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RESUMO 

Ao longo da segunda metade do século XVII e nas primeira décadas do XVIII, 

as missões jesuíticas no interior da América meridional se consolidaram, apesar dos 

crescentes problemas que a Companhia enfrentava na Europa. Se, entre 1759 e 1773, 

não só a expulsão dos inacianos de Portugal, da Espanha e da França, como a própria 

extinção da ordem por Roma deixaram os contemporâneos atônitos, quase duas décadas 

antes que tais conflitos viessem à tona, saiu à luz em Veneza um livrinho com o título Il 

Cristianesimo Felice nelle Missioni de’ Padri della Compagnia de Gesù nel Paraguai 

[O Cristianismo Feliz nas Missões dos Padres da Companhia de Jesus no Paraguai]. 

Através das inúmeras edições que alcançou, o exótico Paraguai passou a povoar o 

imaginário europeu do século XVIII e converteu-se em motivação para utopias de que 

as Luzes foram pródigas. Seu autor chamava-se Ludovico Antonio Muratori, um dos 

maiores eruditos da primeira metade do século XVIII, próximo, nas idéias religiosas, do 

esclarecido papa Bento XIV, preocupado, como a sua época, de um modo geral, com o 

aprimoramento da convivência humana e, sobretudo, um dos formuladores, pelo menos, 

daquela Ilustração católica que tanta influência exerceu em Portugal no século XVIII. 

As implicações deste autor e desta sua obra constituem o objeto deste trabalho. 
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ABSTRACT 

 Durante la seconda metá del XVII secolo e i primi decenni del XVIII, le 

missioni dei gesuiti stanziati nelle regioni interne dell’America meridionale si 

consolidarono, nonostante i crescenti problemi (le crescenti difficoltá) che la 

Compagnia stava affrontando in Europa.  

Se, tra il 1759 e il 1773, non solo l’espulsione degli « inaziani » dal Portogallo, dalla 

Spagna e dalla Francia, come pure la stessa (interdizione) estinzione dell’ordine da parte 

di Roma lasciarono attoniti i contemporanei, quasi due decenni prima che tali conflitti 

(si manifestassero) venissero a galla, uscí a Venezia un libretto dal titolo Il 

Cristianesimo Felice nelle Missioni de’ Padri della Compagnia de Gesù nel Paraguai 

[O Cristianismo Feliz nas Missões dos Padres da Companhia de Jesus no Paraguai]. 

Grazie alle numerose edizioni in cui fu pubblicato, l’esotico Paraguay cominció a 

influenzare (contagiare) l’immaginario collettivo europeo del secolo XVIII e si 

(trasformó) convertí in (forti) motivazioni per quelle utopie di cui I Lumi furono 

prodighi. Il suo autore si chiamava Ludovico Antonio Muratori, uno dei piú grandi 

eruditi della prima metá del XVIII secolo, vicino, nelle idee religiose, all’illuminato 

Papa Benedetto XIV, preoccupato, come la sua epoca, in modo generale, del 

miglioramento della convivenza umana, e, soprattutto, uno degli ideatori, per lo meno, 

di quella Illustrazione cattolica che aveva tanto influenzato il Portogallo nel secolo 

XVIII. 

Le implicazioni di questo autore e della sua opera costituiscono l’oggetto di questo 

lavoro. 
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Tanto quanto é possível encerrar Muratori numa disciplina – ele 
escapa sempre por algum lado – o perfil que transparece de suas 
obras permanece perfeitamente nítido: da história eclesiástica e 
das belas letras à história civil, entremeado por obras espirituais e 
escritos sociais. Em outras palavras, no amadurecimento do 
homem, um esforço para ir além da erudição e da literatura, em 
direção a uma obra temporalmente engajada [...]. 

Alphonse Dupront. L. A. Muratori et la société européenne 
des pré-lumières: essai d’inventaire et de typologie d’après 
l’“Epistolario”. Firenze, Leo S. Olschki, 1976. p. 136. 
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INTRODUÇÃO 

Devido a meu trabalho em uma ONG, desde 1993, comecei a ter contato com a 

Itália e, ao pensar em um projeto para o Mestrado, acabei me deparando com o 

Cristianismo Feliz nas Missões dos Padres da Companhia de Jesus no Paraguai, uma 

obra publicada em 1743. Ao escolhê-la como objeto de minha dissertação, acabei 

reunindo dois motivos de alegria para mim: a Itália e a Companhia de Jesus, com a qual 

já entrara em contato na minha monografia. Assim, acabei travando conhecimento com 

Ludovico Antonio Muratori, o autor da obra mencionada e que nasceu em 1672 na 

região de Modena, tornando-se um dos maiores nomes do meio intelectual italiano da 

primeira metade do Setecentos, ainda que seja uma personagem quase desconhecida no 

Brasil. 

Não posso deixar de comentar que muito material para este trabalho foi 

recolhido na Itália, sobretudo em Roma, onde oportunamente estive fazendo pesquisa 

por duas vezes. Durante essas duas viagens, ainda pude usufruir do prazer de andar e 

conhecer a cidade e a casa onde Muratori viveu. Uma experiência inesquecível, que 

colaborou muito para a execução deste trabalho, além de proporcionar um encontro com 

Sergio Bertelli, um especialista na época de Muratori, que gentilmente me recebeu em 

sua casa em Sutri, auxiliando-me com indicações bibliográficas e permitindo que 

pesquisasse em sua biblioteca pessoal. Da mesma forma, forneceu indicações 

bibliográficas importantes para meu trabalho o professor Girolamo Imbruglia, com 

quem travei conhecimento na UFF. 

Na Itália, tive oportunidade de pesquisar, em Roma, nas Bibliotecas di Storia 

Moderna e Contemporânea, della Vallicelliana, dell’Università Pontificia Gregoriana, 

dell’Università La Sapienza (Facoltà di Lettere), CNR (Centro Nazionale Ricerche), 

além das Biblioteca dell’Università di Modena e da Biblioteca Estense. Assim fiquei 

consciente, mais do que nunca, da enorme bibliografia sobre o tema, e desta forma 

procurei sistematizar o material por ocasião destas duas viagens que tive a oportunidade 

de fazer no início de 2003 e no início de 2004. 
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A pesquisa desenvolvida se propõe a estudar a atuação do erudito italiano Luís 

Antônio Muratori (1672-1750), particularmente através de sua obra O Cristianismo 

Feliz (1742), bem como a problematizar a influência de Muratori como representante da 

Ilustração italiana ou mediterrânica ou católica, e a propagação de suas idéias em 

Portugal. 

Para alcançar esses objetivos, procurarei discutir as seguintes hipóteses: 

- Luís Antônio Muratori exemplifica o erudito dos Tempos Modernos, consciente 

do potencial dos documentos para a explicação histórica, mas também 

preocupado com o exame e a crítica deles. 

- Religioso e, ao mesmo tempo, racionalista, Muratori constitui um dos mais 

notáveis representantes da Ilustração italiana ou mediterrânica ou católica, 

cujas propostas não excluem a religião do domínio do conhecimento e que – ao 

contrário dos representantes da Ilustração francesa, em geral tomada como 

modelo – procuram conciliá-la com as novidades surgidas desde o século XVII. 

- Dados os contatos entre a Itália e Portugal e também a inclinação católica das 

Luzes portuguesas, a pequena importância atribuída à influência de Muratori 

entre os letrados luso-brasileiros pela historiografia consultada sugere o peso da 

condenação de que foi alvo pelas autoridades pombalinas por conta da autoria de 

O Cristianismo Feliz em defesa dos jesuítas. 

Destarte, para compreender e entender o mundo onde Muratori viveu no início 

do primeiro capítulo apresenta-se um panorama da Itália, na verdade o conjunto 

disparatado de reinos e repúblicas nos séculos XVII e XVIII. Ainda nesse capítulo, faz-

se uma apresentação de Muratori, sua história, sua produção, seu posicionamento frente 

aos desdobramentos políticos no conjunto desses reinos que compunham o que 

atualmente chamamos de Itália e, em particular, no ducado de Modena, onde ele viveu, 

assim como os seus temas de interesses ao longo de sua vida. 

Outro aspecto nesse primeiro capítulo refere-se à importante rede de 2828 

correspondentes conhecidos, que ele soube tecer durante sua existência, com a qual tive 

contato na Biblioteca do Museu Estense, em Modena, pois lá pude consultar a obra de 

Mateo Campori de 1898 com o conjunto das cartas localizadas de Muratori, além de 

alguns manuscritos originais. Merece menção igualmente, apesar da dificuldade para 

lidar com o francês, um livro publicado em 1976 por Alphonse Dupront, Antonio 

Muratori et la Société Européenne des Pré-Lumières, que me auxiliou a entender 
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melhor esse universo de cartas que circularam principalmente na Itália, mas que 

ultrapassaram igualmente seus limites, colocando-o em contato com quase toda a 

Europa erudita de então. 

O segundo capítulo trata especificamente da obra Cristianismo Feliz. Nele, 

busca-se comentar o tema das missões, as razões pelas quais foram instaladas e as 

polêmicas que posteriormente enfrentaram. Sabe-se do combate conduzido pelos 

filósofos ilustrados contra os religiosos e, em particular, contra os jesuítas, os quais 

foram acusados, entre outras incriminações, de terem recorrido à escravidão dos 

indígenas para acumular uma extraordinária riqueza. Ainda nesse capítulo, dedica-se 

atenção especial às missões do Paraguai, de que dizem respeito o livro de Muratori, 

assim como o uso da obra enquanto fonte para polêmicos embates, sendo interpretado e 

usado por diferentes autores ao longo dos anos, segundo ideologias diversas. Em 

seguida, faz-se a apresentação da obra, Cristianismo Feliz, resumindo seus capítulos 

que descrevem, analisam, localizam as missões, procurando recriar as ações dos padres, 

em relação aos nativos, vendo-os na sua simplicidade, suas qualidades, comparando 

com os defeitos dos europeus de então. 

O terceiro e último capítulo visa a puxar alguns fios que ligam Muratori ao 

mundo português. Para tanto, num primeiro momento, tenta fornecer um panorama do 

Reino de Portugal nesta primeira metade do século XVIII, em especial, quanto ao 

movimento de idéias. Em seguida, faz-se uma breve apresentação de Luís Antônio 

Vernei e comenta-se seu contato com Muratori, durante a estadia daquele em Roma, por 

meio de uma série de cartas. Da mesma forma, além de algumas outras pistas, buscou-se 

indagar, a partir de indícios escassos, a influência do pensamento de Muratori sobre Frei 

Manuel do Cenáculo, um dos mais representativos pensadores portugueses do período 

pombalino e mesmo posteriormente, apesar de uma certa marginalização que sofreu 

após 1777. 
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CAPÍTULO UM 

MURATORI E A ITÁLIA 

1.1 A situação na península Itálica na primeira metade do Setecentos 
A Itália é sem dúvida um dos países da Europa onde mais larga e 
profundamente se deram as discussões que acompanharam todos os 
grandes movimentos intelectuais e políticos. Inúmeros foram os livros, 
os papéis, os periódicos, as correspondências, os mapas, os 
documentos, que cada geração deixou como testemunho de suas 
esperanças e desilusões, de seus sucessos e fracassos. A Itália parece 
ter sido a terra prometida para qualquer historiador que pretenda 
estudar como nasceram e como se desenvolveram os movimentos que 
transformaram as consciências e a realidade do passado. 

Franco Venturi1 

Em sua obra O Iluminismo, Hampson classificou como proveitoso este período 

histórico do início do século XVIII, dado o fato de ser um período de transição de um 

determinado clima intelectual para outro, vendo nele a evolução das ciências, a busca 

pela verificação dos fatos, fazendo com que a dúvida e a confusão cedessem terreno a 

favor da autoconfiança, “crença em que o desconhecido não era se não o que estava por 

descobrir e do pressuposto geral – sem precedentes na era cristã – de que o homem era 

em larga medida senhor do seu próprio destino”.2 

A Europa neste século XVIII foi marcada por um contexto de guerras, dentre as 

quais podemos destacar: a Guerra de Sucessão Espanhola (1702-1714); a Guerra de 

Sucessão Polaca (1733-1738); a Guerra da Áustria e Rússia contra o Império Otomano 

(1736-1739) e a Guerra de Sucessão Austríaca (1740-1748). Por conseguinte, a primeira 

metade do século continuou vendo, em grande medida, o curso de eventos diplomáticos 

e militares seguindo os padrões estabelecidos no século XVII, quando a Itália era 

observada como o maior campo de batalha e possível compensação territorial para as 

                                                 
1 “L’Italia è indubbiamente uno dei paesi d’Europa dove piú larga e approfondita è stata la riflessione, la 
discussione che ha accompagnato ogni grande movimento intellettuale e politico. Innumeri sono stati i 
libri, i fogli, i periodici, le lettere, le carte, i documenti che ogni generazione ha lasciato a tertimonianza 
delle proprie speranze e delusioni, dei propri successi e fallimenti. L’Italia parrebbe dover essere la terra 
promessa d’ogni storico che intenda studiare come nacquero, come si svilupparono i movimenti che 
trasformarono le coscienze e la realtà del passato.” Franco Venturi. Settecento Riformatore. Da Muratori 
a Beccaria.Torino: Einaudi.1969. v. 1 
2 Norman Hampson. O iluminismo. Lisboa: Ulisseia.1968. p. 36. 
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grandes potências. Apesar disso, a Península Itálica na primeira metade do século XVIII 

permaneceu dividida em vários estados, a maioria deles sobrevivendo, como podiam, às 

guerras e às artimanhas diplomáticas do período com seus territórios tradicionais mais 

ou menos intactos, e foi somente após o fim da guerra de sucessão austríaca que a 

Península entrou em um período de paz e estabilidade política, que seria quebrado 

apenas pelas guerras revolucionárias da década de 1790. 

A população total da península era de aproximadamente treze milhões em 1700; 

pelo ano de 1790 tinha crescido para dezessete milhões, um crescimento de cerca de 

34% comparado com a média européia de 62% para o período, mas que, apesar disso, 

não deixou de representar uma recuperação significativa em relação ao século anterior e 

de estabelecer, pela primeira vez, um ciclo de expansão demográfica ininterrupto.3 Não 

obstante, foi também este o período em que se definiu a preponderância demográfica do 

sul, sobretudo com o reino de Nápoles, sobre o norte. Neste, por sua vez, expandiram-se 

os recursos agrícolas e surgiram áreas de comércio agrícola na região do Vale do rio Pó, 

na Lombardia e a leste do Piemonte.4 

Outra marca deste período foi por toda parte a competição crescente pela terra 

entre os camponeses, fortalecendo o domínio dos senhores. O século XVIII tornou-se 

então a idade do ouro dos arrendatários de terras, acarretando uma piora na condição de 

subsistência do campesinato ao longo do século. O absenteísmo5 de muitos proprietários 

– principalmente nobres e clérigos – levaram ao aparecimento de uma cada vez mais 

numerosa e poderosa classe média rural, que se ocupava do arrendamento e sublocação 

das terras para o campesinato, dedicando-se, ao mesmo tempo, às atividades comerciais, 

agrícolas ou industriais.  

Traçado este panorama mais geral das condições da Península no século XVIII, 

podemos observar as subdivisões desta Itália do Setecentos em seus grão-ducados, 

estados, etc., e a interferência que os conflitos europeus nela exerceram (ver, ao final, o 

Anexo I, com um mapa da região). 

O Norte da Itália encontrava-se dividido entre vários pequenos estados: o Reino 

da Sardenha, a República de Veneza, a República de Gênova, o Ducado de Parma, 

Piacenza e Guastalla, o Ducado Modena, o Ducado de Massa, a República de Luca e o 

                                                 
3 Jeremy Black e Roy Porter. The Penguin Dictionary of Eighteenth-Century History. London: Penguin. 
1996.p 361-365. 
4 Jeremy Black e Roy Porter.The Penguin ... 1996.p 361-365. 
5 Sistema de exploração rural no qual um intermediário (administrador, gerente, capataz) se interpõe entre 
o proprietário, que não reside em suas terras, e aqueles que a cultivam. 
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Grão Ducado da Toscana. O Ducado de Massa e a República de Luca são exemplos de 

regiões que conseguiram resistir independentes com seus governos baseados em 

famílias tradicionais, mesmo sofrendo as interferências das guerras. Massa viveu, do 

século XV ao XIX, sob a hegemonia da família Malaspina, passando somente em 1829 

para a administração do duque de Modena da família dos Este da Áustria. 

Já o Ducado de Parma, Piacenza e Guastalla foi outro exemplo de domínio do 

poder por uma família, representado por Antonio Francisco Farnese, casado com 

Henriqueta Maria de Este, mas, não deixando herdeiros, com sua morte em 1731, findou 

a dinastia desta família tradicional. Os destinos de Parma ficaram então sob o domínio 

de Carlos de Bourbon, futuro Carlos III de Espanha. Em 1734, Parma foi ocupada por 

tropas imperiais alemãs, enquanto o Papa reivindicava a sua própria soberania. Após 

tantos conflitos, o ducado foi desmembrado, como resultado da Guerra de Sucessão da 

Polônia (1733-1738). Parma permaneceu então sob domínio austríaco entre 1738 e 

1748. Neste último ano, o Tratado de Aix-la-Chapelle atribuiu a Parma novamente sua 

individualidade nas mãos de Felipe de Bourbon6, irmão de Carlos de Bourbon, depois 

de passados quase vinte anos de ocupação militar, destruição e miséria.  

Também a Toscana viu nesta primeira metade do século XVIII o fim de uma 

outra família tradicional, a dos Médici, que em Florença e em quase toda a Toscana 

havia exercido o seu poder há mais de dois séculos. Seus últimos representantes foram 

Cosimo III que governou de 1642 a 1723, sendo sucedido por seu filho Gian Gastone 

(1723-1737), que não deixou herdeiros. Como resultado, este Grão Ducado ficou à 

mercê do Império, que recorreu a uma administração de rapina, fundada sobre antigos 

privilégios, fazendo com que qualquer tentativa de renovação encontrasse a hostilidade 

da magistratura local e do clero. Somente em 1765, com a chegada de Pedro Leopoldo,  

futuro imperador austríaco Leopoldo II, revitalizou-se o esforço por mudanças, embora, 

desde a década de 1730, a difusão da maçonaria e os crescentes contatos com o exterior 

favorecessem, como mostrou Venturi, o ingresso das idéias circulando fuori Itália.7 

Já a região de Modena viveu uma crise dinástica que renascia a cada geração, de 

modo não muito diferente de Parma. O Duque Rinaldo I d’Este (1694-1736), sucessor 

de Francisco II (1662-1694), procurou subordinar-se à política do Império na Itália, mas 

a luta jurídica entre guelfos e guibelinos, que tinha profundas raízes históricas na Sicília 

e em Nápoles, abre-se em Modena somente em 1708 em torno de reivindicações 

                                                 
6 Assumindo a administração da região, tornando-se o 12º Duque de Parma 
7 Assim como os estrangeirados em Portugal. Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.54-58.  
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territoriais, conduzidas no quadro das controvérsias internacionais entre Habsburgos e 

Bourbons, com a ambição do Papado para consolidar sua influência sobre os Estados 

italianos, dentre eles Modena. Dessa sorte, de 1731 a 1736, o ducado caiu em mãos dos 

franceses. Em 1736, com a morte de Rinaldo d’Este, seu filho, Francisco III, que estava 

combatendo os turcos, na Hungria, retornou para dar início a um longo período de 

transformações internas.8 

Dessa maneira, o ducado de Modena conseguiu assegurar uma continuidade que 

faltava na Parma dos Farnese e na Toscana dos Médici.9 Tal continuidade, o duque de 

Modena, Francisco III, somente alcançara porque, diante da ocupação de suas terras, 

seguira pelo caminho da diplomacia entre austro-sardos e franco-hispânicos, acabando 

por decidir colocar-se do lado dos últimos, esperando, assim, melhor sobreviver em 

meio às ambições e interesses de potências muito superiores à sua. Tal escolha o levou a 

deixar Modena e tornar-se um general, dos mais destacados, do exército Bourbon.  

Gênova e Veneza, as duas repúblicas marítimas, continuavam a exercer o seu 

papel, mas a primeira iniciou seu declínio no ano de 1685, ao buscar manter-se neutra 

nos embates entre seus vizinhos. Em 1745, Gênova ingressou na Guerra de Sucessão 

Austríaca ao lado dos Bourbons da França, Espanha e Nápoles, mas, no ano seguinte, 

acabou rendendo-se aos austríacos, que ocuparam a cidade, submetendo-a a fortes 

tributos de guerra. Por meio do tratado de paz de Aquisgrana, em 1748, recuperou 

porém seus antigos administradores, ainda que, falida, tenha deixado sua posição de 

neutralidade, acentuando suas ligações político-diplomáticas com a França por todo 

restante deste século.10 Veneza, por seu turno, no século XVIII, encontrava-se entre as 

cidades mais refinadas da Europa, compreendendo seu território o Veneto, a Istria, a 

Dalmasia, Cattaro e parte da Lombardia. Igualmente em declínio, seus embaixadores já 

não tinham o papel que tinham tido no passado de fazerem circular rumores e notícias 

por toda a Europa e, em 1797, depois de 1070 anos de independência, a cidade acabou 

conquistada por Napoleão Bonaparte.11 

Por ocasião da Guerra de Sucessão Espanhola, o Ducado de Milão e Mantova foi 

ocupado por Eugênio de Sabóia, famoso general a serviço do Império, e passou para o 

domino austríaco, formalizado pelo tratado de Rastat em 1714, ainda que seu território 

                                                 
8 Ver Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996. p.19-20. 
9 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.6.  
10 Jeremy Black e Roy Porter. The Penguin ... 1996.p 361-365.  
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viesse a ser ampliado com a assinatura dos tratados de Utrech (1718) e Passarowitz 

(1718).12 

As conquistas do príncipe Eugênio de Sabóia se estenderam igualmente a oeste, 

compreendendo o Reino da Sardenha, quando seu exército liberou Turim do assédio 

francês e, em seguida, conquistou a Lombardia, para, em 1707, alcançar o Reino de 

Nápoles. Na realidade, o Duque Vítor Amadeu II (1666-1732) passara, em 1703, da 

influência francesa para a austríaca. Disso resultou, com a paz de Utrecht, a aquisição 

da Sicília e do título de rei, além de territórios na Lombardia espanhola, mais a ilha da 

Sardenha. Depois disso, o reino de Sabóia experimentou um intenso processo de 

reforma inspirado ainda no modelo do absolutismo Bourbon do século XVII, iniciado 

com a reforma da legislação e da universidade, e que teve prosseguimento com os 

sucessores do duque, permitindo que essa região alcançasse um exemplar nível de 

organização interna comparada às regiões vizinhas.13 Apesar disso, com a Guerra da 

Sucessão da Polônia (1733-1738), Carlos Emanuel III (1701-1773), sucessor de Vitor 

Amadeu II, que abdicara ao trono, tomou Milão (1733) e confirmou a vontade da 

dinastia de Sabóia de ocupar os territórios lombardos. 

Em compensação, em 1734, os Bourbons conquistaram Nápoles e a Sicília 

expulsando definitivamente os Habsburgo da Itália meridional, o que ficou selado pelo 

tratado de paz em 1738, embora o ducado de Milão, Montova, Parma e Piacenza tenha 

retornado ao domínio Habsburgo.14 Com isso, o Reino das Duas Sicílias passou a ser 

governado pelo filho primogênito de Felipe V de Espanha, Carlo de Bourbon, que, em 

1759, subiu ao trono de Espanha com o nome de Carlos III. 

Verifica-se assim que todas as três maiores ilhas mudaram de mãos no curso do 

século: a Sicília passou das mãos da Espanha para as de Sabóia (1713-1720), e então 

para a regência austríaca (1720-1735), até ficar definitivamente sob a regência 

napolitana em 1735; a Sardenha passou da Espanha para a casa de Sabóia em 1720. Já a 

Córsega foi vendida pelos genoveses para a França em 1768.15 

Finalmente, ao centro da Península encontravam-se os Estados Papais, berço da 

vida espiritual católica e pólo político decisivo, rival na região das pretensões do 

                                                                                                                                               
11 « Les ambassadeurs vénitiens ont envoyé des rapports secrets sur la politique et les rumeurs circulant 
dans les cours européennes, ce qui a constitué une mine d'information pour les historiens modernes » 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise .  
12 Norman Hampson. O iluminismo... 1968. p.63-64. 
13 Giuseppe Ricuperati. ‘Ludovico Antonio Muratori e il Piemonte” in ATTI DEL CONVEGNO... 
1975.p. 2. 
14 Ver Mario Rosa e Marcelo Verga. La storia moderna 1450-1870. Milão.2003. p.97-99. 
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Império. No início do Setecentos encontrava-se no poder Clemente XI (1649-1721), que 

assumira a tiara pontifícia em 1700. Seu pontificado foi atribulado pela irrupção da 

Guerra da Sucessão Espanhola, durante a qual procurou manter uma impossível posição 

de neutralidade. 

Seu sucessor foi Inocêncio XIII (1655-1724), um romano, eleito em 18 de maio 

de 1721, e sucedido por Bento XIII (1649-1730), cujo  pontificado revelou-se pouco 

maior, ainda que sua atuação tenha se mostrado, segundo Franco Venturi, a de um 

“frade incapaz [...] dominado por uma turma de aduladores”.16 

Clemente XII (1652-1740) nasceu Lorenzo Corsini e foi escolhido papa aos 79 

anos, em 1730, tendo de enfrentar os efeitos da Guerra da Sucessão Polonesa e graves 

tumultos em Roma, cuja população começou a clamar pela intervenção do Império.17 A 

guerra e o alto preço dos grãos tinham criado uma situação explosiva nos Estados 

Papais.18 Último descendente de uma família de banqueiros florentinos a cingir a tiara, 

Clemente XII suprimiu muitos abusos, chegando a vender propriedades suas para 

reequilibrar os cofres pontifícios, esvaziados durante o governo de seu antecessor. 

Envolveu-se em complicadas controvérsias jurídicas com o ministro Tanucci em 

Nápoles, com Portugal, com a França e com Carlos Emanuel III de Sabóia. Sobretudo, 

embora tenha despertado grande esperança ao ser eleito, acabou sendo responsável por 

uma grande desilusão, com a proibição, em 1734, do Ensaio sobre o entendimento 

humano de John Locke e com a primeira condenação à maçonaria, em 1738. 

Foi diante desse quadro desanimador que assumiu o trono de São Pedro o papa 

Bento XIV (1675-1758), nascido sob o nome de Prospero Lorenzo Lambertini, 

pertencente a uma família nobre de Bolonha. O conclave que o elegeu durou seis meses. 

Foi um dos papas mais inteligentes do século e um dos melhores administradores que a 

Igreja já teve. Era amado e respeitado por católicos e protestantes. Escritor nato, redigiu 

vários livros de teologia e história, preocupando-se em reformar a educação dos 

sacerdotes e as instituições eclesiásticas. Tratou de questões delicadas como a usura, em 

1745, e a supressão de algumas festas de preceito, em 1748; reforçou o poder da Cúria, 

assegurando-lhe o poder de continuar nomeando os bispos,19 assim como promulgou 

duas bulas sobre as missões, Ex quo singulari e Omnium solicitudinum, em que 

                                                                                                                                               
15 Jeremy Black e Roy Porter.The Penguin ... 1996.p. 361-365. 
16 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.7. 
17 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.9 e seg. 
18 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.13 
19 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.102-117. 
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condenou as práticas de adaptação dos preceitos cristãos às culturas das regiões de 

conversão, uma estratégia largamente utilizada pelos jesuítas em suas missões.20 

Apesar de todas essas dificuldades, a Península Itálica, ao longo do século 

XVIII, assistiu a muitas transformações, uma das mais importantes das quais consistiu, 

a despeito de toda a presença estrangeira, na crescente visibilidade de naturais das 

diversas regiões na condução dos respectivos assuntos de governo e na dinamização da 

vida cultural. Isso atesta o papel que as Luzes também tiveram na Itália, que não ficou 

isolada dos principais movimentos intelectuais europeus. É o caso, por exemplo, de 

Tanucci (1698-1793), um jurista natural de Pisa, que se tornou principal ministro em 

Nápoles entre 1730-1771; de Genovesi (1712-1769), um professor de economia na 

universidade de Nápoles, cujos alunos contribuíram para aprimorar as reformas 

iniciadas por Tanucci; de Pompeu Neri (1706-1776), que serviu aos Habsburgos na 

Lombardia e na Toscana; de Gianni (1728-1801), principal ministro de Pedro Leopoldo 

em Florença; e do jurista milanês Beccaria (1738-1794), cujo livro Dos delitos e das 

penas (1763) correu a Europa e tornou-se um dos mais lidos do século.21 

1.2 MURATORI E A IRRADIAÇÃO DO SEU PENSAMENTO 

Ludovico Antonio Muratori nasceu em 1672 e faleceu em 1750 na região de 

Modena. Depois dos seus primeiros estudos na pequena vila de Vignola, em 1685, 

deslocou-se para Modena para estudar Gramática e depois “Lettere Umane” nas escolas 

dos padres da Companhia de Jesus. Desde sua adolescência foi dado à leitura de 

romances habituais para seu tempo, por exemplo, os romances de Madame Scudéry.22 

Em 1688, passou pelas primeiras etapas da vida religiosa, iniciando no mesmo ano o 

estudo da Lógica. Terminado este período propedêutico, se dedicou a partir de 1691, ao 

estudo das Leis, paralelo ao estudo da Moral Teológica e Escolástica. No início de 

1692, terminou o curso de Filosofia. Nesta fase de sua vida, existem notícias do seu 

mérito em estudos pessoais e dos temas de seu interesse mais direto, descobrindo 

através dos poetas arcaicos, como Carlo Maria Maggi e Francesco Lemene, a literatura 

                                                 
20 Polêmica dos Ritos Chineses ,ver Jean Lacouture. Os Jesuítas: os conquistadores. Porto Alegre: L. P. 
M., 1994 
21 Jeremy Black e Roy Porter. The Penguin Dictionary of Eighteenth-Century History. Londo: Penguin. 
1996.p 361-365. 
22 Madeleine de Scudéry (1607-1701) grande autora da literatura francesa do tardo Seiscentos: figura 
eminente do Hotel de Rambouillet e do Preciosismo; Luiz XIV a sua Corte. Os seus romances: Cyrus e 
depois Célinte, Mathilde, Ibrahim, mas também os dois volumes das Conversations e as Harangues de 
femmes illustres teve um excepcional sucesso também fora da França: na Inglaterra e na Itália. A crítica 
de Boileau a Scudéry foi formulada no Dialogo dei morti e generalizada na “Satire dês femmes” de 
Recueil contenant plusieurs discours libres et moraux(1666). 
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clássica, com Sêneca, Quintiliano, Libonio, além de aproximar-se do exercício da 

poesia jesuítica e barroca, sempre segundo os cânones da Reforma católica. Em 1692, 

associou-se à Academia dos Ilustres, de Bolonha.23 

Daí em diante abriu-se um caminho para a aberta paixão pela erudição profana, 

atingindo sua plenitude quando iniciou a dedicar-se ao estudo do grego em 1693. 

Mestre no caminho de seus estudos foi Benedetto Bacchini (1651-1721), monge 

beneditino da Congregação Cassinese, pretor da Casa d’Este, responsável pelo Mosteiro 

de São Pedro em Modena e Bibliotecário do Duque Rinaldo I. Bacchini assumiu o 

ensinamento do grego e da “erudição profana”, além de, sobretudo introduzir Muratori 

nos projetos filológicos dos padres Maurinos e no exercício da paleografia, com os 

códices manuscritos do arquivo da Catedral de Modena. Em 1694, Muratori foi 

promovido a diácono.24 

Um período importante na vida de Muratori foi o período em Milão, que 

começou em fevereiro de 1695, quando chegou à Biblioteca Ambrosiana de Milão, onde 

seu Conservador Perpétuo, Gilberto Borromeu (1671-1740), Bispo de Novara, irmão do 

Conde Carlo Borromeu, havia apoiado sua transferência. A permanência em Milão, de 

1695 à 1700, foi a ocasião para Muratori estabelecer novos e intensos contatos, como, 

por exemplo, com o agostiniano Celso Cerri e com o padre jesuíta Tommaso Ceva; 

iniciou ainda neste tempo uma assídua correspondência com Antonio Magliabechi. 

Como Milão era naqueles fins do Seiscentos uma cidade vivaz no plano intelectual, 

Muratori experimentou uma variedade de estímulos, como a participação na Accademia 

de’ Faticosi e as reuniões de uma Accademia di Filosofia Morale e di Belle Lettere, na 

Casa Barromeo, na qual desenvolvia o ofício de confessor. Em 1699, encontrou e 

acompanhou, em visita à Biblioteca Ambrosiana, Bernard de Montfaucon (1655-1741), 

o erudito beneditino aluno de Mabillon, que estava em viagem de estudos pela Itália.25 

Entre os pontos a ressaltar nesse período, destaca-se seu contato com intelectuais 

e religiosos, que o levaram a distanciar-se dos temas da cultura barroca e jesuítica e a 

aproximar-se das sugestões da Arcádia. A influência do agostinismo erudito, rigorista e 

jansenista permitiu que Muratori confirmasse as posições religiosas que tinha absorvido 

de Bacchini, assim como o aperfeiçoamento do trabalho de erudição. Respirou assim 

Muratori em Milão uma atmosfera espiritual impregnada de brilho religioso, de anti-

                                                 
23 Giulio de Martino. Muratori Filosofo...1996. p.21,24. 
24 Giulio de Martino. Muratori Filosofo...1996. p.24. 
25 Giulio de Martino. Muratori Filosofo...1996. p.25-29 
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escolástica e de refutação à cultura política da razão de estado. No plano filosófico, 

amadureceu nele uma orientação anti-pirronista, de matriz agostiniana, à qual somaram-

se os primeiro elementos de um pensamento racional e empírico derivados da leitura, 

mesmo que parcial, de Bacon e de Locke.26 

Muratori foi chamado de volta a Modena, em 1700, como arquivista e 

bibliotecário do duque Rinaldo I d’Este, não mais se afastando da cidade, a não ser por 

breves períodos e curtas viagens.27 

Padre secular e atuando como advogado do duque de Modena contra as 

pretensões da Cúria romana – como, aliás, já fizera Lorenzo Valla alguns séculos antes, 

servindo a outra autoridade28 – Muratori defendeu seu príncipe contra as ambições 

territoriais romanas. Nesse sentido, partilhava a idéia de uma separação do temporal em 

relação ao espiritual, que o fazia crer que uma sociedade feliz exigia condições 

materiais adequadas.29 Para ele o racional tem necessidade do útil, outra palavra chave 

que vai se tornar imperiosa e de alguma forma critério supremo na Europa das Luzes.30 

Da mesma forma, na linhagem dos antigos humanistas, rechaçava milagres e presságios, 

revelando uma considerável independência de espírito, atitudes que o situam com 

clareza naquela Ilustração moderada, característica da Península Itálica e de boa parte 

da Europa mediterrânica no século XVIII.31 

O posicionamento favorável de Muratori a uma renovação do pensamento 

religioso acabou por envolvê-lo em polêmicas, dentro e fora da Itália. Exemplo disso 

foram duas questões religiosas: o caso do sigilismo e o do voto sanguinário, entre 

outros, que serão abordados adiante. Apesar disso, em momento algum Muratori 

pretendeu situar-se fora da ortodoxia da Igreja e temia ver seu nome envolvido nessas 

disputas por causa do risco de que seu nome fosse incluído no Index.32 Como registra A. 

Dupront, ao ser instado pelo abade de São Paulo-fora-das-Muralhas a escrever sobre a 

usura, ao invés de tratar das missões jesuíticas do Paraguai, como pretendia, observou 

Muratori que “o primeiro [tema, as missões jesuítas] poderia interessar a todos e não ter 

                                                 
26 Giulio de Martino. Muratori Filosofo...1996. p. 29 
27 Ver Aldo Andreoli. Nel mondo di Lodovico A. Murtori. 1972; e verbete Luigi Antonio Muratori na The 
catholic encyclopedia.Online Edition, 2003. 
28 Carlos Ginzburg, Relações de força: história, retórica, prova. Trad. Jônatas Batista Neto. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. pp. 64-79. 
29 Alphonse Dupront, Antonio Muratori et la Société Européenne des pré-lumières. Florença: Leo S. 
Olschki, 1976. p.115. 
30 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.111. 
31 Ver Paul Hazard. O pensamento europeu no século XVIII. 1983. p. 88 e Franco Venturi, Utopia e 
reforma no Iluminismo.2003, p. 49.  
32 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.103. 
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inimigos; enquanto o outro [a usura] é perigoso por que irrita o rigor dos canonistas 

[...].”33 

Com base em seus estudos do direito, desenvolveu Muratori a sua batalha nos 

campos da cultura e dos costumes vigentes na República Cristã, mas também frente às 

controvérsias com os protestantes. Exemplo disso são as obras: Idee (1703); Lettera al 

Clero (1705), Prolegomena (1705) e Riflessioni (1708), nas quais expôs sua concepção 

da vida e da cultura religiosa numa perspectiva da Reforma tridentina. Tais 

preocupações condensaram-se em 1710, quando Muratori escreveu o De ingeniorum 

moderatione in religionis negotio, sub Lamindi Pritanii nomine, ubi quae iura, que 

fraena futura sint homini Christiano inquirenda et tradenda veritate ostenditur et S. 

