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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é discutir as relações entre o poder espiritual e o poder 

temporal no contexto do Brasil-Colônia, em finais do século XVII e início do século 

XVIII. Para tanto, tomamos como referência o livro “Cultura e opulência do Brasil”, 

escrito pelo padre jesuíta André João Antonil. A obra, que foi acabada em 1711, foi 

escrita em um momento de crise da economia açucareira do Nordeste  e de 

desenvolvimento da  mineração como alternativa material mais atraente na região que 

hoje é o Centro-Oeste. Como o advento desta atividade é visto por Antonil como o 

principal causador daquela crise, o autor defende um maior investimento na lavoura 

açucareira. Para o padre, a organização econômica do Brasil gravitava em torno do 

açúcar e essa era a maior riqueza da colônia. Em um contexto em que a escravidão é a 

principal relação de trabalho, Antonil  vê o empreendimento açucareiro a partir de dois 

enfoques distintos e complementares.  Por um lado, a atividade nos engenhos é vista 

como a  a principal atividade econômica da colônia. Por outro lado,  é o caminho para a 

conversão dos escravos, dando continuidade ao trabalho missionário da Companhia de 

Jesus no Brasil e fortalecendo a Coroa de Portugal. 

 André João Antonil (João Antônio Andreoni, S. J.), nascido no dia 8 de 

fevereiro de 1649, em Luca, na Toscana (Itália), entrou para a Companhia de Jesus a 

20 de maio de 1667. Chegou ao Brasil, a convite do Padre Antônio Vieira, aos trinta e 

dois anos de idade, na qualidade de visitador de sua Ordem. Na Bahia, onde faleceu 

aos sessenta e sete anos, a 13 de março de 1716, exerceu o cargo de Reitor do 

Colégio dos Jesuítas e o de Provincial do Brasil.1 

 Escreveu Cultura e Opulência do Brasil no início do século, XVIII, obra 

que revela o espírito de observador da vida colonial. A edição foi recolhida por ordem 

régia de 20 de março do mesmo ano de seu aparecimento, 1711. Essa medida é 

decorrente do Governo Português de D. João V se opor à divulgação das riquezas do 

Brasil, sobretudo as de natureza mineral, objeto de detalhamento por parte de seu 

                                                
1 Conferir TAUNAY. Introdução à Cultura e opulência do Brasil. In: ANTONIL, A. J. Cultura e opulência 
do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: Itatiaia, 1982. 
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autor. Por Ordem Régia a obra foi queimada, escapando apenas alguns exemplares, 

dos quais, ao que se sabe, existem três no Brasil: dois na Biblioteca Nacional e um 

outro na Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo.2 

 Antonil vê no engenho o centro da economia colonial. O autor destaca em sua 

obra a complexidade de funções que são necessárias para pô-lo em funcionamento. 

Sua visão sobre o engenho nos possibilita entender melhor a defesa que ele faz 

daquela organização e, principalmente, permite visualizar as relações entre o poder 

eclesiástico, representado pela Igreja Católica, e o poder temporal, representado pelo 

Estado Português. O engajamento de Antonil na defesa da Colônia, da produção 

colonial nos dá condições de perceber que em alguns momentos da história que tais 

relações entre esses poderes foram muito mais complementares do que distintas.  

 

ANTONIL E A FORMAÇÃO DE UM PRAGMATISMO JESUÍTICO NA CONDUÇÃO DA 

OBRA MISSIONÁRIA 

 

Desde a chegada dos padres ao Brasil em  1549 a Companhia. de Jesus 

cresceu  significativamente principalmente com a construção de grandes colégios, com 

a compra de terras e com o aumento de seu poder político. De acordo com Paulo 

Assunção3o dinheiro da instituição provinha de doações de fiéis e os valores eram 

variados, chegando a altas somas no caso de doações feitas por governadores locais. 

