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Um visitador na periferia da América 
portuguesa : visitas patorais, memórias 

históricas e panegíricos episcopais 1 

/ris Kantor 
Escola de Sociologia e Política 

Doutoranda em História Social- USP 

Resumo: Este artigo aborda três aspectos do manuscrito 
anônimo publicado no Códice Costa lvfatoso em meados do século 
XVIII: análise da tipologia documental, do contexto de sua pro
dução e de sua utilidade para a consolidação do domínio espiritu
al e material das populações e do território; comparação entre o 
manuscrito e o panegirico barroco Aureo Trono Episcopal; o modo 
como o visitador concebeu a situação das comunidades indígenas 
e da sociedade colonial na periferia do Império português. 

Abstract: The article deals with three diíferent aspects taken 
from an anonymous manuscript published in the Códice CostaMatoso 
by the mid-18' 11 century. lt goes throughout the analysis of such 
inventory's book, the context in which it is baseei on anel its utility 
in order to consoliclate a spiritual anel material domain of people 
anel !anel, a comparison between the manuscript anel the baroque 
panegyric Aureo Trono EjJiscojJal, anel also the way how the visitar 
accomplished the incligenous' communities as well as the colonial 
society living in the surrounclings o f the Portuguese Empire. 

Palmilhando o território, inventariando as condições materiais e finan
ceiras das paróquias, convocando os fiéis à confissão pública dos pecados, pu
nindo condutas consideradas heréticas, os visitadores diocesanos na América 
portuguesa tiveram papel estratégico na institucionalização da ordem política 
metropolitana nos diferentes bispados ultramarinos. Se, por efeito do Padroado 
Régio, a Igreja secular esteve também comprometida com os interesses tempo
rais, não é improvável que a documentação gerada por ocasião das visitas anu
ais dos bispos e vigários às suas dioceses tenha sido utilizada tanto para o co
nhecimento das riquezas naturais como para o controle dos habitantes, consti-
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tuindo-se assim num poderoso expediente de implementação de políticas de 
governo emanadas da Coroa1

. 

Sobre o documento Descrição do bispado do Maranhão\ de autoria anônima 
e que integra o coleção de notícias sobre Minas Gerais, reunidas pelo ouvidor 
Caetano da Costa Matoso, sabemos que foi redigido por um vigário da diocese 
maranhense durante o governo de D. Frei Manuel da Cruz, por volta de 1750. 
Conforme procuraremos demonstrar, é possível que o autor tenha acompa
nhado a comitiva de D. Frei Manuel da Cruz em sua jornada pelo sertão aden
tro rumo ao recém-criado bispado de Mariana, na capitania de Minas Gerais, 
entre agosto de 1747 e setembro de 1748. O documento em questão suscita 
especulações não somente quanto à sua autoria e datação, mas também sobre 
as motivações que levaram à sua redação. 

A Descrição do bispado do Maranhão é um documento suigeneris na forma e no 
conteúdo. Lacunar, inconcluso, faz lembrar, ao mesmo tempo, um relatório de 
visita pastoral+ e uma memória histórica típica da primeira metade do século 
XVIII. O relato do visitador segue o ordenamento proposto em diversos ma
nuais de instrução de visitas pastorais, em que se recomendam passo a passo as 
etapas e os procedimentos a serem cumpridos numa visita pastoral·;. Entre os 
procedimentos que deveriam ser adotados pelo visitador incluía-se: o inventá
rio dos bens de raiz, das rendas, doações e beneficios da igreja, a descrição dos 

2. 

:l. 

4. 

.1. 

