aos pobres quanto podia e sobrava da mesa, que numa casa grande era
muito. O nome do fundador de S. José dos Campos incluiu-se numa lista de 11
(entre os quais os Padres António Vieira e Alexandre de Gusmão), dignos de se
fazerem sessões comemorativas sobre o exemplo de suas virtudes, e de se lhes
escrever a vida.
A fundação da Aldeia de S. José, no lugar actual, pelo Ir. Manuel de Leão, deve
andar à roda do ano de 1680. em 1692 chamava-se Residência de Paraíba do Sul,
dependente do Colégio de S. Paulo. E em 1696 Residência de S. José. Indicava-se,
na primeira denominação, a topografia; na segunda, o orago; e nela estava então o
Ir. Domingos Coelho, antigo Missionário do Maranhão, donde tinha saído no
Motim de 1684, grande cirurgião, bom farmacêutico, e homem piedoso. Neste ano
de 1696 pedia ele ao Geral a indulgencia plenária aplicável aos Índios à hora da
morte. Na Aldeia de São José passaram e viveram muitos Jesuítas, alguns de
renome nos anais paulistas, como o P. Estanislau de Cardoso, Superior em 1741 e
1745, natural de Itu e sobrinho do P. Estanislau de Campos; e em 1716, o P.
Estevão Tavares, de quem era companheiro, nessa Aldeia de S. José, o mais
conhecido Jesuíta de S. Paulo, Belchior de Pontes. O P. Estevão Tavares, santista,
que faleceu e jaz em S. José dos Campos, era filho do capitão-mor da capitania de
S. Vicente, Cipriano Tavares e Ana Siqueira Mendonça, filha de Luiz Dias Leme.
A Igreja primitiva de S. José durou até 1727, ano em que se ergueu outra nova.
Com a catequese intermeavam-se os trabalhos do campo. A Aldeia produzia
farinha de mandioca, trigo, legumes e algodão. Residiam aí em 1759 os Padres
Bento de Nogueira e José Mota, os últimos Jesuítas dela.
A Aldeia de S. José do Paraíba, que em 1757 tinha 412 Índios, com este nome se
fez vila 10 anos depois, em 1767. Cidade desde 1864, tomou em 1871 o nome de S.
José dos Campos. Lugar saudável e importante centro agrícola (LEITE, 1953: 367369).
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Figura 12: Primeiro croqui da Vila de São José.
Fonte: http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/
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CAPÍTULO IV
SÉCULO XVIII: A EXPULSÃO DOS JESUÍTAS E A ELEVAÇÃO DA ALDEIA DE
SÃO JOSÉ A VILA DE SÃO JOSÉ DO PARAHYBA

A Companhia de Jesus49, logo após a sua fundação em 1540 por Inácio de Loyola
manteve um forte vínculo com a Coroa Portuguesa, cujos membros atuaram como agentes
influentes durante o governo de D. Sebastião e de D. João III, último rei de Aviz
(AMBIRES, 2000: 26). Dessa forma, os jesuítas tiveram uma estreita ligação com o governo
português, desempenhando importantes papéis que foram além da matéria educacional.
George Thomas defende que Portugal encontrou na Companhia de Jesus, um
instrumento que atendia à política indigenista real de aumentar ao mesmo tempo os súditos
do papa e os súditos do rei português (THOMAS, 1982: 80). Aumento que se deu diante da
conversão e “civilização” dos indígenas, ocorrido por meio da educação promovida pelos
membros da Ordem, contribuindo para que o indígena tivesse a sua força de trabalho usada
como mão-de-obra. Segundo Ambires:
O índio será força de trabalho e de prestação de serviços: o tempo todo, se escravo;
por tempo determinado, a princípio, se aldeado. Querê-lo aldeado, vê-lo aldeado é
o que deseja a Ordem, pois nesta circunstância o jesuíta poderá agir nos espíritos,
criando o cristão para a Igreja, criando o vassalo para Portugal e, como querem os
colonos refratários às práticas jesuíticas, criando a riqueza da Ordem que aparta o
índio para sozinha, dele ter os seus serviços (AMBIRES, 2000: 29).