Os privilégios comerciais de que a Companhia gozava como a isenção de impostos, a 

ajuda financeira regular do Estado Português e os próprios lucros auferidos com a 

produção de açúcar foram decisivos para esse  crescimento.4 

Os jesuítas precisavam produzir riquezas para manter a estrutura física da 

Companhia como casas, colégios, igrejas e sedes administrativas, por exemplo. O 

controle da força de trabalho indígena e depois do negro tornou-se uma necessidade 

ao mesmo tempo econômica e religiosa. Conforme mais controle os jesuítas tivessem 

do trabalho e da produção colonial de uma maneira geral, maior seriam as chances de 

se converter índios e negros ao cristianismo. Tornava-se imperiosa para os clérigos a 

necessidade de catequizar e ao mesmo tempo produzir. Inclusive aventamos a 

                                                
2 Idem. 
3 ASSUNÇÃO, P. Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: Edusp, 
2004. 
4 Sobre as posses da Companhia de Jesus e as isenções fiscais de que os padres dispunham conferir 
ASSUNÇÃO, P. Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: Edusp, 
2004. 
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hipótese de que essa necessidade contribuiu para o desenvolvimento de uma espécie 

de ética de conduta pragmática. Pensamos que Antonil incorpora de certo modo essa 

ética. Ou seja, o lucro das atividades comerciais da Companhia não são incompatíveis 

com o trabalho de salvar as almas dos índios e dos negros. 

Antonil, no livro “Cultura e opulência do Brasil”5, destaca a busca pelo lucro 

como fundamental por duas razões. Uma, por que aumenta a riqueza da Coroa. Como 

era a Coroa que concedia privilégios comerciais e doações à Companhia, essa 

prosperidade também era interessante para que a instituição continuasse  sendo 

atrelada ao Estado. A outra razão era a continuidade da atividade apostólica no Brasil. 

Para Antonil, era no interior das fazendas de cana ou de tabaco que os padres 

poderiam converter o maior número de escravos. No livro, o autor sugere que em cada 

engenho sempre houvesse um capelão (que tinha um dos melhores soldos, junto com 

o mestre-de-açúcar e o feitor-mor) para realizar as missas e ensinar aos escravos os 

preceitos do cristianismo. O engenho era visto por ele como um caminho para a 

conversão. 

 O autor escreve em finais do século XVII, momento em que a atividade 

açucareira passa por uma séria crise no Nordeste do Brasil. É o momento também em 

que a mineração desponta no interior da colônia, o que causa um significativo 

deslocamento populacional (senhores, escravos, mão-de-obra livre) e de capitais para 

aquela região. Na opinião de Antonil, é a mineração que faz com que a produção de 

açúcar seja desvalorizada e entre em crise. Por essa razão ele defende maiores 

investimentos da Coroa nesta atividade. O padre acredita que as lavouras têm um 

papel agregador: lá convivem os escravos, o senhor e sua família,  os diversos 

funcionários remunerados e livres como, por exemplo, o mestre-de-açúcar, além do 

capelão. Parece que Antonil enxerga no engenho o próprio sentido da colonização. 

Esse sentido é a hipótese que confirmamos, ou seja, a de que a busca pelo lucro e a 

necessidade de evangelizar eram complementares.  

 

 

 

Essa relação entre econômico e o espiritual foi explorada por Paulo Assunção no 

livro “Negócios Jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos”6. No livro, o 

                                                
5 ANTONIL, A. J. Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: Itatiaia, 1982.  
6 ASSUNÇÃO, P. Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: Edusp, 
2004 
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autor faz uma análise das práticas econômicas da Companhia de Jesus no Brasil 

enfatizando as incongruências do processo de adaptação dos clérigos ao mundo 

colonial. Segundo o autor, o território da colônia possuía uma dinâmica própria7, 

diferente da realidade européia, situação esta que teria levado os jesuítas à difícil arte 

da adaptação e prosseguimento da atividade missionária. O autor afirma que essa 

realidade fez com que os jesuítas se adaptassem à vida secular. Para Paulo Assunção 

a relação dos jesuítas com o lucro era natural, tanto que para o autor o poder temporal 

e o espiritual não se dissociavam, mas eram complementares. Na visão deste autor, 

em mais de duzentos anos de atuação no Brasil os jesuítas não se perguntaram sobre 

os limites da busca pelo lucro.  