Augustinus vindicatur a multiplici censura J. Phereponi, editado depois em Paris em 

1714. O tratado, de estrutura complexa e dividido em três livros, envolve muitas frentes, 

com amplas discussões sobre o relacionamento entre razão e autoridade em matéria de 

fé, de modo a argumentar contra Jean Le Clerc (1657-1736), um teólogo protestante 

suíço, que publicara em Amsterdã a Bibliothèque universelle et historique (1686-1693), 

assim como, mais tarde, publicaria a Bibliothèque ancienne et moderne (1714-1730), 

destacando-se nas discussões sobre a interpretação das Sagradas Escrituras em fins do 

Seiscentos e inícios do Setecentos.34 Muratori não admitia o critério do livre exame 

adotado pelos protestantes, já que os postulados da fé tinham a sua fonte na Revelação, 

sendo, assim, passiveis de considerações racionais, mas não de demonstrações. Segundo 

Muratori, os dogmas podiam ser explicados na sua forma lingüística, interpretados, pela 

especulação racional, mas não emendados na substância do seu significado por um 

exame do indivíduo. O único legítimo intérprete do Texto Sagrado era a autoridade 

eclesiástica, que exercia tais funções segundo uma tradição hermenêutica iniciada pelos 

apóstolos e prosseguida pelos pontífices e os santos padres.35 

Muratori, por conseguinte, definia rigorosamente a área do dogma como aquela 

em que vigorava a proeminência do princípio da autoridade na interpretação. Disso 

resultava, por outro lado, que tudo aquilo que não fosse objeto da revelação nem 

matéria de fé tornava-se passível de exame racional e de livre de argumentação por 

parte dos homens. Aí incluía-se em particular a História da Igreja, com seus milagres, 

santos, relíquias, etc., a atuação dos papas enquanto princípes seculares, a disciplina 

                                                 
33 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.113. 
34 Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996. p.45 
35 Ver Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996 e Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969. 
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eclesiástica e as regras de devoção, além das disciplinas profanas, como a Ciência e a 

Filosofia. Para ele, exceto quanto aos dogmas, a Igreja e os padres podiam errar e, 

portanto, Muratori propunha que se moderasse a censura sobre os livros de argumento 

não religioso. Mais tarde, em sua obra De Moderatione (1737), ele voltou a revelar-se 

um representante da Reforma na Igreja católica, apostólica e romana, de acordo com o 

espírito do Concílio de Trento (1545-1563), assim como um defensor intransigente da 

tradição textual do Cristianismo que fazia da Igreja o único interprete legítimo da 

verdade revelada, que assegurava aos homens a salvação. 

Tomando Mabillon por modelo, Muratori partiu sempre de um exame 

escrupuloso das fontes e até superou seu mestre em alguns aspectos, distinguindo com 

maior precisão os relatos antigos dos mais recentes e dando-se conta, melhor do que 

qualquer outro, antes de Voltaire, do quanto os relatos mais exatos dos contemporâneos 

podiam sofrer deformações involuntárias. Sobre o método que utilizava para escrever 

história, nos fala Andreoli, Muratori não só dava crédito às fontes e aos fatos próximos 

no tempo, mas procurava consultar possíveis testemunhos oculares ou ao menos 

presentes in loco. E não dava voz a um só testemunho, tratando sempre de comparar os 

diversos discursos, de modo que, do confronto pudesse enfim brotar a verdade.36 As 

Rerum Italicarum Scriptores representavam uma evidente ligação com o Ducado 

Estense e foram sendo publicadas ao longo de boa parte de sua vida, embora, na década 

de 1730, tivessem deixado de ser a iniciativa original de duas ou três décadas antes. 

É evidente o desinteresse de Muratori pelas ciências metafísicas, como também 

sua atitude de não assumir, nem mesmo na maturidade, um partido filosófico definido, 

fosse ele platônico ou aristotélico, cartesiano ou leibniziano. Se optou pelo agostinismo 

contra o ceticismo dos tempos, soava-lhe agradável e significativa, sobretudo, uma 

epistemologia pragmática e experimental, a que o haviam conduzido os numerosos 

trabalhos da historiográficos e os programas de reforma concreta da cultura religiosa.37 

Muratori deixou uma obra vastíssima, em latim e em vulgar, que inclui, com 

destaque, a primeira coleção de fontes sobre a história da Península, as famosas Rerum 

italicarum scriptores (1723-1750, 25v.). Polígrafo característico de seu tempo, usando o 

pseudônimo Lamindo Pritanio, cultivou a Literatura, com Della perfetta poesia italiana 

(Modena, 1706), e procurou estabelecer os princípios de uma sociedade literária 

italiana, para o que publicou, em 1703, em Veneza, os Primi disegni della repubblica 

                                                 
36 Aldo Andreoli. Nel Mondo di Ludovico Antonio Muratori.Bolonha. 1972.p. 291. 
37 Ver Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996. p. 139 
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letteraria d’Italia e as Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti (Veneza, 

1708). Em Filosofia, escreveu La Filosofia moral (Verona, 1735), Delle forze 

dell’intendimento umano, ossia il pirronismo confutato (Veneza, 1745), Della forze 

della fantasia (Veneza, 1745) e, em especial, um de seus mais famosos, Della pubblica 

felicità (Veneza, 1749), além de outros sobre Direito e Jurisprudência, como Il governo 

della peste, político, medico ed ecclesiastico (Modena, 1714, mas freqüentemente 

reimpresso) e Dei difetti della giurisprudenza (Veneza, 1742). Dentre as obras eruditas 

e históricas, ainda devem ser destacadas as Anecdota latinae (Milão, 1697) e os Annali 

d’Italia (Milão, 1744-49). 

Por força das circunstâncias, Muratori foi guibelino na juventude, ou seja, 

partidário do imperador contra as pretensões temporais do papa. Mas, nos anos de 1740, 

muitas águas já tinham passado sob as pontes das cidades italianas. A própria distância 

entre as suas posições durante a Guerra da Sucessão Espanhola, na primeira década do 

século XVIII, e aquelas que adotou ao escrever a parte conclusiva de seus Annali 

permite medir, melhor que qualquer documento contemporâneo, o caminho percorrido 

por uma geração. As grandes palavras – guelfi, guibellini, imperiais e espanhóis – estão 

ausentes. Nos Annali (1744-49), de fato, evidencia-se sua profunda preocupação com a 

situação política e a ligação que desenvolveu com a cidade de Modena e o ducado 

estense. Importam-lhe pouco a essa altura as rixas e contendas das grandes potências, 

para olhar de uma forma nova e mais insistente para a efetiva realidade do Estado de 

Modena que vai surgindo das cinzas das batalhas, militares e dinásticas. Claro que 

Muratori já está velho, às portas da morte, e o seu olhar se faz destacado e distante. 

Apesar disso, embora dominado pela idéia tradicional da imparcialidade, há neste ato 

seu qualquer coisa de mais profundo, que corresponde melhor à Itália em que vive.38 

Inútil era para Muratori a guerra, um desperdício de energia e de vidas humanas. O seu 

olhar, em toda a parte conclusiva dos Annali, aponta sempre fixamente para os 

sofrimentos, os males e as dores dos “pobres povos condenados a fazer penitência pelos 

atos indignos de seus soberanos”.39 

No início da década de 1740, o bibliotecário de Modena pareceu empenhado 

sobretudo com alguns aspectos religiosos, vistos mais como superstição, como é o caso, 

a ser examinado adiante, do voto sanguinário e de outras superstições ibéricas, como 

                                                 
38 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.66.  
39 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.67. Citação de Venturi, retirada nos Annali. 
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ele as chamava.40 Introduz-se, assim, em seus escritos, as propostas de reforma, que 

aparecem em particular nos livros de direito e economia, como no Trattato de’ difetti 

della giurisprudenza (1742), em Del governo della peste (1743) e, mais do que todos, 

em Della pubblica felicità (1749). Da mesma forma, ao envolver os homens mais 

famosos da república literária italiana dos anos de 1740, os debates sobre a usura e 

sobre a redução do número das festas de preceito durante o pontificado de Bento XIV 

iluminaram, mesmo que de modo curiosamente distorcido, os problemas centrais da 

situação italiana de então, envolvendo também a questão do luxo e aquela da 

agricultura, a dos programas neo-mercantilistas como as reformas jurídicas.41 É o caso 

das relações entre Muratori e Scipione Maffei (1675-1755), natural de Verona, autor de 

Dell’impiego del denaro (1744), que o primeiro apoiou, assim como as opiniões 

daquele sobre as festas, que este sustentou.42 Para o modenense, o povo não tinha nas 

festas nada de religioso além da missa, pois tratava logo de embriagar-se, de comer, 

jogar, pronunciar insolências e risos, às vezes, com violência. Tal postura vinha 

reforçada pelos apelos de alguns clérigos, como o arcebispo de Nizza e o bispo de 

Bamberga, chegando este a comparar a situação com a das aldeias protestantes alemãs, 

ditas heréticas, em que, havendo menos festas, havia maior chance de sobrevivência, 

pois os homens tinham mais dias para trabalhar e enriquecer.43 

Se, como visto anteriormente, o período histórico em que Muratori viveu foi 

marcado por grande instabilidade na Península, a periodização de seu pensamento, 

segundo Franco Venturi, não podia deixar de estar ligada a esse contexto histórico. 

Parte de um período, nos anos de 1710, em que buscou interiorizar idéias novas, mas 

combativas a favor da religião em que acreditava. Nos anos de 1730, “Muratori, 

sensível interprete de seu tempo, se retrai frente às conseqüências das idéias de Locke, 

com o deísmo e o materialismo”.44 Já na década seguinte, demonstra uma grande paixão 

civil, graças ao clima de confiança criado pelo Pontificado de Bento XIV.45  

Já Giorgio Falco e Fiorenzo Forti, responsáveis por dois tomos das Obras de 

Muratori na Biblioteca Ricciardiana, destacam o fio moral e civil de seu pensamento, 

definindo-o desse modo: até as Riflessioni (1708) prevalece em Muratori um interesse 

                                                 
40 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.145. 
41 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.118 
42 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.126-142. 
43 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.136-140. 
44 “filosoficamente, sensibile interprete della sua età, si ritrae di fronte alle conseguenze Del lockismo, ao 
deismo, al materialismo”. Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.20. 
45 Venturi Franco. Settecento Riformatore...1969.p.102. 
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erudito; depois, com Della carità cristiana (1723) e com Filosofia moral (1748), 

afirma-se o interesse ético e de reforma religiosa; com Della pubblica felicità (1749), 

desenvolveu-se, enfim, um interesse político. Essas várias fases, porém, foram animadas 

por uma mesma tensão interna, originada na mais pura tradição católica.46  

Giuseppe Giarrizzo segue essencialmente a evolução política do pensamento de 

Muratori. Depois da primeira formação maurina e rigorista (1695-1703), registra-se uma 

evolução jurídica, entre 1708 e 1717, que seria depois ultrapassada, nas grandes obras 

históricas, com a exaltação da monarquia (1738-1742), para concluir com um tímido 

republicanismo ou, pelo menos, situado no mesmo plano de uma constituição política 

diversa, com as idéias da publica felicità (1749).47 

O ângulo adotado por Alberto Vecchi é totalmente contrário e muito redutor. 

Baseia a evolução do pensamento de Muratori no seu núcleo religioso: “o espírito da 

reforma tridentina”, “a absorção de humores de Santo Agostinho”, “a autoridade de São 

Carlo Borromeu”. Este núcleo do pensamento religioso de Muratori surge já formado 

nos anos de magistério de Bacchini e da temporada em Milão. A consciência religiosa e 

uma particular cultura religiosa, na vitalidade e riqueza de suas determinações, seriam 

as condicionantes para o desenvolvimento das idéias e obras de Muratori. A história dos 

pontífices e da própria Igreja italiana no século XVIII foram elementos condicionais 

que, de tempos em tempos, estimularam Muratori a orientar-se nesta ou naquela 

direção, desde a coragem reformadora do pontificado de Inocêncio XI (1676-1689), do 

qual foi propagador Bacchini, o mestre de Muratori, até o espírito purificador e 

renovador tridentino que se espalha durante o pontificado de Bento XIV (1740-1758).48 

Giulio de Martino, ao contrário de Vecchi, destaca que é perceptível a existência 

de uma marcada continuidade, transversal, longitudinal, na inspiração de fundo da 

pesquisa de Muratori: uma inspiração delineada em Milão e precisa já em 1708. Uma 

continuidade e coerência que une obras que, no plano das disciplinas, pareceriam 

separadas e distintas uma das outras, mas que, por outro lado, respondem de modo 

homogêneo às constantes interrogações presentes no pensamento de Muratori e 

obedecem a esquemas intelectuais flexíveis, porém bem definidos. Certo, os interesses 

de Muratori são diversos nos diferentes períodos da sua vida e do seu trabalho, mas, 

excetuada a fase juvenil, que serve oportunamente de laboratório de valores, de idéias, 

                                                 
46 Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996. p.53-54. 
47 Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996. p.54. 
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de competências, do retorno a Modena, em fins do 1700, até seus últimos escritos, 

encontra-se em Muratori uma marcada unidade de pensamento, que não pode ser 

definida a não ser no plano filosófico. Sem dúvida, o núcleo ético e teórico do 

pensamento de Muratori tinha um forte componente religioso, mas a religião não pode 

ser representada como uma forma de pensamento totalmente autônoma e auto-

suficiente: somente para os místicos mais puros e radicais – e Muratori não o foi, isto é 

claro – o credo exauria integralmente o horizonte do pensamento e da consciência. A fé 

de Muratori não foi uma fé mística, e sim uma fé discursiva. Muratori foi o 

representante de uma fé racional: tinha respeito aos dogmas, mas não foi dogmático. 

Isto leva à conclusão de que o pensamento de Muratori não pode ser reduzido, como 

sustentou Alberto Vecchi, à crença, ao programa tridentino, ao catolicismo. O núcleo de 

seu pensamento tem ao menos dois focos, dois pólos irradiadores. Um é certamente o 

do católico, mas o outro é aquele de um intelecto racional e empirista, que Muratori 

adquire do pensamento laico, do racionalismo burguês, do empirismo anti-religioso. A 

tese de que a Igreja católica pós-tridentina tivesse superado o fechamento escolástico, o 

dogmatismo, a visão penitencial e pessimista do homem sem se contaminar com a ética 

protestante, com a cultura do Renascimento e Moderna, é simplesmente uma tese 

apologética. No entanto, se Muratori foi daqueles que reabilitaram Galileu Galilei, isso 

não pode ser atribuído a uma simples adoção do programa de Borromeu, mas a uma 

sensibilidade especial para os bons argumentos que vinham da cultura científica.49 

* * * 
Uma primeira edição completa da correspondência de Muratori foi publicada por 

Matteo Campori, Epistolário de L. A. Muratori (Modena, 1901), em 14 volumes. No 

entanto, compreendendo mais de seis mil das vinte mil cartas que escreveu, ela 

encontra-se atualmente em fase de reorganização e, quando completa, separada em 

ordem alfabética por correspondente, chegará a um total de 42 volumes.50 Alguns desses 

volumes já foram publicados, um trabalho primoroso feito por vários estudiosos. O 

primeiro data de 1975 e o último de 2003, todos publicados pela editora Leo Olschki de 

Florença. 

                                                                                                                                               
48 Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996. p.54-55. Ver também Alberto Vecchi. L’opera religiosa Del 
Muratori. Roma: Edizioni Paoline, 1955. 
49 Para maiores informações ver Giulio de Martino. Muratori filosofo.1996. 
50 Dupront L’ Antonio Muratori et ala Société Européenne des pré-lumières. Florença: Leo S. Olschki, 
1976. p.14. Tive oportunidade de entrar em contato com alguns desses volumes na Biblioteca Estense de 
Modena, durante minha última viagem à Itália, mas com o pouco tempo que tinha disponível para a 
realização da pesquisa, recolhi informações sobretudo daqueles correspondentes com os quais Muratori 
fez menção à obra Cristianismo Feliz. 
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Em relação ao universo do epistolário, pode-se afirmar que Muratori dedica-se 

quase por inteiro à Península Itálica, existindo um visível predomínio da região ao norte 

dos Apeninos. Sem dúvida, com o tempo, ele desenvolveu a correspondência romana e, 

nos últimos anos de vida, com o Reino nas Duas Sicílias, local onde sofreu ataques e 

esteve envolvido em polêmicas sucessivas. Na Europa letrada, ele somente interveio em 

uma proporção muito menor, enquanto, pouco a pouco, com a velhice, foi silenciando, 

reduzindo-se o número de cartas.51 Estes indivíduos com os quais se correspondeu, 

todos são homens, com uma única exceção, Madame Dacier, um nome conhecido na 

época. Além disso, predominam leigos, membros da Igreja, como mauristas e jesuítas, 

todos integrantes dessa nova igreja, a dos eruditos, conhecida como República das 

Letras, pois são numerosos os protestantes de qualquer outra confissão. De forma 

alguma há barreiras ou religiões confrontadas. A informação erudita e a busca do 

conhecimento constituíam o laço acima de qualquer confissão que serviam ao princípio 

soberano de agrupar os homens.52 Já no que diz respeito à obra Cristianismo Feliz, seja 

comentando sua publicação, seja buscando informações, Muratori se correspondeu, 

entre 1742 e 1749, com vinte pessoas, das quais 16 encontravam-se na Itália, 2 na 

Áustria, 1 na Polônia e 1 na Inglaterra, redigindo um total de 54 cartas.53 

Essa atividade epistolar resultava da tensão perseverante para obter os contatos 

que lhe importavam, a fim de descobrir não só bons informantes ou bons pesquisadores, 

mas sobretudo aqueles que guardavam os manuscritos, de modo a coletá-los e a 

organizá-los. Por outro lado, buscava promover o enorme patrimônio da cultura da 

Península, cujo estado julgava lamentável, como se depreende da expressão tão 

freqüente em sua pena “do triste estado das letras da Itália”.54 Isso revelava sua 

sensibilidade afinada no mesmo diapasão daquela Europa das Pré-Luzes, como diz 

Dupront.55 Símbolo incontestável de status naquele período, eram as gazetas, memórias, 

Actas que revelavam uma Europa erudita e apontavam para aquela crise da consciência 

européia, que era, em sua essência, a libertação de um antigo modo de pensar.56 Para 

isso, os periódicos foram um dos fermentos reveladores. Daí o empenho de Muratori em 

                                                 
51 Dupront L’ Antonio Muratori et ala Société Européenne des pré-lumières. Florença: Leo S. Olschki, 
1976. p.23. 
52 Dupront, L’ Antonio Muratori et ala Société Européenne des pré-lumières. Florença: Leo S. Olschki, 
1976. p.45. 
53 Essas cartas encontram-se copiadas, porém sem grande sucesso não consegui identificar todos os seus 
destinatários. 
54 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.29. 
55 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.47. 
56 Paul Hazard, A Crise da Consciência Européia (1680-1715). 1948. 



 - 26 -

qualquer empresa que pudesse estabelecer para a Itália um lugar no mundo europeu dos 

jornais. Se estes traziam glória, essa glória, como afirma Dupront, Muratori desejava 

que também alcançasse a Itália, de modo a garantir aí a presença daquela República das 

Letras que permitia manifestar-se e ser ouvido, antecipando um certo senso de opinião 

pública.57 

Muito dos seus esforços mostram-se igualmente na preocupação, evidente na 

correspondência, de usar os livros como meio, como ferramenta para a divulgação de 

idéias. Por isso, sua preocupação em dedicar suas obras a importantes figuras da época, 

o que também servia, naturalmente, para que ele firmasse seu nome no universo 

intelectual europeu. Se esse reconhecimento decorria da autoridade que recebia e 

aceitava a dedicatória, acabava por beneficiar ao próprio Muratori em seu país, pois 

revelava-o a serviço de príncipes esclarecidos, da República das Letras e do comércio 

com os grandes, o que reforçava sua autoridade de autor.58 Não obstante, Muratori 

encontrou limitações por encontrar-se distante das regiões de maior circulação de idéias, 

assim como, voltado para seu trabalho de coligir e anotar documentos, somente por essa 

razão recorreu muitas vezes a seus interlocutores, o que acabou contribuindo para um 

certo isolamento seu.59 Além disso, pesavam as condições financeiras, como para 

qualquer intelectual do terceiro mundo de hoje. 

Soube qualquer coisa do recolhimento de grandes inscrições, que se faz 
na Holanda. Eu não terei nunca tanto dinheiro para comprá-la, como 
não poderei nunca comprar por minha pobreza, os tomos de Grevio e 
do Grovino, se bem que vivamente os desejasse.60 

Quanto à sua correspondência, formada por mais de seis mil missivas, 

envolvendo 2.828 correspondentes conhecidos, situa-se no mesmo nível de Leibniz, que 

escreveu sete mil cartas.61 Para compreendermos um pouco melhor esse universo de 

cartas, algo certamente impensável para nós hoje, vale observar que na região do 

Piemonte, por exemplo, trocava cartas com indivíduos geralmente pertencentes à elite 

culta.62 Eram professores das universidades, literatos e eruditos. Alguns ocupavam 

cargos públicos, como ministros, altos funcionários, magistrados, além de prelados e 

religiosos. Segundo Recuperati, em sua correspondência, observa-se a preocupação de 

                                                 
57 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.29-36. 
58 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.39. 
59 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.31. 
60 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.32. 
61 Ver Anexo inserido ao final contemplando os contemporâneos de Muratori. Para mais informações ver 
Ferruccio Carli. L. A. Muratori, la sua vita, la sua opera e la sua epoca. Firenze: Macri, 1955. pp. 255-
256. 
62 Observar mapa indicando regiões da Itália no século XVIII, em Anexo. 
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Muratori para obter as notícias mais recentes sobre a história da casa de Savóia, de 

modo a não correr o risco de oferecer uma versão diferente daquela oficial, em especial 

quando se tratava de situações delicadas como a da abdicação de Vitório Amadeu II.63 

Ainda dentro desse terreno administrativo, ligado às questões de poder destaca-

se, entre os correspondentes do modenense, o contato com o juiz de apelação Fortunato 

Tamburini (1682-1761), funcionário do governo de Modena com o título de 

conselheiro. Tamburini tinha como tio paterno Michelangelo Tamburini, que em 1707 

recebeu o cargo de Geral da Companhia de Jesus. Em plena comunhão com os 

interesses culturais de Muratori, Tamburini, depois de passar por Parma, estabeleceu-se 

definitivamente em Roma, nos últimos meses de 1740, onde gozou da estima do 

pontífice Benedito XIV, que o elevou a cardeal em 1743.64 

Devido à sua estadia em Roma e a seus laços de amizade, Tamburini aparece, 

entre as décadas de 40 e 50, como moderador e intermediário nas relações entre as 

atividades de Muratori e as reações e os humores eventuais do ambiente romano, mais 

particularmente, da alta esfera do mundo eclesiástico, não excluindo obviamente o 

próprio pontífice. Sobre tais atividades, Tamburini mantinha Muratori informado e, ao 

mesmo tempo, recebia, para depois distribuir aos dignitários mais influentes, as edições 

e reedições das obras do amigo, além de cópias dos manuscritos dos trabalhos que 

Muratori tinha em andamento, para que estes indivíduos poderosos as examinassem. 

Cabia ainda a Tamburini realizar uma prévia avaliação do que lhe parecia oportuno, por 

meio de observações, considerações, conselhos e sugestões. 

No território das letras, um de seus correspondentes mais importantes foi 

Apostolo Zeno (1669-1750), de quem Muratori recebeu não menos de 222 cartas. Zeno, 

considerado uma personalidade de primeira ordem na cultura vêneta do primeiro 

Setecentos, participou, como tantos outros, do Giornale de’ letterati d’Italia (1718). 

Dirigindo-se a Pádua pouco depois de completar os vinte anos, teve oportunidade de 

seguir as aulas de Michelangelo Fardella, que o liberou definitivamente de certo gosto 

tardo barroco atestado por alguns poemas heróicos como La conquista di Navarinino 

(1687). Prosseguindo neste caminho, o jovem Zeno logo deu vida, em torno da metade 

dos anos noventa, a um grupo de vanguarda, a academia dei Animosi, que se tornou, em 

1698, uma filial da Arcádia romana, com o propósito de contribuir para extirpar o mau 

                                                 
63 Giuseppe Ricuperati. ‘Ludovico Antonio Muratori e il Piemonte” in ATTI DEL CONVEGNO... 
1975.p. 58. 
64 Filippo Valenti, Edizione Nazionale ... Firenze. 1975. p. 5-16. v.42. 
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gosto na poesia. Por conta disso, passou a ter freqüentes e cordiais relacionamentos, não 

só com Muratori e Bacchini, mas também com homens de outros ambientes como 

Magliabechi, Salvini e Wolff.65 

Em seguida, merece menção o napolitano Giambattista Vico (1666-1744)66, 

nascido em uma família, dita pequeno-burguesa – pai livreiro de origem camponesa. 

Vico destacou-se como erudito dentro e fora de Nápoles, em particular nos círculos 

avançados do Norte, entre a Modena de Muratori e a Veneza do Giornale de’ letterati 

d’Italia. Ele desejava construir, sob influência ainda baconiana e em alternativa à 

perspectiva cartesiana, o modo e a condição de um saber originário, elaborado pela 

primeira vez sob o principio do verum-factum – ou seja, considerando que “o critério da 

verdade não é de imediata evidência, nascida na clareza e distinção das idéias, mas na 

convergência do verdadeiro com o fato”.67 

Como já mencionado, outro ilustre representante da cultura italiana do 

Setecentos, que entrou em contato com Muratori foi Scipione Maffei (1675-1755), que, 

apesar de optar pela carreira militar, destacou-se nas letras, publicando em Roma, no 

ano de 1710, um tratado severo, francamente polêmico, o Della scienza chiamata 

cavalleresca, em que criticava o uso do duelo e outras práticas sociais que considerava 

irracionais.68 

Do lado religioso, outro correspondente importante de Muratori foi Ângelo 

Maria Quirini (Veneza, 1680 – Brescia, 1759), bispo de Brescia, que chegou à cardeal 

em 1727, além de bibliotecário apostólico e colecionador de livros e de objetos. De 

formação beneditina, Querini realizou inúmeras viagens educativas pela Europa 

(Alemanha, Países Baixos, Inglaterra e França), estabelecendo contacto com os homens 

de cultura mais importantes do seu tempo, ficando célebre a sua ligação com Frederico 

II da Prússia, com quem manteve um intenso epistolário relativo a questões religiosas. 

Esta sua ligação preferencial ao mundo de cultura germânica ficou ilustrada por sua 

eleição como membro das academias das ciências de Viena (1747) e de Berlim 

(1748).69 

                                                 
65 Infatigáveis importadores de idéias européias para a Itália. Marco Cerruti e outros. Il Settecento e il 
primo .... Torino, 1992. pp. 37-38. 
66 Marco Cerruti e outros. Il Settecento e il primo Ottocento. Storia della Civiltà Letteraria Italiana. 
Torino, 1992. pp. 13-18. 
67 Marco Cerruti e outros. Il Settecento e il primo .... Torino, 1992. p. 15 e seguintes. 
68 Marco Cerruti e outros. Il Settecento e il primo .... Torino, 1992. pp. 38-42. 
69 A data de morte é incerta, outra possibilidade é o ano de 1755, como nos indica: Carlo Frati. Dizionario 
bio-bibliografico… Firenze: Leo Olschki. 1933. p. 476-478. 
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Apesar de suas relações, como registra Giulio de Martino, o cardeal Quirini 

lançou sobre Muratori pesadas críticas após ter saído à luz em Veneza, em 1747, o 

tratado Della regolata Divozioni de’ Cristiani, logo reimpresso em Trento, no ano 

seguinte. Quirini argumentava que, quando Muratori expressava seu desejo de 

diminuição do número das festas, feria o dogma e não a disciplina da Igreja, 

comportando-se assim como um “herético que não merecia mais seus sentimentos”.70 A 

polêmica logo se ampliou, chovendo sobre Muratori acusações de jansenismo, embora o 

tratado colocasse a questão em termos gerais e complexos, ao distinguir entre uma falsa 

devoção, que tendia a superstições, e a regulada devoção, promovida pela Igreja. Para 

encerrar as controvérsias, um Decreto de Silêncio foi expedito em 1748 por Benedito 

XIV, ao mesmo tempo que Scipione Maffei, em 1752, e o padre Daniele Concina, em 

1754, intervinham para defender Muratori, falecido em 1750, das acusações de suposto 

jansenismo.71 

Seguindo a linha dos contatos eruditos, não se pode esquecer Benedetto 

Bacchini (1651-1721), beneditino, pretor da casa d’Este, bibliotecário do Duque 

Rinaldo I e responsável pela formação de Muratori, embora a correspondência entre eles 

se limite a pouco mais setenta cartas, devido o fato de morarem próximos um do outro. 

Nela, Bacchini se revela um homem de ânimo aberto e afetuoso, incentivador e 

entusiasta. Era professor de grego e introduziu o exercício da paleografia sobre os 

códigos manuscritos do arquivo da Catedral de Modena. Empenhado em rigoroso 

trabalho de revisão e depuração da história sacra, ao abordar mil fantasias e crenças 

pias, as quais desembocavam sempre em discussões na história profana, este mestre de 

Muratori anunciou o próprio programa de seu discípulo, buscando promover um 

renascimento das letras italianas segundo as formas modernas da erudição.72 

O desejo de Muratori de recolher documentos, lançando mão de seus contatos, 

está presente, por exemplo, na correspondência com Nicola Tacoli, que nasceu em 

Reggio Emilia em 1690.73 Dele conservaram-se 237 cartas e cerca de 236 respostas. Ele 

dedicava-se com paixão e tenacidade a recolher documentos antigos de todo gênero, 

mas que utilizava para esclarecer a genealogia dos vários ramos da sua família. Assim 

sendo, foi a coleta desses documentos pertinentes à sua própria família e à sua cidade a 

atividade que o absorveu completamente, envolvendo enorme dispêndio de tempo e 
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72 Giulio de Martino. Muratori Filosofo...1996. p.19. 
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dinheiro, aspecto que constituem os temas em suas cartas a Muratori. Nas respostas, 

predominam as discussões sobre a oportunidade de inserir alguma crônica importante 

desenvolvida por Tacoli nos Rerum Italicarum Scriptores. 

Um minúsculo destalhe nesse epistolário, mas com curiosos desdobramentos 

futuros em Portugal, encontra-se nas cartas trocadas entre Muratori e a família Vandelli. 

Em primeiro lugar, com o matemático-engenheiro Domenico Vandelli (1691-1754), um 

padre secular, que enviou cartas a Muratori de Roma, Viena e Ferrara, embora apenas 

uma resposta deste esteja registrada. Em seguida com Francesco Vandelli, de Bolonha, 

e também com Gerolamo Vandelli, de Florença, doutor em Medicina, professor na 

Universidade de Pádua e pai de Domenico Agostino Vandelli (1735-1816), que, a 

convite do marquês de Pombal, na época da reforma da Universidade de Coimbra, veio 

a ocupar um lugar em sua nova Faculdade de Filosofia, como lente de Química e 

História Natural, e que, mais tarde foi responsável pela implantação do jardim botânico, 

do laboratório químico e do museu de História Natural da Universidade de Coimbra.74 

Outro erudito, fortemente influenciado por Muratori, foi Francesco Brembati, 

nascido em 1705 e originário de uma família nobre de Bérgamo, que se destacou pelo 

zelo religioso e o amor à cultura.75 A troca de cartas com Francesco iniciou-se em 1721, 

quando ele escreveu uma carta a Muratori, indicando como referência seu professor 

Domenico Vandelli e solicitando sua orientação. Em última instância, segundo nos 

conta Fabio Marri, Brembati em numerosas cartas comentou sobre os intelectuais de 

província e seu desejo de ascender na república das letras. Como Muratori buscasse 

documentos desconhecidos para sua Rerum Italicarum Scriptores, logo envolveu o 

jovem interlocutor, pedindo-lhe para assinalar histórias inéditas da cidade de Bérgamo 

anteriores ao século XIV. Brembati dedicou-se com entusiasmo à pesquisa, enquanto 

Muratori repetidamente lembrava ao jovem a honra que teria quando visse a história de 

Bérgamo derivada de seus estudos. 

Outro jovem que, entre 1740 e 1749, se aproximou de Muratori foi Giovanni 

Brunacci, da região de Pádua, que, após solicitar-lhe diversas cartas de recomendação 

para que pudesse ter acesso aos arquivos locais, tornou-se uma fonte de dados 

                                                                                                                                               
73 Giuseppe Trenti. Carteggi con Tabacco...Tafuri.1987. p. 15-23. 
74 A estrada a que se refere como obra Domenico Vandelli, foi construída entre os anos de 1738 e 1751. 
Informações coletadas no site Ciência em Portugal – personagens. http.//www.instituto-
camoes.pt/cvc/ciência/p.10html. 
75 Fabio Marri, Edizione nazionale ... 2003.p. 68-75. 
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confiáveis para Muratori.76 Em uma de suas respostas, este dirige-se a Bartolomeu 

Campagnola, de Verona, afirmando que “as graças que com este [Brunacci] 

compartilhar as receberá compartilhadas como a ele mesmo”.77 Além disso, Muratori 

aconselhou Brunacci várias vezes a ir encontrá-lo em Módena, para receber diretamente 

suas instruções. 

Da correspondência com Lorenzo Brunassi di San Fellippo que, aos vinte dois 

anos, enviou de Nápoles ao modenense várias composições poéticas do seu “juvenil 

cancioneiro” para ter “o sábio e sincero juízo” dele a propósito de uma eventual 

publicação, observa-se um aspecto da época muitas vezes desprezado.78 De ponte entre 

os dois correspondentes servia um dos grandes amigos de Muratori, o já mencionado 

abade de São Paulo-fora-das-Muralhas, em Roma, Fortunato Tamburini, o que era 

indispensável em função da precária comunicação naquela época entre Nápoles e 

Modena. Eram muitos os problemas: ameaças de assalto por bandoleiros nas arriscadas 

estradas entre Roma e Livorno, interrupções causadas pelo fechamento da passagem 

pelos Apeninos, situações de quarentena devido à peste, e sobretudo as constantes 

guerras. 

Alessandro Chiappini travou contato com Muratori por meio de uma carta de 

novembro de 1728, levado pelo interesse que tinha pela numismática e a epigrafia, que 

cultivara ao longo das muitas viagens que fez em diversas partes da Itália, como 

visitador religioso, antes de fixar-se em Roma, onde veio a morrer em 1751.79 Voltado 

para a pesquisa erudita e sensível às exigências de um método adequado para o estudo 

da história natural, correspondeu-se também com Giovanni Bianchi, médico e 

naturalista, Anton Francesco Gori, erudito antiquário, Ângelo Maria Querini e muitos 

outros. Em particular, Chiappini foi muito útil a Muratori por ocasião da publicação de 

alguns de seus trabalhos, informando-o circunstanciadamente acerca da reação que 

provocavam em certos ambientes eclesiásticos. Raramente revelava em suas cartas, 

como nos informa Paolo Castignoli, alguma crítica a Muratori, mas, quando do 

                                                 
76 São conhecidas 12 cartas de Brunacci enviadas a Muratori e 7 respostas de Muratori. Fabio Marri, 
Edizione nazionale ... 2003. p. 252-259. 
77 Fabio Marri, Edizione nazionale ... 2003. p. 253 
78 Nasceu em outubro de 1709 em Nápoles, e morreu em 1753. Em 1726 termina o curso de Direito. 
Fabio Marri, Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori. 2003.p. 283-292 
79 Paolo Castignoli, Edizione nazionale del carteggio di L. A. Muratori-Carteggio con Alessandro 
Chiappini. Firenze. 1975.p. 5-12.. 
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aparecimento da obra sobre as missões dos jesuítas no Paraguai, não deixa de qualificá-

la como uma belíssima história panegírica.80 

Outro correspondente que convém comentar é Giovanni Giacomo Zamboni.81 

Homem de vasta cultura, embaixador estense na corte de Londres, foi apresentado a 

Muratori por Giuseppe Riva, que acompanhou com um bilhete a primeira carta 

endereçada por Zamboni a Modena. Daí em diante, a correspondência, segundo permitia 

a distância, daria a Muratori a possibilidade, até 1748, de ter notícias de primeira mão 

sobre o mundo cultural inglês, de estender os seus conhecimentos e de satisfazer a sua 

curiosidade sobre um ambiente diverso com notícias confiáveis. Servindo-se largamente 

deste, bem como de Michael Maittaire, que Zamboni apresentara a Muratori em carta de 

1728, a correspondência girou em torno do interesse por livros e escritos inéditos, mas 

também levou Muratori, por causa do pedido da esposa de um pintor inglês, a escrever 

um tratado, o De Paradiso (1738). Muratori tentou, então, publicar o livro em Londres, 

na esperança de tornar-se mais conhecido, mas sem resultado, apesar dos esforços de 

Zamboni. 

Como nessa Itália de Muratori, também na Europa erudita do final do século 

XVII e início do XVIII eram as cartas trocadas com correspondentes distantes, com 

sábios e curiosos, que faziam circular de um lado ao outro as idéias e os pontos de vista 

sobre os mais variados temas, desde aqueles relacionados à história sacra ou profana até 

os trabalhos de tradução de inscrições antigas, na mais pura linha da filologia da 

Renascença. A maioria das cartas de Muratori foi escrita em italiano, sendo que 

somente 212 das 6.077 de seu epistolário encontram-se escritas em outra língua; 199 

das quais em latim. O latim significava, segundo Dupront, que Muratori sentia-se pouco 

à vontade com esse interlocutor, pois tão logo obtinha confiança, passava para o 

italiano, no qual podia expressar melhor o que queria dizer.82 

Ainda segundo Dupront, na correspondência que Muratori dirigiu ao 

estrangeiro, chamam a atenção principalmente as cartas enviadas à França e à 

Alemanha. No caso da França, a maior parte destina-se a Paris, com um esboço de rede 

em Aix e Dijon. Já em relação aos contatos com a Alemanha, estes são mais 

diversificados, incluindo o príncipe José Wanceslas de Liechtenstein, que representava 

o imperador em Paris, mas também outros contatos em Viena, Helmstedt e Leipzig, as 
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81 Viveu entre 1729-1736. Anna Burlini Calapaj, Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori-
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duas últimas, capitais da informação erudita na Europa desta época. Seguem-se em 

importância os bolandistas e os eruditos holandeses, sobretudo em Antuérpia, Deventer 

e Leyden. E por fim, espanhóis e ingleses, em Madri e Oxford. Dessa forma, as cartas 

de Muratori traçam o mapa da Europa erudita da época. 83 

No entanto, é preciso acrescentar ao conjunto acima as missivas dirigidas ao 

francês Guillaume Bonjour, mas que residia em Roma, e aquelas 71 trocadas com 

Gottfried Wilhelm von Leibniz, (1646, Saxônia – 1716, Hannover), a maioria em 

italiano. Este era filho de um professor de filosofia moral em Leipzig, com quem 

aprendeu latim e grego, antes de estudar leis na universidade da cidade entre 1661 a 

1666, embora só se formasse no ano seguinte, na Universidade de Altdorf. Entre 1672 e 

1676, procurou dissuadir Luis XIV de atacar o território alemão, atuando como 

representante diplomático. Enquanto em Paris, ele foi se familiarizado com 

representantes proeminentes de catolicismo e passou a se interessar pelas questões 

disputadas com os protestantes. Em 1676, aceitou a posição de bibliotecário, arquivista, 

e conselheiro do Duque de Brunswick, passando o restante de sua vida em Hanover, 

com a exceção de um intervalo breve, no qual ele viajou para Roma e para Viena com a 

finalidade de examinar documentos relativos à história da Casa de Brunswick. Como 

historiador ele enfatizou a importância do estudo de documentos e arquivos e fundou, 

em 1700, a Sociedade (depois Academia) de Ciências de Berlim, para a qual foi 

designado como seu primeiro presidente. Como filósofo, ele foi indubitavelmente o 

pensador alemão mais avançado do século XVII.84 

Tampouco pode ser esquecido no lado francês do grupo de estrangeiros o 

grande Jean Mabillon (1632-1707), considerado um dos criadores da erudição histórica 

moderna, que escreveu duas cartas a Muratori entre 1698-1699.85 Da mesma forma, 

após experimentar a vida de militar, Bernard de Montfaucon (1655-1741) entrou no 

monastério beneditino de Durade, em Toulouse, em 1676. Na Abadia de Sorèze, 

aprendeu grego e, em 1687, foi transferido para Paris. Aí, a Abadia de Saint-Germain-

des-Prés, debaixo da orientação de Mabillon, tornara-se um dos principais, se não o 

principal centro da erudição francesa. Em 1698, recebeu permissão para estudar os 

manuscritos das bibliotecas italianas e, em Milão, travou conhecimento com Muratori e 

                                                                                                                                               
82 Dupront L’ Antonio Muratori ... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.26,27. 
83 Esta marca da correspondência em italiano como marca de relações bem estabelecidas pode ser 
elucidada com o exemplo de que até com Leibniz ele escreveu em sua língua natal. Dupront L’ Antonio 
Muratori ...Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.43,57. 
84 Ver verbete Gottfried Wilhelm von Leibniz, na The catholic encyclopedia. Online Edition, 2003. 