Nesse momento, a escravização50 do indígena não aparece como algo inaceitável, na
verdade grande parte da indignação dos jesuítas em relação à escravidão indígena esteve
voltada para a escravidão incontrolada e injustificável (THOMAS, 1982: 80). O trabalho
escravo, nesse momento, era tido como o único meio possível para a exploração da colônia.
Salienta Ambires que,
[...] para a Ordem, o bom índio não é o solto pelas selvas; o bom índio é, para ela,
o que presta serviços ou na condição de aliado, ou na condição de aldeado ou, em
última instancia, na condição de escravo, desde que esta escravidão possa ser com
todas as letras justificada, e que ele tenha o consolo da fé cristã. Aliás, é esta a
função do trabalho de alguns jesuítas que se envolveram no trabalho missionário:
49

Os jesuítas serviram à Portugal como alicerce nas colônias portuguesas na Ásia e na América (Brasil).
A escravidão africana era vista como algo natural e sua implantação no Brasil significava a liberdade do
outro, neste caso do indígena.
50
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legalizar a escravidão, tornando-a mais controlada e justificável, já que o trabalho
escravo é mal necessário para a colônia e, por isto, não há como viver sem o
extremo oposto do senhor que é o escravo (2000: 30).

Responsáveis por um projeto de longa duração voltado para a catequização do
indígena e apoiados a princípio pela Coroa portuguesa, os inacianos exerceram a função de
administradores temporais das aldeias. Tal função contribuiu para a consolidação dos
interesses da metrópole na colônia, promovendo a expansão das fronteiras, política
portuguesa fundamentada no regime de padroado que atendia aos anseios do Rei e do Papa
dentro de uma simbiose do espiritual e do temporal. De acordo com Santos:
Podemos afirmar que o trabalho missionário já nasceu comprometido com a ordem
política e social da colônia em formação, sem contradizer os interesses políticos ou
mercantis mais amplos. Ao criar uma zona privilegiada de contato entre a cultura
européia e as diferentes culturas indígenas, os jesuítas possibilitaram o efetivo
avanço da colonização lusitana nas terras americanas (2007: 109).

As aldeias51 organizadas pelos jesuítas desempenharam um importante papel na
colonização do Brasil, que não poderia acontecer apenas pela exploração econômica ou
mesmo pela destruição dos indígenas: “no Brasil tratou-se desde o início de aproveitar o
índio, não apenas para obtenção dele, pelo tráfico mercantil, de produtos nativos, ou
simplesmente como aliados, mas sim como elemento participante da colonização" (PRADO
Jr. apud SANTOS, 2007: 111).
Para Monteiro:
Apesar de sua relativa autonomia, pois respondiam antes ao general da ordem em
Roma do que ao rei de Portugal, e apesar de enorme poder econômico que
acumulariam subsequentemente, nestes primeiros anos os jesuítas serviram aos
interesses da Coroa como instrumentos da política de desenvolvimento da Colônia.
Oferecendo um contraponto à dizimação deliberada praticada pela maioria dos
colonos, os jesuítas buscaram controlar e preservar os índios através de um
processo de transformação que visava regimentar o índio enquanto trabalhador
produtivo (1994: 36).