Caio Cesar Boschi. "As visitas cliocesanas e a Inquisição na colônia", Revista Brasileira de 
História, SP, n.7 , n.l4, 1987. p.l81; Angela Domingues. "A Importância elas Visitações 
para o Conhecimt>nto elas Etnias Ameríndias ela Amazônia e elo Pará eml\!Ieaclos elos Sete
centos", A elas do congresso Jllissionaçiio Portuguesa e Encontro de Culturas, volume II, Braga, 1993, 
p.461; Luciano Figueiredo. Ban·ocas Famílias, São Paulo, Hucitec, 1997. 
FUNDAÇÃO João Pinheiro. Córlice CostaMatoso. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 143, pp. 9177942. 
Segundo Adalgisa Campos, convém distinguir o tipo ele documentação gerada numa visita 
pastoral daquela resultante ele uma devassa eclesiástica ou ca rta pastoral. A devassa eclesiástica 
corresponde a uma espécie de inquérito, e é empreendida quando a comunidade já está sob 
suspeita após sucessivas visitas pastorais . A em/a pas/oml tem um cunho doutrinário e 
admoestaclor, e pode ou não ser emitida durante uma visita pastoral, Adalgisa Arantes Cam
pos. "A Mentalidade Regliosa elos Setecentos: O Curral dei Rei e as Visitas Religiosas", 
Varia História, Belo Horizome, 11.18, setembro/ 1997, p. 11-28 . 
Cito aqui alguns elos manuais consultados: Matheus Soares. Pmctica e Ordem pera os visitar/ores 
dos bispados. na qual Jr decidnn muitas questões. asi em wusas civis. ramo criminais. pertencentes aos 
advogados noforo eclesiástico e secular. com entmrlimmlo de a(~wnas extravagantes rios Sumos Pontifices & 
concordatas deste reino de Portugal, Lisboa , Jorge Rodriguez, I 602. (I" t>el. 1569). [Biblioteca 
Nacional elo Rio dejant>iro, Raros ( 188,4, 14)); Lucas de Andrade. Visita geral que devefiu:.er 
ltum prelado 110 sm bispado: ajJOilladas m cousas por que deve jmguntar. e o que rlevrm os paroclws prejmmr 
Jmm a visita, Lisboa, oficina ele João da Costa, I G73. (Biblioteca National elo Rio de janeiro, 
Seção ele obras raras. 218,4, 17); Sebast ião I\ L da Vide. "Edital e interrogatório da visitação", 
Constituifoe/ls Primi!J•ras do Arabiparlo da Bahia (I 707), Coimbra, Real Colégio elas Artes da C ia 
cleJesus, 1720, pp .I OS/G 
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limites da paróquia e sua área de jurisdição, a verificação dos estatutos das 
igrejas, mosteiros e irmandades, o levantamento em cada freguesia do número 
de igrejas, capelas e ermidas, a inspeção dos objetos de culto, das alfaias, do 
mobiliário, dos livros sagrados e do patrimônio fisico e arquitetônico, a averi
guação da documentação relativa ao corpo sacerdotal, o recenseamento da 
população confessada e, principalmente, o relato das práticas religiosas e cos
tumes locais da população visitada pelo bispo ou seu delegado. 

"estes róis e memórias se prepararão conforme o que em cada paróquia 
houver que nem todas estas cousas nem parte delas há em muitas e a respeito 
disto se deve proceder dando razão elo que lhe toca o pároco como é obrigado e 
lhe encomenda o sagrado Concílio Tridentino" 1' . 

As visitas pastorais, além de instrumentos modeladores da consciência 
religiosa, constituíam importantes instrumentos de organização e estruturação 
da atividade clerical desde o século XVI. Conforme apontou Bethencourt, as 
atas de visitas pastorais indicam certas preocupações "burocráticas modernas", 
revelando até mesmo um certo modo de apreensão pré-etnográfico ou pré
sociológico7. O costume de rotação dos visitadores, que nunca passavam mais 
duas vezes seguidas numa mesma localidade, o kvantamento pormenorizado 
dos cargos eclesiásticos e das profissões em cada paróquia, a auditoria sobre o 
desempenho e comportamento dos sacerdotes e o levantamento sobre a situa
ção financeira das igrejas são indícios claros de especialização das funções 
administrativas dos sacerdotes. Especialização não só decorrenre da ampliação 
progressiva dajurisdição episcopal após o Concílio TridentinoH, mas também 
do empenho da coroa em limitar a autonomia das ordens regulares, tendência 
mais acentuada no Reino do que nos territórios ultramarinos, em virtude do 
papel estratégico que coube às ordens religiosas no processo de colonização. 

Se na Metrópole as visitas visavam principalmente o controle da vida 
comunitária e a observância da ortodoxia religiosa, nas colônias elas se torna
ram instrumentos de informação e domínio territorial. As visitas pastorais nos 
territórios ultramarinos exerceram um papel ancilar em relação à justiça civil 
em particular e à administração em geral''. Circunstância que, não raro, gera
va conflitos de jurisdição, como freqüentemente ocorria por ocasião da verifi
cação de contas dos legados pios, fonte de tensão permanente entre as jurisdi
ções eclesiástica e secular, uma vez que ambas tinham o direito de verificação 
das contas das capelas e irmandades'". 