 - 34 -

somente em 1701 retornou à França. Como Mabillon tinha criado a diplomática, assim 

Montfaucon tornou-se o pai de paleografia grega. Entre 1697 e 1737, escreveu 29 cartas 

a Muratori e dele recebeu pelo menos cinco.86 

Mesmo sendo bem pequena, esta relação permite confirmar a idéia de que 

Muratori, através dessa teia de correspondentes, estava em contanto permanente não só 

com toda a Itália, mas com a Europa de um modo geral, o que lhe permitia permanecer 

bem informado de tudo o que se passava em termos políticos e culturais. 

Como já mencionado anteriormente, este epistolário, seja pelas personalidades 

em si, seja principalmente pelo fato de estar amplamente informado pela vida sócio-

política de seu tempo e por indicar as trocas de informações, documentos e obras que 

viabilizavam a República das Letras, evidencia o lugar de Muratori na Europa de seu 

tempo e a sua preocupação de buscar, com o renascimento das letras na Península, a 

glória da Itália.87 Apesar disso, nessa teia de correspondentes ainda falta um, ligado à 

história portuguesa, que será abordado, mais adiante, no terceiro capítulo: Luís Antonio 

Verney. 

 

                                                                                                                                               
85 Ver verbete Jean Mabillon, na The catholic encyclopedia. Online Edition, 2003. 
86 Ver verbete Bernard de Montfaucon, na The catholic encyclopedia. Online Edition, 2003. 
87 Dupront L’ Antonio Muratori ... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.29. 
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CAPÍTULO DOIS 

MURATORI E O CRISTIANISMO FELIZ 

2.1 A conquista da América e o problema do indígena 
Antes mesmo da ocupação da América, o domínio legítimo das regiões 

descobertas no rastro da expansão marítima de Portugal e Espanha tornou-se objeto de 

disputas envolvendo as duas coroas. Respeitantes à exploração das terras e ao governo 

das gentes no ultramar, como também, indiretamente, ao controle das rotas do comércio 

atlântico com as Índias Orientais, tais disputas deram ensejo à celebração de tratados 

entre as duas monarquias ibéricas. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494, 

partilhava as conquistas destas duas coroas. Sua aplicação, no entanto, foi minada desde 

o início pela imprecisão das medidas adotadas, pela precariedade dos mapas da época e, 

sobretudo pelo desconhecimento do território. Assim a América, à sombra deste tratado, 

assistiu a um movimento de expansão territorial, no qual sobressaíram os luso-

brasileiros, favorecidos pelas condições geográficas e pela união das Coroas ibéricas 

(1580-1640), por meio das bandeiras paulistas e amazônicas, em busca de novas fontes 

de riqueza, sendo também as principais responsáveis pelo desenho das fronteiras da 

colônia. Dessa forma, iniciou-se a conquista e submissão dos primitivos habitantes da 

região, com o apossamento de seus bens e a imposição de uma outra cultura, em defesa 

da cristandade. Nesse processo, um dos instrumentos fundamentais foi a Companhia de 

Jesus.88 

* * * 
Nascida no século XVI, o século dos conquistadores e de Las Casas, a ordem 

religiosa chamada Companhia de Jesus teve uma atuação fundamental, visto que, 

desconhecendo as sociedades nativas, os europeus tinham a impressão de que estes 

viviam “sem Deus, sem lei, sem rei, sem pátria, sem república, sem razão”. O grande 

mérito dos jesuítas consistiu na percepção da humanidade dos nativos da América. Foi a 

                                                 
88 O apoio papal ao crescimento da área de atuação dos portugueses pode ser observado desde a década de 
1450, quando pelas bulas Dum diversas (1452), Romanus pontifex (1455) e a primeira Inter coetera 
(1456) concedendo ainda à Ordem de Cristo, dirigida pelo infante D. Henrique, a jurisdição espiritual 
sobre todas as regiões conquistadas pelos portugueses no presente e no futuro. Instituindo o padroado e 
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Companhia que desenvolveu procedimentos capazes de atingir a sensibilidade dos 

nativos, aproximando-os da cultura cristã, como ela faria logo em seus colégios. Essa 

estratégia assentava-se nas seguintes convicções básicas: os índios eram tão capazes dos 

sacramentos quanto os europeus; eram “livres por natureza”; e tinham o caráter de um 

“papel em branco”, em que poderia ser impressa a palavra de Deus, buscando, por meio 

da catequese e de outros recursos, como a música e o teatro, a mudança de alguns 

costumes incompatíveis com a fé católica – a exemplo da poligamia e da antropofagia.89 

Assim, as missões jesuíticas na América expandiram-se no século XVII, o século dos 

missionários, tanto na região amazônica, onde viriam a despertar, mais tarde, a ira do 

irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador do Pará, quanto 

na região platina. 

Presentes tanto na América portuguesa quanto na espanhola, a Companhia de 

Jesus desenvolveu-se de maneira diversa nestas regiões, segundo Serafim Leite, antes 

de tudo pelo fato de a primeira localizar-se de um modo geral próxima da costa, 

enquanto a segunda compreendeu áreas mais interiorizadas do território. No Brasil, 

primeiro, são criadas as cidades ou vilas, para ao redor destas agruparem-se as aldeias 

de índios, com as finalidades doutrinária (de catequese), econômica (o serviço dos 

índios) e política (utilização dos índios aldeados na defesa contra os inimigos externos), 

com a justificativa de uma “educação pela doutrina cristã [...] pelo trabalho [...] pelo 

sentimento de solidariedade”; enquanto no Paraguai, as aldeias fundam-se no coração da 

selva, com intenção apenas doutrinária, e logo a seguir econômica, por necessidade de 

subsistência e desenvolvimento da coletividade, não participando da defesa a não ser 

dos próprios povoados. Daí, Serafim qualificar a empresa paraguaia como fadada ao 

hermetismo, para sua própria existência, não deixando de acrescentar que, apesar da 

admiração dos europeus por estas missões do Paraguai, a exemplo de Montesquieu, as 

missões brasileiras foram tão admiráveis quanto elas.90 

                                                                                                                                               
legitimando as conquistas realizadas durante o século XV. Ver A.C.F. Reis. “Os tratados de limites” In.: 
S. B. Holanda(org.) HGCB. 1976. 
89 Ver Jean Laculture. Os Jesuítas: os conquistadores. Porto Alegre: L. P. M., 1994; Dauril Alden. 
“Aspectos preliminares da expulsão dos jesuítas do Brasil: notícia preliminar”. In.: H Keith & S. Edwards 
(orgs.) Conflito e continuidade na sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. E 
também em A cidade e o império de Maria Fernanda Bicalho. 1997. p. 341. 
90 Serafim Leite justifica em seu volume X porque não dedicou especial atenção as missões do Paraguai, 
dizendo que, mesmo sendo atualmente parte do Brasil, essas regiões não foram missões jesuíticas 
brasileiras. Serafim Leite. História da Companhia de Jesus no Brasil. 1938-1945, (EDIÇÃO ANTIGA). 
Tomo VI. pp. 552-554 e Tomo X. p. 249.  
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A área ocupada pelas missões jesuíticas junto aos Guaranis (1609) expandiu-se, 

num primeiro movimento, a partir de Tucuman, na província do Paraguai, rumo ao 

Guairá (no Paraná), Itatim (no Mato Grosso) e Tape (no Rio Grande do Sul), para 

retrair-se, posteriormente, ante aos ataques dos paulistas, apresadores de índios, em 

direção às proximidades de Assunção e Buenos Aires. Foi somente após o combate de 

Mbororé, em 1641, no qual se destacou o recém-criado exército guarani, que a atividade 

escravagista dos paulistas diminuiu na Bacia Platina.91 

Ao longo da segunda metade do século XVII e no início do XVIII, apesar desses 

problemas, as missões jesuíticas do Prata se consolidaram, com a implantação de um 

sistema produtivo original, favorecendo o crescimento demográfico dos indígenas e um 

processo igualmente original de mestiçagem cultural entre valores americanos e 

ibéricos.92 Desenvolveu-se, assim, na região, uma sociedade específica, que se 

convencionou denominar, de modo um tanto idealizado, de “Trinta Povos das Missões”. 

A Província do Paraguai mantinha sempre em Madri, conforme Arno Kern, um 

procurador para atuar junto aos órgãos administrativos da monarquia espanhola, e 

principalmente junto ao Conselho das Índias, com a finalidade de se defender, pois os 

“Trinta Povos” ocupavam também uma posição estratégica, situados na fronteira do 

Império colonial espanhol, face à expansão da colonização luso-brasileira.93  

Assim como as transformações históricas do Século das Luzes, que modificaram 

profundamente o panorama europeu, também ocorreram mudanças nas regiões 

colonizadas, assim as missões do Paraguai estavam vulneráveis em 1750, quando as 

coroas ibéricas assinaram o Tratado de Madri, destinado a definir as fronteiras de seus 

respectivos territórios americanos. Isto porque segundo este acordo, Portugal adquiriu a 

posse legal de regiões situadas a oeste da linha de Tordesilhas, que incluíam o atual Rio 

Grande do Sul e Mato Grosso, além da Amazônia. Em compensação, reconheceu a 

soberania espanhola sobre a Colônia do Sacramento, foco permanente de conflitos 

político-militares, para os quais concorriam as ambições portuguesas de estender o 

território do Brasil até o Rio da Prata e o papel daquela localidade como importante 

veículo de contrabando com a praça de Buenos Aires para obtenção de prata andina.94 

Na região das missões, os jesuítas colocaram obstáculos às demarcações que o 

tratado exigia, opondo-se às suas decisões, com a alegação de que, além de serem livres, 
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92 Ver Serge Gruzinski, O pensamento mestiço. 2001. 
93 Arno Kern, Missões: uma utopia política. 1982 p. 22. 
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os guaranis tinham posse do território, sendo ilegítima a disputa dele pelas coroas 

ibéricas segundo sua vontade. Com o apoio jesuítico, a resistência se acirrou, acabando 

desobedecidas as ordens do rei espanhol para que se deslocassem do território, por meio 

de um levante dos indígenas, conhecido como “Guerra Guaranítica”, que forçou, em 

maio de 1756, os exércitos espanhol e português a invadirem os povoados. 

No reino, a Companhia de Jesus reagiu como pôde, aliando-se aos inimigos do 

ministro português o futuro marques de Pombal, e envolvendo-se nos protestos da Mesa 

do Bem Comum dos Mercadores, em 1755, e nos do Porto, dois anos depois. Como 

resultado, em 1758, os jesuítas foram acusados de envolvimento no atentado contra D. 

José I e, no ano seguinte, foram expulsos dos domínios portugueses, gerando o 

rompimento nas relações com a Santa Sé por dez anos.95 

Se, em meados do século XVIII, a polêmica anti-jesuítica assumia um tom 

particularmente violento em Portugal, da qual decorreram a expulsão da Companhia em 

1759 e as reformas das ordens religiosas por Pombal, na França, o ataque aos jesuítas 

encontrou entre os protagonistas o partido dos jansenistas, muito forte entre os 

membros dos parlamentos franceses, e em particular naquele de Paris, que terminou por 

negar a legitimidade da bula de Paulo III que criava a Companhia (1540). Neste 

contexto, situava-se a violenta polêmica anti-jesuítica dos enciclopedistas e dos 

filósofos ilustrados, que fez com que d’Alembert saudasse a expulsão dos jesuítas da 

França, em 1765, como sinal de uma vitória. Também na Espanha e nos outros 

domínios dos Bourbons na Itália, a polêmica anti-jesuítica se estabelecia com a vontade 

de utilizar os capitais e as propriedades da Companhia. As riquezas, verdadeiras ou 

presumíveis, dos jesuítas representavam, de fato, um importante e desejado capital para 

proceder a reformas, como se observa na Sicília, onde terras dos jesuítas foram 

distribuídas aos pequenos cultivadores, de modo a incentivar o crescimento da produção 

agrícola e da população. Esse crescente desencontro de idéias levou, em 1773, à 

extinção formal por parte do papa Clemente XIV da Companhia, que então contava com 

vinte e três mil membros, repartidos em mil e seiscentas fundações, oitocentas das quais 

empenhadas no propósito educativo.  

Somente na Prússia de Frederico II e na Rússia de Catarina II os jesuítas 

continuaram a operar, sobretudo no campo da instrução. Em toda a Europa católica, 

                                                                                                                                               
94 Ver A.C.F. Reis. “Os tratados de limites” In.: S. B. Holanda(org.) HGCB. 1976. 
95 Ver F. J. Falcon. A época pombalina. São Paulo: Ática, 1992 e Maxwell, K. Marques de Pombal: 
paradoxo do iluminismo. Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1996. 
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mesmo assim, depois da supressão em 1773, os membros da Companhia, dispersos nas 

várias cidades do continente, mantinham vivo o espírito jesuítico e animavam o debate 

político-religioso neste conturbado desenrolar do século XVIII, colaborando neste 

período tempestuoso da Revolução Francesa e da França Napoleônica, até a 

reconstituição da Companhia em 1814.96 

Em 1743, mais de trinta anos antes que estes conflitos viessem à tona, um livro, 

publicado à luz em Veneza, deslocaria o olhar dos europeus para esta região tão 

distante. Seu autor era Ludovico Antonio Muratori, sobre o qual já falamos no primeiro 

capítulo. 

* * * 
As missões jesuíticas da província do Paraguai, nascidas há quase quatrocentos 

anos, já deram oportunidade a inúmeras controvérsias, principalmente devido à sua 

organização interna e a seu desaparecimento. Procuraremos destacar aqui alguns destas 

interpretações.  

Quando, em 1743, Muratori escreveu sobre as Missões das Províncias Jesuíticas 

do Paraguai, reconheceu “contrafeito”, no prefácio ao livro Il Cristianismo Felice nel 

Paraguay, não ignorar que muitos autores já haviam escrito sobre os Trinta Povos. 

Ressalte-se que muitas obras mais foram escritas desde então, tornando-se o conjunto 

um difícil obstáculo tanto para a aventura mental da reconstrução histórica, como para o 

reexame de certos temas fundamentais, pelo fato de tenderem à discussão polêmica, por 

partidários ou adversários dos jesuítas. 

A exemplo destes autores que escreveram sobre as missões do Paraguai antes de 

1743, encontramos a obra do padre jesuíta Antonio Sepp, tirolês, que parte com seus 36 

anos de vida de Viena para as missões do Paraguai. Sobre essa experiência no Novo 

Mundo, publicou em 1698 um livro, em alemão, Descrição de viagem, e o segundo, em 

1710, em latim, Trabalhos apostólicos. Os dois livros foram reeditados no Brasil em 

1951, em uma única edição.97 Rubens Borba de Morais identifica a obra do Padre Sepp 

como substrato para a literatura brasileira sobre a “Guerra dos Sete Povos”.98 A primeira 

obra descreve de um modo geral as dificuldades na viagem até o Paraguai, como um 

diário de bordo, dedicando-se em seguida ao desenrolar do trabalho missionário, ao 

quotidiano destas populações, sua vida social e econômica, bem como os afazeres 

                                                 
96 Ver Mario Rosa e Marcelo Verga. La storia moderna 1450-1870. Milão.2003. p. 187-188. 
97 Antonio Sepp. Viagem às missões jesuíticas e trabalhos apostólicos. Tradução de A. Reymundo 
Schneider. 2ª ed. São Paulo: Martins,1951. (Biblioteca Histórica Brasileira, sob direção de Rubens Borba 
de Morais) 
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diários dos missionários. A segunda parte, Trabalhos apostólicos, dedica-se aos 

costumes e talentos dos índios, à construção de suas habitações e às dificuldades no 

trabalho de conversão dos índios – dentre as quais destaca as doenças e a interferência 

dos bandeirantes.99 

Aos poucos, porém, a visão sobre essa empresa transnacional, as missões 

jesuíticas, adquiriu outros olhos. Os missionários começaram a ser combatidos pelos 

filósofos ilustrados, que defendiam a secularização do poder, colocando, ao mesmo 

tempo, a razão e o homem no centro de todas as preocupações, do que se seguia o 

postulado da unidade última do gênero humano.100 Assim, no século XVIII, a filosofia 

passou a ocupar praticamente o lugar da teologia, mas com um caráter terreno, aberto 

ao público, de tal forma que ela veio a ser a suprema expressão espiritual de uma 

época.101 

Com isso, a ação da Companhia de Jesus foi criticada, não só por filósofos como 

já comentamos anteriormente, mas também por partidários das idéias de secularização 

do poder, o que culminou com a expulsão dos missionários de vários reinos e a 

supressão da ordem em 1773 pelo papa Clemente XVI. Ressaltamos, no espaço 

português, o caso de José Seabra da Silva, que criticando a prática de publicar livros sob 

falsa autoria, dizendo-a ser comum entre os inacianos, cita como exemplo o livro Il 

Christianesimo felice nelle Missioni del Paraguai de PP. della Compagnia di Gesú, 

afirmando ter sido divulgado “debaixo do Nome do célebre Bibliotecário do Duque de 

Módena Antonio Muratori”.102 

No século XIX, mais precisamente em 1863, foi publicado, pela Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o livro do cônego João Pedro Gay, um 

francês que chegara ao Brasil vinte anos antes para dedicar-se às missões da América. 

Passando a atuar em São Francisco de Borja das Missões (RS), em viagem ao Rio de 

Janeiro em 1862, trouxe dois manuscritos para publicação: um tratado de teologia moral 

e os originais da História da república jesuítica do Paraguai. Ao retornar, serviu como 

                                                                                                                                               
98 Antonio Sepp. Viagem às missões ...São Paulo.1951. 
99 Antonio Sepp. Viagem às missões ...São Paulo.1951. p. 204 
100 Falcon, A época pombalina. 1982 p. 96-97. 
101 Falcon, A época pombalina. 1982 p. 120. 
102 Joseph de Seabra da Silva. Deducção Chronologica e Analytica na qual se manifestão pela 
Successiva... Lisboa: Officina de Francisco Borges de Sousa. 1767. p. 394. 
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informante das autoridades militares da província, bem como auxiliar das tropas do 

exército brasileiro durante a guerra do Paraguai e, em 1880, voltou para a França.103  

Ele reconhece que o tema foi visto pela história em tempos diferentes, 

salientando, apoiado em Muratori, os elogios que o proceder dos jesuítas no Paraguai 

alcançaram, num momento, e, em seguida, como estes representantes de santo Inácio 

deixaram de corresponder às expectativas das autoridades ibéricas, sendo por isso 

dignos de censura. Fazendo uso de tabelas e mapas, Gay oferece ao leitor uma 

reconstrução da história das missões no Paraguai, buscando reavaliar a contribuição da 

Companhia de Jesus nas missões, e não aplaudiu a forma como foram expulsos das 

reduções.104  

Já no século XX, as Missões do Paraguai foram usadas como instrumento para 

defender teorias políticas e econômicas as mais diversas, sendo modeladas e inseridas 

inadequadamente num contexto criado por estes autores para justificar suas idéias.  

Exemplo deste tipo de publicação se observa na obra A república “comunista” 

cristã dos Guaranis 1610-1768, publicada por Clovis Lugon, em 1977, na qual as 

missões foram transformados em precursoras de uma vida coletiva à maneira do que 

propunha a União Soviética, criando uma “República Guarani” independente; enquanto 

os missionários eram transformados em precursores do federalismo internacional, do 

comunismo e da democracia integrais, tendo criado um “paraíso político” a ser imitado 

pelo homem contemporâneo.105  

Numa outra perspectiva, em 1964, Moysés Vellinho, em Capitania d’El- Rei, 

oferece uma visão sobre a ação inaciana na região em que se mostra ainda um fervoroso 

defensor das idéias pombalinas, criticando Gilberto Freyre, Joaquim Nabuco e Eduardo 

Prado, porque estes “só tiveram olhos positivos dos efeitos que compõe os acidentados 

capítulos que a Companhia de Jesus viveu no Brasil”. Ao mesmo tempo, exalta o 

movimento bandeirante, louvando sua ação para desfazer aquele sonho tão almejado 

pelos “Soldados de Santo Inácio”, uma vez que “os milênios de atraso que pesavam 

sobre o nosso gentio não poderiam ser superados pelo batismo em massa nem à força de 

sermões ou disciplinas corporais”.106 

                                                 
103 Notícia Bibliográfica sobre o cônego João Pedro Gay. In. João Pedro Gay, História da república 
jesuítica do Paraguai. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1942.pp. v-xii. 
104 É feita uma segunda edição em 1942, pelo Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro pela 
Imprensa Nacional, sendo esta a obra consultada para este trabalho. 
105 Clóvis Lugon. A República comunista cristã dos guaranis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968. 
106 Moysés Vellinho. Capitania d’el-rei aspectos polêmicos da formação Rio-Grandense. Porto Alegre: 
Editora Globo. 1964. p. 55 e p. 62.. 
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Já Regina Maria F. Gadelha em As Missões Jesuíticas do Itatim, de 1980, segue 

um fio condutor econômico, dedicando-se ao problema das relações de produção. 

Assim, a área das Missões Paraguaias é vista como fonte de produtos e mão-de-obra do 

século XVI ao XVIII, considerando que os jesuítas, ao não permitirem a utilização dos 

índios nas encomiendas, ou para serviços pessoais, por parte dos colonos, acabavam 

sendo os únicos a desfrutarem do monopólio desta importante parcela da mão-de-obra 

local, fazendo com que tivessem o controle do comércio regional, além de serem 

beneficiados pela isenção de impostos e vários outros privilégios.107 

Algo bem diferente é o olhar de Luiz Felipe Baêta Neves108. Em seu livro O 

combate dos soldados de Cristo na terra dos papagaios, escrito em 1978, quer 

demonstrar, através de um viés antropológico, que o encontro de culturas ocorrido nas 

missões jesuíticas restringiu-se a uma opressão ou repressão cultural, exercida pelos 

inacianos sobre os indígenas. A política de aldeamentos indígenas posta em prática na 

América Ibérica esteve intimamente associada à ação jesuítica, descrevendo como 

dificuldade o fato de se realizar em terra do gentio e não em território cristão, sendo a 

primeira grande modificação estratégica missionária o deslocamento de índios de seu 

território para aldeias isoladas. Baêta Neves viu nisto uma profunda alteração das 

formas de deslocamento dos interlocutores, pois ao invés dos padres, seriam os índios a 

se deslocarem no espaço, submetendo-se ao território colonial e cristão. Contudo, a 

antropologia, assim como as demais ciências sociais, não é inocente, além do 

anacronismo flagrante ao buscar em homens do Renascimento percepções que se 

firmaram somente em pleno século XIX ou XX. Filha do cientificismo e neta da 

Ilustração, essa ótica acabou por repetir, com excessiva monotonia, há mais de duzentos 

anos, os mesmos dramas lançados, inicialmente, por aqueles que buscavam a 

consolidação e a afirmação da Coroa absolutista frente ao poder eclesiástico, que, no 

mundo luso-brasileiro, teve em Pombal o seu mais intransigente defensor. 

Em Índios e Jesuítas nos Tempos das Missões, de 1990, Maxime Haubert 

oferece um exame acadêmico do quotidiano dos jesuítas e guaranis nas missões, 

julgando que essa “experiência” deve ser compreendida estritamente nas circunstâncias 

do tempo e espaço que presidiram ao seu nascimento. Por isso, destaca o uso que foi 

                                                 
107 Regina Maria Gadelha. As missões jesuíticas do Itatim: estruturas sócio-econômicas do Paraguai 
colonial – séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
108 L. F. Baêta Neves. O combate dos soldados de Cristo na terra dos papagaios: colonialismo e 
repressão cultural. Rio de Janeiro: Forense-Universitária.1978. 
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feito das reduções do Paraguai por autores que se posicionavam de modo a ver nessa 

empresa missioneira, seja a excelência do Cristianismo, seja a viabilidade das teorias 

socialistas, seja, ainda, a igualdade de raças e das civilizações.109 

Por último, destacamos Arno A. Kern, cujo livro Missões: uma utopia política, 

de 1982, destaca a organização política dos Trinta Povos como sendo originária de uma 

efetiva adaptação da legislação e costumes espanhóis à cultura dos guaranis e, ao 

mesmo tempo, à situação de fronteira entre o império espanhol e português. A partir de 

uma visão histórica das missões dentro do contexto em que se inseriam, salienta ainda 

que elas constituíram um dos raros exemplos de desenvolvimento econômico indígena 

tentado na América colonial hispânica.110 O estudo é dividido em quatro partes 

principais. Inicialmente, são apresentadas as instituições político-administrativas 

espanholas e missioneiras, bem como a inserção destas na esfera jurídica da sociedade 

hispano-americana. A seguir, é analisado o complexo papel político desempenhado 

pelos jesuítas e o tipo de liderança que exerceram sobre essas populações. Adiante 

procura oferecer detalhadas informações sobre as instituições militares nas missões, 

bem como seu significado político em relação à situação fronteiriça. Finalmente faz um 

estudo crítico das hipóteses que já foram sugeridas sobre a possível existência local de 

uma unidade política autônoma e soberana.  

* * * 
Na Europa, a descoberta da América causou forte impacto nos sábios 

renascentistas. Se, como vimos anteriormente, encontravam-se dificuldades na 

delimitação dos novos territórios, por desconhecê-los, que se dirá então sobre os nativos 

dessas regiões? Não havia notícias sobre esse continente e sua gente na tradição 

ocidental, nem a Bíblia, nem mesmo Aristóteles e Plínio mencionaram a existência 

dessa parte da humanidade. Especulou-se que os índios deviam ser “ora oriundos das 

sete tribos perdidas de Israel, ora da Grécia, da China, da África. Os debates em torno 

do problema duraram mais de um século”.111 No Brasil, desde cedo os religiosos, 

sobretudo os jesuítas, destacaram a humanidade dos índios e seu pendor para a 

cristianização, fazendo eco aos estudos desenvolvidos na Universidade de Salamanca, 

Espanha, 1537, até que Portugal, em 1686, concedesse às ordens regulares o poder 

temporal sobre as reduções. Mesmo assim, como ressalta Ronald Raminelli muitos 

                                                 
109 Maxime Haubert. Índios e jesuítas no tempo das missões. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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repetiram a farta, fossem leigos ou religiosos que os índios não 
pronunciavam as letras f, l e r porque não tinham fé, nem lei, nem rei. 
Os próprios jesuítas, no entanto, muitas vezes duvidavam das 
possibilidades da catequese diante do canibalismo, da nudez, e de 
certas manifestações que chamaram de feitiçaria.112 

Classificados como bárbaros e selvagens pelos colonos, estes os consideravam, mesmo 

sendo seres criados por Deus, seres inferiores, os quais deveriam servir aos 

empreendimentos coloniais, sendo, portanto, escravos naturais.  

A ação colonizadora teria como ideal a melhoria, se não a regeneração daquelas 

almas, até então servas do maligno. Tal ação foi vista de duas maneiras. Aquela dos 

missionários, particularmente os jesuítas, defendendo a conversão e a liberdade dos 

índios; e aquela dos colonos defendendo o direito de escravizar os nativos, devido a sua 

necessidade de mão-de-obra. 

Ronaldo Vainfas oferece em seu verbete aldeamentos, do Dicionário do Brasil 

Colonial, uma explicação para o termo redução: 

que o verbo reduzir, neste contexto, foi várias vezes utilizado pelos 
escravistas como sinônimo de submeter os índios ao cativeiro. [...] De 
todo modo, explica que o termo redução tornou-se expressão mais 
usual para aludir à fixação dos índios nas aldeias jesuíticas, grande 
exemplo a experiência na região platina, onde as aldeias eram mais 
conhecidas como reducciones.113 

Em meio às ações defendidas de um lado pelos colonos e do outro pelos 

missionários, sobretudo os jesuítas, como já dissemos acima, surgiram, em meados do 

século XVI, as primeiras leis régias proibitivas do cativeiro indígena. A primeira foi a 

Lei de 1570, no reinado de D. Sebastião, na qual se assegurava a liberdade indígena, 

exceto no caso da chamada guerra justa, permitida no caso de os índios, por algum 

meio ou modo, provocarem guerras contra os cristãos, sendo assim lícito cativá-los. Tal 

lei, deu margem a uma série de abusos, maquinações de falsas guerras justas como 

pretexto para escravizar os índios. Outra lei foi decretada já no período da dominação 

Habsburgo em Portugal, em 30 de Julho de 1609, determinando que não se poderiam 

mais escravizar os índios do Brasil. Contudo, sabe-se que mesmo assim a escravização 

continuou, avançando, como comprova John Monteiro114, encontrando-se indígenas 

entre os bens inventariados de paulistas. 

No século XVIII, todavia, as explicações para a diversidade humana tornaram-

se, paulatinamente, mais difusas, perdendo parte da ênfase teológica, com o avanço da 

Ilustração. Deixou-se de pensar no índio apenas em termos da conversão ao 
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cristianismo. As alterações mais significativas na política indígena dar-se-iam na 

chamada época pombalina, a começar pela decretação do Diretório dos índios, em 

1757-58, em substituição ao Regimento das missões de 1686. Num movimento de 

secularização das aldeias, os índios passaram a serem vistos como vassalos livres da 

coroa, sendo abolida a tutela religiosa das aldeias, daí em diante submetidas à 

administração laica. 115 

2.2 Muratori e o Cristianismo Feliz 
O Cristianismo Feliz, cujo primeiro volume saiu à luz em 1743, possuía como 

fonte básica algumas cartas escritas na década de 1720 por um missionário da 

Companhia na América Espanhola, o padre Caetano Cattaneo. Por seu turno, o segundo 

volume do livro, impresso em 1749, pouco antes da morte de Muratori (1750), consistia 

numa antologia de documentos a respeito das missões, ao longo da qual, em vários 

momentos, Muratori, em seus comentários, dirigia elogios aos missionários da 

Companhia de Jesus. Tal aspecto fez com que a obra, ainda que sem intenções 

premeditadas por parte do seu autor, funcionasse como uma espécie de apologia frente 

às acusações e polêmicas anti-jesuíticas em desenvolvimento na Europa ao longo da 

segunda metade do setecentos. 

A propósito, ambos os volumes do livro tiveram grande ressonância na Itália e 

fora dela, o que se verifica nas muitas traduções para diversas línguas européias, 

impressas em poucos anos, especialmente as do primeiro tomo, repetidamente 

reeditado: para o francês, em 1754, com reimpressões em 1757, 1822, 1826, 1846, 1850 

e 1858; para o alemão, em 1758; para o inglês, em 1759, com reimpressões em 1760 e 

1788; e para o holandês, em 1822.  

Nesse sentido, convém observar que a edição italiana in oitavo (1757) e aquela 

de Veneza (1756) são posteriores ao tratado de Madri (1750), negociado entre Espanha 

e Portugal com o objetivo de delimitar as fronteiras das duas Coroas nas Américas. A 

implementação do tratado, que previa a transferência de cerca de trinta mil nativos do 

                                                                                                                                               
114 Para mais, ver John Monteiro, Negros da Terra. São Paulo: Companhia das Letras. 1994. 
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(orgs.) Conflito e continuidade na sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970; John 
Monteiro. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Cia das 
Letras.1994; S. Schwartz. Segredos Internos. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Regina Celestino 
Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 
2004. 
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que é hoje parte do estado do Rio Grande do Sul para as terras atualmente ocupadas por 

Argentina e Paraguai, gerou uma série de inconvenientes no território das Reduções, o 

que provocou o desmembramento delas e um estrondoso descontentamento por parte 

dos próprios indígenas, que se recusaram a abandonar terras cultivadas há gerações, e 

por isso pegaram em armas na defesa de uma tradição que consideravam legítima. E 

ainda que os padres jesuítas tenham de algum modo tentado cumprir as ordens régias, o 

levantamento dos indígenas tomou proporções incontroláveis, desencadeando o famoso 

enfrentamento militar na região conhecido como Guerra Guaranítica (1754-1756).116  

Rapidamente tais conflitos nas missões guaraníticas foram associados a uma 

insubordinação por parte da Companhia de Jesus, acusada de pretender sobrepor-se ao 

poder régio e do Estado. Na esteira dessa problemática, O Cristianismo Feliz passou, 

assim, a servir como uma captatio benevolentiae, num momento em que a ordem 

inaciana encontrava uma oposição cada vez mais cerrada em toda a Europa, e, 

especialmente, na Espanha e em Portugal.117  

Nessa direção, no seu Cristianismo Feliz, Muratori denunciava os horrores 

passados ocasionados pela crueldade da conquista ibérica nos territórios americanos, 

ressaltando a indiferença dos tribunais imperiais documentada por Las Casas, e o ódio 

ainda vivo do índio pelo europeu. Afinal, a carnificina dos primeiros tempos havia 

cessado, mas não os maus tratos. Por outro lado, em meio a tais julgamentos de valor 

moral, o velho pensador italiano não deixava de construir uma imagem idílica da 

atividade dos jesuítas no Paraguai. Imagem essa, no entanto, extremamente rica e 

instigante, sobretudo considerando-se o fato de que eram poucas as obras, na época, a 

respeito das missões; a maioria circunscrita a alguns relatos de viajantes na América 

Meridional – em geral, de segunda mão, pois os inacianos não franqueavam o acesso à 

região – e às relações produzidas pelos próprios jesuítas, reunidas em parte nos vários 

volumes das famosas Lettres édifiantes et curieuses. 

 As Lettres édifiantes et curieuses foram uma grande empresa editorial jesuítica, 

criada com intento de servir de instrumento para difundir o conhecimento do seu 

trabalho missionário na Europa, alcançando um notável sucesso, principalmente devido 

ao fato de que eram curiosas e assim satisfaziam ao crescente interesse pelos novos 
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povos. No entanto, não se deve esquecer que o objetivo delas era o de serem édifiantes, 

isto é, produzir um saber que edificava, divulgando os esforços da Companhia de Jesus 

no mundo. Consistiam de textos escritos pelos jesuítas e foram, até meados do século 

XVIII, a única fonte documentária a respeito do assunto. Assim, Muratori foi a primeira 

voz influente a comentar uma empresa missionária inaciana. Além do mais, ele era 

conhecido pela seriedade dos seus escritos e de seus trabalhos históricos, respeitado 

como um grande erudito do seu tempo, que não pertencia à Companhia de Jesus; ao 

contrário, já havia escrito contra ela, o que fez com que fosse atacado polemicamente 

pelos membros da ordem. Dessa forma, as suas páginas equilibradas, baseadas num 

exame critico das fontes, poderiam tornar-se uma poderosa arma a favor da Companhia 

de Jesus.118  

Nesse sentido, eis as palavras explicativas de Muratori acerca das fontes a partir 

das quais ele construiu a imagem dessas felizes e cristãs missões paraguaias.  

Mas como consigo eu discorrer estando assim longe de estranhos 
países, confinado a Modena, sem ter nunca colocado os pés fora da 
Itália? Respondo que eu, se não com os meus pés, mas com os pés de 
outros que me levaram ao Paraguai, e com olhos dos outros pude 
visitar aquelas afortunadas missões, de modo que posso prestar bom 
testemunho do quanto direi.119 

Conforme já mencionado, o primeiro volume de O Cristianismo Feliz tem como 

base as três cartas enviadas pelo jesuíta Caetano Cattaneo, que viveu entre os índios 

Guaranis de 1729 até sua morte, em 1730, para seu irmão Giuseppe. Nele, considerando 

o Paraguai compreendido pelas “terras que se estendem das costas do Brasil, ou seja, do 

nascente, às cordilheiras, às mais altas montanhas do Chile e do Peru, no poente”, 

Muratori pretendia 

proporcionar aos leitores italianos um delicioso alimento para a sua 
honrada curiosidade, apresentando dois pequenos prazeres ao mesmo 
tempo. O primeiro e menos importante, é aquele que ordinariamente se 
experimenta ao ler os livros dos viajantes. Não falo daqueles que 
misturam o romance em suas viagens120, mas daqueles escritores que 
descrevem fielmente os lugares por onde passaram, e sabem julgar 
sabiamente tudo que viram. [...] 