A sujeição do indígena ao domínio lusitano era para o padre Manoel da Nóbrega
condição fundamental na conversão dos gentios ao cristianismo. Ainda segundo Nóbrega na
51

Os aldeamentos visavam, sobretudo, a sedentarização das populações indígenas, propiciando um maior
controle sobre suas práticas culturais e possibilitando o rompimento com tudo aquilo que fosse visto pelos
missionários como oposto ao cristianismo: "Para que houvesse uma transformação de costumes a
destribalização se fazia necessária, e, mais do que a destribalização o rompimento com as antigas tradições"
(BOM MEIHY apud SANTOS, 2007: 111).
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estratégia missionária que ficou conhecida como plano de colonização52, o medo dos
castigos impostos pela administração civil auxiliava a persuasão e a catequese do indígena.
Para Nóbrega, os serviços dos índios deveriam ser repartidos pela Coroa com os
colonos que tivessem ajudado a conquistar e a povoar a colônia. Era uma forma de evitar a
escravidão ilícita dos brasis, sendo que a utilização da mão-de-obra indígena enriquecia os
colonos e o monarca.
Dessa forma, o recolhimento de grupos indígenas nas aldeias administradas pelos
jesuítas atendia os interesses dos religiosos que poderiam assim promover a evangelização e
conversão do gentio, os quais, sob a sua tutela, não retornariam as práticas pagãs.
Aos colonos, os aldeamentos atenderiam quando da necessidade por mão-de-obra
mediante o pagamento de um salário justo. Entretanto, os colonos buscaram outras formas de
suprir a necessidade de mão-de-obra, como o apresamento de índios do sertão, prática
regulamentada quando tornou-se legal a escravização de indígenas tomados pela guerra justa
(MACHADO, 2006: 27).
Entretanto, as investidas dos colonos voltaram-se para os aldeamentos administrados
pelos inacianos que concentravam mão-de-obra indígena, o que gerou diversos conflitos
entre os colonos e os jesuítas, resultando na expulsão dos jesuítas da Capitania de São
Vicente em 1640. Treze anos depois da expulsão, em 1653, os jesuítas puderam retornar às
vilas e aldeias da Capitania de São Paulo, com a restituição de suas propriedades.
As divergências entre colonos e ordens religiosas não estiveram limitadas ao século
XVI e nem mesmo à região sudeste. Em 1751, o descontentamento dos colonos da região
norte da América portuguesa levou a uma nova política que buscava limitar o domínio dos
religiosos sobre os indígenas e sobre a terra, cujas propriedades caracterizavam a Companhia
de Jesus como uma empresa em constante crescimento.
Segundo Santos,

52

Também conhecido como Plano Civilizador.
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Em 1755 foram promulgadas duas Leis concedendo plena liberdade aos índios e
tirando das mãos dos missionários a autoridade civil e religiosa sobre os
aldeamentos, a qual lhes havia sido outorgada, depois de idas e vindas, pelo
Regimento das Missões de 1686. As aldeias indígenas seriam transformadas em
vilas ou povoados, não mais sendo administradas pelas ordens religiosas. A estas,
restaria o trabalho de enfrentar os sertões bravios em busca de povos nativos na
tentativa de conduzi-los pacificamente para junto das povoações coloniais a fim de
serem convertidos e doutrinados. A publicação destas Leis se deu em 1757, ano em
que foi também redigido o Diretório das Povoações dos Índios do Pará e
Maranhão, propugnando uma série de medidas destinadas a melhor preparar os
índios para assumirem o governo civil de suas aldeias. Os objetivos básicos do
Diretório eram criar um campesinato indígena integrado economicamente à
sociedade colonial e tornar os índios veículos da colonização portuguesa
(SANTOS, 2007: 114-115).