() . 

'I. 

Lucas de Andrade. Op. cit. , p.3G 
Francisco Bethencourt. "As Visitas Pastorais: um t•studo de caso (Entradas, 15 72-1593)", 
Reuistn de História Econômim r Social, Lisboa, 1987, pp.95/99. 
José Pedro Paiva. Uma Instrução aos Visitadores do Bispado de Coimbra e os Textos 
Regulamentadores das Visitas Pastorais em Portugal", Rruistn rir lli.llória das Jdhns, Coimbra, 
vol.l5 , l993,p.64 9. 
Jost- Pedro Paiva , Op. n/. p.G5l: 

I li. l\Iarcos Magalhães Aguiar. l'ila Rim do.\ ronfiadt•.\. A sociabilicladt· confrariall:'nU·e nl:'gros e 
mulatos no século>...rvi.Il Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, FFLCH. 1993, pp.l53-l75. 



Embora o documento contemple o recenseamento proposto pelos manu
ais de visitadores, nota-se o tratamento desigual das localidades visitadas e uma 
certa oscilação na coleta de dados. Algumas freguesias são exaustivamente des
critas, enquanto outras são brevemente arroladas. É provável que o documen
to em pauta seja apenas um esboço, uma minuta para posterior finalização e 
acabamento, aspectos que em si descaracterizariam de imediato a hipótese de 
que o documento tivesse uma finalidade eclesiástica 11

• 

Ainda é curioso que na Descrição do bisjJado do Maranhão seja freqüente o 
uso da primeira pessoa, o autor se identifica no texto, emprestando-lhe um 
tom testemunhal e rememorativo: "Estas são as notícias que sucintamente pos
so dar do dito bispado do Maranhão e dos sertões por onde vaguei". Em face 
da descontinuidade temporal e espacial e da oscilação no modo de tratar os 
dados, infere-se que o documento não seja resultado de uma visita pastoral, 
mas sim uma evocação construída posteriormente: "é a missão dos índios araiós, 
cuja invocação me não lembro". Uma memória reconstruída a partir de frag
mentos da experiência vivida c recuperada pela lembrança, no momento em 
que o autor já estava estabelecido em Minas. Como se sabe, os relatórios de 
visitações deveriam ser redigidos in loco como se fossem uma ata da permanên
cia do sacerdote. 

Uma outra hipótese para a compreensão do gênero documental em ques
tão pode ser atribuída à propostas da Academia Real de História Portuguesa, 
criada e subsidiada por D.João V. Desde o início da década de 1720, a Metró
pole estimulou à elaboração de memórias eclesiásticas e civis concernentes à 
órbita do Império Português. A Academia Real incumbiu-se de coordenar e 
centralizar o levantamento e transcrição da documentação primária deposita
da nos arquivos eclesiásticos e seculares em todos os recantos do lmpério 12

• 

Disposições régias e auxílios financeiros permitiram que os acadêmicos reunis
sem uma massa documental proveniente das províncias e conquistas desde 
1721 1:l. Dioceses, ordens religiosas, colégios, livrarias particulares, senados da 
câmara, provedorias e todos os· demais órgãos da administ_ração régia recebe
ram da Academia formulários em que se solicitava a remessa de listagens de 

li. Lembrando aqui as possibilicladt"s dr um estudo diplomático ela documentação , segundo os 
critérios apontados pt'la prof~1. Heloisa Bellotto em artigo publicado neste mesmo volume. 
Vt"ja-se também o estudo crítico de Ronald Polito de Oliveira sobre As 11isitas paslomis de D. 
Fm José da Santísúma Tmzdade, publicado na Coleção f\Iineiriana , Belo Horizonte, Funda
ção .João Pinheiro, 19<Jll. 

12
· Joaquim V eríssimo Sen·ão. A f-lillorioJ!rrifia Potwgursa, Lisboa , Editorial V t'rbo, III volume, 

1974; Isabel FetTt·ira f\lota. "O.t l!istorirulorr.t r o Campo Historio,~t r!fico na Primrim J\Jetade do 
Sim/o X f 111", Rn·t1ta dr llis tória d(/j lrliiw, Coimbra, , ·oi. 18. l99li. pp.l G7-l8G. 
!vlanod Tclles da Syl\'a. Hi.,tória da rlmdrmia Rral da História Portuguesa , Lisboa, Oficina de 
Joseplt Antonio da Syka , 1727. 
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livros, manuscritos, papéis impressos e memórias antigas depositados nos res
pectivos arquivos 1+. 