Já outro historiador, Luiz Koshiba8, em sua tese de doutorado “A honra e a 

cobiça”, acredita que os padres se questionaram sobre até onde iam os limites dessa 

busca pelo lucro por parte da instituição. Segundo o autor os clérigos se preocupavam 

com o sentido da colonização e se consideravam como detentores da fé. Conforme foi 

aumentando a influência dos colonos sobre os índios e posteriormente sobre os 

escravos, a ocupação do território pelos portugueses foi assumindo outro rumo, o da 

cobiça. À medida que a sociedade portuguesa foi se monetarizando e a burguesia 

apareceu como classe com poder econômico e político relevantes. o poder da Igreja 

sobre a sociedade foi diminuindo. Para Koshiba os colonos faziam parte de um projeto 

político e religioso dirigido pelo Estado e pela Igreja. Na visão dos padres, maior 

liberdade de atuação aos colonos significaria perda de poder da Companhia de Jesus 

no Brasil. Ou seja, maior liberdade aos colonos poderia significar a negação do Estado 

e da Igreja. 

 

IGREJA E ESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UM IMPÉRIO 

 

Como afirmou Charles Boxer em “O Império Colonial Português”, uma instituição 

como a Companhia de Jesus, por exemplo, expressou por um bom tempo a devoção 

da população portuguesa ao cristianismo. Segundo o autor “a convicção de que 

Portugal era a nação missionária por excelência no mundo ocidental (...) estava 

espalhada e profundamente enraizada em todas as classes”9.Padre Antônio Vieira, em 

                                                
7 Sobre o mundo colonial, Ronaldo Vainfas nos mostra que essa dinâmica de relações não só 
econômicas, mas também culturais e religiosas era verificada de forma mais característica nas grandes 
propriedades rurais. 
8 KOSHIBA, L. A honra e a cobiça. Tese de doutorado. São Paulo: EDUSP, 1988. 
9 BOXER, C.H. O Império Colonial Português: 1415-1825. P.226. 
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uma carta que escreveu de sua missão no Maranhão ao rei D. Afonso VI em 1657 

afirmou que: 

 

 

“Os outros reinos da cristandade, Senhor, têm como objectivo a 

preservação dos seus vassalos, para alcançarem a felicidade temporal 

nesta vida e a felicidade eterna na outra. E o reino de Portugal, além deste 

objectivo que é comum a todos, tem por seu objectivo particular e especial a 

propagação e a extensão da fé católica nas terras pagãs, para que Deus o 

criou e fundou. E quanto mais Portugal agir no sentido de manter este 

objectivo, tanto mais segura e certa será a sua conservação; e quanto mais 

dele divirja, tanto mais duvidoso e perigoso será o seu futuro”.10 

 

 

 A certeza de que Portugal era o reino encarregado da missão de evangelizar 

outros povos estimulava o trabalho dos jesuítas na colônia. A Companhia de Jesus 

seria a instituição que viabilizaria esse trabalho espiritual nas possessões ultramarinas 

portuguesa e esse esforço de reforçar a fé foi acompanhado de um esforço de 

adaptação às novas terras. A Companhia de Jesus se constituiu em um aliado da 

Coroa Portuguesa para assegurar o controle do território. As duas instituições se 

responsabilizariam, respectivamente, pelo poder temporal e pelo poder espiritual.  

 Entretanto, essa distinção entre esses dois elementos não existia. Analisando 

as obras de Paulo Assunção, Luiz Koshiba e Boxer, por exemplo, conseguimos 

perceber que esses autores têm em comum em suas argumentações – dentre outros 

aspectos – afirmação de que o poder temporal e o espiritual eram complementares no 

trabalho missionário.  Charles Boxer nos dá dois exemplos dessa espécie de simbiose 

que existia entre a Coroa e a Igreja.  

O primeiro é uma passagem do cronista-soldado Diogo Souto, que segundo 

Boxer, passou praticamente toda a sua vida adulta na Índia e se encontrava “sem 

dúvida em posição de conhecer as coisas das quais escrevia”. Na passagem Diogo 

Souto escreve que “os reis de Portugal sempre procuraram na conquista do Oriente ao 

unirem os dois poderes, espiritual e temporal, que um não pudesse nunca ser exercido 

sem o outro11”. Outro exemplo também destacado por Boxer é o do cronista 

                                                
10 BOXER, C.H. O Império Colonial Português: 1415-1825. P.p 226-227. 
11 Idem. P.224. 



 6 

franciscano Frei Paulo da Trindade, que escreveu “Conquista Espiritual do Oriente” em 

1638. Para este clérigo: 

 

 

“As duas espadas do poder civil e do eclesiástico andaram sempre tão 

unidas na conquista do Oriente que raramente encontramos uma a ser 

utilizada sem a outra; porque as armas só conquistaram através do direito 

que a pregação do Evangelho lhes dava, e a pregação só servia para 

alguma coisa quando era acompanhada e protegida pelas armas”.12 

 

 

 O trabalho apostólico dos jesuítas no Brasil é ilustrativo da relação entre as 

duas Instituições, o Estado e a Igreja. Apesar de parecerem distintos, o temporal e o 

espiritual andaram juntos para que, nas colônias portuguesas, tanto a conversão 

religiosa dos nativos como o controle do Estado sobre eles e as terras tivessem êxito. 