                                                 
118 Ver Giorgio Cerruti, ‘La relation des missions du paraguay e le polemiche francesi sulle riduzioni’ in: 
ATTI DEL CONVEGNO...1975. p. 275. Ver também Girolamo Imbruglia, L’invenzione del 
Paraguay.1983. p. 120 e 163.  
119 Ludovico Antonio Muratori. Cristianismo feliz...1985.p. 32. O responsável por esta publicação do ano 
de 1985, Paolo Collo, indica algumas das fontes as quais Muratori lançou mão como, por exemplo, 
Antonio Ruiz de Montoya, Bartolomé de Las Casas, decretos, bulas papais, etc. além das cartas que 
indicaremos a seguir.  
120 Trata de chamar a atenção para a questão de estabelecer uma pesquisa cruzando informações e 
interpretações num contexto histórico, revelando a potencialidade da veracidade de tais fatos. 
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O outro prazer está reservado a todos os bons católicos que vêem com 
felicidade e amplidão a preparada e radicada sacrossanta religião de 
Cristo entre os diversos povos da América Meridional, que viviam 
imersos nas sombras da ignorância religiosa e agora considerando o 
invejável estado em que se encontram esses novos cristãos cheios de 
alegria, pois o Reino de Jesus Cristo e a verdadeira fé se propagam 
sobre a terra. Ousaria dizer que não há nenhuma outra missão sagrada 
da Igreja Católica que se iguale a essas afortunadas Missões do 
Paraguai e espero que os leitores não interpretem de maneira 
diferente o que vão ler.121 

Sem dúvida os elogios dispensados à Companhia de Jesus são significativos, 

especialmente pela ação missionária da ordem no Paraguai ser tomada como exemplar, 

um verdadeiro motivo de prazer para os “bons católicos”. Contudo, mais significativa é 

a perspectiva histórica apresentada por Muratori. Nesse sentido, o velho italiano não 

deixa de indicar que suas fontes eram de “segunda mão”, e, conseqüentemente, 

limitadas. Ainda assim, sua proposta não consiste apenas na descrição exata das 

informações nelas dispostas; antes, se propõe a julgar bem o material em mãos, ou, em 

outras palavras, propõe uma análise. Mas é óbvio que essa análise, assim como qualquer 

outra, não está isenta de um juízo de valor. E é nessa direção que, no primeiro capítulo, 

a partir de um breve, mas ao mesmo tempo apologético comentário sobre a ação 

evangelizadora da Igreja entre os povos bárbaros da Europa ao longo dos séculos VI-IX, 

Muratori debruçava-se sobre o Novo Mundo e exaltava a seara de santos trabalhadores 

por ele atraídos desde o primeiro momento, trabalhadores esses que não se furtaram em 

oferecer a própria vida “para desfraldar a bandeira da cruz”. 

No final do século XV e no começo do seguinte, tendo os portugueses 
penetrado nas Índias Orientais, e tendo Cristóvão Colombo, Américo 
Vespúcio e outros feito a descoberta das Índias Ocidentais, – isto é de 
duas novas partes da Terra – [...] quantos operários à vinha do Senhor 
acorreram, cheios de zelo, para predicar a religião de Cristo entre 
aqueles bárbaros? Não bastando a eles as vastas regiões que de mão em 
mão foram conquistadas pelos monarcas cristãos, passando por aqueles 
de princípios infiéis e populações bárbaras para desfraldar a bandeira 
da cruz: que custou para eles imensos desgastes e muitas de suas vidas, 
terminadas com glorioso martírio.122 

Por outro lado, no segundo capítulo, Notícias da América Meridional, e quais 

domínio têm os espanhóis e portugueses, Muratori preocupa-se com a descrição 

geográfica do novo continente e as delimitações dos domínios português e espanhol. 

Menciona a divisão em capitanias do território português e a “descoberta de minas de 

                                                 
121 Onde percebemos a seriedade de Muratori no trato das fontes, deixando ainda em destaque que não 
tem outro interesse além do já expresso, quando trata das missões jesuíticas no Paraguai. Retirado da 
Edição brasileira, Ludovico Antonio Muratori. Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1993, trad. de 
Pe Faustino Chamenti, pp. 11-12. Grifos meus.  
122 Ludovico A. Muratori. Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 38. 
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ouro e prata e onde nestes últimos tempos tem encontrado também uma lavra de 

diamantes”. No que se refere às possessões espanholas, também comenta os “tesouros 

de ouro e prata” que são transportados para a Espanha e que servem para o 

desenvolvimento do comércio. Dando assim dimensão ao leitor da questão diplomática 

ali presente, bem como das atividades economicamente rentáveis desenvolvidas pelos 

reinos ibéricos nas Américas. E termina observando perspicazmente a desproporção 

populacional, e mesmo geográfica, dos países ibéricos em relação aos seus domínios 

continentais da América, fato esse que impedia as monarquias portuguesa e espanhola 

de ampliarem a exploração de suas conquistas. Aliás, a esse problema, acrescenta outro, 

que descreve como “o amor inato pela liberdade que no coração daqueles bárbaros, não 

menor que nos nossos, tem grande força”123. Portanto, não deixa de criticar a 

escravização dos nativos, bem como a falta de eficácia das coroas espanhola e 

portuguesa em tirar proveito convenientemente das riquezas adquiridas por meio das 

suas conquistas ultramarinas. 

Em seu terceiro capítulo, lançou seu olhar sobre as províncias do Paraguai, 

localizando-as geograficamente com grande quantidade de detalhes, região com largos 

recursos naturais, oferecendo boas condições para a agricultura, ótima qualidade dos 

seus rios, ricos em peixes, as diferentes qualidades de pássaros, os densos bosques com 

abundante caça, a enorme variedade de árvores e sua utilidade para construção, o ótimo 

sabor das frutas européias introduzidas nessas regiões [laranja, limão, cidra], lembrando 

que “árvores desse tipo são delicadas e se encontram somente onde existe gente amante 

da agricultura, mas sendo os índios inimigos da fadiga são poucos aqueles os quais se 

interessam, contentando-se de gozar somente dos frutos que sem a sua intervenção e 

suor nascem espontaneamente nas ilhas e nos bosques sobre os quais todos são donos.” 

Esta afirmação de Muratori apresenta-se interessante, visto que ao mesmo tempo que 

apresenta o estereótipo sobre a preguiça dos índios, fornece sobre o silvícola um outro 

valor, e a este tem muito apreço, que é aquele de “gozar [...] do que todos são donos”, 

elogiando o direito comunitário acima da questão privada, individualizada dos bens. A 

seguir tratou de dar ênfase aos ingredientes, milho e aipim, usados pelos indígenas para 

a feitura do pão; e, para encerrar, comentou brevemente sobre as serpentes da região, os 

remédios usados pelos missionários naqueles que são atacados por elas e os efeitos da 

                                                 
123 Ludovico A. Muratori. Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 46. 
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introdução do uso da quarentena, algo desconhecido para os índios, em casos de 

epidemias como as de varíola.124 

Se no segundo capítulo ele forneceu notícias das ações de Portugal e Espanha, 

relativisando o domínio sobre essas possessões, em seu quarto capítulo, procurou 

fornecer informações sobre as províncias possuídas pelos reis católicos na América 

Meridional, e do gênio e costumes dos bárbaros índios que vivem em liberdade, em que 

expõe em linhas gerais as principais províncias (ou governos) e suas subdivisões, 

retomando sua descrição das condições climáticas e limites geográficos das províncias, 

acentuando as grandes distâncias entre tais populações. É nessa altura do livro que 

Muratori apresentou os nativos que não conheceram ainda a ação dos missionários 

jesuítas, fazendo isso com o intuito de notar as diferenças destes frente àqueles que 

“hoje professam a religião católica romana”.  

Compreender que tipo de homens sejam os índios da América 
Meridional ainda livres e selvagens, para entender os outros que hoje 
professam a religião católica romana e que pagam tributo ao monarca 
espanhol. [...] Aqui, diferente de outras partes do mundo, não se 
encontra rei algum, nem príncipe, nem república. Existindo apenas um 
chefe, que chamam cacique, considerado como um diretor, escolhido 
por se destacar em seu valor frente às guerras com as populações 
vizinhas. Entre aqueles povos, para o governo civil e pela justiça, 
nunca se observou qualquer lei ou regra fixa, atribuindo-se cada pessoa 
e família a liberdade e repugnando a servidão.125 

 Muratori também menciona a existência de feiticeiros e fala da facilidade com 

que estas populações se estabelecem e se dispersam, “porque cada um é senhor de si 

mesmo, e por qualquer leve desgosto um se distancia do outro, passando a um outro 

local e sob [a direção de] um outro cacique”.126  

Proporcionando a seguir uma visão da cultura material e do modo de vida social 

desses indivíduos, logo descreve suas habitações, seu nomadismo, exalta o valor dado 

ao ferro – em detrimento do ouro e prata, seu hábito de comer “tudo como se não 

houvesse amanhã”, destacando ainda que para o pequeno cultivo existente usam 

técnicas agrícolas muito rudimentares. Com a descrição de sua aparência física, procura 

deixar claro que são diferentes dos negros, logo destacando alguns detalhes, como os 

cabelos lisos, o corpo sem pelos e o uso de poucas vestes. Chega, assim, à questão da 

antropofagia – para Muratori o “cúmulo da bestialidade e ferocidade”. Acrescenta, 

                                                 
124 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. Sobre as árvores frutíferas introduzidas pelos 
europeus ver p. 57; Sobre as diferentes bases para se fazer o pão, página 52; Medicamentos e introdução 
da quarentena para evitar epidemias. pp. 58 e 59. 
125 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 62 e 63. 
126 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 63 e 64. 
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porém, que após as guerras muitos prisioneiros acabam sendo incorporados à população 

e, com o passar do tempo, passam a ser vistos como parentes ou amigos. Expondo ainda 

as relações conjugais e relacionamentos dessas populações, comenta que, apenas o 

cacique pode ter mais de uma esposa, embora o relacionamento entre homem e mulher 

também apresente particularidades, visto que se os maridos sentem tédio pela mulher, 

a mandam embora e pegam outra. Nenhum pai casa sua filha sem antes 
conhecer o pretendente e suas prendas, o que depende de ser bom 
caçador. O namorado vai à caça e mata quantas lebres ou outros 
animais, deixando-a sob a porta da casa da jovem desejada, e sem dizer 
nada se vai. Os parentes, então, conforme a quantidade e qualidade 
desta caça, julgam se ele constitui um homem valente e merece a 
pequena por esposa.127 

 Dentro dessa apresentação dos costumes nativos termina o capítulo descrevendo 

o interior das moradias, o local onde dormiam, o uso das redes, seus instrumentos 

musicais e danças, além de indicar a época em que semeavam e o uso de uma espécie de 

instrumento musical utilizado pelos Itatini, para se comunicarem à distância. 

Como podemos observar, no capitulo anterior, Muratori não toca na questão 

religiosa, mas, como não poderia deixar de ser, dedica especial atenção a este tema em 

seu próximo capítulo, batizado de religião dos índios bárbaros. 

Ao comentar sobre a região do Paraguai concluiu que estes habitantes “não 

possuem religião ou culto a nenhum deus ou demônio”, com uma exceção abaixo 

comentada. Porém, revela que eles acreditam na imortalidade da alma, o que seria “um 

primeiro princípio para inspirar o conhecimento de Deus e da verdadeira religião”. Isto 

é, estariam aptos a encontrar a Deus através de um trabalho de conscientização, de 

civilização, de redução. 

Destacada constantemente na obra, e também neste capítulo, aparece uma 

questão presente no pensamento europeu do século XVIII, criticando a ação de 

aproveitar-se da ignorância dos povos, pois havia  

todo um movimento europeu, um movimento cristão, tendente a 
libertar a religião das estratificações que se haviam formado ao seu 
redor, e a propor uma crença tão liberal na sua doutrina que ninguém a 
poderia já acusar de obscurantismo, tão pura na sua moral que ninguém 
poderia já negar a sua eficácia prática.128  

Já os indígenas, como 

mãe adoram somente a Lua, mas sem culto. E quando ocorre o eclipse 
da Lua, correm para fora de suas casas com altos gritos e vozes 
espaventosas, lançam uma chuva de flechas, como para defendê-la de 

                                                 
127 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 68. Grifo meu. 
128 Paul Hazard, O pensamento europeu no século XVIII.1983. p. 88. 
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cães do céu que a mordem, fazendo colorir todo o corpo de sangue e, 
segundo eles, é a razão do eclipse. E até que dure este continuam a 
comportar-se assim, parando somente quando a Lua retorne ao seu 
primitivo esplendor. Vários povos da Ásia – e não só os bárbaros, mas 
também os cultos e civilizados – prestaram o mesmo ridículo socorro 
ao planeta eclipsado. Assim os trovões e relâmpagos, estes americanos 
acreditam que sejam causados por qualquer defunto que paira sobre 
eles; todavia não se tem noticia que algum raio tenha caído e causado 
dano ou tenha matado qualquer pessoa.129 
São supersticiosos em procurar acontecimentos futuros, acreditando 
que das estrelas venham as influências boas ou más; não conhecem a 
astrologia, e nem mesmo observou os movimentos dos planetas, mas 
cuidam de vãos presságios como o canto das aves, as vozes dos 
animais ou a cor das arvores – predizendo uma ou outra desgraça.130 

Vemos a seguir a exceção, isto é, um povo que adora o demônio, e que apresenta 

algumas características de civilidade; além de possuir um mito que se assemelha com a 

história do Cristianismo, não podemos esquecer do que João Pacheco comenta em um 

artigo, pois Muratori ofereceu suas impressões as quais nunca são apreendidas de forma 

isolada ou aleatória, pois subordinando-se, necessariamente, a certos esquemas 

intelectuais e a certas regras para “construção” e “organização elementar” dos fatos 

observados. Além disso, o próprio missionário, o qual Muratori utiliza como fonte, 

escreveu sobre a religiosidade dos índios, descrevendo-a a partir de seus próprios 

referenciais.131 Vejamos suas palavras sobre esse mito. 

A falsa religião destes povos, que compreendem sob o nome de 
Manacichi, parece assemelhar de certa maneira aquela verdadeira, 
enquanto, como a tradição dos seus antepassados, acreditam que uma 
belíssima senhora, sem intervenção humana, tenha concebido um 
belíssimo filho, o qual, uma vez crescido em idade operou insignes 
milagres no mundo, até um dia, sob os olhos de uma numerosa turba de 
seguidores, se elevar aos ares transformando-se no sol que hoje 
vemos.132 

Tais sacerdotes, através de truques usados nas comédias, enganam a população 

fazendo com que esta creia que tais deuses estão presentes por trás das cortinas; outra 

face apresentada por estes sacerdotes seria a de curandeiros, aproveitando-se mais uma 

vez da ingenuidade dos nativos. Destaca, porém, que rapidamente estas populações ao 

observar a ação dos missionários, que fazem uso do conhecimento – remédios, 

quarentena, chás, etc. – desmoralizam e destituem o poder exercido por esses falsos 

sacerdotes. 

                                                 
129 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 70. 
130 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 71. 
131 João Pacheco de Oliveira Filho. “Os Atalhos da Magia: Reflexões sobre o Relato dos Naturalistas 
Viajantes na Etnografia Indígena”. Boletim do museu paraense. 1987. p. 159. 
132 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 72. 
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Para chegar a este empenho [de sacerdote que cura] é necessário ter 
combatido muitas vezes com animais selvagens, e principalmente 
contra os tigres, [...] sendo isto seguro indício de ter superado ileso 
aquelas batalhas. [...] [Como remédio o sacerdote:] se coloca a sugar a 
parte adoentada133  

Muratori comenta que, antes de tudo, tal sacerdote tratava de procurar uma 

explicação para esse mal “perguntando ao doente onde esteve andando nos dias 

precedentes e se por acaso tinha deixado cair por terra a ciccia, isto é sua bebida, o que 

é grande pecado, ou se jogou aos cães qualquer pedaço de carne de cervo, de tartaruga 

ou de qualquer outro animal.” A um sinal positivo do doente afirmava o sacerdote que 

“se isto aconteceu, é a razão do mal: a alma daquele animal, para vingar-se do afronto, 

entra no corpo do enfermo e o atormenta.” Assim, como remédio para esse mal, 

começava sua ação 

dando golpes com o bastão ao redor do doente para espantar aquela 
alma e fazê-la fugir. Aquele infeliz fica como antes, e se a natureza não 
ajudá-lo a curar-se cede à força do mal. [...] E quando a observar os 
missionários curar-lhes com chás e purgantes, de inicio lhes via com 
animosidade, mas experimentando mais vezes as melhoras destas 
curas, aprenderam a conhecer os enganos e os escândalos dos seus 
antigos médicos.134 

Outras figuras presentes nesse universo e que assim como os falsos sacerdotes, 

também trouxeram malefícios às populações nativas teriam sido os próprios espanhóis. 

A crueldade com que foram tratados pelos conquistadores e o fato de muitos terem sido 

escravizados, explicando assim o sentimento de ódio, rancor dos índios, para os 

colonizadores, são revelados no sexto capítulo, onde Muratori revela os motivos pelos 

quais os índios professam tanta inimizade nos confrontos com os espanhóis:  

a atitude dos índios é fruto da violência, do orgulho, e do cego 
interesse, meios muito impróprios e antes contrários aos fins de quem 
quer ganhar ou conservar povos acostumados com a sua liberdade. E 
como tudo poderia ser diferente se não tivessem agido assim, gozando 
de fartura e paz.135 

Após resgatar esse passado, ainda fresco na memória dessas populações, em seu 

próximo capítulo, fecha-se o cerco sobre estes agentes que fazem sofrer tais nativos. O 

capítulo VII, sobre os obstáculos postos pelos espanhóis e mamelucos do Brasil à 

conversão dos infiéis do Paraguai, critica os espanhóis que agem como piratas, que, 

pela cobiça, vendem “do mesmo modo uma mulher com seu filho, assim como nós 

venderíamos uma ovelha e um cordeiro”. Da mesma forma, examina os mamelucos, sua 

                                                 
133 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 74 
134 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 74-75. 
135 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 80. 
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origem e costumes, classificando-os como “malfeitores” misturados a outros espanhóis, 

ingleses, holandeses, italianos, que se asilam nos sertões, fugindo dos castigos. 

A economia paulista, num primeiro momento, devido aos insucessos no plantio 

do açúcar que não tinha como concorrer com a produção em outras regiões da colônia, 

apresentava uma série de outros problemas como o solo, a distância que tornava o 

transporte oneroso, além de muito arriscado. Isso levou-a a basear-se em produtos de 

subsistência e na criação de gado. O bandeirantismo resultou, portanto, da 

marginalização econômica da capitania de São Vicente, que incentivou seus habitantes a 

buscarem alternativas fora da agricultura de exportação. Se, como destacou John 

Monteiro, inicialmente os paulistas se dedicaram à pequena agricultura e à pequena 

exportação de carne, depois eles se tornaram grandes produtores de trigo e necessitaram 

de escravos indígenas. As guerras ou assaltos contra os guaranis rendiam, pois, escravos 

que seriam descidos para as propriedades paulistas. Os cativos não seriam, portanto, 

vendidos pelos paulistas para os senhores de engenho, como muitos disseram, e também 

Muratori dá indicações, mas empregados diretamente nas propriedades agrícolas do 

planalto.136 Segundo Muratori, por causa dos bandeirantes, se foram despovoando as 

regiões vizinhas a São Paulo, o que tornou necessário penetrar cada vez mais no 

território para buscar índios, contra o que de nada serviram os editos do rei português. 

O capítulo VIII, sobre a ação dos missionários do Paraguai, começa por 

examinar a maneira tida pelos jesuítas para introduzir a fé em Jesus Cristo no 

Paraguai. Segundo Muratori, a Companhia de Jesus teve, no século XVII, a 

“magnânima idéia” de habitar entre os índios bárbaros, longe das vilas e cidades 

espanholas, algo que nunca fora tentado antes, deles se aproximando por meio de 

presentes como facas e agulhas137. A primeira preocupação dos padres foi, antes de 

tudo, a de tornar sedentárias as populações nativas, mudar seus hábitos alimentares, a 

forma como construíam suas casas e cultivavam os campos, além de construir igrejas, 

batizar crianças e, depois, os adultos. Assim, chegaram a um total de trinta reduções. O 

termo em italiano é ‘riduzione’ e é explicado pelo próprio Muratori, em seu texto do 

Cristianismo Feliz, dizendo, “A esta população, assim como a outras que andavam 

                                                 
136 Para mais ver Ronald Raminelli, verbete: Bandeirante em R. Vainfas (dir.), Dicionário do Brasil 
Colonial.2000. pp. 64-66. Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 88. Ver também: Sergio 
Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 2001. p. 131, e John Monteiro, Negros da Terra. São Paulo: 
Companhia das Letras. 1994. 
137 Comenta ainda o problema ocasionado pelo fato dos paulistas aproveitarem a ação dos missionários, 
pois estando estas populações “dóceis” aproveitavam para expropriá-los. Ludovico A. Muratori. 
Cristianismo Feliz...1985. p. 97. 
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pouco a pouco agindo ordenadamente, foi dado o nome de redução, identificada assim, 

pelo motivo daquele povo estar reunido e reduzido a viver em forma de sociedade ou 

república”.138 

Prossegue a matéria anterior, a ação dos missionários, examinando as fadigas e 

perigos dos missionários no desejo de converter os índios do Paraguai. “Para converter 

à fé aqueles povos bárbaros e selvagens, o missionário se punha a caminho somente 

com o breviário sob o braço e um bastão encimado por uma cruz. Seguido por vinte a 

trinta índios cristianizados, que serviam [...] de guias e intérpretes”.139 Ao alcançar as 

populações infiéis, o contato inicial era com o cacique, que aceitava ou não tornar sua 

povoação uma redução e que podia impor algumas condições, as quais os missionários 

aceitavam, para mudá-las em seguida aos poucos. Complementa alguns casos de traição 

e morte de alguns desses missionários, mas ressalta que a situação não se mostra tão 

perigosa quanto no começo. 

No capítulo X, Muratori aborda o tema, preferido entre todos por ele, da 

caridade dos mesmos índios convertidos para a dilatação da fé de Jesus Cristo. Julgou 

que isso ficara demonstrado pelo desejo dos índios convertidos de acompanhar os 

missionários nas suas viagens e pela ação dos próprios caciques para ajudar os 

missionários na conversão de populações vizinhas. De fato, acreditava, pois, que,  

apenas colocando os pés naquelas regiões, os missionários se deram 
conta de que são poucos os que não se fixam voluntariamente no local 
onde recebem no tempo devido o batismo e que, desprovidos da 
bestialidade e dos vícios da vida pregressa, não procuram de ser bons e 
fervorosos cristãos.140 

Como analisa Dupront, a religião é para Muratori fervorosamente apostólica. 

Assim, mais do que uma curiosidade das novas terras, a sua paixão pelas missões do 

Paraguai na América do Sul resulta de constituírem uma forma de evagelização, capazes 

de dilatar a fé católica e de expandir a boa nova que conduz à salvação entre uma 

porção da humanidade, o que é celebrado por ele, à sua maneira, como algo épico.141 

Muratori, seguindo os passos de Paulo Segneri Juniore, a quem acompanhara na 

juventude em trabalho apostólico pelos campos italianos, crê na conversão das massas e 

                                                 
138 “A questa popolazione, così come alle altre che mano a mano si andavano aggiungendo, fu dato il 
nome di Riduzione, che dura tuttora, per il motivo che quel popolo si era radunato e ridotto a vivere in 
forma di società o repubblica”. Paolo Collo, responsável pela edição do livro em 1985, acrescentou em 
nota, a seguinte referência em latim Reducere ad Ecclesiam et vitam civilem. Ludovico A. Muratori. 
Cristianismo Feliz...1985. p. 95. Grifo de Paolo Collo. 
139 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 100. 
140 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 110. 
141 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.109. 



 - 56 -

observa essa conversão como um retorno a uma observação regular da ordem da Igreja, 

dos mandamentos de Deus e também da moral coletiva de uma sociedade cristianizada, 

com atitudes e sentimentos que revelam as raízes de uma ortodoxia salvadora. Isso não 

deixa de evidenciar a insatisfação de Muratori com a realidade em que vivia, ao mesmo 

tempo que chama a atenção para o seu ideal de uma religião de pureza e de uma prática 

de virtude exigente.142 

Há na religião de Muratori, uma coerência perfeita. O universo sendo 
criação e dom de um Deus único em três pessoas, o destino salvador do 
mundo, inscrito nele por meio de suas origens reveladas, é o retorno à 
unidade, portanto a religião conquistadora. De outro lado, vimos, o 
Deus de Muratori é um Deus bom, providência para os homens em 
termos de sua dupla felicidade, aquela da sua eternidade, aquela de sua 
existência terrestre. Apostolado ou missão, felicidade e fervores 
irracionais dessa forma se conjugam numa religião do amor. 
O que, na língua muratoriana, chamar-se-á a carità. 143  

No capítulo XI, Muratori prossegue descrevendo a felicidade espiritual dos 

índios do Paraguai e a música dos índios e a freqüência destes na igreja (capítulo XII), 

destacando a colaboração dos índios para construir, paramentar e enfeitar a Igreja, pois, 

“quando se trata de construir igrejas ou de fazer qualquer coisa que diz respeito ao culto 

a Deus, deixam súbito seus afazeres e espontaneamente trabalham e contribuem a fim 

de que o Senhor seja bem servido no templo”.144 Do mesmo modo, salienta os dons que 

eles têm para música, a excelente voz, principalmente a das crianças, e os seus 

instrumentos musicais, além de uma breve descrição do quotidiano religioso nas 

missões.145 

No capítulo XIII, intitulado do ministério espiritual a serviço daqueles pobres 

cristãos, tratou do trabalho dos missionários,146 ensinando os sacramentos às crianças, 

preparando-as para receberem os sacramentos da penitência e comunhão, assim como 

da confissão, ministrada nas principais festas (Natal, Páscoa, Pentecostes e Corpo de 

Cristo), da assistência aos enfermos e da educação alimentar.147 No entanto, não deixou 

de registrar também o ensino da aritmética e de outros saberes úteis para as crianças.  

                                                 
142 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.109. 
143 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.109. 
144 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 115 e 116. Veja-se, também, sobre a utilização 
da música na ação missionária dirigida pelos Jesuítas, o artigo ‘No balanço da fé’ de Plínio Freire Gomes, 
em Nossa história, junho de 2004. p. 38-42. 
145 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 117 – 122. 
146 Indica que são designados dois sacerdotes para cada redução, sendo um fixo. E que quando havia 
necessidade outros missionários lhes prestam socorro. Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. 
p. 123. 
147 Isto porque sofrem de problemas digestivos pelo muito que comem. Ludovico A. Muratori. 
Cristianismo Feliz...1985. p. 124 e seg. 
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Assim o fato de estar na Igreja, se transforma também em espaço para reforço de 

aprendizado não diretamente ligado à liturgia. 

No capítulo seguinte, do fruto espiritual das almas e das maneiras de conservá-

lo, comenta inicialmente os principais vícios que precisam combater: a bebida e a 

sensualidade. Para evitá-los, a edificação das casas foi alterada, evitando-se a 

comunicação entre os aposentos, como igualmente a mistura de homens e mulheres nos 

locais públicos, tudo reforçado por uma vigilância noturna, destinada também a proteger 

as reduções dos ataques de mamelucos. Como resultado, com o passar do tempo, tais 

vícios tenderam a desaparecer, substituídos pelo fervor com que acompanham os padres 

nas missões e com que ajudam os missionários a aprender a língua nativa, sem nunca 

“entediar-se mesmo que seja dito cem vezes o mesmo vocábulo”.148 

Das principais festas daqueles novos cristãos e da maneira de celebrá-las é o de 

que trata o capítulo XV, e nele descreve com detalhes as principais festas “a fim de que 

os leitores compreendam que entre aqueles novos cristãos reina ainda uma inocente e 

louvável alegria e que os laços de amor e hospitalidade os unem naquelas pequenas 

repúblicas.”149 

Já o seguinte, do governo eclesiástico daquelas reduções, dá conta da execução 

de uma das ações determinaas pelo Concílio de Trento, tratando da visitação dos bispos 

às suas áreas de responsabilidade administrativa. Explica que os missionários estão 

sujeitos aos bispos das dioceses que compreendem o território das missões, salientando 

porém, que “o peso das igrejas está sobre os ombros dos padres jesuítas, os quais 

conhecem a linguagem e também as maneiras para induzir os índios a fazer o que é 

conveniente”.150 Prossegue comentando a dificuldade encontrada para alcançar esses 

locais; acentuando que as visitas dos prelados são vistas como um momento especial, 

sendo saudados com alegria pelos povos, isto porque receberão um sacramento muito 

importante, o Crisma, que depende da presença do bispo. Muratori encerrou o capítulo 

comentando que “de fato, todos os prelados que estiveram nesses lugares prestaram 

testemunho honrado a favor desses religiosos em diversas ocasiões e, em particular, nas 

cartas escritas ao sumo pontífice e às majestades católicas.”151 

                                                 
148 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 135. 
149 Festas descritas no capítulo: Corpus Domini, Santo Tutelar e protetor da Redução. Ludovico A. 
Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 140. 
150 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 142. 
151 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 145. 
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No capítulo XVII, Muratori cuida da felicidade temporal dos novos cristãos do 

Paraguai. Inicialmente, explicou: nas muitas reduções daquela região, há em cada uma 

somente um corregedor régio, um índio e não espanhol, nomeado pelo governador da 

província, o qual também instaura um tribunal para os delitos mais graves, envolvendo 

pena de morte. “Todos os outros oficiais são eleitos pelas suas próprias nações. E os 

missionários cuidam para que estes não excedam o poder dos seus cargos.”152 Afirmou 

ainda “o tributo que pagam é leve”, pois gozam de alguns privilégios concedidos pelos 

reis espanhóis Felipe IV, Carlos II e o reinante Felipe V. Estabeleceram que todos os 

índios convertidos devem estar sujeitos à coroa real; não podem ser obrigados a pagar 

como tributo mais que uma pezza por pessoa; e não estão obrigados a pagá-lo antes de 

terem recebido o batismo e completado vinte e um anos de idade.153 As despesas com a 

construção das igrejas, os aparatos para as cerimônias religiosas e para os 

deslocamentos dos missionários, durante o primeiro ano, correm por conta do rei, pois 

ainda não são auto-suficientes.154 De acordo com Muratori, “no parecer dos 

missionários, os cristãos do Paraguai têm uma inteligência muito restrita e são incapazes 

de especulações, de modo que os chamam crianças com barba”, procurando por isso 

incentivá-los a desenvolverem atividades as quais são capazes, como música e arte, 

construir casas, igrejas e moinhos, cavar poços e canais de irrigação, embora não deixe 

de registrar certamente o quanto aprenderiam, se fossem educados nas escolas.155 Por 

tudo isso, causa 

máxima admiração ver jesuítas – nascidos nas grandes cidades da 
Europa, filhos de nobres famílias, insignes pela sabedoria, aplaudidos 
nos púlpitos por sua eloqüência, admirados nas Catedrais e 
Universidades mais célebres – uma vez tornando-se missionários 
transformarem-se também em pastores, pedreiros, carpinteiros, 
carroceiros, fatigando-se a fim de que os índios não só aprendam 
aqueles serviços, mas também que se afeiçoem a eles.156 

Assim, Giulia Oliva defende a idéia de que a felicidade do Paraguai para 

Muratori seria uma felicidade incompleta, pois os esforços dos missionários baseavam-

se nesta situação dos ameríndios manterem-se como crianças de barba, nesta 

ingenuidade. E chama atenção para a comparação do desejo de elevar os ameríndios ao 

                                                 
152 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 146 e 147. 
153 “Pezza” uma moeda no valor de oito Júlios Romanos, Ludovico A. Muratori. Cristianismo 
Feliz...1985. p. 148.  
154 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. Descrito nas páginas 148 à 150. 
155 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. 153 e seg. 
156 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 152. 
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nível dos camponeses europeus: a economia e a linha operativa das Reduções, não foi 

constituída no cultivo das letras, mas da terra.157 

A maior parte dos Americanos do Paraguai não fazem outra vida e 
outro trabalho que aquele dos camponeses europeus, a maior parte dos 
quais não vemos seres, duro de cérebro e simples, mas sobretudo são 
de bons costumes, a propósito, porque sem malícia, e porque não 
freqüentam ali pessoas malvadas, e atendem aos próprios trabalhos em 
elevada pobreza.158 

Ao associar camponeses europeus e ameríndios, que compartilham a mesma 

beata ignorância,159 a autora julga que Muratori não o faz por acaso, uma vez que as 

missões jesuíticas nos campos de Modena, durante a sua juventude seguiam o mesmo 

método adotado no Paraguai: eram missões em que os religiosos insistiam na 

teatralidade, movendo as fáceis cordas do sentimento e da fantasia, para conquistar os 

camponeses para a mensagem salvífica do Evangelho.160 “As técnicas didáticas 

destinadas aos da América encontravam emprego nas missões internas – da Europa – 

que avançavam sobre o interior dos países católicos desde 1590, por ordem do Geral 

dos Jesuítas, padre Cláudio Aquaviva.”161 Oliva ainda acrescenta que, por conta das 

disputas territoriais do Duque de Modena com Roma, Muratori ficara marcado como 

anti-curial; assim como, com a questão sobre o voto sanguinário, enquanto anti-jesuíta. 

Na realidade, o que Muratori queria era que a Igreja colocasse em ação, finalmente, 

todos os decretos do Concílio de Trento, a exemplo daquele em que se estabelecia que 

os párocos tivessem mais poder de decisão, a fim de melhorar as próprias condições 

espirituais e físicas locais, dispensando a intervenção dos missionários.162 

Já no capítulo XVIII que trata do Regulamentos para o feliz e bom governo 

daqueles povos, vemos Muratori descrever quais seriam os motivos que fazem tais 

almas desfrutarem de um governo feliz, e assim percebemos outro debate do século 

XVIII preocupado com as virtudes e vícios dos homens. Segundo Bolingbroke: 

o que é o vicio e o que é a virtude? O vício, creio, não é outra coisa 
senão o excesso, o abuso, a má aplicação dos apetites, dos desejos, das 
paixões, que são naturais e inocentes, e inclusivamente úteis e 

                                                 
157 Giulia Oliva, L’Etica di Ludovico Antonio Muratori e Il cristianesimo felice nelle missioni de padri 
della companhia di gesù nel Paraguai. Tesi di Laurea. Universita de Estudos de Torino, 1996-1997. 
p.140 
158 Ludovico Antonio Muratori. Cristianismo feliz...1985.p. 154. 
159 Giulia Oliva, L’Etica di Ludovico Antonio Muratori e Il cristianesimo felice nelle missioni de padri 
della companhia di gesù nel Paraguai. Tesi di Laurea. Universita de Estudos de Torino, 1996-1997. 
p.141. 
160 Giulia Oliva, L’Etica di Ludovico ...Torino. 1996-1997. p.142 
161 Adriano Prosperi, Il missionário,1991 Apud.: Giulia Oliva, L’Etica di Ludovico ...Torino. 1996-1997. 
p.142 
162 Giulia Oliva, L’Etica di Ludovico ...Torino. 1996-1997. p.144-145 
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necessários. A virtude consiste na moderação e no domínio, no uso e 
na aplicação desses apetites, desses desejos, dessas paixões, em 
conformidade com as regras da razão e, por conseguinte, muitas vezes 
em oposição aos seus impulsos cegos.163  

Nesse mesmo sentido, reflete Muratori sobre o: 

o que influiu a manter entre aqueles povos a felicidade até aqui 
descrita. Aos olhos e ao juízo dos Europeus, parecem felizes só aqueles 
os quais gozam de lugares honoráveis, que possuem muitas coisas e 
muito dinheiro, e que vestem-se pomposamente e podem preparar uma 
mesa lauta. Em oposto se regulam as pequenas repúblicas dos índios 
do Paraguai. Isso porque não têm ambição ou desejo de honras que 
venham apunhalar seu coração, têm aquilo que basta ao seu sustento, 
nem se dedicam ao luxo e se contentam de pouco, e ao ponto deste 
motivo eles reputam de tratar bem a divina Providência e vivem em 
uma tranqüilidade admirável. Por isso, que mais que outros lugares, o 
padre Bartoli teria encontrado [no Paraguai] a Pobreza contente.164 

Aqui notamos outras idéias também em destaque no século XVIII, apresentadas 

por Paul Hazard: a tolerância, expressão da justiça posto que pressupunha um espírito 

capaz de aceitar as razões de outrem; a beneficência em substituição à caridade; e a 

humanidade, que, para os moralistas deste século, seria a virtude por excelência, “pois 

lhes recordava a condição do homem da qual pensavam ser sempre necessário partir, e à 

qual pensavam ser sempre necessário regressar, e que, conseqüentemente tudo 

continha”.165 

Entre eles não usam escravos, ao contrário como em tantos locais 
dominados pelos espanhóis, e não tem patrões para servir ou que os 
maltratem. Cada um é patrão da sua casa [...] Cada possessão é 
proporcional às forças de uma família, e querendo também se pode ser 
maior porque o terreno não falta [...] Mesmo havendo distinções entre 
aquela gente, diferenciando-se os caciques, os capitães e os outros 
ministros públicos do restante do povo que cultiva a terra, tal diferença, 
dado que não consiste na possessão de bens nas casas ou outra riqueza 
proveniente do comércio ou da industria, não corta a igualdade entre 
eles e nem mesmo é objeto de inveja, assim como ao contrário do que 
ocorre conosco, que temos nobre e plebeus, pobres e ricos, patrões e 
servidores.166 

O Paraguai fornece, assim, um dos úteis exemplos de outro tema em discussão 

na segunda metade do século XVIII, a propriedade privada, pois Muratori demonstra 

que, para uma sociedade civil alcançar com emulação cívica o caminho da virtude e do 

                                                 
163 Bolingbroke, Letters on the study and Use of History. Apud Paul Hazard, O pensamento europeu 
...1983. p. 159. 
164 Daniello Bártoli (1608-85), foi um dos principais históricos da companhia de Jesus, escreveu La 
povertà contenta, descritta e dedicata ai ricchi non mai contenti (1650); Ludovico A. Muratori. 
Cristianismo Feliz...1985. p. 156. 
165 Paul Hazard, O pensamento europeu ...1983. pp. 164-165. 
166 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 156-157. 
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progresso, deveria estar consciente do seu valor.167 Para trabalhar a terra, e para gozar 

dos seus benefícios era necessário produzir e, sobretudo possuir o supérfluo? Era a 

velha questão do luxo, que também retornaria na segunda metade do século, pondo em 

dúvida a utilidade da propriedade privada.168 Assim deixa seu recado, explicitando que: 

“Na Europa a propriedade de bens e a cobiça de aumentá-los é a causa de várias 

desordens que atormentam a sociedade. Aqueles bons cristãos são ao contrário isentos 

de tal inquietude.”169 

Logo comenta sobre as produções destes índios, e a forma como transportam 

esses produtos ao local para serem comercializados. Comenta ainda que não entra de 

forma alguma o dinheiro, fazendo-se a troca de mercadorias, “evitando a inveja e as 

desordens e aqueles danos que provêm do interesse”.170 

O próximo capítulo trata dos animais do Paraguai e seu uso, no qual destacou os 

animais de origem européia introduzidos pelos espanhóis na região, que, devido à 

amplidão dos pastos, se multiplicaram em abundância. Com exceção dos cavalos, não 

usavam estábulos, deixando os animais livres, o que exigia um grande esforço para laçar 

os bois, com o que divertem-se os indígenas. Outro divertimento é a caça aos tigres, 

realizada com um mínimo de equipamento. Os couros eram levados para a Europa. Por 

outro lado, em conseqüência, eles não têm o costume de usar o leite das vacas para fazer 

manteiga e queijo, mas, insiste em dizer, procurando certamente desmentir alguma 

lenda da época, que “é falso que conseguem digerir pedras, latão ou ferro”.171 

No capítulo XX, destaca o governo militar dos cristãos do Paraguai, explicando 

que as milícias nas reduções e as armas utilizadas pelos índios foram autorizadas pelo 

rei devido aos ataques dos mamelucos.172 Os nativos tornaram-se tão bem treinados que 

chegaram a participar de uma batalha a favor da coroa espanhola em 1679, recebendo 

por isso muitos elogios da corte em Madri. Em 1735, quatro mil marcharam contra os 

portugueses.173 

No antepenúltimo capítulo do livro, Muratori aborda o amor que professam os 

índios cristãos aos seus missionários. Estes sentiam-se não só como pais espirituais, 

                                                 
167 Giorgio Cerruti, in: ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI MURATORIANI L.A. 
Muratori e la cultura contemporanea. 1975. p. 290. 
168 Ver Maurice Crouzet (dir) História Geral das Civilizações – O século XVIII. São Paulo: Difel. 1957. 
p. 71-72. Ver também Giorgio Cerruti, in: ATTI ... 1975. p. 290. 
169 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 156-157. 
170 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 160. 
171 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 170 e seg. 
172 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 175. 
173 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 184. 
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mas também como pais temporais das famílias que vivem nas reduções, ainda mais que 

outras ordens religiosas não tinham acesso à região. Isso desperta nos indígenas um 

grande agradecimento, como no caso de um índio que se fez passar por um missionário, 

evitando que este fosse morto. Na realidade, os indígenas bendizem  

a Deus e aos seus zelosos ministros, que, da condição animal em que 
estavam, foram eles convertidos em seres racionais e reduzidos a um 
modo de viver civil, em paz e concórdia, sem mais destruir uns aos 
outros para fazer banquetes de carne humana – como se pratica sempre 
entre aquelas tantas selvagens nações.174 

No capítulo XXII, trata dos entraves que sofreram e que sofrem os missionários 

por causa da inveja do outro, uma vez que, mesmo exercendo atividade tão louvável, 

alguns não viram com bons olhos esses pregadores do Evangelho na América 

meridional. 