Tais medidas estendidas para o conjunto da América portuguesa através de um
"Alvará com força de Ley" datado de 8 de maio de 1758 foram efetivadas na Bahia por meio
de um conjunto de decretos e ordens régias mandadas executar por um Tribunal Especial do
Conselho Ultramarino e nas aldeias da capitania do Espírito Santo. Nesse momento, embora
a legislação pombalina fizesse referência às demais ordens religiosas, considerando o fato de
que não especificava apenas a ordem jesuítica, apenas as aldeias administradas pelos jesuítas
foram elevadas à vila.
Contudo, não ficaram os inacianos excluídos da nova política colonial do século
XVIII, cabendo a eles, segundo a lei de 6 de junho de 1755 a atuação junto aos índios que
vivessem dispersos, nos sertões, os quais deveriam ser aldeados e instruídos de acordo com a
doutrina cristã, de modo que estes pudessem ser levados às recém fundadas vilas.
Porém, segundo Santos:
Mesmo junto a estas populações pagãs e remotas caberia ao Governador e Capitão
Geral "hum exacto cuidado na instrucção civil dos referidos Índios, que forem
aldeados nos Sertoens, fazendolhes conservar as liberdades das suas pessoas, bens,
e commercio” (2007: 123).
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Figura 13: Alegoria à expulsão dos Jesuítas (de Joaquim Carneiro da Silva 1771).
Fonte: http://bp2.blogger.com/_AROFlteaO6U

4.1 A expulsão dos jesuítas

Na segunda metade do século XVIII, os jesuítas que até então tinham desempenhado
importante papel político e econômico durante a formação da colônia, aos olhos da
metrópole estavam atuando em causa própria voltada para o enriquecimento da Ordem.
Um dos resultados desse distanciamento entre os jesuítas e o Estado português que
vinha ocorrendo ao longo dos últimos anos em que os inacianos estiveram no Brasil aparece
no panfleto anti-jesuíta, Relação Abreviada da República que os religiosos jesuítas das
Províncias de Portugal e Espanha estabeleceram nos Domínios Ultramarinos das duas
Monarquias e da Guerra, que nelas têm movido e sustentado contra os Exércitos Espanhóis
e Portugueses. Para Santos, tal panfleto resultou na Lei de 1757 que “responsabilizava os
jesuítas pela guerra contra os Guarani das sete missões acusando-os de projetar um
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verdadeiro império que, em pouco tempo, seria superior a todas as forças da Europa unidas”
(SANTOS, 2007: 123).
Porém, a expulsão dos jesuítas53 só foi determinada em 3 de setembro de 1759 diante
do atentado sofrido pelo monarca português quando os jesuítas foram acusados de
participarem e articularem tal atentado. Esse foi considerado motivo suficiente para que
fossem os jesuítas, acusados de má conduta nos aldeamentos, traição e regicídio.
Até então, a Coroa e os jesuítas compartilhavam dos mesmos interesses, a
evangelização e conversão dos indígenas. Dessa forma, os jesuítas atuavam como
instrumento eficaz de organização e preparação dos indígenas que passavam a compor a
sociedade colonial. Contudo, a princípio o interesse maior da inserção do gentio à sociedade
esteve ligado à demanda de mão-de-obra voltada para a prestação de serviços aos moradores
e à Coroa.
Sendo assim, o posicionamento do governo português frente aos aldeamentos não
deve ser visto como resultado da oposição entre a política e a religião, considerando que
ambos estiveram atuando do mesmo lado desde o surgimento da Companhia de Jesus e ao
longo de todo processo de implantação do projeto colonizador português se estendendo do
século XVI até o século XVIII. Para Santos:
O próprio aldeamento, tal como definido no Regimento de 1686 e mesmo no
Diretório de 1757 apresenta-se como expressão da "simbiose entre o espiritual e o
temporal" que caracterizou a colonização desde o século XVI: "Embora a lei
propugnasse a completa separação entre as esferas temporal e espiritual, o que se
pretendia era a atuação conjunta e consensual" (idem: 124).

Santos defende que tanto o poder político quanto o poder econômico acumulados
pelos jesuítas era exercido em nome do Estado e atendiam os interesses da política colonial
de modo geral como resultado da cumplicidade dos poderes espiritual e temporal, elemento
fundamental do plano missionário jesuítico (SANTOS, 2007: 125).