Nos órgãos da administração régia e dioceses, os formulários promoviam 
um verdadeiro recenseamento das províncias, espécie de survrys, em que se 
inventariavam todos os aspectos da vida local. Na estruturação desses inquéri
tos pode-se observar uma preocupação em mapear, registrar e compreender a 
evolução das províncias e dos territórios de conquista: descrição do espaço 
geográfico e da paisagem natural , seguida por um levantamento do número de 
habitantes ou fogos, relação das atividades econômicas e comércio, registro 
dos cargos e funções dos corpos eclesiástico, político e militar''. Esse mapeamento 
minucioso indica que o conhecimento produzido pela Academia atendia aos 
interesses da administração régia, evidenciando uma reflexão historiográfica 
marcada pelo pragmatismo político e visão utilitária que se acentuaria ainda 
mais na geração dos historiadores que atuaram no âmbito da Academia Real 
de Ciências a partir de 1779. 

Em face do exposto, cabe a pergunta: quem era o destinatário do docu
mento além do próprio ouvidor Caetano da Costa Matoso (que o leu e comen
tou)? A Igreja secular ou a Academia ? A DescrÍfãO do bispado do J'vfaranhão teria 
sido encomendada por Alexandre de Gusmão às vésperas do Tratado de Madrid 
na conjuntura de fixação e demarcação das fronteiras''? 

Muito embora o relato mantenha semelhanças com os relatórios de 
visitações, não é improvável que se trate de uma memória no estilo daquelas 
promovidas pela Academia Real de História Portuguesa, em que os cleros se
cular e regular eram membros efetivos, uma vez que a estrutura eclesiástica 
constituía uma rede de malhas capaz de cobrir as fronteiras do Império. Tais 
inquéritos serviram, inclusive, para orientar o planejamento de reconstrução 
da cidade de Lisboa após o terremoto de 1755 17 • Finalmente, cabe reiterar que 
com relação ao padrão discursivo, a DescrifãO do bispado do lvfaranhão apresenta
se como uma documentação essencialmente híbrida, guardando semelhanças 
tanto com os relatos de visitas pastorais como com as memórias históricas típi
cas da primeira metade do século XVIII. 

I+. Iris Kantor. "Como escmwr a história s~wmdo a Academia Rral dt• História Porlugllt'.m", comunica
ção apresentada no cong-resso nacional da ANPUH, Florianópolis, 1999. 

l.i. Sobre os inquéritos promm·idos pt>la Academia R1'al ele História Portugut>sa ,·er artigo ele 
Maria José Mexia Chorão. Inquéritos promovidos pela Coroa no século XVIII, Rmista de 
História Econômica e Social, 11. 21, 1987 , pp .93-l 19.; 

1 
<i. Conforme FUNDAÇÃO .João Pinheiro. Op. át .. p. 918. 

17
· !Vlariajos(· 1\.lt>xia Chorão. Op. Cit. pp.93-ll9 



Roteiros do sertão: 
Descrição do bispado do Maranhão & Áureo Trono Episcopal 

O autor do relato comenta que fora vigário geral da matriz do bispado 
do Maranhão 111

, menciona em qiversas passagens o fato de ter visitado a diocese 
em companhia do bispo D. Frei Manuel da Cruz: 

"A igreja matriz elo rio l\!Iearim, que tem pessoa~ de confissão e comu
nhão perto ele mil pessoas, conforme me afirmou o vigário daquela freguesia 
José Pimenta f]Uanclo o Excelentíssimo Senhor bispo a foi visitar, e eu em sua 
companhia; rende 150 mil réis ." 1

'' 

Tudo leva a crer que as informações arroladas tenham sido colhidas em 
diferentes viagens ou mesmo nas últimas visitações que o bispo fez às vésperas 
de sua partida. Viagens que, conforme confessou D. Frei Manuel da Cruz em 
correspondência particular, tiveram por finalidade angariar recursos para rea
lizar a sua jornada até a prelazia de Mariana111 : 

" ... e porque em semelhantes cartas se não pode dizer tudo, digo particu
larmente a V. Paternidade que eu, além elas razões que aponto na sobredita 
carta, não tinha dinheiro para fazer logo esta jornada, nem quem mo empres
tasse nesta cidade, porque tudo é pobreza, e assim me é necessário recorrer ao 
sertão, onde tem a l\!Iitra algumas cabeças ele gado, para que se me troquem por 
cavalos e alguns escravos."11 