Quem seriam esses inimigos de Deus e da Companhia de Jesus? Não 
são os infiéis, e nem mesmo os hereges, mas alguns dos próprios 
católicos, isto é, daqueles mesmos que já falamos nos capítulos 
anteriores: gente interessada apenas em seus próprio interesses e 
ganhos temporais e que gostaria de ver cristãos todos os povos da 
Índias Ocidentais, mas somente para retirar proveito disto, como se faz 
com os animais de carga, e para fazer deles escravos miseráveis, ao 
invés de fiéis súditos da coroa de Espanha.175 

Munido de diversos documentos, Muratori rebate com veemência as acusações 

contra os jesuítas, explicando os motivos do comércio não ser feito livremente pelos 

índios, bem como esclarecendo a questão do pagamento dos tributos e a inexistência de 

ouro na região. Tais acusações citadas por Muratori partiram de Francesco Coreal, em 

suas Viaggi,176, de don Martino de Barùa, governador do Paraguai,177 além dos homens 

por ele qualificados como pérfidos ministros em Madri.178 De fato, não faltavam 

ministros que aconselhavam o rei católico de piorar ainda mais a situação dos índios nas 

reduções e, para refutá-los, Muratori recorria à cópia de um Memorial obtido por 

intermédio do príncipe Gaetano Boncopango, Duque de Sora e mordomo maior do rei 

das Duas Sicilias.179 

No último capítulo, sobre o mérito dos missionários escolhidos por Deus para o 

Paraguai, Muratori segue os passos, os valores, as virtudes desses missionários: 

Cada um que entra na Companhia de Jesus deve estar disposto, em 
força do voto de obediência, para partir para as missões e ainda é 

                                                 
174 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 187. 
175 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 194. 
176 Ver Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 195 e p. 203. 
177 Ver Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. pp. 197-199. 
178 Ver Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985.p. 205. 
179 Ver Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985.pp. 195-204 
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obrigado a fazer esse quarto voto, pois apenas o superior o comanda180: 
todavia e é assim discreto o governo daqueles religiosos, que de modo 
algum esses são obrigados a ir a esses lugares por ordens dos seus 
ministros superiores ou provinciais. Deixa-se que Deus toque o 
coração daqueles que querem, e agora estes pedem para serem 
colocados neste santo empenho: os superiores depois, se não existe 
pouca saúde ou outro impedimento, concedem a licença. Por norma, 
vêm colocados em primeiro os jovens, principalmente pela necessidade 
de aprender as línguas dos índios com as quais se deve conversar: o 
que não é fácil para aqueles em idade adulta ou velhos. A maior parte 
dos missionários provém da Itália, Espanha, Alemanha, Polônia, 
Hungria e Paises Baixos; todos esses, destinados à América, devem 
antes reunir-se na cidade de Sevilha, isto é na Espanha, com grandes 
incômodos e despesas porque alguns devem enfrentar uma viagem por 
mar ou por terra de dois e de três mil milhas somente para chegar 
àquela cidade.181 

Prossegue com as dificuldades seguintes, que são aprender a língua espanhola; 

esperar pelo embarque, o qual demorava com freqüência; os perigos da travessia do 

Atlântico; o clima hostil. Nada, porém, diminuía a confiança e alegria destes “jovens 

noviços”.182 Ao chegarem a Buenos Aires, faltava-lhes ainda aprender as línguas das 

missões a que eram destinados, para depois continuar a viagem até seu destino final, por 

mais um milhar de milhas em geral. 

Enquanto a mim, não resta outro que dizer que acredito que seja lícito 
repetir que qualquer um que tenha lido as histórias ou as descrições de 
outras missões feitas pelos sacros ministros da Igreja católica em tantas 
outras partes do mundo para converter a Deus os povos infiéis, 
comparadas àquelas das missões do Paraguai e demais províncias da 
América Meridional, facilmente reconhecerá e confessará que estas são 
as mais afortunadas e benditas por Deus.183 

Confirmando o elo da cruz na colonização ibérica associado não à espada 

(violência), mas à humanidade (a pedagogia), observa ao final que cabe 

à graça divina tocar os corações dos amantes de Deus e administrar os 
meios a fim de que maiormente se possa dilatar a santa fé entre quem 
até agora vive na escuridão e nas sombras da morte.184 

No seu livro L’invenzione del Paraguai, Gerolamo Imbruglia afirma que os 

ameríndios ignoravam noções e sentimentos – os quais , a exemplo da noção de tempo 

e o sentimento do medo – eram considerados pelos padres como fundamentais para a 

conversão. E advertia como sendo necessária por todos os missionários, não só jesuítas, 

                                                 
180 O superior a que se refere é o Papa, os outros três votos comuns às outras ordens religiosas são a 
obediência, castidade e pobreza. Para mais ver Guilherme P. das Neves, verbete: Jesuítas em R. Vainfas 
(dir.), Dicionário do Brasil Colonial.2000. p. 326-328.  
181 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 207. 
182 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 210. 
183 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz...1985. p. 212.  
184 Ludovico A. Muratori. Cristianismo feliz...1985. p. 213. Depois deste XXXIII capítulo, a edição de 
1752 apresenta em anexo três cartas escritas pelo padre Cattaneo, à guisa de comprovação, como devia 
fazer um bom erudito como Muratori. 
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a aplicação de métodos coercitivos, a imposição de regras muitas vezes rígidas e 

estranhas aos habitual modo de viver dos ameríndios, tanto assim que Muratori chegou 

a comparara as reduções a monastérios. O patrimônio cultural e espiritual dos 

ameríndios só muito parcialmente foi respeitado, portanto. Na realidade, tornou-se um 

instrumento: o reconhecimento e a consideração da realidade religiosa e cultural do 

outro acabou servindo para penetrar na vida deste último e efetuar uma mudança 

religiosa em seu íntimo, mas que envolvia também o seu âmbito social. O sistema de 

vida dos ameríndios viu-se revirado com o sistema paraguaio de reduções, algo que é 

certamente passível de criticas, mas que, naquele contexto histórico, constituía a única 

alternativa à dizimação completa da estirpe Guarani, como ocorreu com outras 

comunidades indígenas da região do Prata.185 

Logo, os resultados a longo prazo desta obra missionária não são em definitivo 

de todo negativos. Evitando impor aos Guarani a cultura nacional espanhola que era 

fruto de uma evolução tida em ambientes e circunstâncias totalmente diferentes 

daquelas da América do Sul, mantendo a língua local e, ao menos em parte, a cultura 

indígena, os jesuítas procuraram estabelecer um processo evolutivo na América do Sul, 

que preservou a etnia paraguaia da destruição física e cultural durante o século XVII e a 

primeira metade do XVIII.186 Não foi pouca coisa. Para a maior glória de Deus. 

2.3 O Paraguai de Muratori 
[...] a fé de um Muratori é vivida em obras. Este letterato, homem de 
gabinete, exprime sua religião em atos, e estes são necessariamente de 
caridade ou de combate para uma sociedade melhor.187  

Para compreender a posição e o impacto de O Cristianismo Feliz, em primeiro 

lugar, é preciso examinar o contexto em que surgiu. Característico do século XVIII foi a 

crescente secularização do pensamento, resultante das novidades introduzidas, no século 

anterior, por pensadores como Galileu, Descartes, Hobbes e Newton. Nesse ambiente, 

como ficaria evidente em seguida com Voltaire, o principal alvo das críticas da 

Ilustração voltou-se para a Igreja, nem tanto enquanto a representante da fé e de um 

certo Deus, mas sobretudo enquanto a encarnação de uma Verdade Revelada, que 

condenava e impedia o pleno desenvolvimento da razão, através de instituições como a 

Inquisição e do incentivo que promovia àquilo que consideravam como superstições e 

                                                 
185 Girolomo Imbruglia. L’invenzione del Paraguai . Nápoles, 1983. p.237. 
186 Girolomo Imbruglia. L’invenzione del Paraguai . Nápoles, 1983. p.238. 
187 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.112. 
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crendices. As Luzes, de uma forma geral, não foram irreligiosas, mas sim anti-

clericais.188 

Sobre a obra o Cristianismo feliz, argumenta Giulia Oliva, que se trata de uma 

obra muito mais articulada do quanto se presuma, visto que a sutil habilidade discursiva 

de Muratori consegue fazer conviver em um mesmo espaço, e ao mesmo tempo, 

elementos contrastantes. Desse modo, a atenção do leitor é capturada pela intenção 

apologética, enquanto a crítica, movida aos padres, está sendo mantida sabiamente em 

segundo plano. Esta última aparece esporadica e brevemente em toda a obra, mas surge 

com mais nitidez no capítulo dezessete, dedicado à felicidade temporal dos cristãos do 

Paraguai.189 

Neste capítulo, é possível percorrer duas diferentes vias. Seguindo a primeira, 

que se refere a um senso mais imediato – o apologético, o capítulo parece ser escrito 

para demonstrar o quanto têm contribuído seja o soberano espanhol, sejam os 

missionários, com grande generosidade, para tornar os índios felizes, os quais, por sua 

vez, intelectualmente limitados, mostram-se capazes de apreciar e assimilar com 

proveito os ensinamentos que recebem. Seguindo a outra via, porém, que diz respeito 

ao significado disfarçado e polêmico, o capítulo revela seu momento mais importante 

no final, em uma observação sobre os indígenas, em que acaba por dizer implicitamente 

que a inteligência dos naturais da América era desvalorizada pelos padres. Assim, para 

Oliva, Muratori estaria manifestando, na realidade, o seu próprio pensamento anti-

jesuítico, embora sem comprometer o sonho apologético, representado pela gigantesca 

obra de conversão conduzida no Paraguai.190 

É nesse sentido que se deve compreender o combate conduzido pelos filósofos 

ilustrados contra os religiosos e, em particular, contra os jesuítas, que foram acusados 

de terem criado no Paraguai um “império teocrático baseado no comunismo e na 

escravidão do indígena, concebido para satisfazer uma monstruosa vontade de poder, 

num pequeno inferno político.”191 De fato, as acusações contra os jesuítas do Paraguai 

                                                 
188 “O que na religião é propriamente religioso, não passa de superstição; e, em conseqüência, torna-se 
necessário que a razão ataque essa vivaz superstição e a destrua”. Paul Hazard, O pensamento europeu no 
século XVIII. 1983. pp. 65-67. 
189 Giulia Oliva, L’Etica di Ludovico ...Torino. 1996-1997. p.89-90. 
190 Giulia Oliva, L’Etica di Ludovico ...Torino. 1996-1997. p.89-91. 
191 Arno Kern. Missões: uma utopia política. 1982. p. 10. 
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tornaram-se cada vez mais insistentes e ameaçadoras a partir do início do século 

XVIII.192  

Preocupado com essas acusações, vemos o próprio Muratori opor-se a essas 

denúncias no segundo tomo de O Cristianismo Feliz. Em 1732, Felipe V de Espanha 

vira-se pressionado a ordenar a seu ministro D. Giovanni Vasquez de Aguero, que partia 

para Buenos Aires, que fosse às missões recolher informações in loco, de modo a 

verificar diversos pontos de que os jesuítas tinham sido acusados, o mais relevante dos 

quais dizia respeito ao pagamento inadequado à tesouraria real das taxas per capita a 

que os índios estavam obrigados. Como ocorria com todos os negócios coloniais, o 

inquérito prolongou-se e somente quatro anos depois foi enviado ao rei e ao conselho 

real o seu resultado. Em conseqüência, Felipe V e seu conselho promulgaram um longo 

e circunstanciado decreto, em 28 de dezembro de 1743, determinando o que se devia 

observar nas missões do Paraguai sob os cuidados da Companhia de Jesus. Tal 

resolução vem expressa sob a forma de doze pontos.193 Inicialmente, o decreto dava 

instruções para que se soubesse com exatidão o número de habitantes aptos ao 

pagamento de tributo; em seguida, determinava que fossem declarados os frutos 

produzidos por este povos e informado o local onde os comercializavam e os 

respectivos preços; definia quando essas populações deveriam aprender o idioma 

espanhol ou não; estabelecia as regras sobre os bens e sua administração por parte dos 

padres jesuítas; delimitava o poder judicial nessas regiões; restringia os saberes que os 

padres deveriam transmitir aos índios das missões; estipulava o dízimo e seu emprego; 

limitava o número de reduções em trinta e explicitava as condições para a instalação de 

novas reduções; regia a visitação do bispo e a administração do sacramento do crisma; 

tratava da assistência dos padres na promoção do culto divino; e decidia que as missões 

com mais de dez anos deveriam passar a ser administradas por padres seculares. 

Assim, embora muitos sejam da opinião que, após a polêmica do voto 

sanguinário, Muratori tivesse sido levado a publicar O Cristianismo Feliz nas Missões 

dos Padres da Companhia de Jesus no Paraguai em 1742 para reconciliar-se com os 

jesuítas, talvez houvesse mais uma outra razão, como argumenta Tiziano Ascari, para 

                                                 
192 Estas acusações já vinham sendo feitas a tempos pelos vários governadores do Paraguai entre eles 
Martino Barùa, como comenta o próprio Tiziano Ascari. A proposito del “Cristianesimo felice” di L.A. 
Muratori. 1956. p. 210. 
193 Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz... Tomo II, 1824. p. 38. 
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explicar o comportamento inicial dos membros da Companhia em relação ao livro.194 

Na realidade, Muratori tinha consciência que sua obra era favorável aos jesuítas e, ao 

beneditino Fortunato Tamburini, escreveu que “Pouco me importa se aos padres seja ou 

não de seu agrado. Acredito ter-lhes servido bem”. Ao padre Alessandro Giuseppe 

Chiappini, ainda acrescentou: “Que ele [o tratado] pareça um excesso de elogio, a mim 

pouco importa; por que não tenho do que me envergonhar; não disse nenhuma mentira”. 

Contudo, no início, procurara, através do jesuíta Contuccio Contucci, solicitar a 

aprovação da Companhia para a idéia de sua obra e obter maiores notícias e 

informações sobre as missões. Mas não tivera resposta. Isso o levou a afirmar ao mesmo 

padre Chiappini que “Nem mesmo uma sílaba pude impetrar nessa [a obra, o 

Cristianismo Feliz], que viesse dos padres jesuítas”; e ao abade Filippo Camerini 

acrescentava que a compusera “sem prestar contas de uma sílaba a esses Padres”.195 

Logicamente, o comportamento dos jesuítas foi cauteloso, ainda que Muratori se 

propusesse a divulgar o trabalho depois de plena aprovação e correção dos padres da 

Companhia. O fato é que por Muratori ser um escritor famoso, e interessado em 

divulgar as missões pouco conhecidas na Itália, suscitaria uma difusão de obra, 

acompanhada, como realmente ocorreu, de uma popularidade e grande debate sobre 

essas comunidades cristãs no Paraguai; ocorre que neste momento específico, os 

jesuítas temiam tal ordem de especulação sobre o tema, uma vez que encontravam-se 

numa situação delicada, às vésperas da decisão da Coroa espanhola, mencionada mais 

acima. Um escrito sobre suas missões no Paraguai, mesmo sendo apologético, poderia 

induzir seus adversários a reforçar as acusações, fazendo assim mais mal do que bem à 

causa deles. Jesuiticamente, preferiram julgar oportuno quieta non movere.196 Tanto 

assim que, depois da publicação da obra e, sobretudo, depois do decreto de Felipe V, a 

desconfiança e a cautela dos jesuítas cessaram. Prova disso é a correspondência entre 

Muratori e o padre Francesco Retz, geral da Companhia, em que este não deixava de 

fornecer àquele material e notícias para o segundo volume da obra, já em elaboração.197 

O que prontamente se desdobrará para executar, visto que 

                                                 
194 Uma obra de Muratori – De ingeniorum moderatione in religionis negotio, de 1714 – condenava os 
excessos postos no juramento com que se procurava defender a doutrina da Imaculada Conceição de 
Maria, só mais tarde convertida em dogma de fé. O juramento, reprovado por Muratori, consistia em 
defender tal doutrina, com sacrifício da própria vida (e daí o nome do voto sanguinário).Ver: Tiziano 
Ascari. A proposito... .1956.p. 209; e Giulio de Martino Muratori Filosofo...1996. p. 79. 
195 Tiziano Ascari. A proposito... .1956.p. 208-209. 
196 Não mexer com o que está quieto. 
197 Tiziano Ascari. A proposito ... 1956. p. 211 
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Padre, de acordo com seu próprio sacerdócio, de acordo com a prática 
exigente da carità, de acordo com seu temperamento também 
lucidamente reformador, Muratori vive intensamente o esforço para 
colocar em ordem a sociedade temporal. Com prudência, certamente, 
mas com esse senso agudo das realidades da existência coletiva, que 
faz com que procure explicar a Fortunato Tamburini as razões de sua 
perseverança em querer escrever ainda sobre as missões jesuítas no 
Paraguai.198 

Por outro lado, o que teria induzido Muratori a tratar de um assunto 

aparentemente tão distante do meio em que vivia? Na realidade, enquanto estudo de um 

tipo de organização social particular, a obra dos jesuítas nas Reduções aproximava-se 

bastante de uma série de interesses intelectuais e morais que o acompanharam toda a 

vida, como evidenciam livros como os Rudimenti di filosofia morale per il Principe di 

Modena [1713-14], o tratado Della carità cristiana [1723] e o Della pubblica felicità 

oggetto dei buoni prìncipi [1749]. Pode-se mesmo afirmar que, entre os escritores 

italianos da primeira metade do setecentos, Muratori foi aquele que maior originalidade 

revelou ao tratar das reformas sociais e legislativas que aqueles tempos requeriam, 

demonstrando-se bastante anti-tradicionalista e livre de preconceitos, o que o situa como 

o verdadeiro fundador da Ilustração italiana, embora profundamente católica, com base 

na Teologia. Ainda que muitos estudiosos destaquem a persistência de um viés religioso 

nas Luzes, o caso de Muratori, no entanto, vai mais longe. Não se trata de um 

pensamento genericamente religioso ou deísta, mas estritamente cristão e católico, em 

que a inspiração religiosa não se encontra, por assim dizer, nas margens de um 

pensamento mecanicista, mas constitui, sim, uma motivação fundamental e central para 

o discurso sobre o social, o político e o econômico.199 

Por conseguinte, se o fundamento das Luzes em Muratori encontra-se em sua 

“filosofia da caridade cristã”, como diz Tiziano Ascari, pode-se compreender melhor o 

porquê Muratori ter escrito O Cristianismo Feliz, bem como o lugar por ele ocupado no 

conjunto de sua obra.200 Muratori considera que, na sociedade humana, a desigualdade 

não pode ser eliminada e suprimida. Somos, e seremos sempre, homens robustos ou 

fracos, de inteligência vivaz ou torpe, gente simples ou astuta, e dotados de mil outras 

variedades de constituições e de temperamento. Sob esse ângulo, a desigualdade entre 

os homens estaria na origem do amor próprio, esse grande Dominador do Mundo, em 

função do qual cada um ama só a si mesmo, pensa só em si mesmo e deseja sempre, de 

                                                 
198 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.113. 
199 Tiziano Ascari. A proposito ... 1956. p. 212.  
200 Tiziano Ascari. A proposito ... 1956. p. 212. 
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um modo ou outro, situar-se numa posição superior e controlar a situação.201 Por isso, 

justifica-se a necessidade de socorrer os outros, sejam eles pessoas econômica, moral ou 

espiritualmente necessitadas, pois é a caridade a única virtude que poderia corrigir a 

discórdia e a desarmonia da sociedade, eliminando os males que derivavam da 

desigualdade. Afinal, para ele, a caridade, enquanto amor ao próximo, constitui a 

antítese da virtù renascentista e o único fundamento certo e estável do bem estar social. 

Essa dedicação encontra-se expressa na carta de dedicatória a Enrico Enriquez 

na segunda parte de O Cristianismo Feliz, que não deixa qualquer dúvida de que a obra 

tratava de uma ação apostólica católica:  

De tal procedência [i. é, a atividade missionária] abunda o santo zelo e 
a generosa Caridade dos Católicos, comprovando também com isso, 
que junto de nós está a verdadeira Igreja de Deus, cuja principal divisa 
há de ser aquela da Caridade. Que se faça glória e serviço das almas, 
aspiram pouco ou nada os cristãos não católicos, atentos todos 
unicamente ao lucro público e privado terreno, como a mim me parece 
assaz notório.202 

O sopro da caridade para Muratori ultrapassa os horizontes terrestres, sendo, portanto, 

um poder salvador em relação ao além. A felicidade não é somente esperança da vida 

eterna e tensão permanente em torno dela; é sobretudo uma manifestação da unidade 

dos homens, unidade na verdadeira religião. De acordo com Dupront, para Muratori, a 

carità [...] é dinâmica poderosa demais de unidade, para não inscrever 
na figura complexa do homem uma espera e mesmo um combate de 
ecumenismo. Na sua apreciação histórica da crise da Reforma, as 
paixões não o cegam, e se, talvez, o fundo de seus endurecimentos 
resida na recusa e, até mesmo, na negação de outras Igrejas que não a 
sua, com uma severidade rude para Lutero, ‘primeiro motor de tão 
grandes problemas e de cismas que esgarçaram a Igreja’, reencontrar a 
unidade perdida permanece nele uma nostalgia fundamental.203 

Segundo a interpretação de Tiziano Ascari, Muratori não negava a importância 

dos ordenamentos e da legislação positiva, nem o dever de quem foi investido com a 

autoridade competente de reformar as leis e instituições, atuando no sentido ilustrado de 

aplicar sempre a razão. Para ele, existiam estados ordenados social e economicamente 

de maneira melhor ou pior, mais ou menos injustos, mais ou menos racionais. Contudo, 

considerava que, faltando a caridade, nem mesmo o ordenamento político-econômico 

mais perfeito poderia impedir as vexações, a prepotência, as injustiças e toda a torrente 

de problemas dos quais resulta uma vida social cheia de infelicidade. As boas leis 

ajudam o homem a praticar a caridade ao colocarem obstáculos àquele grande amor a 

                                                 
201 Tiziano Ascari. A proposito ... 1956. pp. 212-213.  
202 L. A. Muratori. Il Cristianesimo Felice nelle missioni de’padri della Compagnia di Gesù nel 
Paraguai. Tipografia Bianco: Turim, 1824. v.2 p. XVIII e XIX  
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si, que está na origem de todos os males da sociedade. Assim, no fundo, para ele, a 

injustiça, a irracionalidade, a perversidade das leis denunciam, antes de mais nada, a 

falta da caridade. 

Ora, entre todos os exemplos de crueldade e desumanidade de que a história está 

cheia, aos olhos dos filósofos do século XVIII, um dos mais detestáveis e execrados 

consistia na conquista das Américas pelos europeus, em que populações inteiras de 

seres indefesos e primitivos haviam sido exterminadas. Para Muratori, o fato ainda se 

agravava por que os autores daquele delito terrível tinham sido precisamente cristãos e 

católicos: 

não se pode recordar sem horror – escrevia ele – aquela tragédia, 
aquela inaudita barbárie [...]. Ao chegarem os espanhóis, todas essas 
ilhas e províncias do continente eram habitadas por muita gente. Era 
gente, na sua maioria, simples, sem maldade, paciente, pacífica e que 
ainda tinha recebido bem os estrangeiros europeus. E, no entanto, esses 
esperados estrangeiros, esquecidos, não só do Evangelho, mas também 
que eram seres humanos, não fizeram mais senão buscar o extermínio 
desses povos, lançando-se como lobos ferozes contra aqueles mansos 
cordeiros, encontrando continuamente pretextos e novas maneiras para 
espoliar seus tesouros e seus haveres e, depois, a própria vida de tantas 
populações americanas. [...] Jamais se lerá um exemplo semelhante de 
tão iníqua crueldade em algum país ou nação pagã; será necessário vê-
lo em gente batizada e que professava a fé cristã. [...] À ímpia 
superstição dos Turcos deve ser reservado o dilatar com a espada o 
domínio e a falsa lei do seu impostor Maomé; mas não à santíssima 
religião de Jesus Cristo, a religião que ensina a caridade antes de tudo e 
regada não com o sangue de seus adversários, mas com o sangue de 
seus resignadíssimos mártires.204 

Assim sendo, nesse mar de crueldade e infâmia, que era a história da 

colonização européia da América, as reduções dos jesuítas no Paraguai pareciam a 

Muratori uma ilha santa. Não via ali cristãos ávidos por riqueza e poder, considerando 

os indígenas como animais para serem domesticados, matando-os de cansaço ou 

exterminando-os, quando se mostrasse impossível reduzi-los à escravidão. Via ali a 

caridade que o homem deve ao homem, tanto maior quanto mais fraco ele é moral e 

intelectualmente, e a intenção de fazer dos selvagens homens civilizados e cristãos. 

Segundo Antonio Fiori, em sua tese, Il Mito delle Riduzioni del Paraguay nel 

Settecento, as reduções do Paraguai interessaram muito aos “filósofos” sendo quase 

possível afirmar que na França, da segunda metade do setecentos, não houve pensador 

                                                                                                                                               
203 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.110. 
204 Ludovico Antonio Muratori. Ludovico Antonio Muratori. Ludovico A. Muratori. Cristianismo Feliz, 
1993, edição brasileira trad. de Pe Faustino Chamenti, pp. 27 e 28. 
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importante que não tenha dedicado ao menos uma linha ao livro. 205 É de lembrar que 

Voltaire se interessou pelo Paraguai, sobretudo na correspondência. Um capítulo célebre 

Cândido foi ambientado a propósito nas Reduções do Paraguai. O romance, publicado 

em 1759, isto é, em um momento em que naquelas cidades e nas cortes européias se 

discutiam muito as reduções. 206 

D’Alembert se interessou pela Redução Paraguai na sua obra, ‘sobre a 
destruição dos Jesuítas na França.’ Só a obra dos Jesuítas no Paraguai 
se salvou, mesmo se D’Alembert, ainda que se queixando da escassez 
das notícias que o impedia de conhecer os detalhes daquela singular 
administração, fizesse uma consideração interessante: os jesuítas 
conseguiram ser bem sucedidos porque pensaram em assegurar a 
felicidade da Natureza e a necessidade de satisfazer-se. A liberdade 
para D’Alembert não foi feita para o povo: basta alimentá-lo bem e 
fazê-lo trabalhar, sem escravizá-lo. Mas conclui, D’Alembert, por que 
os jesuítas fizeram tanto bem no Paraguai e tanto mal fora dele?207  

Da mesma forma, Antonio Fiori cita a obra Correspondance littéraire, philosophique et 

critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister ... publicada em Paris em 1818, em que 

M. Grimm em uma carta de 15 de março de 1758, depois de ter falado do clamor 

suscitado em Paris pela tradução do libelo de Pombal, menciona a possibilidade de que 

os jesuítas escapassem, com as armas em mão, ao rei de Espanha e ao de Portugal, 

refugiando-se no Paraguai, pois era “de presumir-se que o Paraguai se tornara, sob a 

condução dos jesuítas, um império poderoso que tinha subjugado toda a América 

meridional, o que reduzirá a autoridade dos reis da Europa a absolutamente nada”.208 

Louis de Jaucourt, o mais assíduo colaborador da Enciclopédia de Diderot e 

D’Alembert, foi o autor de dois artigos que dizem respeito ao Paraguai: “Paraguai” e 

“Paraguai, missões do”. Neles, utilizou, sobretudo, um texto das viagens de Frézier, 

editado na Holanda, e O Cristianismo Feliz de Muratori, mas dizendo que a obra tinha 

sido o produto da pena dos jesuítas do Jornal de Trevoux e então atribuído ao celebre 

erudito italiano. Com base nessas fontes, examina em especial a economia e o sistema 

                                                 
205 Antonio Fiori. Il Mito delle Riduzioni del Paraguay nel Settecento. Roma: Università degli studi di 
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de governo do Paraguai. Embora admire a ordem que reinava nas reduções, não deixa 

de ressaltar que “são muito bem recompensados os Jesuítas pelos seu trabalho”.209 

Verifica-se, assim, que muitos dentre os mais importantes escritores franceses 

do Setecentos se interessaram pelas reduções, e muitos exultaram com elas, juntamente 

com outras experiências históricas e sonhos de ideais: “República, virtude, felicidade, 

inocência, igualdade, comunidade, coragem e pobreza, [...] todo um grupo de bons 

sábios, o cristianismo sentimental, a simples natureza e os jesuítas do Paraguai, tudo 

isso forma um feixe indissolúvel”.210 

Na realidade, nas discussões do Paraguai estão presentes todos os temas mais 

importantes do século XVIII: a Liberdade, a Felicidade, o bem estar. Em alguns casos, 

foi a recordação de Esparta ou da República de Platão que levou muitos pensadores a 

ver com bons olhos as reduções; em outros, o desejo de instituir um estado que 

garantisse a assistência aos pobres e aos velhos, que organizasse a sociedade de uma 

maneira mais racional e mais justa. Dessa forma, até mesmo escritores anti-católicos e 

furiosos adversários da Companhia de Jesus – como Buffon, D’Alembert, Rousseau, 

Diderot, Raynal, Wieland, Lessing e outros – escreveram palavras de admiração sobre a 

obra dos missionários no Paraguai, essa utopia aparentemente real.211 Voltaire escreveu 

que representavam “o triunfo da humanidade”, enquanto Montesquieu considerou que 

realizavam “a idéia da religião combinada à da humanidade”.212  

O mito das reduções esteve assim no início do cruzamento entre a idéia de 

missão e aquela de Estado, entre religião, política e civilização, como o impulso para 

escrever a história daquela utopia. Com esta obra, Muratori produziu o discurso de um 

lugar ideal, o qual, pela primeira vez, consistia no discurso de uma utopia realizada. A 

partir dela, os filósofos passaram a falar do Paraguai como se falassem de uma Esparta 

revivida, contemporânea; embora reconhecendo como uma sociedade bem diversa da de 

Esparta. Se, por toda a vida, Muratori não se cansou de pedir melhoramentos, denunciar 

abusos, indicar a necessidade de reformas, ao decidir-se a dar vida a algo virtuoso, à 

verdadeira arte de ensinar os povos, fez a história de um ideal, revelando a existência do 

problema e uma possibilidade de caminho para resolvê-lo. Além disso, ao produzir esse 

discurso em termos de civilidade, a obra de Muratori significou a passagem da História 

                                                 
209 Louis de Jaucourt, veja Paraguai, Paraguai, missions du, na Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 
des arts, des scienses et des métiers, Paris, 1765, v.9, pp.900-902. In. Antonio Fiori Il Mito .....1973. p.93 
e 94. 
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211 Ver Girolamo Imbruglia, L’invenzione del Paraguay.1983. 
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Natural para a da Razão.213 Assim, a utopia deixou de ser incompatível com a história, 

o que sustentou um ideal político seu e de parte dos ilustrados de seu tempo.214  

Para Muratori, no entanto, tratava-se principalmente de uma consolação pensar 

que os jesuítas do Paraguai haviam abandonado o mundo civilizado e afrontado os 

enormes problemas e perigos das missões, tirando aqueles selvagens do seu estado 

miserável e lutando para impedir que caíssem sob o domínio insaciável do homem 

branco, dito batizado. Nas reduções, ele enxergava antes de tudo uma sociedade que, 

em face da tenebrosa barbárie e ignorância, era capaz de unir-se e que aprendia, com a 

ajuda dos missionários, as vantagens de uma vida temporal ordenada e civilizada, 

liberta da necessidade do pão quotidiano, que o cristão pede a Deus nas suas orações. 

Assim, para Muratori, as missões eram o triunfo da caridade cristã. Se havia maus 

cristãos que agiam como carniceiros dos índios, havia outros, os missionários, que 

davam à humanidade um exemplo do verdadeiro espírito cristão e do papel que a 

caridade devia ter para minorar o sofrimento no mundo. Eis a inspiração fundamental 

de O Cristianismo feliz. 

 

                                                                                                                                               
212 Ver Tiziano Ascari. A proposito ... 1956. p. 215 e seg. 
213 Girolamo Imbruglia. L’invenzione... 1983. pp. 10-12 
214 Girolamo Imbruglia. L’invenzione... 1983. pp. 166-169. 
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CAPÍTULO TRÊS 

 
MURATORI E PORTUGAL 

3.1 O caso português 
Portugal, durante o século XVIII, esteve sob o governo três soberanos, sendo o 

primeiro, Dom João V, entre 1706 a 1750. Ele foi seguido por Dom José I, de 1750 a 

1777, e por D. Maria I, de 1777 até o final, embora seu filho, o futuro D. João VI (1816-

1826), tenha assumido a regência em 1792. 