A condição sine qua non para que o reino de Portugal fosse cristalizado como um 

império da fé era a relação – mais harmoniosa possível, diga-se de passagem – entre 

esses dois poderes. 

 Obviamente, com o passar do tempo os jesuítas foram deixando de priorizar a 

construção desse império ao redor do mundo e passaram a se empenhar na 

administração de seus bens , como casas, colégios, Igrejas, sedes administrativas, 

fazendas de cana-de-açúcar e os engenhos, além de outros. Essa hipótese aliás, é 

parecida com a de Paulo Assunção, com a diferença que o autor acredita que essa 

inclinação dos jesuítas para os assuntos temporais teria sido mais imediata.  

Nossa hipótese é a de que nos primeiros tempos da atuação da Companhia de 

Jesus no Brasil o Estado e a Igreja desenvolveram uma relação de trocas de 

obrigações por direitos e privilégios em que o temporal e o espiritual foram  

complementares. Nos primeiros passos da colonização os clérigos consideraram a 

América Portuguesa como uma empresa, mas uma empresa de fé. A busca pelo lucro 

para sustentar a instituição era realizada em nome do destino do Império Português. 

Todavia, conforme a Companhia de Jesus foi aumentando seu capital e seu poder 

político, os inacianos tenderam a visar ao lucro mais em função desse poder do que da 

necessidade propriamente de converter os nativos. Isso não significa que a atividade 

                                                
12 Idem. P224. 
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religiosa tivesse perdido toda a importância, o que acontece é que a busca pelo lucro 

passou a ser mais forte do que a busca pela salvação das almas.  

 

UMA DEFESA ESPIRITUAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA NA COLÔNIA 

 

Na opinião de Antonil, a atitude mais acertada da Coroa consistiria em investir 

cada vez mais na atividade açucareira. E ao mesmo tempo em que chama a atenção 

para essa necessidade ele procura deixar claro o duplo enfoque de sua argumentação. 

O jesuíta analisa as questões coloniais do ponto de vista econômico e religioso. A 

impressão que temos do conjunto da obra de Antonil é a de que o autor vai 

estabelecendo dois pólos ao longo da discussão. De um lado, o autor analisa de forma 

positiva uma atividade econômica, a produção de açúcar, e de outro, analisa outra 

atividade, a mineração, a partir de uma perspectiva negativa. Cria-se então, no plano 

simbólico uma associação entre pecado e mineração e de salvação e produção de 

açúcar. Em um desses pólos estaria a redenção ou a condenação da Colônia e, por 

conseguinte, de Portugal, uma vez que o Brasil era a maior e mais próspera colônia 

daquele império. 

 Nesse movimento  criado por Antonil ao longo da obra o objetivo do autor 

parece ser o de mostrar que, apesar da atração que a atividade poderia despertar, a 

mineração estava sendo prejudicial tanto ao Brasil como para Portugal. Antonil fornece 

um leque de informações vasto sobre as técnicas e os métodos empregados na 

extração de metais. Garimpando em profundidade os meandros da atividade 

mineradora, o autor localiza os principais veios de extração de minérios, identifica quais 

eram os grupos sociais que afluíam para aquelas regiões sempre atentando para as 

conseqüências danosas que o trabalho nas minas vinha trazendo para a colônia. 