53

Decretada a expulsão dos jesuítas estes foram enviados para o Reino como criminosos, reclusos inicialmente
nas dependências dos Colégios e, depois, partiram para a prisão e o degredo.
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4.2 A elevação da Aldeia de São José a vila de São José do Parahyba
A expulsão da Companhia de Jesus pelo Marquês de Pombal em 1759 alterou
radicalmente a política indigenista nas aldeias administradas pelos jesuítas, exigindo a
princípio algumas determinações do então Conde de Oeiras a respeito da elevação das
fazendas e aldeias jesuíticas à vila, desde que essas apresentassem condições para isso
(FLEXOR, 2001: 1). Nesse momento, tornou-se necessária a elevação de aldeias
administradas anteriormente pelos jesuítas à condição de vilas, como aconteceu com a
Aldeia de São José.
A elevação da Aldeia de São José a Vila de São José do Parahyba em 27 de julho de
1767 é tida por alguns historiadores como um fato quase excepcional em virtude de ter
ocorrido sem que a vila tivesse passado pela condição de freguesia54, prática comum às
povoações nesse período
Contudo, o que parece excepcional na transição da Aldeia de São José a Vila sem ter
passado antes pela condição de freguesia, atende às disposições de D. José I e as instruções
do Conde de Oeiras presentes na carta de 26 de janeiro de 1765, enviada ao Conde de
Cunha.
A elevação de fazendas e aldeias pertencentes à Companhia de Jesus era tida como
um meio de resistência aos jesuítas “cuja maior força e riqueza, na América, tinha sido o
domínio completo da civilização dos mesmos índios” (FLEXOR, 2001: 2).
Na carta de 1765 aparecem as finalidades da política urbanizadora lusa a serem
implantadas no Brasil. Dentre tais finalidades estavam a criação de vilas em todas as aldeias
e fazendas pertencentes à Companhia de Jesus, a liberdade dos índios e o desenvolvimento
do comércio como uma forma de resistir aos jesuítas. Para Flexor:

54

Na Publicação da Repartição de Estatística e Archivo do Estado de São Paulo de 1908 São José dos Campos
aparece como “antiga freguezia de S. José do Parahyba”. Consta em alguns estudos sobre a cidade que embora
São José do Parahyba tenha sido elevada à condição de vila em 27 de julho de 1767, em 1768 por meio de uma
Ordem publicada no dia 3 de novembro São José deveria ser considerada freguesia. Contudo, só recebeu tal
foro em 27 de julho de 1769.
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Por isso, D. José I ordenava que se estabelecessem “povoações civis” de índios
livres. Instalados em núcleos urbanos, os índios deixariam de se mostrar como
inimigos dos portugueses e dos espanhóis e não “assaltariam” os caminhos, as
cidades, vilas e aldeias das duas nações. Na realidade os portugueses estavam
perdendo território para os espanhóis, em especial nas regiões que, até a sua
expulsão, estavam sob o domínio dos jesuítas (FLEXOR, 2001: 2).