Desde o reinado de D. João V, foi a possessão ultramarina americana a 

responsável pela sobrevivência portuguesa no tabuleiro cada vez mais competitivo do 

jogo de poder europeu, envolvendo os interesses da Inglaterra, França, Império 

Austríaco, a própria Espanha e, cada vez mais, a Prússia e a Rússia. O ouro de Minas 

Gerais não só fez com que Lisboa voltasse a figurar como uma das mais ricas e 

principais cidades européias, como também permitiu a Portugal a prerrogativa de 

negociar num cenário internacional extremamente complexo. Enfim, o 

ouro deu, em primeiro lugar, ao Portugal de D. João V, a possibilidade 
de voltar a figurar como uma potência cujas relações comerciais eram 
disputadas, e, por conseqüência, de negociar, sem humilhar-se, com as 
demais nações. Deu-lhe as facilidades para ostentar em Roma, 
Londres, Paris, Madri, Viena e Haia, magníficas e custosas 
embaixadas, servidas por homens da estatura dum D. Luís da Cunha, 
dum Conde de Tarouca, dum Conde das Galveias, dum Sebastião José 
de Carvalho e Melo, dum Visconde de Vila Nova de Cerveira, que 
mantiveram naquelas cortes a um nível de alto prestígio a diplomacia 
portuguesa.215 

Guilherme Pereira das Neves, por seu turno, assinala que, ao contrário do que pode 

sugerir a prosperidade do período, não há indícios, porém, de que as riquezas 

acumuladas tenham agido no sentido de abalar a ordem vigente. Na realidade, toda 

aquela riqueza serviu apenas para conservar, artificialmente, em grande medida, um 

estado de coisas. Não obstante, observa-se uma crescente participação dos 

estrangeirados, grupo formado na maior parte por nobres e fidalgos, que dispunham, 

evidentemente, de recursos próprios para custearem tutores particulares e fugirem do 
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monopólio jesuítico sobre a educação. Além disso, eles viajavam e conheciam o 

estrangeiro, freqüentemente como aqueles diplomatas citados por Jaime Cortesão 

acima, estando capacitados assim para avaliar a defasagem das idéias e métodos 

dominantes no reino em relação àqueles vigentes na Europa além Pirineus. Constituíam 

o setor mais hábil do Estado.216  

Por outro lado, como observa Nuno Monteiro, parece indiscutível no século 

XVIII 

que o Estado Pontifício [estava] perdendo o seu peso na cena 
internacional desde o tratado de Vestefália (1648). Não apenas porque 
se rompeu definitivamente a unidade religiosa do continente, com a 
consagração da divisão da Alemanha, mas sobretudo pelo esforço de 
afirmação nas diversas unidades políticas católicas da supremacia das 
realezas nas respectivas igrejas face à tutela de Roma e pela crescente 
dificuldade do Papado em assumir o papel tradicional de árbitro entre 
as potências católicas, num contexto em que se ia acentuando a 
importância de uma potência não católica nas relações internacionais (a 
Grã-Bretanha) e se desenhavam novos códigos da diplomacia.217 

As boas relações de Portugal com Roma, no entanto, mantiveram-se. Em 1716, 

diante do pedido de ajuda do Papa Clemente XI contra os turcos, D. João V enviou uma 

armada comandada pelo almirante Lopo Furtado de Mendonça que, a 19 de julho de 

1717, desbaratou o inimigo na batalha de Matapão. Apesar disso, o papel dos 

diplomatas do rei português na Itália concentrava-se na encomenda de obras de arte e no 

recrutamento de artistas e músicos, contribuindo decisivamente para a imagem de 

grandeza que D. João V procurava associar à corte de Lisboa, com embaixadas 

suntuosas e a instituição na cidade de uma Academia de Portugal e de uma escola de 

música. No reino, encontra-se a mesma preocupação com a imagem da monarquia, mas 

não devem ser esquecidas a criação da Biblioteca da Universidade de Coimbra e a 

fundação da Academia Real de História. Ainda pouco conhecida, a vida cultural nesse 

período evidencia talvez um dinamismo maior do que em geral se imagina, com o 

surgimento de numerosas academias, como a dos Retóricos, a dos Anônimos, a dos 

Aventureiros, a dos Ocultos, a dos Laureados, a da Liturgia, etc.218 

Sobretudo, orientado com certeza pelo modelo estabelecido por Luís XIV na 

França, os rituais e as práticas de legitimação da monarquia foram reformulados durante 

o período joanino. Um esforço considerável de disciplina da sociedade de corte foi 

realizado com o estabelecimento de novos pólos de representação, como aquele 
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assegurado pela construção do célebre palácio-convento de Mafra. Da mesma forma, a 

criação das Secretarias de Estado, em 1736, procurou assegurar maior agilidade e pode 

à Coroa. Desta maneira, os continuados empenhos junto da Santa Sé podem ser 

interpretados como parte integrante de uma redefinição das práticas de exercício e de 

ritualização das relações de poder no centro da monarquia. Ou seja, como uma 

dimensão relevante da política interna portuguesa dessa época. Por outro lado, foi o 

período de maior número de vítimas da Inquisição, o que fez com que figuras brilhantes 

como Francisco Xavier de Oliveira, o cavaleiro de Oliveira, e Antônio Nunes Ribeiro 

Sanches se expatriassem. Na última década de sua vida, D. João V ficou hemiplégico, 

isto é, com um dos lados do corpo paralisado, e os negócios de Estado sofreram em 

função disso, caindo num certo marasmo. 

Evidencia-se, contudo, na sociedade portuguesa do século XVIII, a tensão entre 

dois modelos muito distintos de apreensão dos fenômenos sociais – um tradicional, que 

concebe a sociedade como corpo internamente organizado e dotado de um destino 

metafísico, e o moderno, pós-cartesiano, que explica os movimentos sociais na sua pura 

materialidade externa. Tais modelos incidem sobre amplos domínios, desde a teoria 

social e política, envolvendo a origem da sociedade política, a sua constituição, até os 

limites do poder da Coroa, que implicam, necessariamente, as relações com a Igreja.219 

De qualquer modo, o rei, dito absoluto, revelava-se, na prática, muito mais limitado e, 

no novo ambiente desenhado pelo aparecimento das potências européias, tinha 

necessidade de assumir-se como patrão mais poderoso, a fim de fazer funcionar as suas 

redes de modo a neutralizar outras, que punham constantemente em causa o seu próprio 

poder.220 

Em 1746, no entanto, o impacto causado pela publicação de uma obra intitulada 

Verdadeiro Método de Estudar para Ser Útil à República e à Igreja, cujo autor 

escondia-se sob o pseudônimo de Barbadinho, contribuiu para revelar que novas forças 

estavam contidas sob a superfície aparentemente tranqüila de Portugal e anunciar as 

mudanças que iriam ocorrer no reinado seguinte. O responsável pelo fato, Luís António 

Vernei (1713-1792) será considerado mais adiante. 

Já o reinado de D. José I (1750-1777) ficou marcado pela presença de Sebastião 

José de Carvalho e Melo (1699-1782), posteriormente, Conde de Oeiras e Marquês de 
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Pombal, entre os membros de seu gabinete de ministros e que, após o Terremoto de 

Lisboa (1755), assumiu enormes poderes na condução dos negócios da Coroa. Ex-

embaixador em Londres e Viena, Carvalho e Melo pode ser incluído no grupo dos 

estrangeirados, mas sua atuação pautou-se sobretudo pelos temores diante das potências 

cada vez mais ameaçadoras que surgiam na Europa e pela necessidade de reforçar a 

autoridade do rei, à maneira de Luís XIV, como solução para sobreviver nesse ambiente 

hostil. 

Na busca para assegurar a afirmação do soberano, Pombal atuou 

primordialmente no sentido de minar dois empecilhos à centralização do poder, que 

buscava, como aponta F. Falcon.221 Um era a alta aristocracia. Para contê-la, recorreu à 

violência, executando em praça pública representantes das famílias mais destacadas do 

reino, acusadas de participar de um atentado contra D. José I, em 1758. O outro era a 

Igreja. Tratava-se de superar definitivamente o velho modelo de uma monarquia 

universal, que Roma teimava em continuar defendendo, de modo a colocar os interesses 

de uma monarquia católica acima daqueles da Santa Sé. Soldados de Cristo com 

fidelidade explícita ao papa, foi a Companhia de Jesus que se converteu no alvo central 

do embate. Assim, em 1759, decretou-se o confisco de todos os bens da ordem, sua 

exclusão do ensino, que praticamente dominara em todo o império durante mais de dois 

séculos, e a expulsão de todos os seus membros de Portugal e domínios. Como comenta 

Laerte Ramos de Carvalho: 

o jesuitismo, nos seus fins, hábitos e práticas, tornou-se quase um 
sinônimo de desnaturalização:  ‘não há jesuítas portugueses e jesuítas 
espanhóis – proclamava a Dedução Cronológica – porque são na 
realidade os mesmos jesuítas, que não conhecem outro soberano que 
não seja o seu geral, outra nação que não seja a sua própria sociedade; 
porque pela profissão que a ela os une, ficam logo desnaturalizados da 
pátria, dos pais e dos parentes’. Na defesa dos interesses da sociedade 
civil, a política pombalina procurou furtar-se aos termos do dilema 
Sacerdócio-Império porque, pela força das condições históricas, tentou 
construir, de acordo com o apoio do próprio clero português, 
excetuados os jesuítas, a república que dentro do espírito do 
absolutismo se tornara a preocupação dos teóricos mais avançados do 
tempo. A religião, na mentalidade que então predominava, era o esteio 
da ordem civil, o tribunal que, ao resguardar a pureza da fé, 
resguardava, ao mesmo tempo, os interesses mais legítimos do poder 
secular. 222 
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Esse regalismo, assim como o recurso à violência contra os adversários foram 

marcas importantes do governo pombalino, mas não as únicas.223 De acordo com uma 

orientação de cunho sobretudo mercantilista, tomou medidas a favor da agricultura, do 

comércio e das manufaturas, com a criação das companhias dos Vinhos de Alto Douro, 

do Grão-Pará e, Maranhão e de Pernambuco e Paraíba, assim como incentivou fábricas 

de tecidos, chapéus, vidros, louças, limas, papel, relógios, refinarias de açúcar, 

cordoarias e outras, embora tenha se oposto com a força que lhe era característica aos 

pequenos comerciantes portugueses. Ao mesmo tempo, procurou concentrar a 

administração financeira da Coroa com a instalação do Erário Régio. Diante das 

ameaças da Guerra dos Sete Anos (1756-1763), reorganizou o exército com a ajuda do 

alemão conde von Lippe e, após o terremoto, reconstruiu Lisboa. 

Após a expulsão dos jesuítas, houve necessidade de reorganizar o ensino no 

reino e no ultramar, embora Pombal tivesse de enfrentar a falta de recursos materiais e 

humanos gerados pela súbita desarticulação da rede de colégios da Companhia de Jesus. 

Instaurou a Aula do Comércio e o Colégio dos Nobres, assim como a Imprensa Régia, 

para divulgar as decisões da Coroa com maior agilidade. Em 1768, criou a Real Mesa 

Censória, da qual passou a depender o ensino e a censura, e, em 1772, reformou a 

Universidade de Coimbra. Nessas atividades, destacou-se Frei Manuel do Cenáculo, a 

quem foi confiada a instrução do neto de D. José I e cuja vida será examinada mais 

adiante. 

A emergência dessas preocupações em Portugal trouxe consigo a valorização de 

uma certa cultura científica. Nesse contexto, aparecem diversas figuras vindas do 

estrangeiro para participar do esforço de aggiornamento a que o reino estava se 

propondo, como o naturalista italiano Domenico Vandelli (1735-1816). Ele pertencia a 

uma família italiana que, como já foi observado no primeiro capítulo, correspondeu-se 

com Muratori e, a convite do Marquês de Pombal, estabeleceu-se em Portugal, 

participando da reforma dos estudos superiores em Coimbra. Suas atividades em 

Coimbra, nos laboratórios experimentais e jardins botânicos, que foram então criados, e 

sua participação como conselheiro para a política de fomento adotada pela Coroa 

contribuíram para divulgar uma visão de mundo pragmática, que encontrava no domínio 

da Natureza a alternativa necessária para a recuperação do reino e a superação dos 
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problemas enfrentados por Portugal e que teve na Academia Real das Ciências de 

Lisboa, a partir de 1779, o seu centro de irradiação.224 

Vandelli chegou a Portugal por volta de 1765. Na Faculdade de Filosofia de 

Coimbra foi nomeado lente de Química e de História Natural. Ficou também 

responsável pela seleção do local da implantação do Jardim Botânico, do 

estabelecimento do Laboratório Químico e do Museu de História Natural da 

Universidade. Em 1787 passou a morar em Lisboa, tornando-se o primeiro diretor do 

Jardim Botânico da Ajuda e sendo nomeado Deputado da Real Junta do Comércio, 

Agricultura, Fábricas e Navegação. Ainda foi membro de várias academias científicas, 

nomeadamente da Academia Real das Ciências de Lisboa, na qual apresentou um 

número considerável de memórias relativas à agricultura, à indústria e à economia, mas 

também trocou correspondência com vários cientistas estrangeiros, entre os quais o 

mais conhecido foi o grande botânico sueco Carl Lineu (1707-1778). 

Com a subida ao trono de D. Maria I, filha de D. José I, ocorre a chamada 

Viradeira, compreendida até recentemente como uma reversão das diretrizes adotadas 

por Pombal. Estudos recentes, porém, têm destacado uma série de traços de 

permanência entre os dois reinados. Na administração, por exemplo, após 1777, 

indivíduos importantes, como o secretário da marinha e ultramar, Martinho de Melo e 

Castro, permanaceram em suas posições. Por outro lado, o novo reinado, se inclinou-se 

para uma maior valorização da religião e dos religiosos, revelando até um certo 

renascimento da atividade inquisitorial, agora dirigida contra as idéias novas do século, 

inspirou-se também num absolutismo de matriz mais tipicamente ilustrado. Disso, a 

iniciativa mais característica foi a já mencionada criação, sob o patrocínio da Coroa, da 

Academia Real de Ciências de Lisboa, em 1779. 

Assim, entre a publicação do Verdadeiro Método de Estudar, em 1746, e o final 

do século XVIII, as Luzes não deixaram de difundirem-se em Portugal e domínios, 

ainda que fossem Luzes católicas ou mediterrânicas, cujo centro de irradiação era a 

Península Italiana e, em especial, a obra de Muratori. Nesse sentido, na impossibilidade 

de ter acesso aos documentos de Domenico Vandelli, uma maneira de compreender 

melhor esse processo é acompanhá-lo pelo menos através de dois outros personagens-

chave do período: Luís Antônio Vernei e Frei Manuel do Cenáculo. 

                                                 
224 Para mais ver tese de Oswaldo Munteal Filho. Domenico Vandelli no anfiteatro da natureza: a cultura 
científica do reformismo Ilustrado português na crise do antigo Sistema Colonial (l779-1808). Defendida 
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3.2 As cartas trocadas com L. A. Vernei 
Vernei (1713-1792) nasceu em Lisboa e foi aluno dos jesuítas no colégio de 

Santo Antão. Em Évora, formou-se em Teologia. Em 1736, deixou Portugal, para 

retomar seus estudos superiores em Roma, onde se graduou novamente em Teologia e 

Jurisprudência Civil. Permaneceu na Itália até o fim de seus dias. Apesar de ausente, foi 

nomeado sócio da Real Academia das Ciências e deputado honorário da Mesa da 

Consciência e Ordens por Decreto de 1790, menos de dois anos antes de sua morte, 

ocorrida em Roma em 20 de março de 1792. 

Durante sua estadia em Roma, manteve relação com altas personalidades 

portuguesas, em especial com o ministro plenipotenciário na cidade, Francisco de 

Almada e Mendonça, e com o próprio Sebastião José de Carvalho e Melo.225 É 

interessante ressaltar que, neste período, de 1745 a 1749, o futuro Marquês de Pombal, 

encontrava-se em Viena, na qualidade de embaixador de D. João V junto à corte de 

Maria Teresa, mergulhado no universo das grandes figuras da Ilustração austríaca, as 

quais tanta influência tinham exercido sobre Muratori, sendo ele membro da Societas 

incognitorum de Olmütz.226 

Em 1941, Luis Cabral de Moncada, Professor de Filosofia do Direito na 

Universidade de Coimbra, apresentou em conferência na Universidade de Roma, 12 

cartas inéditas de Vernei a Muratori, que somadas às 8 de Muratori a Vernei, já 

publicadas em 1901, por Matteo Campori, em seu Epistolario Muratoriano, oferecem 

ao público um total de 20 cartas latinas, apógrafas, numa correspondência que dura de 

1745 até 1749. O conteúdo desta conferência foi publicado por Moncada em 1950, sob 

o título de Estudos de História do Direito. Século XVIII – Iluminismo católico Vernei: 

Muratori trazendo além das cartas transcritas em latim, a tradução para o português, 

material de que aqui lançamos mão. 

A correspondência iniciou-se em 1745, quando chega às mãos de Vernei o 

tratado Dei difetti della giurisprudenza, editado em 1742. 

                                                                                                                                               
em maio de 1993- UFRJ. Indicado no endereço: 
http://www2.uerj.br/~intellectus/Disserta%E7%F5es%20Defendidas%20puc.htm 
225 Giuseppe Russo, ‘Muratori e Vernei’ In: Miscellanea di Studi Muratoriani.Aedes Muratoriana: 
Modena. 1951. pp. 164-168. 
226 Sobre o que era o ambiente cultural iluminista na Corte de Viena nesse momento, em que Pombal 
fortemente respirou, em torno da Imperatriz, junto de Van Swentem, Muller, Ambros Von Stock e o 
Barão de Martini – todos entusiastas admiradores de Muratori – as quatro grandes figuras do reformismo 
católico, anti-jesuítico da Áustria – ver livro indicado por Giuseppe Russo: Eduard Winter, Der 
Josefinismo und seime Geschicht, de 1943. Luis Cabral de Moncada. Estudos de História do Direito. 
Século XVIII – Iluminismo católico Vernei: Muratori. Publicado em 1950. p. 185. 
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Quis, porém, a sorte ou destino que se tornasse finalmente realidade 
aquilo que tanto ambicionava. Foi o caso que, achando-me eu, há 
tempo, em certa biblioteca, achei aí o teu livro sobre os defeitos da 
jurisprudência, escrito em vulgar, o qual veio renovar, mais uma vez, 
no meu espírito, a tua cara memória.227 

Neste tratado, Muratori, em nome da razão, do direito natural, da erudição, da 

eloqüência, escreveu contra os defeitos da jurisprudência do seu tempo, principalmente 

os abusos por parte das autoridades, os métodos escolásticos dos juristas, o excesso de 

leis e de múltiplas interpretações, bem como a falta de uma crítica honesta, alimentada 

pela filosofia, a ética e a verdade histórica.  

Na verdade, desde os primeiros tempos em que me dediquei a estes 
estudos, logo me assombrou a selva imensa de livros de leis, que mal 
poderiam caber na biblioteca de um Ptolomeu, e dos quais nunca 
poderia fazer juízo nem pela minha idade nem pela minha erudição. 
Chegava a pensar não ser possível que um homem só, mesmo vivendo 
o número de anos de um Nestor, pudesse jamais saborear aquilo tudo. 
Por isso, senti então o horror daquelas coisas, e essa não deixou de ser 
uma das causas por que, não muito mais tarde, abandonei a 
jurisprudência e me voltei para a Teologia [...] logo me convenci de 
que as regras da justiça em nenhuma parte existem menos do que 
justamente naqueles que se dão como seus patronos. 
[...] Pois se os mesmos códigos dessas mesmas leis são já tão extensos 
que mal podem ser lidos com proveito, sendo, para mais, obscuros e 
cheios de tantas coisas inúteis, que acontecerá então se lhes 
acrescentarmos ainda a turba multa dos jurisconsultos, para 
corrigirmos as suas inépcias com novas inépcias? Ora é isto 
precisamente o que tu nos mostras em belas palavras, elegante e 
metodicamente, neste livro, segundo é teu costume, provando também, 
finalmente, que, a não ser que se ponha cobro a isto, todas as 
repúblicas sofrerão grave dano.228 

Segundo Muratori, isso se dava pela falta de preparação adequada dos homens 

do foro, pela incerteza do Direito, pela grande demora nas causas. Tais temas e idéias 

entusiasmaram Vernei; o impressionaram tão fortemente a ponto de induzi-lo a escrever 

a primeira carta em fevereiro de 1745.229 

Não sei que tem os teus méritos, que nada empreendes que não seja 
habilíssimo e altamente apropriado à maior utilidade da república das 
Letras. [...] alcançaremos, devido a ti, o teu ensino e à tua pregação, 
muitas coisas que os outros tinham deixado até aqui em silêncio. 
Quantas coisas, de fato, Santo Deus, não reúnes nesta obra que nunca 
foram vistas nem notadas pelos práticos! Que bela estrada não abres a 
uma sólida administração da justiça! Que de conselhos e advertências 
não espalhas!230 

                                                 
227 Escrita por Vernei, Carta I. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 241. 
228 Escrita por Vernei, Carta I. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 243. 
229 Toda a correspondência está no anexo V, tendo sido copiada do livro de Luis Cabral de Moncada. 
Estudos de História do Direito. Século XVIII – Iluminismo católico Vernei: Muratori. Publicado em 
1950; este livro encontra-se no Real Gabinete de leitura, e as cartas encontram-se entre as páginas 240-
300. No Anexo IV vemos as datas das correspondências entre Vernei e Muratori. 
230 Escrita por Vernei, Carta I.L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 241. 
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Percebemos que Vernei foi mais longe que Muratori, quanto à esfera de 

aplicação das reformas. Muratori se limitara ao Direito Civil; Vernei a queria aplicada 

ao Direito da Igreja: 

Contudo, falas só, embora verídica e sapientemente, do direito civil. 
Não tocas, se bem me recordo, no direito pontifício. Mas acrescenta 
agora a isto o direito eclesiástico; considera também aquele corpo de 
direito, não contido em limites definidos, do Decreto, das Decretais, 
das Extravagantes, que todos os dias vai crescendo. Refiro-me, 
dizendo isto, como adivinharás, às Bulas. Onde, com efeito, um limite 
também para as Bulas? Quem poderá conhecer o número exato destas 
constituições, não digo já: lê-las? Creio poder dizer isto?231 

E julga também que seriam estas reformas mais urgentes do que as reformas do 

Direito Civil, pedindo a Muratori que as observasse porque  

É mais o que estamos sofrendo com o direito Pontifício do que com o 
civil. Peço-te que repares nas orações preliminares das próprias leis; 
que notes o que há de expressões inúteis no começo delas; que porção 
de palavras, no fim, com o mesmo significado, que tanto incômodo 
causam ao leitor e que mais servem para confundir do que para 
esclarecer! Mas não só isso: há mais. É ver como estes doutores iludem 
todas estas palavras, mesmo quando claras, e se fartam de exprimir 
cento de vezes a mesma coisa; as palavras mais evidentes nada 
valem.232 

Assim conclui: 

Estas coisas da reforma apostólica, doutíssimo Varão, estão também a 
pedir remédio. As demandas jamais poderão acabar, também aqui, sem 
haver leis certas, com um novo e mais reduzido volume de todo o 
direito, como tu muito bem disseste a propósito do civil. E estas coisas 
são igualmente dignas também da tua advertência, da tua eloqüência e 
sãos critérios.233 

A primeira carta de Muratori para Vernei, datada de 3 de março de 1745, foi 

escrita antes que ele pudesse informar-se junto aos amigos em Roma sobre a qualidade 

da pessoa de Vernei. Assim, por lapso, Muratori, começou a pensar que Vernei fosse 

espanhol: 

Contudo qualquer que seja o tempo que ainda me reste viver, será 
sempre para mim grande honra não só ter a tua amizade como 
principalmente o vir-me ela dum homem das Espanhas.234 

Na próxima carta, porém, corrigia seu engano. 

Tinha primeiro dado os parabéns à Espanha por ela ter dado à luz com 
tanto aprazimento das Musas, pois não tinha advertido qual o povo a 
que pertencia a tua Évora. Passarei, no futuro, a dar os parabéns aos 
portugueses.235 

                                                 
231 Escrita por Vernei, Carta I.L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 243. 
232 Escrita por Vernei, Carta I. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 243. 
233 Escrita por Vernei, Carta I. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito 1950. p. 244. 
234 Escrita por Muratori, Carta II. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 246. 
235 Escrita por Muratori, Carta IV. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 256. 
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Encarregado de proceder a esta investigação, como nos revela Moncada, foi o 

padre Alessandro Chiappini, o qual só em 24 de março de 1745 informara a Muratori: 

“Faz o senhor arquediácono muito boa figura, e se mantém com decoro; passa por 

virtuoso, máximo em belas letras”.236 

Essa confusão de Muratori sobre a nacionalidade de Vernei conduziu a uma 

troca de comentários sobre a polêmica do voto sanguinário.  

Com efeito, desde que tive de sustentar com os Sicilianos a minha 
polêmica sobre o voto sanguinário, passei sempre a recear que o meu 
nome tivesse incorrido também no ódio da vossa gente.237 

Para entendermos essa polêmica é preciso compreender que o voto sanguinário 

era o nome que se dava ao juramento de defender, com sacrifício da própria vida, a 

doutrina, ainda então não convertida em dogma de fé, da Imaculada Conceição de 

Maria. Nos informa Moncada de que, como a prática deste juramento começasse a 

generalizar-se muito na Itália, nos começos do século XVIII, Muratori condenou-a no 

seu De Ingnorum moderatione in religionis negotio, de 1714, chamando a atenção dos 

censores eclesiásticos para os excessos da superstição. Daqui nasceu, quinze anos mais 

tarde, uma apaixonada polêmica, conhecida pelo nome de “voto sanguinário”, em que 

Muratori foi, sobretudo, atacado pelos jesuítas napolitanos: Burgi, Plazza e Maurici. 

Estes, no auge da paixão, chegaram a acusar Muratori de heresia perante a cúria 

romana. Muratori voltou a ocupar-se do mesmo assunto, mais tarde, no seu 

Superstitione vitanda, de 1740, e ainda mais tarde no seu Della regolata divozione dei 

Cristiani, de 1747. Mas a polêmica acabou atingindo outros países, como a Áustria, a 

Espanha e Portugal. Por fim, a Santa Sé acabou intervindo na questão, e o papa Bento 

XIV, amigo e admirador de Muratori, sujeitou o exame do livro Della regolata 

divozione à Congregação do Index e esta proferiu em 1753 uma decisão favorável ao 

autor. Muratori conservou, porém, sempre, até o fim da vida, uma recordação dolorosa 

de tais discussões; e disso dá bem a medida esta carta a Vernei, em que se mostra ainda 

profundamente desconfiado da opinião pública espanhola a respeito da sua pessoa.  

Em Portugal, ele foi rudemente impugnado por Dionísio Bernardes de Morais, 

em 1750, autor de obra, em dois grossos volumes Animadversiones criticas dogmáticas, 

pro sustinendo voto tuendi usque ad sanguinem Immaculatae Beatissimae Virginis 

Marie Conceptionem, contra Antonium Lampridium in libro de superstitione vitanda.238 

                                                 
236 L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 246. 
237 Escrita por Muratori, Carta II. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 247. 
238 Para maiores informações Moncada indica o Dictionnaire de Théologie Catholique, de Vacant, vb. 
Muratori, pág.2553, v. 10 . L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 247 
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Continuando a explanação sobre as cartas, vemos nesta primeira carta de 

Muratori a resposta aos elogios de Vernei, principalmente da sua obra Dei difetti della 

giurisprudenza, afirmando 

Além disso, não deixo igualmente opúsculos sobre os defeitos da 
Jurisprudência, [esta] mereceu os teus sufrágios. Mas, segundo vejo, 
apesar de nele ter declarado principalmente a guerra aos charlatões, 
que não deixam de corromper esta útil, e mais que útil, tão necessária 
disciplina, já nenhuma esperança me resta de ela poder vir a ter melhor 
cara.239 

Segue também sua resposta acerca do direito eclesiástico: 

E quanto ao que dizes relativamente a não sofrermos nós menos mal 
com o excesso de leis eclesiásticas e com o fato de estas fazerem 
aumentar em proporções ainda muito maiores os honorários, devido à 
grande quantidade dos interpretes, certamente fácil te seria comprovar 
com exemplos o teu dito. Mas quem se atreverá aqui a submeter a 
exame estas coisas, e a inculpar alguém neste capítulo? Já deves ter 
assaz compreendido quanto somos susceptíveis nesta matéria. Para se 
ser incluído na lista negra, basta que nos desviemos um ápice só dos 
usos habituais e das opiniões comuns. Sem dúvida, reinam entre nós 
também nesta disciplina vícios e abusos. Mas abrir a boca para os 
denunciar que de gentes não é pôr em alvoroço? Eis por que cuido ser 
melhor cantar cada um só para si a sua ária, e, ao mesmo tempo, deixar 
que continuem a prevalecer as leis e costumes tradicionais, embora 
entretanto claudicantes; quando estamos fartos de saber que aqueles 
que desejam ensinar melhores coisas só conseguem com isso correr 
graves perigos para a sua reputação e tranqüilidade. No que toca às leis 
canônicas, como muito bem notas, sem dúvida, conviria também 
possuí-las apresentadas num bem elaborado compêndio, de 
preferência a tê-las dispersas através de tantos calhamaços e Epístolas 
e de Respostas. E talvez que tenham pensado ser isso mais útil, 
precisamente aqueles que no nosso tempo, especialmente na Bélgica, 
têm tratado da ciência dos Cânones.240  

Assim, no início desta troca de correspondências, não devemos esquecer que, de 

um lado, temos Vernei, nos seus joviais 32 anos, com um grande desejo de fazer seu 

nome entre os mais ilustres. Isso, naturalmente, justifica a razão para ter a iniciativa de 

voltar-se, cheio de admiração, para o grande representante da Ilustração católica 

italiana, pedindo-lhe que o iluminasse, mostrando-se pronto a seguir todos os seus 

passos, como se vê em sua carta seguinte.  

Mas vejo nesta tua atenção para comigo uma veemente exortação para 
eu prosseguir no caminho que me indicas e para, seguindo as tuas 
pisadas, poder ser colmado de uma igual glória, resultante de uma igual 
doutrina. Que fiz eu, com efeito, até hoje, Muratori, que seja digno de 
ti? Que encontraste tu naquela minha carta que pudesse fazer despertar 
o interesse dum homem, como tu, de tão elegante e apurado critério e 
de tão castigado estilo? Tu um varão de tão avançada idade e 

                                                 
239 Escrita por Muratori, Carta II. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 248. 
240 Escrita por Muratori, Carta II. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 248. 
Grifo meu. 



 - 85 -

consumido por estudos tão graves, coroado de máxima glória nas 
Letras! Julgaste-me um homem, feito, quando eu mal acabo de sair da 
adolescência, e somente sou velho, sim, mas no ardor incrível do 
desejo, que desde os mais tenros anos sempre tive, de aprender e de 
poder conversar com os homens doutos! Quando te não estimasse por 
outra razão, bastaria esta para o dever fazer; o contrário seria desumano 
e quase estúpido.241 

Do outro lado, no entanto, vemos que são os últimos anos de Muratori, com seus 

setenta anos, no apogeu de sua glória literária. Já cansado, comenta com Chiappini a 

propósito de Vernei, não desejar que continuasse “com outras cartas, porque sou velho e 

me convém deixar as velhas correspondências. Que se dirá se tenho necessidade de 

novas. Agradeço mesmo assim.”242 

Assim, o desejo de encerrar sua correspondência com Vernei é expresso ao final 

da primeira carta à Vernei: 

E contenta-te, varão doutíssimo, com estas poucas coisas que tenho a 
dizer à tua carta. Guarda-la-ei como um duplo testemunho do teu 
talento e da tua cordialidade. Tem saúde e adeus.243 

Todavia mesmo que não conheça Vernei, recebe com benevolência tais elogios 

respondendo rápido, em pouco mais de um mês a esta primeira carta de Vernei, como se 

observa no Anexo IV. Com sensível maturidade, dada a experiência a respeito de 

matérias por demais delicadas, como o direito eclesiástico, como já vimos acima. 

Vernei compreendia a exposição de Muratori sobre esse tema, tanto que comentou em 

sua carta de resposta: 

Também, aquilo que escreves, quando dizes ser coisa cheia de ódios e 
de perigos o querer submeter a exames as leis eclesiásticas, é 
absolutamente exato e dito com toda verdade. Assim, pensando comigo 
sobre o assunto, compreendi que não foi por acaso ou por negligência 
que omitiste um tal tema, mas sim muito de caso pensado. Se disse 
aquilo, não foi por desejar ver-te metido em perigos, mas unicamente 
para deplorar contigo estes danos que sofre a república das Letras.244 

Vemos que este medo, de ser incluído em uma lista negra, por conta de alguma 

ousadia, esta tensão religiosa e política, vivida pelos dois personagens, era típica desse 

tempo, o século XVIII. Apesar das Luzes, trata-se de um século ainda marcado pela 

censura e a intolerância, o que tornava habitual o recurso a disfarces, ao anonimato e, 

sobretudo, aos pseudônimos, como o de François Marie Arouet, conhecido por Voltaire. 

                                                 
241 Escrita por Vernei, Carta III. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 249. 
242 Original vem escrito: “bem tornato il signor arcidiacono de Talavera e in bella figura in codesta gran 
metropoli. A me basta di sapere, ch’egli non è um indiano. Ma no vorrei già che mi continuasse com altre 
lettere, poichè son Vecchio, e mi convien lasciare le vecchie corrispondeze. Or guardi se ho bisogno di 
nuove. Ringrazio dunque. V.S. Illustrissima Del lume datomi e nulla occorre di più”. Benvenuto Donati, 
Muratori – Vernei, in Rivista internas di Filosofia Del Diritto, Outubro-Dezembro de 1949 (ano XXVI, 
série III, fas.4.). In. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 247. 
243 Escrita por Muratori, Carta II. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 248. 
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Vemos, assim, também os de Lamido Pritanio e Antonio Lamprido, usados por 

Muratori, e o de Barbadinho da Congregação de Itália, usado por Vernei. Muitos 

intelectuais do Setecentos participaram de um grande baile de máscaras, muitas vezes 

falsificavam a voz, quando não falavam em tom baixo, ou só ao pé de orelha. 

Muratori, varão ótimo e doutíssimo, eu, que ardo no desejo de 
conhecer as tuas obras, a primeira coisa que tenho a pedir-te é que me 
ensines e me indiques quantas tens escrito, pois tenho ouvido dizer que 
escreveste muitas sem o teu nome, mas com pseudônimos, 
especialmente escritos cujo assunto ignoro e desejava conhecer.245 

Ora esse espírito e esta mentalidade se manifestavam claramente nas cartas. 

Lendo-as, temos a impressão de cometer, mesmo depois de mais de 250 anos, uma 

enorme indiscrição, estamos quase a escutar um diálogo, em que os interlocutores se 

localizavam absolutamente longe de quem os pudesse ouvir. Quase poderíamos dizer 

que vemos os dois, ou um deles, olhar em torno, de vez em quando, como temendo que 

as paredes tivessem ouvidos. Às vezes, Vernei pediu a Muratori que queimasse certas 

cartas suas, para evitar que pudessem cair em outras mãos, que a Inquisição conheça, e 

que as suspeitas sobre ele aumentem. Mas tal coisa não fez o erudito Muratori. 

Bibliotecário que era, tinha cego respeito por todos os documentos que pudessem 

interessar à história no futuro.  

Apesar de suas reservas, no entanto, Muratori não deixou de responder a esta 

carta de Vernei. E o fez expressando seu juízo a respeito da nação portuguesa e o valor 

de Vernei para a renovação de suas letras. 

Ninguém ignora, por certo, quanto se distinguem os portugueses pela 
agudeza do engenho. Todavia sou da opinião de que os estudos não se 
acham ainda entre eles suficientemente expurgados da ferrugem das 
épocas bárbaras. Vi, há pouco, o primeiro volume da Real Academia 
de Lisboa,246 e notei, sem dúvida, que era para desejar nele algo de 
uma crítica mais sã. Certamente, carecem de um sábio conselheiro e de 
modelo forte, para poderem voltar-se para melhores coisas, e eu não 
vejo ninguém mais indicado que tu para lhes prestar esse beneficio. 
Eis, com efeito, um homem que, não só se preparou com toda espécie 
de erudição, mas que soube adquirir o melhor das principais 
ciências.247 

É neste momento, subseqüentemente a esta citação, que vemos Muratori declarar 

abertamente o que mais lhe preocupa nesta nação ibérica. Tratava-se da Inquisição, não 

                                                                                                                                               
244 Escrita por Vernei, Carta III. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 250. 
245 Escrita por Vernei, Carta III. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 252. 
246 Real Academia da História, fundada por D. João V em 1720. Trata-se do Volume I, publicado em 
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se atrevendo a contrariá-la em Portugal, o que impedia a aceitação e aplicação de novas 

doutrinas. Essa situação, se comparada à da Itália, é muito mais grave. 

No entanto, resta perguntar se não haverá a recear qualquer obstáculo 
que possa levantar-se ao teu zelo bem merecer dos teus compatriotas. 
Dizem-se tais coisas entre nós acerca dos rigores da Inquisição 
portuguesa, que todos os italianos lhes têm horror. Tem sido tal a sua 
severidade contra os infiéis da fé religiosa, que quem acreditará 
poderem escapar-lhe quaisquer doutrinas novas nas coisas filosóficas e 
teológicas? Eis no que me fico. Se na Itália, onde se é mais moderado 
com os talentos, ainda assim ocorrem coisas tão desagradáveis e há 
sempre perigos para a publicação dos livros; que não haverá então a 
temer, e que se pode esperar de Portugal da parte daqueles morosos 
censores? Compete-te a ti o averiguá-lo.248 

Mesmo assim acrescenta que não diz isso para desanimá-lo, acrescentando: 

Não suponhas que eu, dizendo isto, pretenda meter-te medo ou, ainda 
menos, dissuadir-te de ensinares coisas melhores aos teus. Do que 
precisas é de te encher dum ânimo generoso, para [não temer de] 
aconselhares o uso de métodos mais salutares à tua gente, aprovados 
hoje inclusivamente pelos mais doutos romanos. E se, depois disso, 
esses regatões de [vazias] questiúnculas se doerem ou se tu vieres a 
incorrer no ódio dos invejosos detratores, nem por isso deverás bater 
em retirada. Porque aquele remédio que hoje é repudiado como 
venenoso, pode ser que amanhã venha a ser amado, ao cabo de algum 
tempo.249 

Como resposta, na carta V, Vernei expressava suas explicações na defesa e 

compreensão da atitude da Inquisição portuguesa, argumentando que: 

Quanto, porém, ao que acrescentas, dizendo receares que o meu 
empenho em bem merecer dos meus compatriotas possa sofrer dano 
por parte da Inquisição portuguesa, cujos exemplos de severidade são 
tão proclamados entre vós, dir-te-ei que não temo aquela Inquisição 
mais que as outras. Bem sei que vós, italianos, que não conheceis 
inteiramente as nossas coisas, pensais sobre esta questão, de uma 
maneira muito diversa. Dir-te-ei contudo onde está aqui a verdade e 
onde o erro: Que a inquisição portuguesa seja um tribunal gravíssimo e 
severíssimo, isso é absolutamente indubitável; que, porém, seja, como 
entre vós se ouve, cruel, isso nego eu constantemente.250 

Donde veio a dar sua explicação, que certamente nos causa grande espanto. 

Na verdade, vêem os estrangeiros serem queimados entre nós, todos os 
anos, algumas pessoas e, como ignoram a causa disso, dizem logo 
tratar-se de uma coisa muito parecida com a crueldade. Mas não é nada 
disso. A verdade é esta: como os nossos antepassados tivessem notado 
que advinha grande dano à religião e ao interesse público do fato de 
haver um grande convívio entre Cristãos e Judeus, proibiram estes no 
reino. Houve contudo certos que, a fim de evitarem o exílio, abraçaram 
a religião cristã. Mas, como aquela gente é bastante tenaz na crença dos 
seus avós, passou a trazer uma coisa na boca e outra no coração, do 
que resultou continuar a instilar às ocultas os velhos dogmas no 
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coração dos filhos, e assim a propagar o judaísmo. Ora quando aquele 
tribunal isto viu, chamou então a contas e condenou ao último suplício 
aqueles de quem se provasse terem voltado à antiga religião, limitando-
se a intimidar os restantes. Além disso, como suspeitassem também, e 
com razão, que aqueles que assim tão mal se comportavam jamais 
poderiam ser bons católicos, passou do mesmo modo a ocupar-se deles 
permanentemente, embora com moderação. Com efeito, aqueles que 
convencidos de judaísmo, se arrependiam, perdoou-lhes o crime, e, 
aplicada uma pena leve (pelas leis pátrias, incorrem no confisco dos 
bens de todos os hereges), deixou-os ir em liberdade. Mas aqueles que 
negavam o crime e continuassem a dizer que criam em Cristo, a esses 
mandou apertar o pescoço e queimar depois de mortos.251 

Donde conclui: 

Ora, que vês tu em tudo isto que não seja justo, eqüitativo e 
consentâneo com as leis? Têm-se visto assim, nestas condições, sem 
dúvida, muitos casos de severidade; de crueldade nunca.252 

Porém, ao encerrar seu discurso acaba por confirmar os problemas provindos 

dessa prática, aos quais Muratori certamente fazia referência. 