Também chama a atenção o fato de que muitas localidades inventariadas 
façam parte do percurso por terra e por água realizado pela comitiva do bispo 
em sua viagem de transferência do Maranhão para Mariana. Trajeto de quase 
quatro mil quilômetros que o bispo e sua comitiva levaram quatorze meses 
para concluir, não sem algumas paradas e interrupções ao longo do caminho. 
A narração desta travessia pelo interior do continente foi publicada no panegírico 
Áureo Trono Episcopal, editado em Lisboa sob os auspícios do sacerdote mineiro 
Francisco Ribeiro da Silva em 1749n. 

IH. Comelltando a existência ele minas ele prata na região, o autor afirma que chegou a ter uma 
pepita ele prata "t> eu tive uma quando fui vigário da cidade do Maranhão", p. 933 
(grifo meu), a confirmação ele que na altura ela redação desta memória ele estava em Minas 
fica explicitado nesta passagem quando t>le compara as igrejas maranhenses com as minei
ras " tanto assim que nestas l'vlinas não vi templo semelhante", p. 922. 

l!l. FUNDAÇÃO João Pinheiro.Op. cit., p. 92!. 
111. Iris Kantor. Pacto frstivo rm Jl1illas colonial: a entrada triunfal elo primeiro bispo na Sé ele 

Mariana. Dissertação clt> mt>strado. São Paulo: DH/FFLCH-USP, 1996, capítulo l. 
1 1

· Cf. Raimundo Trindade. Op. cit., p.<J8 
n Aureo 77aouo Episcopal. Co/locado uas i\ finas do Ouro. ou Notícia brme da C:rmçlío do Novo Bispado 

JI!Jmiaumse. da suafi'lidssima j1oss". e jJollljJosa mirada do seu lllnitúÚIIW.jJrimeiro BisjJo. e dajomrula 
que fi< do ,\Jmallhlí.o ... , Lisboa, Oflicina ele l\liguell\lanescal ela Costa, l 749. Affonso Ávila 
coorclt>nou a C'cliçào fac símile em Resíduos sriscmtistas em Aliuas: textos do séwlo do ouro e jJrO)eções 
do 11111/ldo barroco, v. II , Belo Horizonte, Centro de Estudos l\lineiros. 
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Diversos indícios permitem aproximar a Descrição do bispado do Maranhão 
ao relato, também anônimo, da travessia pelo sertão publicado no Áureo Trono 
Episcopal. Comparando a seqüência de freguesias inventariadas pelo autor, vis
lumbram-se alguns trechos do roteiro trilhado por D. Frei Manuel da Cruz e 
sua comitiva. Note-se que a Descrição do bispado do Maranhão não trata apenas do 
território circunscrito à jurisdição do bispado maranhense, abarcando tam
bém os territórios que pertenciam às jurisdições dos bispados de Pernambuco 
e da Bahia. Extrapolação que reforça a hipótese de o visitador ter integrado a 
comitiva que acompanhou o bispo em sua viagem rumo a Mariana, dada a 
semelhança dos trajetos indicados nos dois relatos: 

"São do Maranhão a estas Minas Gerais setecentas léguas, pouco mais ou 
menos, a saber: trezentas à Serra ela Boa Vista, por onde confina o bispado elo 
Maranhão com o de Pernambuco, e quatrocentas a esta Cidade Mariana"2

:
1 

A vila de Aldeias Altas, por exemplo, onde funcionava o seminário jesuítico, 
é densamente descrita nos dois relatos que estamos comparando. A rota esco
lhida pelo bispo era naquele momentó a única via de escoamento dos couros e 
carnes secas para o interior e o litoral maranhense. Lugar estratégico, porta de 
saída para Piauí, Bahia e Goiás, foi lá que o bispo aguardou por quinze dias a 
cavalaria que o levaria até o sertão do Piaufry, onde permaneceu sete meses 
hospedado no sítio do capitão-mor Antônio Gonçalves Jorge, enquanto espe
rava passar a estação das chuvas entre os meses de outubro e abril. O referido 
capitão-mor é citado tanto na Descrição como no Áureo Trono. É curioso o co
mentário que o visitador faz a seu respeito quando procura descrever a nature
za simultaneamente ameaçadora e maravilhosa do sertão: 

"E no rio Parnaíba me certificou o capitão-mor Antonio Gonçalves Jorge 
vira cavalos-marinhos no dito rio e as mesmas mães-d 'água na sua fazenda da 
Cachoeira e na de Santo Antônio. " 21 

. 