Nesse sentido, a expulsão da Companhia de Jesus apresenta liame com a necessidade
de elevação das aldeias a vilas como um meio de garantir o poder e administração desses
lugares, antes sob a responsabilidade dos padres jesuítas, assim como garantir o domínio do
território ameaçado pela disputa com os espanhóis.
Em São José dos Campos, o mesmo parece ter acontecido, considerando o fato de
que na época tratava-se a cidade de uma aldeia administrada pelos jesuítas, como reitera o
documento de 1765, no qual São José aparece na “lista das aldeias que forão administradas
pelos padres jesuítas” (Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo).
Sendo assim, a elevação da aldeia a vila mesmo distanciada cronologicamente por
um período de aproximadamente oito anos, apresenta ligação com a expulsão dos padres
jesuítas da Aldeia de São José, episódio da história da cidade que aparece na Primeira
publicação após 160 anos do manuscrito inédito de José Caeiro sobre os Jesuítas do Brasil
e da Índia - na perseguição do Marquês de Pombal (século XVIII), na qual Caeiro descreve
como se deu a prisão dos jesuítas:
Egual rumor correu por esse tempo com respeito a dois padres, Bento Nogueira e
José Mota, que cuidavam da aldeia de S. José, Foram lá mandados o bandeirante
José Filipe e um sargento com gente armada, com ordem que, se fosse preciso, à
bala lhes impedissem a fuga, Fôram os padres presos de noite, sem sequer
sonharem na fugida; e aos selvícolas se intimou que sob pena de morte nem sequer
falassem com os jesuítas.
É o bandeirante homem perverso e de maus fígados; e logo que no dia seguinte
encarou com o padre Nogueira, apontou-lhe ao peito duas pistolas; e mandou tocar
os sinos como para festa, para reunir os indígenas na igreja. Ai, depois de ter o
povo cantado a Ladainha da Mãe de Deus, falou-lhe em termos realmente dignos
de seu engenho inculto e boçal; consistiu a fala toda em enxortar os índios a
renderem graças aos céus, por cujo auxilio se viam emfim libertados da servidão
dos jesuítas. Mas eles, interrompendo, por vezes com gritos, a sua arenga, lhe
refutaram as calunias contra os padres e contra eles proferidas.
Fez ele alem disso um interrogatório acerca das vidas e costumes dos da
Companhia; e ousou até perguntar onde teriam ido parar as ricas baixelas de que
ele estultamente supunha se serviam os jesuítas.
Quando eles depois foram expulsos da aldeia, nem lhes permitiram ir à igreja orar
por alguns instantes. Coisas parecidas se passaram durante a viagem, pois nem os
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deixaram celebrar nos dias de guarda nem assistira à missa, não obstante as muitas
instancias, que para isso eles fizeram.
Levados para o colégio, mandou Salazar encerrar, cada um em seu quarto, com
ordem de que os não deixassem sair, mas que fechados os deixassem amargamente
de tamanha crueldade, os deixou livres, afirmando despudoradamente, que aquilo
se fizera sem ordem sua (CAEIRO, 1936: 259-261).

Ponderando sobre a necessidade do governo português de estabelecer vilas nas
aldeias e fazendas antes pertencentes à Companhia de Jesus não é de se estranhar o fato de
que a Aldeia de São José tenha em 1767 se tornado vila sem ter passado antes pela condição
de freguesia, fato contestado por alguns historiadores, considerando as determinações
presentes na Carta do Conde de Oeiras visando apenas o estabelecimento de vilas nos
lugares que apresentassem condições para tal:
Para cada uma das regiões do Brasil foram enviadas instruções para a criação das
vilas e reorganização da administração, bem como homens de pulso forte para
garantir o projeto, quer para o cargo de Governador e Capitão General, como o
Morgado de Mateus em São Paulo (...) essas instruções, a depender da região,
repetia alguns capítulos do Diretório do Grão-Pará e Maranhão e, em outras,
tinham determinações específicas a serem observadas (FLEXOR, 2001: 4).

Todavia, desconsiderar certa peculiaridade na elevação da Aldeia de São José seria
recorrer em erro, mas não em razão da elevação da aldeia a vila sem ter sido antes freguesia,
o que consistia na divisão da administração eclesiástica, embora o próprio Rendon em seu
discurso conteste isso, mas sim o fato de que a Aldeia de São José tenha sido elevada a essa
condição enquanto as Aldeias de São Miguel e de Pinheiros, visitadas pelo governador
Morgado de Mateus, responsável por avaliar e elevar aldeias a vilas, terem permanecido
como aldeias, enquanto São José, quando comparada a essas duas era a que menos
apresentava condições para tal. Relatos de Rendon apontam duas incoerências na decisão do
governador Morgado de Mateus ao elevar a aldeia a vila:
Notam-se n’este procedimento d’aquelle Governador duas incoherencias; a 1.ª é
erigir em Villa a aldêa de S. José, podendo contentar-se em fazel-a freguezia, pois
ainda não tinha, nem até hoje tem capacidade para ser Villa, não obstante ter-se
augmentado a sua povoação com brancos e mestiços; 2.ª, que tendo aquella
povoação nome de Villa, com pelourinho e Camara, em que serviam
promiscuamente brancos e Índios, ainda conservasse o nome de Aldêa, e tivesse
Director quando eu a visitei. É da maior evidencia que, se alli haviam Índios com
capacidade de reger os mesmos brancos, e administrar-lhes justiça, não estavam no
estado em que contempla o directorio, e que se lhes fazia injuria em conserval-os
debaixo de direcção (RENDON, 1842: 298).