Mas dirás: pode suceder que alguém por ódio seja assim levado a 
correr um perigo extremo. Certamente, quem nega? Mas eu direi que 
isso é o que se passa com todas as restantes leis. Sem dúvida, podem 
sempre homens perversos acusar um inocente perante um tribunal civil 
e fazerem-no condenar. E contudo nem por isso pode deixar de haver 
leis para punir os crimes e se defender a república; aliás seria incrível a 
confusão. E ainda é muito necessário em Portugal, a fim de conter as 
populações e evitar que elas, por superstição ou leviandade de espírito, 
caiam em doutrinas absurdas. E aqui tens o que tenho a dizer-te sobre a 
Inquisição.253 

A carta de resposta enviada por Muratori perdeu-se, mas felizmente Vernei faz 

referência a ela e percebemos que o discurso sobre a Inquisição portuguesa tem 

continuidade: 

Recordo-me de tu me teres dito não sei o quê acerca da Inquisição 
(pois não tenho à mão a tua carta, que não consegui achar, apesar de ter 
procurado, de tal modo desarrumaram as minhas coisas depois da 
partida) que me obriga a abrir-te mais abertamente o meu pensamento. 
Quando na minha última carta te expus todo o negócio da Inquisição 
portuguesa, quis apenas convencer-te de que aquele tribunal não era 
tão duro e intratável, ao impor penas, como a maior parte dos 
estrangeiros pensa. Além disso, quando ele condena certos livros e 
proíbe a entrada de outros no reino, a culpa disso deve ser atribuída 
antes aos censores do que ao Tribunal. Mas dizias tu não ser 
conveniente louvar aquele gênero de suplícios a que são sujeitos os 
Hebreus e semelhantes a eles. Condenas aquela espécie de penas 
gravíssimas, e tens para ti que em matéria de religião deve proceder-
se mais brandamente; que se são dignos de animadversão os que se 
deixam imprudentemente arrastar por erros, não o são menos de 
comiseração; portanto, entregá-los ao fogo, é coisa que parece alheia 
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não só à disciplina dos primeiros séculos como à própria humanidade. 
Estamos de acordo. Mas isto, meu caro Muratori, não diz respeito aos 
nossos tribunais mais do que aos estrangeiros. Por toda parte, se não 
erro, são queimados os que abjuram da religião nacional para 
abraçarem outras. A história está cheia destes exemplos que seria fácil 
citar, se me propusesse convencer-te e não apenas chamar a tua 
atenção, visto que tais exemplos os possuis em quantidade. Portanto, se 
devemos repreender aqueles que fazem isto, repreendamos os nossos, 
sem dúvida, mas não só a eles: todos. Porém, querer emendar estas 
coisas no presente, seria o mesmo que querer abranger na mão todo o 
orbe. E fiquemos por aqui.254 

Ao que insiste Muratori na carta VII, de resposta, onde chegou a desejar debater 

tal tema pessoalmente, afirmando que Vernei logo mudaria de idéia. 

Por outro lado, quanto a voltares de novo a tecer a apologia da 
Inquisição portuguesa, acho que te ficam muito bem esses sentimentos. 
Mas se pudéssemos falar cara a cara, sempre te produziria algumas 
considerações que de modo algum, penso eu, reverteriam em honra e 
glória daquele aliás, sem dúvida, sempre venerando Tribunal.255 

Chega a associá-lo ao arcebispo de Évora, D. Miguel de Távora, e a questão 

suscitada em 1745 entre os bispos portugueses e a Inquisição, conhecida pelo nome de 

Sigilismo, a qual explicaremos mais adiante.  

Ficarás sabendo, com efeito (e desejo que só tu o saibas) que, mesmo 
sem ter saído de Modena, fiz, há pouco, uma viagem até Lisboa, e 
fiquei conhecendo muitas coisas que ali se tem passado nestes dois 
últimos anos. Poderá mesmo acontecer que aquilo que aí vi e aprendi 
venha a tornar-se público. E até, francamente, me nasce a suspeita de 
tu estares também tratando em Roma da mesma questão e dos 
interesses do teu [...] Arcebispo.256 

Mesmo assim na próxima carta, Vernei continuou insistindo. 

Quanto à Inquisição portuguesa, se ponderares cuidadosamente minhas 
palavras, não terás qualquer razão para me censurar. Sei muito bem 
não só o que tem acontecido ali, desde há dois anos, como ainda o que 
está acontecendo no presente. Sei isso. Esforcemo-nos por distinguir e 
determinar, porém, o que se fez com direito e o que se faz contra 
direito. E isto também o sei. Mas só digo isto: proibir, é uma coisa; 
condenar, é outra coisa muito diversa. Talvez, se conversássemos cara 
a cara, pouco ou nada discordaríamos.257 

É curioso confrontar as opiniões expendidas nesta carta, em que Vernei 

manifestadamente fez a defesa da Inquisição contra as acusações de Muratori, com a sua 

própria opinião sobre o mesmo assunto, exposta nas cartas a Almada, de 1766. Os 

argumentos de Muratori contra a Inquisição seriam os que Vernei mais tarde adotaria 

para, em princípio, a condenar totalmente, embora ressalvando sempre o ponto de vista 
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político e realista da necessidade de contemporizar a instituição (dados os preconceitos 

da nação) e de a utilizar no interesse da monarquia.258 

Aproximando-nos das cartas finais, voltamos a constatar a preocupação de 

Vernei com a Inquisição, “a qual, por causa de alguns escritos meus que presentemente 

tenho nos prelos, desejaria ter, senão benévola, pelo menos não irada contra mim.”259 

No final, a situação para Vernei torna-se tão perigosa que chegou a pedir a 

Muratori que queimasse as cartas, como já comentamos anteriormente. 

Peço-te que, se conservas algumas das minhas cartas em que eu tenha 
escrito qualquer coisa sobre a Inquisição portuguesa, faças o favor de 
as queimares, a fim de, na hipótese de caírem em mãos alheias, não 
darmos que falar ao vulgo e não aumentarmos as suspeitas. Conserva-
me a tua amizade, como até aqui, e tem saúde. Adeus.260 

Em ambas as cartas, Verney queria contar com o apoio de Muratori para se ver 

livre das complicações de uma outra polêmica em que estava envolvido. Observe-se o 

engenhoso discurso do português: 

Recebi esta carta de Lisboa, em que se diz que incorri ali em grandes 
ódios, e isto por uma dupla razão. Em primeiro lugar, por que se 
divulgou o boato que eu, com o pseudônimo de Muratori, ter escrito e 
publicado o trabalhito De Lusitanae Ecclesiae religione, e de tu teres 
levado isso tão a mal, que estarias a preparar uma Apologia, por sinal 
que muito forte, para afastares de ti esta calúnia; e diz-se mais, que esta 
versão se espalhou tanto nas conversas, que já nem era lícito duvidar 
de quem fosse o autor do livro. E acrescenta-se ainda que os dois 
cardeais, assim como os acessores da Inquisição, sentiam e falavam a 
meu respeito como de um homem totalmente segregado do grêmio da 
Igreja. 
Em segundo lugar, diz-se passar eu também por autor de um certo 
livro, redigido em português, intitulado Método de estudar as diversas 
ciências apropriado à inteligência dos portugueses, no qual são 
criticados os erros dos nossos nas diferentes ciências e, ao mesmo 
tempo, se mostra de que maneira tais erros podem ser emendados, com 
base nos métodos que hoje na Europa florescem para louvor da 
ciência.261 

Assim, em primeiro lugar, refere-se ao livro De Lusitanae Ecclesiae religione de 

Muratori, sobre o qual não quis dar uma opinião clara. Nesse ponto, entra-se na questão 

do já mencionado sigilismo. Este foi, em sua essência, um conflito entre a Inquisição e 

os bispos, a propósito do sigilo do confessionário, suscitado pela perseguição aos 

freiráticos ou requestadores de freiras, movida, sobretudo pelos jacobeus no fim do 

reinado de D. João V, estando o rei já doente e governando o país o ministro Fr. Gaspar 

da Encarnação. Este resolveu castigar com prisão e desterro os freiráticos, e, como 
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fossem presas pessoas contra as quais nenhuma prova podia haver, dado o segredo dos 

seus ilícitos amores, logo se propagou a convicção de terem sido denunciados pelos 

penitentes no tribunal de confissão, mediante coação e violação do sigilo por parte dos 

confessores. Estes foram então acusados ao Santo Ofício, e o Inquisidor-geral, Cardeal 

da Cunha, persuadido de que o abuso lavrava por todo o país, publicou o célebre edital 

de 6 de maio de 1745, afixado em todas as dioceses impondo aos penitentes, sob pena 

de excomunhão, o dever de, por sua vez, denunciarem à Inquisição os confessores que 

lhes tivessem perguntado pelo nome de seus cúmplices. Ao mesmo tempo, também o 

patriarca de Lisboa, D. Tomás de Almeida, expediu uma pastoral condenando este 

abuso dos confessores. Informado pelas duas instâncias, o Papa expediu o Breve 

Suprema omnium, de 7 de julho de 1745. Louvava o zelo das autoridades religiosas e 

condenava, mais uma vez, o dito abuso, que devia ser reprimido por elas com as penas 

canônicas. A isto responderam os bispos, dizendo que tal abuso, ao contrário do que 

afirmavam o Patriarca e a Inquisição, não existia sequer. De fato, nenhum confessor foi 

condenado. Mas criou-se com isto uma situação delicada: os penitentes não queriam 

denunciar os confessores para não se comprometerem a si mesmos; não os denunciando, 

porém, incorriam em excomunhão. Finalmente, os próprios padres passaram a fugir de 

confessar certos penitentes, no receio de alguma fácil denúncia. Como conseqüência 

disto, os bispos queixaram-se então ao Papa, em 1746, destacando-se o Arcebispo de 

Évora, D. Miguel de Távora, acusando a Inquisição de ter ido longe demais, de ofender 

a jurisdição episcopal, e pedindo remédio: negava a obrigação de os penitentes 

denunciarem ao Santo Ofício os confessores, e só reconhecia a dos fiéis, em geral, de o 

fazerem, mas a eles, e só nos casos em que os denunciadores não estivessem 

diretamente interessados. Assim rebentou o conflito entre a Inquisição e os bispos. Pela 

bula Ubi primum, de 2 de junho de 1746, Bento XIV confirmou no essencial a doutrina 

do Breve anterior, reservando, porém, para o Papa o direito de aplicar a pena de 

excomunhão contra os que defendessem o sigilismo. Quanto, porém, à obrigação de 

denunciar os confessores indiscretos, negava-a no particular, para só a manter na 

generalidade; isto é, fazia-a recair não sobre os penitentes como queria a Inquisição, 

mas sobre os fiéis em geral. E só no caso de haver confessores que aderissem 

explicitamente a tal doutrina, como doutrina, é que teria competência a Inquisição. 
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Roma quisera assim conciliar a Inquisição e os bispos, mas, concedendo maior apoio à 

opinião do Arcebispo de Évora, era afinal a primeira a que vinha a ficar em xeque.  

Muratori, no seu De Lusitanae ecclesiae religione, do ano 1747, não faz mais 

que um comentário sobre as primeiras três constituições de Bento XIV, a favor dos 

bispos. A Inquisição, porém, não se deu por achada e, com grande indignação de 

Muratori, não retirou o célebre edital de 6 de maio de 1745. Segundo o próprio 

Moncada, não se sabe de vestígios desta versão a que alude Vernei nesta carta, 

queixando-se de lhe atribuírem a autoria de tal obra de Muratori.262 

Contudo, as observações de Vernei, no primeiro parágrafo da citação acima, 

servem, sobretudo, para introduzir o tema do parágrafo seguinte, que soa bastante 

inusitado. Não há dúvidas, hoje em dia que o Verdadeiro Método de Estudar, embora 

publicado por um autor sob o pseudônimo de Barbadinho, fosse a obra do próprio 

Vernei, 

possivelmente encomendada pelos círculos de estrangeirados que 
subiram ao poder com D. José I, em 1750, e nela são expostas, em 16 
cartas, as linhas gerais de um amplo programa de reforma do ensino 
então praticado em Portugal – em particular, pelos jesuítas – desde os 
níveis elementares e preparatório até o universitário. Incluindo em seu 
escopo o variado leque das disciplinas ministradas à época, da língua 
portuguesa à medicina, da física ao direito canônico [...] a obra soube 
combinar a crítica ao conteúdo com a proposição de uma nova 
pedagogia, apoiando-se em autores representativos das novas correntes 
em voga na Europa.263  

Mesmo sendo obra sua, fundamental para a cultura portuguesa no século XVIII, 

continuou Vernei seu discurso, tentando ludibriar seu amigo:  

Este livro, escrito por um certo Capuchinho anônimo italiano, como se 
diz no título, atribuem-no uns a um Capuchinho de verdade, outros a 
um certo Gusmão que está em Lisboa, outros a um certo Teixeira que 
está na Bélgica, e ainda outros a vários outros. Mas a verdade é que, 
segundo se diz também, o livro está cheio de seleta erudição e de sã 
doutrina: nada sei, de resto, além do que tenho ouvido, isto é, que a 
maioria dos frades o rejeitou e excomungou (não assim os leigos que 
pensam ser interesse da fé católica que os bons estudos sejam 
introduzidos em Portugal), o atacou como suma injúria, e finalmente 
fez que ele não estivesse à venda.264 

Como podemos perceber é terrível a intriga de Vernei, tentando iludir Muratori 

sobre a verdadeira autoria do seu Verdadeiro Método. Vernei, assim, conta com a ajuda 

de Muratori para que se esclareçam tais enganos: 
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Caríssimo Luís, se és tão meu amigo na atual situação, como de fato 
és, e eu quase creio, ajuda-me neste negócio. Ninguém, com efeito, 
nesta questão me pode ajudar melhor que tu. Se eu não tivesse, de fato, 
parentes de sangue em Portugal, porque sou magnânimo, desprezaria 
tais coisas. Mas nestas condições a piedade não consente que pessoas 
cobertas com tantas distinções, algumas das quais foram nomeadas 
pelo Rei com honra de família, fiquem, inocentes e, sem terem feito 
nada para isso, expostas ao vitupérios dos maledicentes. É a ti que te 
pertence pensar no que poderás fazer nesta emergência. Em todo caso, 
a mim nenhum caminho me parece mais aconselhado, para repelir estas 
coisas, do que escreveres-me tu uma carta em que, com a tua grave 
opinião, que todos têm em grande conta, me passes um qualquer 
atestado, relativo ao meu engenho e doutrina (coisa que sei ser costume 
pedir entre os homens graves, por justos motivos), e acrescentes que o 
referido trabalho De Luistanae Ecclesiae religione é teu e não meu; 
não te admirando tu de que me atribuam também, contra a minha 
vontade, e apesar dos meus protestos, a lucubração de um anônimo 
Capuchinho, desde que, com suma inadvertência, me atribuem também 
a de um certo escritor conhecido. Depois, se isso, não te parecer tolice, 
mandar-me-ias a carta, munida de qualquer sinal, para eu com ela 
esmagar o impudor dos caluniadores e poder mostrar quão malévola e 
acintosamente os adversários fazem estas coisas.265 

Como vimos, o livro Verdadeiro Método, caiu em Portugal como uma bomba, 

de muito maior efeito do que a publicação dos Dei difetti della giurisprudenza na Itália. 

Assim Muratori, interessando-se pelos problemas vividos pelo amigo português, finge 

com certa ironia, aceitar tal engodo, e se coloca à inteira disposição do seu amigo. 

Preclaríssimo Vernei, o que narras acerca da tempestade desencadeada 
contra ti em Lisboa, e para mais por minha causa, causou-me grande 
dissabor. Eu sou, com efeito, um homem que está sempre disposto da 
melhor vontade a ser útil, quando possa sê-lo, a todos os varões 
eruditos, como tu és, segundo tenho ouvido de muitos. Simplesmente, 
desta vez não posso deixar de sofrer um grande desgosto, ao saber que, 
por causa da minha publicação, De Luistanae Ecclesiae religione, tu 
incorreste, entre os teus concidadãos, no ódio e na malquerença de 
muitos deles. Isto é: sonharam que foras tu o autor daquele livro, e não 
eu, como aliás se via já pelo próprio título. Santo Deus, como isso é 
iníquo, como é injurioso! Sabem, com efeito, tantos quantos são os 
homens doutíssimos que há em Roma (e deles há aí uma ingente corte) 
que o referido opúsculo não procede senão do meu modesto engenho. 
O que posso, desde já, é invocar Deus por testemunha, de que 
ninguém, senão somente eu fui o autor daquela Dissertação.266 

E continua: 

Mas a conspiração urdida contra ti em Lisboa, segundo dizes, não se 
limitou a isto.  
Atribuem-te também o livro, escrito em português, chamado 
Verdadeiro Método de estudar, de um certo Capuchinho, convencidos 
do grande e desavergonhado atrevimento que consiste em o autor do 
livro ter usurpado o magistério e pretender ensinar aos portugueses 

                                                 
265 Escrita por Vernei, Carta XVI. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 294. 
266 Escrita por Muratori, Carta XVII. L. Cabral de Moncada, Estudos de História do Direito...1950. p. 
295. 



 - 94 -

qual seja o mais louvável método das ciências nas principais escolas da 
Europa.267 

E ironicamente acrescenta: 

Desconfio de que isto só pode redundar em teu maior louvor, pois um 
tal tema não podia devidamente tratá-lo senão alguém que tivesse 
conseguido um tão invejável progresso no domínio do saber universal. 
Eu não duvido, por outro lado, de que também muita gente em 
Portugal há-de aplaudir o autor daquele livro, sem dúvida parente, 
como todos sabem, dos mais felizes engenhos. Mas também não posso 
deixar de lamentar, ao mesmo tempo, que outros, e talvez não pequeno 
número, soltem em torno de si, pelo benefício que lhes é feito, não 
agradecimentos, mas imprecações.268 

E ao mesmo tempo que incentiva o desenvolvimento de tal empresa ilustrada, 

procura encorajar Vernei: 

Também isto aconteceu na Itália, na França e nos outros países da 
Europa, no tempo em que foi declarada a guerra contra a tirania de 
Aristóteles. Estamos fartos de saber quanto pode a força das tradições e 
quão difícil é para os velhos abjurarem daquilo que os novos já 
desaprenderam e que eles já uma vez transmitiram aos outros.269 

Com os olhos fixos na idéia comum de abrir as portas portuguesas a um melhor 

cultivo das letras, completou: 

Apesar de tudo, esperamos que também em Portugal tão inconsiderado 
movimento de opinião [contra o Verdadeiro Método] pouco a pouco 
perdendo a sua violência, e que, vistas as coisas com mais serenidade, 
acabe por se aprovar aquilo que agora tão precipitadamente se 
condena. 
[...] Oxalá os teus portugueses também aprendam a conhecer melhores 
coisas e deixem de odiar os médicos que lhe oferecem remédios mais 
salutares!270 

Moncada comentou que é de notar aqui a intencional insistência com que 

Muratori acentua a sua convicção de não ser de Vernei o Verdadeiro Método de 

estudar, fazendo, todavia o seu maior elogio!  

Além disso de tudo mais, desejo-te ótima disposição. Porquanto, 
mesmo que aquele filho fosse teu, que por certo não é, não deverias ser 
para ti pequena consolação o saberes que naquela doutrina está 
presente o Mestre exímio da Igreja universal, o Sumo Pontífice Bento 
XIV, cuja opinião e saber nós todos veneramos. E quando fosses tua 
abrir a gente portuguesa o caminho para ela no futuro cultivar melhor 
as letras, quem quer que viesse um dia a conhecer o teu amor pela 
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pátria (não duvides disso) to agradeceria e te tributaria sempre os mais 
justos encômios.271 

É evidente que Muratori conhecia a obra, conhecendo provavelmente o logro do 

amigo, se fazendo de desentendido para lhe ser agradável. 

Em resposta, Vernei tratou de evidenciar seu agradecimento, ressaltando que não 

apresentara esta carta a Manuel Pereira Sampaio, ex-ministro de Portugal em Roma, 

com o qual não tinha boas relações: 

Aceita os meus maiores agradecimentos, meu Luis, por uma carta 
como esta que me mandaste, em que claramente vejo o particular 
significado da tua amizade para comigo, e em que, ao mesmo tempo, 
me passas um tão amplo e honrosíssimo atestado do meu engenho e 
doutrina. De todos os favores que me tens feito, fica sabendo, este é o 
mais importante e valioso, para que os outros vejam que tenho a tua 
amizade e que nada há que não seja capaz de fazer por minha causa. 
Certamente, dei esta tua carta a ler aos amigos; mas não a Sampaio, 
pois sei ser ele amigo de pessoa que julgo ser a autora do 
disparatadíssimo boato.272 

Algo interessantíssimo encontra-se no fato, raro em documentos deste gênero, 

que a correspondência, ou conversação entre os dois homens constitua um todo 

orgânico perfeitamente articulado no seu senso lógico, de modo que podemos nos 

surpreender com a facilidade de penetrar nas mais profundas almas dos dois 

personagens, nas reações e reciprocidades de idéias, perceber quando exprimem suas 

opiniões sobre muitas questões e pessoas no seu tempo. Uma linguagem que em cada 

tempo é própria do relacionamento entre mestre e discípulo. 

Segundo Moncada, do conteúdo dessas cartas, em um confronto com boa parte 

das idéias que o mesmo Vernei apresentou no seu livro Verdadeiro Método de Estudar, 

publicado no ano seguinte e com a mesma pedagogia expressa mais tarde em outras 

cartas destinadas ao Marques de Pombal, em 1767, percebe-se rapidamente sob qual 

estrutura e, sobretudo, etos o pensamento para os Estatutos da Universidade de Coimbra 

de 1772 ia se pautar, nascendo – pode-se dizer – quase ao calor destas conversas, com o 

ilustre Muratori.273 

Não se trata apenas de um acordo teórico, nos pensamentos e nas convenções 

que os unem. Os unia também uma outra forma de acordo que podemos dizer prática, 

quanto aos meios para traduzir a realidade, para concretizar as suas mais ardentes 

aspirações sobre um objeto. 
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Na verdade, Vernei e Muratori não se revelam nessas cartas, como simples 

espíritos especulativos, que vivem longe das ações, na quietude de seus estudos, ou no 

refúgio do que hoje chamamos de propaganda de idéias. Nada disso. São eminentes 

homens de ação, dotados de alto espírito polêmico. Pondo-se assim, um a serviço do 

outro, na luta pelos ideais comuns, trocando indicações de livros entre si, estimulam-se 

e ajudam-se; sentem-se unidos em um nível de intelectualidade. 

Com isto, segundo Cabral de Moncada, Muratori apresenta-se a nós, em vários 

aspectos, como verdadeiro pai espiritual das várias tendências formadas no coração do 

grande movimento reformista iluminista dos países católicos ocidentais, nos quais 

Roma e Itália foram o centro, e cujos primeiros e mais importantes reflexos se fizeram 

na Península Ibérica e na Áustria de Maria Tereza e José II.  

Embora não conhecendo Muratori do mesmo modo como Vernei, veremos, em 

seguida, outro português que também se entusiasmará com as idéias deste italiano – Frei 

Manuel do Cenáculo. 

3.3 Os sinais de uma influência em Frei Manuel do Cenáculo 
 Frei Manuel do Cenáculo nasceu em Lisboa em 1º de março de 1724 e tornou-se 

uma das mais conhecidas figuras relacionadas às reformas realizada pelo Marquês de 

Pombal a partir de 1750. A julgar pela profissão do pai, José Martins, um ferreiro, ele 

teve, como Muratori, uma origem humilde, supondo-se que sua nobilitação se tenha 

verificado mais tarde, coincidindo com o relevo social das funções que veio a 

desempenhar.274 Outra aproximação com o erudito modenense se encontra na escolha da 

carreira eclesiástica, mais um sinal também de sua origem simplória, já que nela 

ingressou, aos quinze anos, por meio de uma ordem regular, a dos franciscanos, quase 

certamente devido à falta de recursos para arcar com as exigências de padre secular. 

Professou em 1740 e passou a estudar em Coimbra, onde veio a freqüentar as aulas de 

Frei Joaquim José, cuja orientação era marcadamente modernizante, sensível à 

movimentação intelectual de crítica à Escolástica que, por aquela altura, se esboçava em 

Portugal. 

O ano de 1750, aquele em que morreu Muratori, Cenáculo passou no exterior, 

atravessando a Espanha e a França, mas permanecendo a maior parte do tempo em 
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Roma, a cidade do esclarecido papa Bento XIV (1740-1758). Tal oportunidade 

contribuiu decisivamente para a orientação de seu pensamento posterior, com a 

assimilação de uma Ilustração de vertente acentuadamente católica, para a qual as 

questões relativas à harmonia entre razão e  fé, entre natureza e graça mostraram-se 

fundamentais. Se essa longa viagem afastou Cenáculo do magistério, colocou-o em 

contato com os mais ativos centros intelectuais da Europa, o que não podia deixar de 

impressionar e muito o espírito do jovem franciscano.275 Como observa Francisco da 

Gama Caeiro, 

o jovem secretário da Província Terceira de Portugal assiste, 
deslumbrado, às assembléias de sábios, toma contato com os grandes 
monumentos de cultura – Bibliotecas, Museus e Universidades – 
convive com os portadores da nova cultura filosófica.276 

Durante a viagem, escreveu um Diário, cujo autógrafo, com 72 folhas, encontra-

se na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora. Nele, a despreocupada 

espontaneidade da redação, a ausência de plano, confere especial valor a esse códice, 

sob o ponto de vista da sinceridade do autor. 277 De acordo com o próprio Cenáculo, a 

viagem a Roma [no] ano de cinqüenta, em que acompanhei o sábio 
mestre Fr. Joaquim, me fará sempre apregoar em quaisquer ramos de 
literatura, que foi uma disposição eficacíssima para o bem das letras na 
Província. As famosas bibliotecas, que se apresentaram à nossa 
curiosidade nas Cidades eruditas da nossa passagem, levantaram 
milhões de idéias, que se começaram a produzir, e como o tempo ia 
permitindo. Dava-se lugar, entre livros que pouco mais se haveriam de 
ler, a obras de novo gosto. 278 

Na ótica católica que era a sua, encontravam-se em Roma as orientações mais 

atualizadas da época, capazes de integrar num todo coerente as problemáticas que se 

anunciavam naquela época por toda a parte, graças à atuação de Bento XIV, um papa 

por quem Cenáculo teve grande admiração como reformador das letras. Diante disso, o 

Diário está repleto de apontamentos e reflexões tanto sobre programas e métodos de 

ensino quanto sobre a política diplomática entre a Corte portuguesa e a Cúria romana.279 

Absorvidas essas coordenadas culturais, consideradas por Cenáculo como as 

mais esclarecidas, a feição dessa sua Ilustração revelou-se, nos anos posteriores, 

complexa e delicada, mas sempre ancorada na posição de um franciscano frente as 

correntes ilustradas de seu tempo.280 Tal como Vernei, Canáculo 
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procurou realizar precisamente este tipo de Iluminismo que era 
essencialmente reformismo e pedagogismo, cristão e católico, 
inspirando-se na cultura humanista do Renascimento (...) para 
conseguir impor uma nova concepção do homem, da sociedade, bem 
como do Estado e da Igreja nas suas mútuas relações, e ainda nas 
relações entre a Fé e a Razão.281 

Dessa maneira, suas idéias acabam evidenciando uma curiosa aproximação com as de 

Muratori, igualmente preocupado com uma nova concepção do homem e da sociedade, 

mais adequadas ao espírito de seu tempo. 

Como mostra João Carlos Pires Brigola, em Roma, Cenáculo circulou num 

ambiente povoado por conhecidos e correspondentes de Muratori, travando contato em 

especial com Ângelo Maria Querini (1680-1755), bispo de Brescia, curador da 

Biblioteca Vaticana, prefeito da Congregação do Index, que se relacionava também com 

Salvini, Magliabechi e outros e que era grande colecionador de livros e de objetos. 

Segundo Brigola ainda faz-se necessária uma pesquisa mais apurada, mas ela 

certamente revelará traços de uma influência direta do modelo de atuação do bispo 

Querini na formação intelectual de Cenáculo.282 

Ao voltar para Portugal, Cenáculo passou a dar aulas na Universidade de 

Coimbra em 1751, embora quatro anos mais tarde deixasse o posto e se fixasse no 

Convento de Jesus, de sua ordem, em Lisboa.283 Entre 1755 e 1768, segundo Caeiro, 

Cenáculo desempenhou uma multiplicidade de cargos no interior de sua congregação ou 

relacionados, como os de cronista da província; o de examinador das Igrejas e 

benefícios das ordens militares; o de ministro consultor da Santa Cruzada; o de 

qualificador do Santo Ofício; o de capelão-mor das armadas reais. Ao longo desses 

anos, também aproximou-se de Pombal, com quem passou a manter cordiais relações, 

através de conversas, jantares, visitas e cartas, algo que registrou em seu Diário.284 

Além disso, após o confisco dos bens da Companhia de Jesus, Pombal passou a 

demonstrar uma nítida preferência pelos franciscanos, o que se traduziu em largas 
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benesses reais, como, por exemplo, a doação à ordem do Colégio do Espírito Santo de 

Évora e de várias livrarias jesuíticas.285 

A nomeação de Cenáculo para Superior da sua Província – datada de 1768 – 

marcou o início do favor régio, de que o franciscano gozará até a morte de D. José I. A 

vertiginosa acumulação dos mais altos cargos, na pessoa de Cenáculo, comprovam bem 

o patrocínio real: provincial da Ordem Franciscana em Portugal – 1768; deputado da 

Real Mesa Censória – 1768; confessor e preceptor do príncipe D. José, neto do rei – 

1769 e 1770, respectivamente; bispo de Beja – 1770; presidente da Real Mesa Censória 

– 1770; presidente da Junta da Providência Literária e da Junta do Subsídio Literário – 

1772.286 

* * * 
A Real Mesa Censória foi criada em 5 de abril de 1768, com o intuito de 

assegurar a influência direta da Coroa, sobrepondo-a à da Igreja, na censura dos livros 

estrangeiros e também nos que se pretendessem fazer publicar ou divulgar em 

Portugal.287 Para manter a instituição e promover o pagamento de seus funcionários, 

uma carta de doação de  13 de abril de 1768 concedeu à Mesa Censória os bens 

incorporados à Coroa pelo alvará de 25 de fevereiro de 1761, sequestrados à Companhia 

de Jesus quando de sua expulsão, assim como os dízimos de algumas igrejas.288 Tornou-

se assim uma instituição com jurisdição própria, de grande autoridade e somente sujeita 

ao rei. Apesar disso, continuava a considerar-se indispensável a presença de religiosos 

para o exercício da censura, ainda que estes o fizessem no âmbito de uma instância da 

Coroa. 

O presidente tinha como obrigação presidir a todas as sessões, com voto de 

qualidade, podendo convocar extraordinariamente a Mesa sempre que fosse necessário. 

Cabiam ao tribunal dois tipos de funções: censura e fiscalização. Quanto à primeira, 

estavam sujeitas à apreciação da Real Mesa Censória todas as obras publicadas em 

língua portuguesa. Estas deviam ser entregues em manuscrito pelo autor ou editor, 

acompanhadas de um curriculum vitae do respectivo autor. Também eram submetidas a 

exame as obras nacionais reeditadas, depois da mesma data. Os livros a censurar eram 

distribuídos pelos deputados nomeados pelo presidente. Estes, para deliberar, deviam ter 

noção de uma variedade de importantes e delicadíssimos pontos, de maneira que as suas 
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conclusões não ofendessem a autoridade da Igreja, os direitos da Coroa e os interesses 

públicos do Estado, o que exigia que cada um fosse “um varão dos mais sábios e 

autorizados, erudito nas Letras Sagradas e humanas, prudente, zeloso do aumento da 

Religião e do Estado, versado na disciplina antiga e moderna da Igreja e bem instruído 

nos direitos do Sacerdócio e do Império”.289 Também deviam conhecer línguas mortas e 

vivas, principalmente as dos países em que se publicavam mais livros. “A todas estas 

qualidades deviam juntar “probidade, prudência e juízo equilibrado, amor à justiça e 

zelo no aumento da Religião, no Bem Público e na Pátria.”290 Da mesma forma, todas as 

obras estrangeiras entradas em Portugal, depois da fundação da Real Mesa Censória, 

ficavam sujeitas a exame, por meio de processo semelhante ao dos livros portugueses. 

Quanto à outra função, a de fiscalização, Real Mesa Censória tinha plenos 

poderes para fiscalizar as obras existentes em Portugal, fosse nas bibliotecas públicas ou 

privadas. O próprio Cenáculo reivindicou para a Coroa o direito de fiscalização das 

obras impressas, laicas ou religiosas, para que não pusessem em perigo “o notório, 

inauferível e inabdicável direito de soberania temporal” do rei, de tal forma que lhe 

fosse inerente “a proibição de papéis e livros perniciosos” e o estabelecimento de 

“penas pecuniárias e corporais contra os transgressores”. Além disso, julgava 

indispensável que a Mesa se encarregasse da reforma do Índice Expurgatório de Livros, 

pois os anteriores padeciam de graves defeitos. Segundo o Dicionário de História de 

Portugal, no Novo Índice que a Mesa então elaborou, ficaram proibidos os livros ateus, 

protestantes, de desobediência ao papa; que ensinassem feitiçaria, astrologia ou 

estimulassem a superstição; os livros obscenos, as sátiras infamatórias e os que 

visassem a perturbar o estado político e civil; além dos que deturpassem as escrituras e 

que confundissem abusivamente os dogmas em matéria de disciplina eclesiástica. Eram 

igualmente proibidos escritos que interferissem com os fundamentos da Dedução 

Cronológica e Analítica e os escritos dos pervertidos filósofos destes últimos tempos. 

Para exercício de sua função fiscalizadora, a Real Mesa Censória ordenou ainda a 

remessa de listas contendo as obras de todas as bibliotecas particulares no reino e no 

ultramar, a fim de averiguar a natureza dos livros em circulação. 
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Logo em seguida a seu ingresso na Real Mesa Censória, Cenáculo também 

passou a servir como confessor e, pouco mais tarde, de preceptor do príncipe D. José, 

cargo que continuou ocupando até 1777. Dessa forma, a orientação do herdeiro do 

trono, entre os nove e os quinze anos, acabou cabendo aos cuidados de Cenáculo 

justamente no período em que o príncipe adquiria a sua verdadeira personalidade e 

formação mental.291 

Ainda na mesma época, Cenáculo publicou, em 1769, um Plano de Estudos para 

a reforma de sua congregação, cujo caráter revelava-se pedagógico e prático, refletindo 

uma orientação moderna para os métodos de ensino a serem aplicados nos claustros 

seráficos.292 Como reformador dos franciscanos, 

Cenáculo fora tomado por uma certa consciência de missão – a da 
Reforma dos Estudos. Isto condizia singularmente com o intento das 
Luzes. Tal como Vernei pretendia iluminar a Nação, Cenáculo 
procurava, mais modestamente embora, iluminar a sua Província. Tal 
como Vernei, e melhor sucedido do que este, ‘cônscio do alto fim a 
que se propunha, mostra-se prudentíssimo na escolha dos meios 
políticos e diplomáticos de que espera obter a sua realização’ - e daí a 
aproximação com a Corte, a proeminência política, que lhe tornava 
possível executar a sua missão de iluminar [...].293 

Desse Plano de Estudos, constavam quatro cadeiras, que formavam a estrutura do curso 

teológico: História Eclesiástica, Religião Revelada, Teologia Dogmática e Sagrada 

Escritura. Ainda segundo este plano de estudos, como fontes subsidiárias da Teologia, 

eram propostas as seguintes disciplinas: História, Exegese, Hermenêutica, Critica, 

Estudos das Línguas, Belas Letras e Sagrados Cânones. Um dentre os autores indicados 

como de maiores merecimentos pelo reformador Cenáculo era o Papa Bento XIV, 

admirador e admirado de Muratori.294 Nessa direção, Cenáculo defendeu a verdade de 

contornos nítidos, postos pelas palavras bíblicas que a exprimiam e a definiam precisa e 

rigorosamente, como linhas geométricas, reprovando, ao mesmo tempo, a fuga pela 

abstração às coisas reais e naturais, à Revelação e à Tradição – tomadas estas como 

realidades de fato.295 

Em pleno reinado da razão como foi na Europa culta o século XVIII, 

compreende-se esse culto pelo espírito geométrico, que o ódio à Escolástica não podia 

                                                 
291 Francisco da Gama Caeiro. Frei Manuel do... 1759 p. 85-86. 
292 Posteriormente este plano foi novamente editado, reunido em volume com outras providências de 
Cenáculo, no ano de 1776. 
293 Francisco da Gama Caeiro. Frei Manuel do... 1759 p. 59. 
294 Antonio Jorge de Siqueira. Ilustração e descolonização. O clero na revolução pernambucana de 1817. 
Tese de Doutorado. São Paulo:USP. 1980. p. 60 e seg. 
295 Hernani Cidade. Lições de Cultura ...1940 p. 234 e também em Francisco da Gama Caeiro. Frei 
Manuel ... 1759. p. 43 
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deixar de preferir ao espírito de finesse para o qual esta pretendia habilitar. Claro que 

Cenáculo não seguiu tal doutrina às últimas conseqüências, sabendo conciliá-la no cargo 

que ocupava como membro da Real Mesa Censória. Observa-se isso, por exemplo, na 

decisão por que foi proibida publicação em vernáculo de uma obra intitulada Elogio de 

Descartes: 

a prudência do católico não se deixa facilmente levar aos extremos da 
lógica [...]; de aí esta atitude de compromisso entre a liberdade e a 
intolerância que é tantas vezes, por hábitos adquiridos, a dos melhores 
espíritos do seu tempo, de todos os tempos.296 

Do mesmo modo, a atitude aproxima Cenáculo com Muratori, que temia ver seu nome 

no livro do Index, em função do cuidado aí manifestado em não se envolver com temas 

polêmicos. 