O sítio do capitão-mor estava situado numa região denominada generi
camente de "Pastos Bons", conforme designação presente na cartografia 
setecentista. Região que se desenvolveu por impulso da economia açucareira, 
desde meados do século XVII, quando foi ocupada pelos currais de gado, mas 
que logrou efetiva prosperidade a partir da demanda de abastecimento de 
carnes e couros proveniente da região aurífera no século seguinte1'i . 

Nesse sentido, destaque-se a acuidade com que o visitador observa e des
creve a organização social e econômica no interior das fazendas de gado na 
região de Pastos Bons. Além das paróquias, seu relato traz um inventário das 

~:l. FUNDAÇÃO João Pinheiro. OjJ. cit., p. 942. 
H. Idem, p. 935. 
~.'>. Capitulas da histó1ia colonial, Rio de Janeiro, Sociedade Capistrano de Abreu, 1934, cap. 9; 

Caminhos do gado (conquista 11 ocupação do sul do i\1/amnhão), Maranhão, Sioge, 1992. 



numerosas fazendas de gado cavalar e vacum, comparando a quantidade e as 
modalidades de escravatura em cada uma delas e identificando os seus propri
etários. Inquirindo os ouvidores, capitães-mores, sertanistas e párocos locais, o 
visitador identifica o que Capistrano de Abreu batizou como a civilização do 
couro. Comparando as diferenças entre as fazendas de gado ao longo do Parnaíba 
e do São Francisco, ele esquadrinha a rede de trocas e capta a dinâmica do 
comércio inter-regional em meados do século XVIII: 

"A este rio vão várias embarcações ele Pernambuco e ela Bahia a comprar 
gados e fazer carnes para negócio. É povoado ele uma e outra parte de fazendas 
duzentas léguas, e são tão admiráveis os gados dela que são os melhores que têm 
todo o sertão." ~~> 

Também sob outros ângulos as aproximações com o panegírico episco
pal parecem ser plausíveis. A justificação da escravização do indigena por meio 
da guerra justa contra as aldeias indígenas consideradas indômitas é amplamen
te reforçada no relato do visitador. O mesmo enquadramento ideológico pode 
ser observado no panegírico episcopal, onde se reitera a necessidade da guerra 
contra o índio. O pavor aos ataques dos índios gueguês e acroás, localizados às 
margens do rio Gurgéia, chegou a obrigar o bispo e sua comitiva à convocação 
de "muitas tropas de gentes para passarem unidos" pelas "estradas daquele 
sertão perigoso"27

• 

O visitador informa que eis dados apresentados foram colhidos junto aos 
párocos, missionários, capitães-mores, sertanistas e ouvidores. Informações que 
podem ter sido fornecidas por ocasião das visitações ou durante o deslocamen
to da comitiva episcopal, quando religiosos, colonos e autoridades régias iam 
ao encontro da comitiva episcopal para prestar as devidas homenagens de re
cepção ao prelado, acompanhando parte do trajeto. A menção à passagem 
pelo alto da serra da Boa Vista, na divisa dos bispados de Pernambuco e do 
Maranhão, de onde o bispo teria abençoado sua antiga diocese, é apresentada 
nos dois relatos em perspectivas diversas, porém complementares. Postos lado 
a lado, eles configuram como uti possidetis religioso, conquista simultaneamente 
espiritual e material do território americano. 

"Subiu S. Excelência à eminência daquela serra; e descobrindo elo alto 
dela muitas terras elo Maranhão, lhe lançou a santa bênção, deixando-o para 
sempre tão saudoso, que serão eternas naquele continente as suas memórias."~K 

"Do alto da serra ela Boa Vista (onde não falta ouro e com grande conta, 
segundo me disse Manuel ele Oliveira, mineiro insigne que a tinha socavado em 
várias partes , e que em tocl~s mostrava ser riquíssima aquela serra ... )"~!I 