O relato de Rendon vem corroborar com a visão dos historiadores em relação à Vila
de São José do Parahyba não apresentar as condições necessárias para receber tal “título”,
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podendo simplesmente seguir as determinações do alvará de oito de maio de 1758 no qual a
Metrópole ordenava:

[...] a elevação de antigas aldeias e fazendas, as maiores a vilas e as menores a
aldeias, lugares ou povoações, entregando sua administração aos índios com o
intuito de, na prática, civilizá-los, educá-los, obrigá-los a falar a língua portuguesa.
A intenção era fixá-los e integrá-los na sociedade dos brancos num núcleo urbano,
para povoá-lo e, com isso, defender o território (FLEXOR, 2001: 2).

Entretanto, a Aldeia de São José foi elevada a Vila de São José do Parahyba dois
anos após a carta de 1765 do Conde de Oeiras, seguindo as ordens estabelecidas por D. José
I como comprova o próprio termo de elevação da vila:
[...] Porquanto Sua Mag.
Servido ordernar-me nas Instrucções de vinte e Seis de Janeiro de mil Setecentos e
Sessenta e cinco, e em Outras Ordens que ao depois fui Recebendo, que era m. to
conveniente ao Seu Real Serviço que nesta Capitania Se Erigissem villas nas
Aldeas dos Indios, e que todos os vadios Dispersos, ou que vivem citios volantes se
congregassem em Povoaçoens [sic] civis, em que se lhes pudesse administrar os
Sacramentos, e onde estivessem promptos para todas as Occasiões do Seu Real
Serviço: ordeno ao D.or Ouv. or e corregedor desta Comarca faça erigir em Villa a
Aldea de S. Jozé, cita no termo da Villa de Jacarahy, consignando-lhe termo com
as circumvezinhas pelas Comfrontaçoes das terras que pertencem a dita Aldea [...]
(AUTO DA EREÇÃO E ESTABELECIMENTO DA NOVA VILA DE SÃO
JOSÉ DA PARAÍBA DE 27 DE JULHO DE 1767).

Elevada a Vila de São José do Parahyba, seguindo assim as determinações de D. José
I por intermédio de Morgado de Mateus, a vila continuou contando com um diretor de
índios, o qual, para Rendon, poderia ser dispensado, pois, os próprios índios teriam melhores
condições de assumirem o cargo e a administração da vila:
Se D. Luiz Antonio de Souza tirasse o Director dos Índios da sua nova Villa, se os
sujeitasse unicamente ás justiças ordinárias e mesmo fizesse alistar os mais hábeis
nos corpos milicianos, de certo já haveria pouca lembrança que foi aldêa de Índios,
como á dos Guarulhos (RENDON, 1842: 298).

A elevação da Aldeia de São José a vila exemplifica a necessidade da Coroa
Portuguesa de erigir fazendas e aldeias jesuíticas a vilas após a expulsão da Companhia de
Jesus como um meio de garantir a administração e o domínio do território em disputa com a
Espanha55 considerando o processo colonizador do Brasil, deixado em grande parte à cargo

55

A elevação da Aldeia de São José à Vila de São José do Parahyba aparece como uma questão geopolítica.
Para entender melhor a elevação da aldeia ver: OLIVEIRA, Vanessa Cristina Morais. A Elevação da Aldeia de
São José da Paraíba (1767-1770).Univap, 2007.
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dos jesuítas cuja presença garantia o domínio do território enquanto os portugueses estavam
voltados para o comércio do Oriente (FLEXOR, 2001: 2).