 A princípio, é preciso lembrar novamente, que na época em que Antonil escreve 

(início do século XVIII) a produção açucareira estava passando por um momento de 

crise. Para Antonil a principal causa desse decréscimo era justamente o 

desenvolvimento da mineração. A explicação aventada pelo autor é de que as minas 

atraíam as atenções de pessoas das mais variadas esferas sociais ocasionando um 

grande deslocamento populacional e de capitais. O problema, para o autor é que 

grande parte desses capitais e dessa gente saía dos engenhos e corria em direção às 

minas. Muitos senhores, segundo Antonil, fizeram parar o engenho para tocar o 

negócio das minas e com isso trouxeram uma soma considerável de escravos. Não só 
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senhores de engenho, mas muitos lavradores e demais indivíduos - tanto os de muita 

fortuna como os mais pobres - foram em busca de metais preciosos e muitos escravos 

passaram a ser comercializados para o trabalho nas minas. Alguns clérigos também se 

envolveram com a mineração. 

 O jesuíta destaca que um dos desdobramentos desse deslocamento 

populacional foram os vultuosos investimentos em aparelhagem técnica para a 

exploração nas minas, gastos com as incursões nas matas, despesas com a compra 

de escravos e também o contrabando. Para Antonil, essa nova gama de interesses e 

de investimentos que a mineração suscitava trazia como conseqüência o gradativo 

enfraquecimento do cultivo da cana e da produção do açúcar pois os preços dos 

escravos e de outros recursos haviam sofrido forte alta. 

Quando o autor se dispõe a escrever sobre a mineração ele não está apenas 

mostrando as inconveniências daquela atividade para a colônia e para Portugal, mas 

está também dizendo que é o açúcar o produto que deve ser valorizado em detrimento 

do ouro e da prata. O objetivo maior parece ser o de trazer à realidade da época a 

viabilidade do empreendimento açucareiro.  

O interessante é que essa viabilidade era, para Antonil, tanto material como 

espiritual. Não importava se a mineração tornava-se um atividade de vulto pois o lucro 

era incerto13. Também, segundo Antonil, com a exploração das minas a cobiça dos 

homens havia sido atiçada. A primeira preocupação dos faiscadores não era a de 

formar uma família na região das minas e tornar-se exemplo de conduta cristã. Pelo 

contrário, o principal objetivo dessas pessoas era o lucro fácil. Para o jesuíta, a 

mineração contribuía naquelas circunstâncias para o processo de desagregação da 

família enquanto instituição. Outro fenômeno criticado por Antonil é a incidência da 

prostituição nas minas, mais um elemento que corrompe a atividade de catequização. 

O que deixa Antonil particularmente preocupado é o fato de que toda a riqueza 

conseguida pelos mineiros não era utilizada de forma produtiva. O que o padre quer 

dizer com isso é que o metal que se extrai das minas não é empregado na produção de 

mais riquezas, mas sim, é empregado em coisas supérfluas (festas, prostituitas etc.). O 

                                                
13 Adam Smith escreveu em 1776 que “dentre todos os projetos dispendiosos e incertos que levam à 
bancarrota a maior parte das pessoas que a ele se dedicam, talvez não tenha havido nenhum mais 
prejudicial do que a procura de novas minas de prata e ouro. Tal é (...) a confiança absurda que quase 
todas as pessoas têm em sua própria boa sorte que, onde quer que haja a mínima probabilidade de 
êxito, uma parcela excessivamente grande de capital tende a ser aplicada espontaneamente em tais 
projetos.” SMITH, A. A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 
Apresentação de Winston Fritsch, trad. Luiz João Braúna. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 
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que chama a atenção nesse argumento de Antonil é a sua proximidade com o de outro 

autor, Adam Smith.  

Adam Smith ao analisar as motivações que teriam levado os indivíduos a fundar 

colônias elenca como principal motivo o objetivo comercial. Segundo o autor, este 

esteve presente nas colonizações portuguesa, espanhola, francesa, inglesa, dentre 

outras. No caso específico da colônia de Portugal, Smith afirma que: 

 

 

“ Depois das colônias espanholas, a dos portugueses no Brasil é a mais velha 

colônia de qualquer nação européia na América. Entretanto, uma vez que 

durante longo período de tempo depois da primeira descoberta não se 

encontraram no Brasil minas de ouro nem de prata, e pelo fato de, em razão 

disso, ela proporcionar pouca ou nenhuma renda à Coroa, a colônia foi por 

muito tempo bastante negligenciada;e, durante esse tempo de incúria, ela se 

desenvolveu, tornando-se uma colônia grande e poderosa.”14 

 

 