~~; FUNDAÇÃO João Pinheiro Op. út., p. 930. 
n Aureo Tímw Episcopal ... Oj1. cit, 3G~l 
~H. Aureo Trono Episcopal. Ojuil. p. 3 71. 
~~L FUNDAÇÃO João Pinhe-iro. OjJ. til., pp. 93~1-940. 
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Quanto à definição da autoria, ·os indícios levantados permitem inferir 
que o autor do documento tenha acompanhado a comitiva do bispo em seu 
translado para a nova Sé. No plano das especulações, levantamos a possibilida
de de o padre Manuel Ribeiro Soares ter sido o autor desta memória. O sacer
dote fazia parte do cabido maranhense, era mestre em artes e foi um dos ora
dores das festividades de instalação do bispado marianense:111

• O mesmo foi 
nomeado pelo bispo para ser o procurador do legado de um conto de réis 
deixado em testamento para a diocese do Maranhão após a sua morté11

. 

Precisar a exata datação do referido documento também é tarefa arrisca
da, uma vez que, conforme já foi observado, os relatos se referem a diversas 
viagens, realizadas em diferentes épocas e a lugares variados. São fragmentos 
de memória, de natureza retrospectiva e necessariamente lacunar, recompos
tos segundo critérios que ora lembram um relatório de visita pastoral, ora se 
aproximam da abordagem proposta pela Academia R eal de História Portu
guesa. As evidentes descontinuidades cronológicas, a descontigüidade espacial 
e a fluidez temática sugerem que se trata de um relato inacabado, talvez um 
esboço ainda a ser finalizado e preen~hido por novas informações que a expe
riência das peregrinações pudesse trazer à memória. 

O visitador como antropólogo: o descentramento do olhar 

O visitador revela um olhar peculiar sobre a obra colonizadora que pode 
ser compreendido como uma modalidade de pensamento antropológico. O 
estranhamento e a familiaridade se combinam de forma imprevista no trata
mento dado à paisagem natural e à diversidade das formas de organização 
social. Construindo contrastes e aproximações, o visitador vai deslindando o 
significado e os limites da experiência colonizadora na América portuguesa 
seten trio na!. 

Particular atenção é dada ao fenômeno da migração e adaptação das 
instituições portuguesas, o visitador compara os diferentes espaços coloniais e o 
Reino. As diferenças não constituem elementos de desqualificação, ao contrá
rio, servem de elogio à ação dos colonos. Comparando as técnicas construtivas, 
os desenhos arquitetônicos e os materiais utilizados com os padrões metropoli
tanos, sua descrição evita a pura detratação da sociedade local, seu olhar pro
curou captar as soluções específicas engendradas pela situação colonial. 

:m Outros dados sobre a biog-rafia de l\Ianuel Ribeiro Soares, consultar as notícias biogTáficas 
publicadas no Códice Costa 1\Jatoso, eclitaclo pela Fundação João Pinheiro na Coleção 
Mineiriana e Trinclacle , Raimundo Arquerliocese dt~ J\1arimw, vol I, BH, Impressa elo Oficial, 
1953, p.343 

:li . César Augusto Marques. Dicionário histórico e geogr(ifiw da província do J\1amnhiio, Rio de janeiro, 
Editora Fon-Fon e Seleta, I ~l70, p. 120 



"É a capela mor ela dita sé admirável, tanto na grandeza como nos para
mentos; o coro dela é à imitação ela Patriarcal de Lisboa, porque os assentos elos 
reverendos capitulares são todos cobertos ele panos vercles." :l~. 

Compara os empreendimentos coloniais com os similares em Portugal: 

"Faz barra o Munim-mirim no rio Muninguaçu e pouco distante abaixo 
desta está uma fabrica ele madeira melhor do que a do Comarção, em Portu
gal." :l:l 

" .. . a outra freguesia é a ele São Romão; qualquer delas é maior elo que o 
reino ele Portugal. "'l l 

Na periferia da periferia da América portuguesa, o visitador confronta as 
igrejas de Minas Gerais com as igrejas maranhenses, comentando a suntuosi
dade das construções naquela parte do Império: 

" ... templo admirável tanto na sua grandeza como no mais e o oficio e digo 
que foi o melhor que vi cá no Brasil a respeito ele pedraria, tanto assim que nestas 
Minas não vi templo semelhante;":l-, 

Embora o imaginário das minas e eldorados, do paraíso terreal e da mons
truosidade da natureza e das gentes estejam presentes em toda a narrativa, há 
um esforço em compreender e avaliar a diversidade dos costumes, tanto entre 
os colonos como entre os indígenas. Os vícios dos colonos na cidade do 
Maranhão são atribuídos à estagnação econômica e comercial. Comentários 
surpreendentes para os padrões misóginos ela sociedade colonial permitem intuir 
uma vocação antropológica: 