Figura 14: Villa de S. Jozé (Arnaud Jullien Pallière).
Fonte: www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/

.
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CO"SIDERAÇÕES FI"AIS

Quando se pensa na origem da cidade de São José dos Campos duas versões atribuem
aos jesuítas a fundação do aldeamento que deu origem ao município. De fato, é inegável a
importância da Companhia de Jesus na história de São José dos Campos.
Como instrumento de expansão da fé cristã, a Ordem fundada por Inácio de Loyola
esteve voltada para a expansão da fé em todo o mundo. No Brasil, os jesuítas dedicaram-se a
catequese e a educação. Contudo, a atuação dos jesuítas com intuito de promover a
propagação da fé católica priorizando a evangelização do indígena dependia de meios e
recursos que suprissem as necessidades e manutenção da Ordem.
Em razão da necessidade de um meio mais eficaz de evangelização e de recursos que
sustentassem essa empreitada de expansão da fé pelos jesuítas, as aldeias e fazendas da
Companhia de Jesus desempenharam um importante papel para o sucesso alcançado pela
Ordem no Brasil.
No caso de São José dos Campos, tanto o aldeamento quanto a fazenda dos jesuítas
fizeram parte da história da cidade. Porém, quando se pensa na origem da cidade de São José
dos Campos duas versões vem à tona: a Aldeia de São José fundada no século XVI pelo
padre jesuíta José de Anchieta e a segunda versão que remete sua origem a uma fazenda de
gado.
Embora diversos estudos, textos, sites e até mesmo símbolos oficiais como o brasão
oficial do município apresentem José de Anchieta como o fundador da cidade, um conjunto
de informações obtidas a partir de registros dos jesuítas, cartas, catálogos e biografias do
acervo documental da historiografia jesuítica não confirmam essa versão.
Sem desmerecer o estudo desenvolvido por Azevedo Marques, publicado em 1879,
que apresenta José de Anchieta como o fundador da Aldeia de São José no século XVI,
nenhum documento foi encontrado, mesmo trabalhos voltados para os estudos dos
aldeamentos paulistas, a atuação dos jesuítas na Capitania de São Vicente e até mesmo sobre
a biografia de Anchieta não apresentam nenhum indício de que Anchieta tenha fundado a
Aldeia de São José.
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Entretanto, a versão que atribui a uma fazenda de gado a origem da Aldeia de São
José que aparece na obra de Serafim Leite é reforçada pela biografia do jesuíta Belchior de
Pontes publicada em 1752 e re-editada em 1932. Do mesmo modo, a fazenda dos jesuítas
aparece no Almanak de 1873 e na Revista Trimensal de 1842 como a origem da Aldeia de
São José.
Em razão da importância dada aos documentos quando o assunto é a história da
origem das cidades, no caso de São José dos Campos, por se tratar de uma fazenda e de um
aldeamento administrado pelos jesuítas, a historiografia jesuítica merece uma maior atenção
nas pesquisas voltadas para a história do município, por fundamentar-se em documentos
produzidos pelos jesuítas ao longo dos três séculos que estiveram presentes no Brasil até o
momento da sua expulsão em 1759.
Por fim, com base na historiografia jesuítica, a cidade de São José dos Campos teve
origem em uma fazenda de gado, a qual cedeu lugar a um aldeamento na segunda metade do
século XVII, por iniciativa do jesuíta Manuel de Leão, tido por essa historiografia como o
fundador de São José dos Campos. Contudo, cabe a ressalva de que há muito ainda a ser
pesquisado sobre a origem do município, principalmente na documentação deixada pelos
jesuítas. Documentos que revelam importantes informações, como um dos primeiros nomes
da “cidade” segundo Serafim Leite, Gossa Senhora do Desterro.
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