 Quanto às minas, o autor entende que sua exploração é improdutiva porque 

acaba absorvendo tanto o capital empregado no trabalho como os lucros desse 

mesmo capital. Além disso, as probabilidades de fazer fortuna são ínfimas e os 

ganhos, apesar de tentadores, são incertos: 

 

 

“Talvez seja essa a loteria menos desvantajosa do mundo, isto é, aquela em 

que o ganho por parte daqueles que não acertam o alvo; com efeito, embora os 

prêmios sejam poucos e os alvos muitos, o preço normal de um bilhete é a 

fortuna inteira de uma pessoa riquíssima. Os projetos de mineração, em vez de 

repor o capital neles empregado, juntamente com os lucros normais do capital, 

comumente absorvem tanto capital como o lucro. Eis por que são esses os 

projetos aos quais, em comparação com todos os outros, um legislador 

prudente, que desejar aumentar o capital de sua nação, menos deveria escolher 

para conceder qualquer estímulo extraordinário ou para canalizar para eles uma 

parcela de capital superior àquela que espontaneamente neles se aplicaria.”15 

 

 

                                                
14 SMITH, A. A Riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. P. 68 (vol.II) 
15 SMITH, A. A Riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. p. 68. 
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 Como podemos perceber, assim como Antonil, Adam Smith se posiciona 

contrariamente à atividade de exploração das minas pelas mesmas razões 

apresentadas pelo jesuíta. Antonil, não vê com bons olhos a mineração até por que ela 

era um obstáculo à própria prosperidade da colônia no âmbito material e espiritual. 

 Ainda podemos acrescentar que apesar de terem posições parecidas quanto à 

mineração, existe uma diferença básica entre os dois. Essa diferença é o enfoque 

espiritual que Antonil dá às suas críticas. Para ele é claro que a mineração é inviável 

economicamente. Mas ela também é prejudicial para a atividade missionária dos 

padres da Companhia de Jesus. Isso se dava por que uma grande quantidade de 

engenhos estava deixando de ser erguida em função da atração que despertavam as 

minas. Grandes plantações de cana e tabaco estavam sendo abandonadas pelo 

mesmo motivo. Muito dinheiro estava sendo perdido e o que se conseguia com a 

mineração era mal empregado. E, principalmente, por que menos escravos estavam 

trabalhando nas fazendas. 

 Para Antonil, o engenho era um lugar privilegiado para se fazer a conversão das 

almas. Como já dissemos, no engenho não se faz apenas açúcar, mas também se 

converte escravos à doutrina cristã. Aquela pequena “fábrica” que se mostrava em seu 

“obrar admirável” era um verdadeiro caminho para a conversão. Se a produção de 

açúcar progredia, a catequização ganhava mais fôlego e o trabalho missionário seria 

continuado. 

 Por outro lado, investir na mineração era dificultar o trabalho dos padres. A 

mineração, nesse sentido, representa um obstáculo à realização do trabalho 

apostólico, marcado por dois elementos complementares: a busca do lucro e 

conversão das almas. 

Valorizar a lavoura de cana significava promover a riqueza e também levar a 

cabo a missão da Cia. de Jesus, da qual Antonil era membro. Percebemos então, que 

o “lado” econômico da obra não se separa do “lado” espiritual mas, muito pelo 

contrário, eles são indissociáveis. No engenho, como já dissemos, não se fazia apenas 

açúcar, mas também se catequizava os escravos. 

ANTONIL: UM JESUÍTA CONSCIENTE DA REALIDADE COLONIAL 

 

 Antonil pode ser considerado como um representante do pensamento jesuítico 

em determinado momento histórico. O autor escreve em finais do século XVII, 

momento em que a produção de açúcar do Nordeste atravessa séria crise. 
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Acreditamos que Antonil demonstra ter consciência dessa crise e em seus escritos 

defende o território da colônia como um empreendimento a ser valorizado do ponto de 

vista do lucro e da fé. Em suas argumentações achamos que é possível perceber essa 

relação de complementaridade entre o poder temporal e o espiritual. Por apresentar 

lucidez quanto aos problemas da colônia e pelo conjunto de suas propostas podemos 

dizer que Antonil pode ser analisado como fonte para uma análise das relações entre o 

poder espiritual e temporal no Brasil-Colônia em finais do século XVII e início do século 

XVIII. 
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