"São os habitadores nimiamente preguiçosos e inclinados a beber, a fumo 
e !atração elas vielas alheias e outms vícios[ .. .]. Tudo nasce ele terem poucos 
negócios em que se ocupem, e pelo contrário sucede nas mulheres , que além ele 
serem admiráveis no seu procedimento e formosura trabalham ele dia e ele noite 
para sustentarem as obrigações ele suas casas, tanto em bater e fiar algodão 
cmno em coser e fazer renclas":lf, 

No que toca às populaçÔes autóctones, há um refinamento da visão 
monolítica elo gentilismo indômito e selvagem que torna possíveis novas for
mas de comparação e analogia com os padrões civilizatórios europeus. 

"E . algumas destas [nações] têm coroa, como se fossem frades , como é a 
nação acroá-grancle e mirim e a nação gueguê[ .. .J. Anelam muito com trunfas 
de penas, a modo ele mitras na cabeça, e à roda ela cintura trazem o mesmo":l7 

w FUNDAÇÃO João Pinhriro. Op. cít., p. 920. 
:n. Idem , p. 932. 
:l4. Idem, p. 941. 
:l.'i. Idem, p. 922. 
:Hi. Idem, p. 928. 
:n. Idem, p. 937. 
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"Tiram fogo elos paus desta sorte: esfregam tanto o pau um no outro com 
as mãos até que se acende o fogo, verificando-se aqui o prolóquio ele Aristóteles 
a respeito ele um movimento ser a causa do calor":m 

A percepção da diversidade e o olhar comparativo dedicado às comuni
dades indígenas não aplacam a violência inerente do contato mas, ao contrá
rio, demonstram um domínio mais sofisticado dos instrumentos de conquista 
em meados do século XVIII. Nessa perspectiva, vale a pena registrar uma 
transformação significativa na forma como os colonos passaram a perceber a 
humanidade indígena às vésperas da assinatura do Tratado de Madrid. Nesta 
altura, as missões e aldeias indígenas constituíam uma forma de garantir a 
ocupação efetiva do território, e passaram a adquirir um significado político 
estratégico do ponto de vista da fixação das fronteiras do Império. Operava-se, 
então, uma mutação do discurso ideológico reino!, que a partir do ciclo das 
guerras do Açu ( 1650-1 720), naturalizou o extermínio da população indígena 
"tapuia", uma vez que ela representava um obstáculo para o avanço da ocupa
ção pastoril no alto sertão nordestino:l''. 

Contudo, em meados do século XVIII, a guerra total praticada contra os 
índios do sertão de dentro tornar-se-ia inadequada, e tal ofensiva fora drastica
mente revista com a chegada de D. Francisco Xavier Furtado de Mendonça 
em l 7 51·111 • Desde então, a política pombalina determinou a revogação das 
licenças régias que autorizavam a captura dos índios concedidas àJunta das 
Missões. O capitão general do Estado do Maranhão c Grão Pará promoveu 
uma política de fixação das aldeias, limitando a atuação das ordens regulares 
na região. 

É este o contexto geral que permite ao visitador recorrer às comparações 
entre os padrões civilizatórios europe"us e americanos, um olhar construído a 
partir da periferia, numa região excêntrica da colonização luso-americana, 
mas que produziu um descentramento peculiar das visões relativas ao índio e 
ao colonato, tornando possíveis algumas conexões que apenas a condição de 
estar na periferia permitia avaliar. 

:~H. ldetn , p. 938 . 
:l'l. Pedro Puntoni. r1 gunm rio.\ bárbaro.1: pm,os iurl(~ma.1 t' a co/onú:arrlo tio sntrio norr!Psle do Brasil, 

1650-1720, tt'SI:' de doutoramento, Uniwrsidadt' de São Paulo, FFLCH, Depto. História, 
1998. pp. 31-32 

·fll. Jorge- Couto. "O Poder Temporal nas Aldt>ias dt> Índios do Estado do Grão-Pará e Maranhão 
Pombalino (I 751-1 759), in l\ l.B. Nizza da Si h-a. Cu l/um Portugw'.>a na Trrm r/e Santa Cmz, 
Editorial Estampa. 1995. 
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