Além de tudo isso, a Real Mesa Censória passou a ocupar-se, a partir de 1772,  

com toda a administração e direção dos estudos das escolas menores, aí incluindo-se 

não só o Real Colégio dos Nobres, mas todos e quaisquer colégios e aulas que 

houvessem de ser erigidos para os estudos das primeiras idades, bem como a sua a 

distribuição geográfica e o preenchimento das cadeiras, cujos titulares deviam remeter 

anualmente ao tribunal relações com o progresso dos discípulos.297 Por conta dessa 

atribuição, a Mesa Censória organizou a lista dos professores, a sua distribuição pelas 

terras em que iriam trabalhar e sua remuneração, propondo e aprovando, no mesmo ano, 

um novo imposto, conhecido pela designação de subsídio literário. Incidia sobre a carne 

verde, o vinho, o vinagre e a aguardente, mas, além de exíguo, nunca foi cobrado nem 

pago com regularidade. 

Entre outros fatores, essa preocupação pedagógica demonstrada por Cenáculo 

levou-o, com certeza, a também colaborar com o Marquês de Pombal na reforma da 

Universidade de Coimbra. Em 1759, com a expulsão dos jesuítas, o alvará de 28 de 

junho de 1759 não alterou o funcionamento da universidade, mas exigiu que o ingresso 

se fizesse através de um exame de retórica, o que nem mesmo isso foi imediatamente 

aplicado. Em 1770, então, constituiu-se, com o objetivo de estudar as mudanças a 

introduzir em Coimbra, uma Junta da Providencia Literária, formada pelo próprio 

Pombal, alguns religiosos e outros especialistas, entre os quais o presidente da Mesa 

Censória ocupava o lugar de primeiro conselheiro. A primeira providência tomada foi 

“a publicação de um formidável libelo contra o ensino até então ministrado”, o 

                                                 
296 Mais em Hernani Cidade. Lições de Cultura ...1940 p. 237. 
297 Joel Serrão. Dicionário de história de Portugal.1992. p. 277 
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Compêndio Histórico, de cuja redação ficou encarregado Cenáculo. Apesar disso, 

segundo Hernâni Cidade, o 

livro [...] não é apenas de caráter destrutivo. Ao lado da doutrina que 
considera venenosa, expõe a que inculca verdadeira; ao lado do método 
ou autor repelido, o método ou autor que é preciso seguir – e isto em 
explanações doutrinais de grande e moderna erudição, onde não faltam 
surpresas.298 

Em seguida, após intensos trabalhos, redigiram-se os novos Estatutos, que 

desvencilhavam a universidade da autoridade eclesiástica – não mais sendo concedidos 

os graus em nome da autoridade apostólica – como indicavam um completo 

rompimento com o aristotelismo e seus métodos. Ao invés das análises minuciosas de 

um texto, impunha-se o método geométrico, analítico e sintético ao mesmo tempo, 

procedendo por demonstrações e reunindo-as em compêndios, tudo sobre a base de uma 

reestruturação das faculdades e de seus currículos. 

Para Francisco Caeiro, a reforma dos Estatutos da Universidade de Coimbra não 

obedeceu apenas às diretrizes ideológicas estabelecidas por Vernei em 1746 com o seu 

Verdadeiro Método de Estudar, mas também com aquelas que Cenáculo definira na 

reforma dos estudos de sua ordem, em 1769. Na realidade, a influência dessa reforma 

nos estatutos da Universidade Restaurada evidencia-se do fato de que Cenáculo foi o 

primeiro que [...] estabeleceu em Portugal um sistema arrojado de 
ensino, [... que ...] atenta ao encadeamento dos Estudos e à constituição 
particular deles, ou [à] cultura das humanidades como subsidiárias das 
Ciências maiores, ou à prudente economia das Aulas, e do estudo: o 
qual sistema adquiriu tal reputação, que depois o vimos 
substancialmente seguido no plano da reforma da Universidade.299 

Além disso, em Coimbra, foi ele quem insistiu na necessidade da aprendizagem pelos 

alunos do curso Teológico das línguas orientais – hebraico, árabe e siríaco – para o 

estudo mais profundo dos textos sagrados, possibilitando assim verter em linguagem o 

Antigo Testamento. De fato, posteriormente, na edição de 1776, transparece diversas 

vezes a preocupação da concordância das posteriores Disposições do Superior 

Provincial para a observância regular, e literária da congregação da Ordem Terceira 

de S. Francisco destes Reinos com os Estatutos da Universidade Restaurada.300 Assim, 

                                                 
298 Citado por Guilherme Pereira das Neves. O Seminário de Olinda: educação, .... 1984. Dissertação de 
Mestrado. p. 291. 
299 Francisco da Gama Caeiro. Frei Manuel do... 1759 p. 69. 
300 A obra Disposições do Superior Provincial para a observância regular, e literária da congregação da 
Ordem Terceira de S. Francisco destes Reinos foi publicada em 1779 na cidade de Lisboa. Composta de 
cinco disposições, que incluíam o primeiro e segundo plano de Estudos, confirmados pelos Alvarás de 3 
de Junho de 1769 e 3 de Janeiro de 1774. Estes planos eram reedições de “planos” anteriores, com 
algumas modificações, e a versão latina destes planos fora atribuída ao P. Antônio Pereira de Figueiredo. 
Revendo nestas disposições, por exemplo, o valor da Escolástica (Disposição Primeira), considerando-a 
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na Disposição Quinta, achava-se registrado o método pelo qual se haviam de observar 

literalmente na província as disposições dos cursos filosófico e teológico como se 

achavam determinadas nos Estatutos de Coimbra, em termos da proporção aos estudos, 

dos exercícios e da economia claustral da própria ordem. Se Cenáculo influíra, com a 

Reforma de 1769, nos Estatutos da Universidade, transpondo para o curso Teológico os 

seus princípios orientadores, não deixou, mais tarde, de determinar o acatamento aos 

Estatutos por sua província. 

Na América portuguesa, a situação do ensino sofreu, talvez ainda mais do que no 

reino, com a expulsão dos jesuítas, desarticulando-se em grande medida, pois as aulas 

régias não tardaram a revelar uma série de problemas. Nesse ambiente desanimador, 

sobressaiu a reforma, no Rio de Janeiro, de um curso de estudos literários e teológicos, 

em julho de 1776, e, em Olinda, de um seminário episcopal, em 1798, pelo bispo 

Azeredo Coutinho, também governador interino de Pernambuco. O Seminário de 

Olinda, segundo Guilherme Pereira das Neves, destacou-se “como uma instituição de 

ensino que procurou atualizar os métodos e os conteúdos pedagógicos, dando 

continuidade, e até ampliando, a ação pombalina de reforma da instrução.”301 Sob esse 

ângulo, 

Azeredo Coutinho associou de uma maneira bastante peculiar a 
atividade pastoral e a intelectual à de homem público, como talvez 
nenhum de seus  contemporâneos portugueses conseguira, lembrando, 
pelo dinamismo e multiplicidade, [...] frei Manuel do Cenáculo [...] de 
quem era amigo e admirador.302 

No entanto, foi o próprio Cenáculo, como superior da congregação, o responsável pela 

outra iniciativa mencionada, a reforma, em 1776, dos estudos literários e teológicos 

criados no Rio de Janeiro pelos padres franciscanos. 

* * * 
Se Muratori esteve envolvido em polêmicas, Cenáculo não deixou de ser 

polêmico, como se viu, ao ser agente das reformas pombalinas que reconfiguraram as 

relações entre Igreja e Estado em Portugal. Além disso, ambos envolveram-se também 

na já mencionada polêmica em torno da doutrina da Imaculada Conceição de Maria, só 

mais tarde convertida em dogma de fé. Muratori, como vimos, condenara, na obra de 

                                                                                                                                               
aceitável enquanto for útil para compreensão dos Dogmas fundados nas Escrituras e Santos Padres. Tendo 
sempre a preocupação em abolir os vestígios de um sistema de forma que as próximas gerações não 
conheçam sequer seus métodos. Francisco da Gama Caeiro. Frei Manuel do... 1759 descrição obra p.311, 
sobre as disposições p.73,76,79,82. 
301 Guilherme Pereira das Neves. O Seminário de Olinda: educação, .... 1984. Dissertação de Mestrado. p 
347. 
302 Guilherme Pereira das Neves. O Seminário de Olinda: educação, .... 1984. Dissertação de Mestrado. p. 
338. 
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1714 intitulada De Ingeniorum moderatione in religionis negotio, os excessos postos no 

juramento com que se procurava defendê-la – o chamado voto sanguinário, proposto 

pelos jesuítas. A polêmica reacendeu-se alguns anos mais tarde, continuando o voto 

sanguinário a ser condenado por Muratori em novas obras em 1740 e 1747. 

Em Portugal, o debate generalizou-se em Portugal com a publicação em 1750 

dos dois volumes de uma obra de Dionísio Bernardes de Morais (1680?-1760?), doutor 

em Cânones na Universidade de Coimbra e Prelado da Santa Igreja Patriarcal de Lisboa, 

refutando as afirmações do modenense.303 Em 1754, data provável da composição, Frei 

Manuel do Cenáculo intervém na discussão com uma Dissertação Theológica, 

Histórica, Crítica, na qual acumulava provas históricas, repletas de erudição, visando 

demonstrar a concordância das três fontes fundamentais do pensamento católico – as 

Escrituras, a Tradição e a Patrística – com o mistério da Imaculada Conceição, 

manifestando o espírito moderno do seu século e inspirado pela leitura de 

investigadores da diplomática, como Mabillon, citado por ele muitas vezes, 

evidenciando que atendia mais à objetividade da Escritura, do que à autoridade humana, 

para alcançar a verdade.304 

Outra aproximação entre Muratori e Cenáculo está ligada à erudição e atenção 

dedicada às letras, mesmo que atuando em graus, posições diferentes, visto que este 

ultimo teve uma atuação diretamente ligada aos órgãos da administração régia, enquanto 

o primeiro permaneceu limitado à condição de bibliotecário e advogado do Duque de 

Modena. De qualquer forma, após 1777, quando a morte de D. José I e a queda de 

Pombal implicaram em uma nova distribuição das posições de favoritos, Cenáculo, 

enquanto bispo, desenvolveu tanto em Beja, primeiro, como, mais tarde, em Évora, uma 

intensa atividade literária e científica, sendo difusor da educação primária nas freguesias 

das suas dioceses e fomentando o desenvolvimento agrícola das regiões atrasadas do 

Alentejo. Em 1802, ao ser eleito Arcebispo de Évora, por morte do antecessor D. 

Manuel Botelho de Lima, Fr. Manuel do Cenáculo deixou em Beja, além de um museu 

público, fundado em 1791, uma biblioteca com cerca de nove mil volumes. Em sua 

nova diocese, instituiu ainda duas bibliotecas, uma pública e outra particular, 

enriquecendo esta última com livros e manuscritos que foi adquirindo e, também, com a 

sua valiosa coleção de moedas, que os franceses levaram em 1808. Apesar disso, a sua 

bibliofilia não era amor do livro-objeto, do livro raro só por ser raro, mas amor dos 

                                                 
303 Francisco da Gama Caeiro. Frei Manuel ... 1759. p. 134. 
304 Francisco da Gama Caeiro. Frei Manuel ... 1759. p. 48-49. 
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textos fundamentais, raros, decerto, mas importantes, sobretudo por serem um 

repositório de cultura. 

Assim, tanto para Muratori como para Cenáculo, a Igreja devia buscar o 

conhecimento, devia ser erudita.305 Por isso, não é de surpreender que recorra em suas 

obras a Jean Mabillon, a Bernard de Montfaucon e a autores franceses e italianos 

recentes para discutir temas teológicos. Em sua Disposição Quarta, escrita pelos anos 

de 1768-1770, Cenáculo discorre sobre as academias e não deixa de observar que “o 

sábio Muratori desejava converter em aplicações de exercícios proveitosos a esterilidade 

de muitas academias.” Sob esse aspecto, ele foi mais bem sucedido que “o grande 

iluminista italiano”, como ele diz, pois, segundo o erudito Gabriel Pereira, o bispo 

organizou em sua diocese de Beja, “com o seu pessoal, os magistrados e pessoas cultas 

da cidade”, uma Academia Eclesiástica, em que “se liam memórias, e dissertações 

literárias, históricas e eruditas, e se recitavam poesias latinas e portuguesas.”306 

Por conseguinte, ao observar-se em Cenáculo o desejo de possuir as fontes mais 

veneráveis da revelação cristã, através de manuscritos antigos e de edições modernas do 

texto sacro, não se pode deixar de pensar que ele realizou aquele ideal de teólogo que 

Vernei preconizou nalguns dos seus escritos em português e latim, a partir do 

Verdadeiro Método de Estudar. E não se pode deixar de aproximar o seu amor das 

fontes bíblicas e patrísticas, que não atenuava o seu entusiasmo por pregar o Evangelho 

e, simultaneamente, as luzes da instrução – sem pôr de lado a preocupação de justiça 

social – com essa figura extraordinária de sábio e de sacerdote que foi, na Itália emiliana 

dos Duques de Modena, Ludovico Antonio Muratori, com o qual Vernei se 

correspondeu. 

 

                                                 
305 Dupront, L’ Antonio Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.47. 
306 Francisco da Gama Caeiro. Frei Manuel ... 1759.p. 106. Para Muratori, cf. Dupront, L’ Antonio 
Muratori .... Florença: Leo S. Olschki, 1976. p.49-50. 
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CONCLUSÃO 

Ao observar a Itália de fins do século XVII e inícios do século XVIII, o período 

histórico em que Muratori viveu e produziu, percebe-se um território retalhado em 

pequenas unidades e marcado por grande instabilidade, resultado de uma época de 

intensa disputa entre as monarquias européias, para as quais os reinos, repúblicas e 

estados italianos significavam um elemento de barganha ou mais um campo de batalha. 

Apesar disso, foi nesse ambiente que se desenvolveu a primeira estação da Ilustração 

italiana, ativando-se, ao abrigo de uma República das Letras, aquela profícua circulação 

de idéias reformadoras, seja entre a Itália e a Europa, seja entre as diversas regiões 

italianas, e que acabaram frutificando na época de Verri, de Genovesi e de Beccaria. 

Perceber, ao longo deste trabalho, que Luís Antônio Muratori exemplificou o 

erudito dos Tempos Modernos confirma a primeira hipótese de que esta dissertação 

partiu, após a revelação de que ele estava consciente do potencial dos documentos para 

a explicação histórica, mas também preocupado com o exame e a crítica deles. De 

acordo com Giulio de Martino, se o núcleo do pensamento de Muratori foi o seu ser 

católico, além disso, ele mostrou-se tanto racional e empirista, quanto um homem 

sensível para os argumentos que provinham da cultura científica. Isso evidencia-se 

quando, mesmo numa pequena amostra como aquela vista no segundo capítulo, fica 

clara a teia de correspondentes com os quais estava em contato permanente, não só em 

toda a Península Itálica, mas com a Europa de um modo geral, o que lhe permitia ficar 

informado de tudo o que se passava em termos políticos e culturais. 

Sua obra Cristianismo feliz esteve na origem de uma série de tendências 

posteriores, evidenciando a combinação entre a idéia de missão religiosa e aquela de 

tarefa do Estado, entre religião e história, entre política e civilização, entre realidade e 

utopia. Por toda a vida, Muratori não se cansou de pedir melhoramentos, denunciar 

abusos, indicar a necessidade de reformas; assim, decidido a dar vida a algo virtuoso, à 

verdadeira arte de ensinar os povos, fez a história de um ideal, revelando a existência de 

um problema e uma possibilidade de caminho para resolvê-lo. Com esta obra, Muratori 

produziu o discurso de um lugar ideal, o qual, pela primeira vez, consistia em expor 

uma utopia realizada. Ao produzir um discurso em termos de civilidade, a única 
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faculdade com condições de fornecer respostas sobre o homem e a sociedade humana, a 

obra de Muratori significou a passagem da História Natural para a da Razão, como 

acentuou G. Imbruglia. Tal perspectiva responde à segunda hipótese enunciada 

inicialmente, que identifica Muratori como religioso e, ao mesmo tempo, racionalista, 

constituindo um dos mais notáveis representantes da Ilustração italiana ou 

mediterrânica ou católica, cujas propostas não excluíam a religião do domínio do 

conhecimento e que – ao contrário dos representantes da Ilustração francesa, em geral 

tomada como modelo – procuraram conciliá-la com as novidades surgidas desde o 

século XVII. 

Para Muratori tratava-se de um consolo pensar que os jesuítas do Paraguai 

haviam abandonado o mundo civilizado e afrontado os enormes problemas e perigos 

das missões para tirar aqueles selvagens do seu estado miserável, lutando, ao mesmo 

tempo, para impedir que caíssem sob o domínio insaciável do homem branco, dito 

batizado. Nas reduções, em face da tenebrosa barbárie e ignorância, ele enxergava antes 

de tudo uma sociedade em que, com a ajuda dos missionários, era possível unir os 

indivíduos e aprender as vantagens de uma vida temporal ordenada e civilizada, liberta 

da necessidade do pão quotidiano, que o cristão pede a Deus nas suas orações. Para 

Muratori, as missões eram o triunfo da caridade cristã. Se havia maus cristãos agindo 

como carniceiros dos índios, havia outros, os missionários, dando à humanidade um 

exemplo do verdadeiro espírito cristão e do papel que a caridade deveria ter para 

minorar o sofrimento no mundo. Eis a inspiração fundamental do Cristianismo feliz e, 

de certo modo, o programa das Luzes católicas. 

Com respeito à última hipótese, dados os contatos entre a Itália e Portugal tanto 

quanto a inclinação católica das Luzes portuguesas, buscou-se a influência de Muratori 

entre os letrados do mundo luso-brasileiros. Não foi possível ir muito longe, mas não 

faltam indícios do quanto o erudito de Modena contribuiu para uma Ilustração 

portuguesa. Sob esse aspecto, sem dúvida, são as vinte cartas trocadas com Luís 

Antônio Vernei, o autor do Verdadeiro Método de Estudar, publicadas por Luis Cabral 

de Moncada em 1950, que se revelam mais significativas. Nelas, Vernei e Muratori não 

se mostram como meros eruditos ou como simples espíritos especulativos, que vivem na 

quietude de seus estudos, distantes do que hoje chamamos de propaganda de idéias. 

Aparecem, ao contrário, como homens de ação, dotados de espírito polêmico, como 

convinha às Luzes, ao se colocarem um a serviço do outro, na luta pelos ideais comuns. 
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Com apenas 26 anos quando morreu Muratori, Frei Manuel do Cenáculo (1724-

1814) situa-se em uma outra esfera em termos da influência que pode ter recebido do 

autor de Della pubblica felicità. Apesar disso, como observado no terceiro capítulo, não 

ficou imune a ela, o que é tão mais importante quanto são relevantes as ações que o 

personagem desempenhou no período pombalino. Além disso, ao recolher-se ao seu 

papel de bispo, em Beja e em Évora, após 1777, Cenáculo parece assumir, em Portugal, 

um papel cada vez mais semelhante ao de Muratori na Itália, como difusor das novas 

idéias que podem conduzir a uma vida melhor pautada pelos ideais cristãos. 

Diante disso e de mais algumas pistas, como a ligação da família Vandelli com 

Muratori, que não pôde ser aprofundada, parece justificado o esforço desta dissertação 

para estudar Muratori aqui no Brasil. No entanto, não resta dúvida de que não passou de 

um primeiro passo para conhecê-lo e para compreender a participação que teve na 

formulação dessas tão elusivas Luzes, portuguesas, sim, mas que não deixaram de 

alcançar e difundir-se também na América portuguesa da segunda metade do século 

XVIII e das primeiras décadas do XIX. 
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ANEXO I 

MAPA DA ITÁLIA - 1748307 
 
 

 

                                                 
307 Este mapa foi construído com base em informações coletadas em: Hamond. Historical Atlas. 
Maplewood: New Jersey. 1968 e Jean Delumeau. L’Italie de Botticelli à Bonaparte. Paris:Armand Colin. 
1974. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

CRONOLOGIA DE L. A. MURATORI308 

1661-1715 -Reino de Luiz XIV, o rei Sol. 
1672  -Nasce em Vignola L. A. Muratori. 
1672-78  -Guerra em Holanda 
1685  -L. A. Muratori se muda para Modena onde continua seus estudos. 
1686-97  -Guerra da Liga de Augusto. 
1688 -Recebe a primeira tonsura do Monsenhor Carlo Molza, bispo de 

Modena. 
1688 - lhe vem conferidas as duas primeiras ordens menores do mesmo bispo. 
1689 -deixa a escola dos padres da Companhia de Jesus.  
1689 -lhe são conferidas as duas ordens maiores. 
1692  -termina o curso de filosofia, publica a sua primeira dissertação, que 

dedica ao Monsenhor Conde Lodovico Masdoni, sucessor do monsenhor 
Molza em Modena. 

1692 -morre a mãe. 
1693  -inicia o estudo da língua grega; conhece o P. Benedetto Bacchini e o 

tem como guia para seus estudos. 
1693 -publica a dissertação “De graecae Linguae usu, et praestantia” que 

dedica a Monsenhor Gilberto Barromeo. 
1694 -publica a dissertação “De primis Christianorum Ecclesiis”, que dedica 

ao Monsenhor Marsigli. 
1694 -publica uma dissertação “ Sull’innalzamento e depressione del 

barometro", que se dirige ao P. Bacchini. 
1694 -Se torna doutor em Direito. 
1694 -Vem promovido pelo Monsenhor Masdoni a ordem dos diáconos. 
1695 -se transfere a Ambrosiana em Milão como doutor. 
1695 -sobe (com dispensa pontifícia da idade) ao sacerdócio, conferido pelo 

Monsenhor Carlo Francesco Ceva, Bispo de Tortona, um dos delegados 
do Monsenhor Federico Caccia, Arcebispo daquela cidade. 

1696 Viaja a Milão. 
1697 -publica o seu primeiro volume com o titulo “Anecdota Latina”, 

contendo quatro poemas e vinte e duas dissertações. 
                                                 
308 Cronologia baseada nas obras de: Ferruccio de Carli, em sua obra Lodovico Antonio Muratori, 
publicada pela editora Macri, em Florença, no ano de 1955; nas páginas 243-249; Matteo Càmpori, 
epistolário di L.A. Muratori 1691-1698, publicado pela sociedade tipográfica de Modena em Modena, em 
1901. p. lxxi-lxxv. com tradução minha. 
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1697 -Eugenio de Savoia ataca os turcos em Zenta sob Tibisco sinalizando o 
declínio.  

1698 -publica o segundo volume de “Anecdota Latina”. 
1698 -encontra-se em Milão. 
1699 -Morre Carlo Maria Maggi, muito admirado e amado por Muratori. 
1699 -Paz de Carlowitz. 
1700 -Muratori retorna a Modena como arquivista e bibliotecário do Duque 

d’Este. 
1700-14  -Guerra de Sucessão espanhola (Modena é ocupada por tropas francesas). 
1701  -Os Hohenzollern recebem do imperador o titulo de “Rei da Prússia”. 
1702 -por causa da guerra o arquivo estense vai transferido para Bolonha. 
1702  -Modena vem a ser ocupada por tropas francesas, Muratori vem 

nomeado pelos franceses como “Bibliotecário Régio”. 
1703 -dá-se a publicação do projeto de uma “Repubblica letteraria italiana” 

com o pseudônimo de Lamindo Pritanio. 
1704  -São publicados os “Primi disegni di uma Repubblica letteraria”. 

-Com a resposta de Monsenhor Bianchini(oficiado a ser o Presidente) cai 
o projeto da Repubblica letteraria. 

1705 - Muratori postula a introdução a obra: “Elucidatio Augustinianae de 
Divina Gratia Doctrinae eta”. 

1706 - Publica a obra “Della perfetta poesia”. 
-Batalha em Turim( a França é vencida por Vittorio Amadeo II e por 
Eugenio de Savoia). 

1706 -Escreve uma carta em defesa do Marquês Orsi sobre as considerações 
deste sobre o livro francês “ La manière de bien penser etc.” 

1708 - sai o primeiro tomo: “ Reflessioni sopra il buon gusto nelle Scienze e 
nelle Arti”, com o pseudônimo di Lamindo Pritanio. 

1708 -Publica a obra: “Introduzione alle paci private”. 
1708 -tem inicio a polêmica entre a Câmara Apostólica e Modena pelo direito 

sobre a Comarca. 
1708 -Publica os compêndios da vida de Carlo Maria Maggi e Francesco 

Lemene na I parte da “Vita degli Arcadi illustri”. 
1709 -Sai a sua primeira publicação para a controvérsia sobre a Comarca. 
1709 - publica um tomo de “Anedocta Greci” 
1710 -morre Carlota Felicita de Brunswick Luneburg, mulher de Rinaldo, 

duque de Modena. 
1711 -provê a reimpressão das “Rime di Francesco Petrarca”, com 

considerações de Alessandro Tassoni, de Gerolamo Muzio e suas, junto a 
uma vida sobre Petrarca. 

1711 -publica um trabalho sobre as questões da Comarca com duas cartas 
endereçadas a Leibniz. 

1712 -publica uma “Piena Esposizione” sobre a Comarca. 
1712 -O padre Paolo Segneri jr. vem a fazer as sacras missões em Modena, 

encontra-se com Muratori e tornam-se amigos. 
1713 -Tratado de Utreeht. 
1713 -publica o terceiro e quarto tomos das ““Anecdota Latina”. 
1714 -publica em Pariz “De ingeniorum moderatione in religionis negotio 

etc.” com o pseudônimo de Lamindo Pritânio. 
1714 -tratado de Rastadt. 
1714 - publica o volume “Del governo della peste”. 
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1714-16 -Viaja para Italia onde faz pesquisa nos arquivos da Casa Estense, com 
Pietro Ercole Gherardi. 

1715 -Morre Luis XIV 
1716 -Muratori obtém a Honra e a crua da paróquia de S. Maria da Pomposa 

em Modena. 
1716 -Muratori obtém o priorado de Santa Agnese de Ferrara. 
1716 -Iniciam-se as restaurações de S. Maria da Pomposa. 
1717 -publica a primeira parte da “Antiquità Estensi”. 
1718 -publica a história de Giovanni da Cermenate do século XIV e ilustra um 

fragmento antiqüíssimo em que são condenados os “Errori dei 
Manichei”. 

1718-20 -Guerra da quádrupla aliança contra a Espanha. 
1720 -terminam os grandes restauros feitos em S. Maria della Pomposa. 
1720 -sofre de uma grave enfermidade devido a exalação verificada durante os 

trabalhos de restauração da igreja de S. Maria della Pomposa. 
1720 -tratado e paz de Aia. Vittorio Amadeo II rei da Sardenha. 
 -Publica uma confutação sobre o escrito de Monsenhor Fontanini sobre a 

Comarca. 
1720 -Institui os exercícios espirituais para os eclesiásticos. 
 -publica a “Vita Del P. Paolo Segneri jr.” e os exercícios espirituais 

segundo o método do dito padre. 
1721 - publica o tratado “Del governo delle Peste”. 
 -institui na igreja de S. Maria della Pomposa a Compania da Caridade. 
 -muitas vezes solicitado, escreve uma longa carta ao Conde Artico de 

Porcia sobre a razão dos seus estudos e dos seus sucessos. 
1723 -publica a obra “Della Carità cristiana in quanto è amore del prossimo”. 
 -sai o I volume da obra “Rerum italicarum scriptores”; 
 -recebe o dom do imperador Carlos VI a “Collana d’Oro”. 
1727 -publica a vida de Lodovico Castelvetro pelo recolhimento dos escritores 

de Milão. 
1728 -publica a pequena obra: “Motivi di credere tuttavia ascoso e non 

iscoperto in Pavia nel 1645 il corpo di S. Agostino.” 
1732 -publica a vida do histórico Carlo Sigonio, em latim, anexa a edição das 

obras do histórico.  
1733 -renuncia ao prepósito de S. Maria della Pomposa. 
 -morre o Marquês Gian-Giuseppe Orsi, grande amigo de Muratori. Este 

herda a sua biblioteca. 
1733-38 -Guerra de sucessão polaca(Modena é ocupada pelos exércitos 

estrangeiros) 
1734 -o oferecem a cadeira de Letras Humanas(Eloqüência) da Universidade 

de Pádua do Apostolo Zeno. 
1735 -Nas “Rime di G.G. Orsi” Muratori publica a vida daquele. 
 -publica a obra “La Filososfia Morale”. 
 -endereça uma carta ao Apostolo Zeno sobre o banimento de Torquato 

Tasso. 
1736 -Fica muito doente por um tumor em um dos pés. 
1737 -publica o primeiro exame da eloqüência italiana de Monsenhor Giusto 

Fontanieri. 
1737 -morre em Modena o Duque Rinaldo. O sucede o filho Francesco. 
1738  -Sai o ultimo volume do “Rerum Italicarum Scriptores”. 



 - 122 -

 -sai o primeiro volume do “Antiquitates Italicae Medii Aevi”. 
1738 -Publica, em polêmica com o protestante inglês Tommaso Burneto: “De 

Paradiso, Regni que coelestis gloria non expectata etc.” 
 -Paz de Viena. 
1739 -publica a vida de Alessandro Tassoni, acompanhada das obras do 

mesmo. 
 -sai a obra em quatro tomos “Novus Thesaurus veterum Inscriptionem” 
1740 -sobe ao Pontificado Benedetto XIV(Lambertini) amigo de Muratori. 
 -publica a segunda parte das “Antichità Estensi”. 
 -inicia a obra “Gli Annali Civili d’Italia”, qe termina no mesmo ano. 
 -publica a obra “De supertitione vitanda, sive censura voti sanguinarii, 

etc.” composta em 1732. 
1740-48 -guerra de sucessão austríaca. 
1741 -morre o celebre medico Francesco Torti, grande amigo de Muratori. 
1742 -publica em latim um compendio, da vida de Rinaldo I, Duque de 

Modena. 
 -o ministro piemontês d’Ormea o propõe de se estabelecer em Turim. 
 -publica a obra: “De i difetti della giurisprudenza”. 
1743 -publica a primeira parte de “Il Cristianesimo felice nelle missioni de’ 

Padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai”. 
1744 -Sai a obra “Gli Annali Civili d’Itália”. 
1745 -Publica: “Delle forze dell’intendimento umano, o sia il Pirronismo 

confutato”. 
 -publica: “Della forza della fantasia umana”. 
1746 - funda um Monte da Piedade com fundos próprios e o patrimônio 

Pavarotti. 
1747 -publica: “Della regolata divozioni de’ cristiani” com o pseudônimo de 

Lamindo Pritanio. 
 -polêmica com o Cardinal Querini pela diminuição das festas. 
 -publica: “Lusitanae Ecclesiae Religio in administrando Poenitentiae 

Sacramento etc.” 
 -publica a “Vita dell’umile servo di Dio Benedetto Giacobini, proposto 

di Varallo”. 
1748 -publica, em dois tomos: “Liturgia Romana vetustria Sacramentaria 

complectens, Leomianum scilicet, gelasianum, et antiquum Gregorianum 
etc.” 

1748 -são reimpressas as notas e os prólogos sobre a “Professione di fede” e a 
apologia de Baceliario, escritor do século III. 

 -Tratado de Paz de Aquisgrana.  
1749 -Publica uma dissertação: “Servi e liberti antichi”. 
 -publica a segunda, e última parte da obra: “Il Cristianesimo felice nelle 

missioni del Paraguai”. 
 -prossegue os “Annali d’Italia” para acrescentar até a sua época. 
 -publica a dissertação “De Naevis in Religionem incurrentibus, sive 

Apologia Epistolae a Sanctissimo D. N. Bento XIV etc. ad Episcopum 
Augustamum scriptae”. 

 -Muratori publica a obra: “Della pubblica felicità” 
1750 -Muratori publica uma carta erudita sobre “l’Obelisco di Campo 

Marzio”. 
1750 -morre em Modena L. A. Muratori. 
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Anexo IV 

DATAS DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE VERNEI E MURATORI309 

 
TEMPO DECORRIDO # REMETENTE DATA 

MESES DIAS 

TAMANHO 
(LINHAS) 

1745 

1 VERNEI 06/02   103 

2 MURATORI 03/03  27 91 

3 VERNEI 07/04 1 4 144 

4 MURATORI 26/04 1 9 96 

5 VERNEI 15/12 7 20 164 

1746 

6 VERNEI 24/12 11 9 76 

1747 

7 MURATORI 01/01  8 39 

8 VERNEI 27/04 3 26 44 

9 MURATORI 14/05  18 32 

10 VERNEI 16/12 7 2 44 

1748 

11 MURATORI 15/05 4 29 26 

12 VERNEI 21/04 1 7 44 

13 VERNEI 18/12 7 28 66 

14 MURATORI 27/12  9 25 

1749 

15 VERNEI 04/01  7 26 

16 VERNEI 08/03 1 4 69 

17 MURATORI 18/03  10 58 

18 VERNEI 31/03  13 22 

19 MURATORI 13/04  13 10 

20 VERNEI 19/12 8 6 35 
 

                                                 
309 Distanciamento das cartas transcritas, segundo as datas que foram escritas, e o quantitativo das linhas. 
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ANEXO V 
A CORRESPONDÊNCIA ENTRE VERNEI E MURATORI310 

I 
Luis Antonio Vernei, Arquidiácono eborense, a Luis Antonio Muratori. S.P.D. 
Há já longos anos que te conheço, te estimulo e admiro, não só através dos teus 

livros – pois, quem há que o não faça? – como ainda pelas tuas excelsas virtudes e por 
aquela singular erudição em que a todos te avantajas. Desde que me foi dado ler alguns 
dos teus trabalhos e pude apreciar outros, senti-me preso a ti por uma tão íntima afeição, 
como nunca outra tive por ninguém, a ponto de ardentemente desejar, em meu coração, 
ter-te como amigo. Mas impedido por múltiplas ocupações e graves estudos, que 
constantemente se sucediam uns aos outros, fui sempre adiando até hoje a satisfação 
deste meu desejo.  

Por Deus! Odeio a celebridade, a qual também há quem chame memória – coisa 
tão cara aos homens de letras: razão por que sempre tenho corrido atrás dela. Pois, se 
durante tais ocupações me tivesse lembrado de te escrever e te dizer alguma coisa do 
que trazia em mente, com certeza te teria pedido me desses, a quem tanto te estima, algo 
da tua amizade e da tua erudição. Quis, porém, a sorte ou destino que se tornasse 
finalmente realidade aquilo que tanto ambicionava. Foi o caso que, achando-me eu, há 
tempo, em certa biblioteca, achei aí o teu livro sobre os defeitos da jurisprudência, 
escrito em vulgar, o qual veio renovar, mais uma vez, no meu espírito, a tua cara 
memória. A tal ponto o livro me agradou, que o li não só uma como muitas vezes. Não 
sei que tem os teus méritos, que nada empreendes que não seja habilíssimo e altamente 
apropriado à maior utilidade da república das Letras. O estilo que adotas é, na verdade, 
superior ao de todas as mais pensadas, para arrancares das mãos dos inimigos, ou seja, 
dos rábulas e restituirás à sua dignidade, essa pobre jurisprudência tão maculada e 
vilipendida. Ficaremos agora, finalmente, mais doutor, e alcançaremos, devido a ti, o 
teu ensino e à tua pregação, muitas coisas que os outros tinham deixado até aqui em 
silêncio. Quantas coisas, de fato, Santo Deus, não reúnes nesta obra que nunca foram 
vistas nem notadas pelos práticos! Que bela estrada não abres a uma sólida 
administração da justiça! Que de conselhos e advertências não espalhas! Neste pequeno 
volume compreendes tantas e tão úteis coisas, que ele só por si me parece ultrapassar, 
no peso das opiniões e utilidades dos assuntos, todas as bibliotecas dos jurisconsultos. 

Assim Deus me ame, como é certo eu ter sempre passado o mesmo que tu. Na 
verdade, desde os primeiros tempos em que me dediquei a estes estudos, logo me 
assombrou a selva imensa de livros de leis, que mal poderiam caber na biblioteca de um 
Ptolomeu, e dos quais nunca poderia fazer juízo nem pela minha idade nem pela minha 
erudição. Chegava a pensar não ser possível que um homem só, mesmo vivendo o 
número de anos de um Nestor, pudesse jamais saborear aquilo tudo. Por isso, senti então 
o horror daquelas coisas, e essa não deixou de ser uma das causas por que, não muito 
mais tarde, abandonei a jurisprudência e me voltei para a Teologia, essa menos 
contenciosa, e arcano de todos os nossos princípios. Algum tempo depois, para falar a 
verdade, ao ter de consultar os interpretes das leis, logo me convenci de que as regras da 
justiça em nenhuma parte existem menos do que justamente naqueles que se dão como 
seus patronos. Por que, como muito bem escreveu Schiopo, não há causa, por mais 
iníqua e ruim que seja, a que eles, se lhes apraz (e apraz-lhes sempre que lhes sorri a 
esperança do vil metal) não tratem de encobrir a verdadeira cor e não possam tornar 
                                                 
310 MONCADA, Luis Cabral de. Estudos de História do Direito. Século XVIII – Iluminismo católico 
Vernei: Muratori. Por Ordem da Universidade. 1950. pp 240-300. 
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viável e defensável. Além disso, ensinaram que o seu direito é, em parte, justo, em parte 
injusto, dando como abonador desta sentença nada menos que a Cícero cujas palavras, 
no segundo livro de De Legibus, são estas: “é loucura pensar serem justas todas aquelas 
coisas que se acham escritas nas leis dos povos”. Isto é: “direito, para os antigos, queria 
dizer tanto como mandato, ordenado, ou seja, aquilo que o povo mandou, ordenou. 
Porém, o povo mandado, ordenado, não segue aquela direita regra da justiça e da 
equidade, mas somente a da utilidade, de modo que é esta quase, por assim dizer, como 
dizia Horácio, a mão do justo”. Donde eu entendi, depois de meditar bem em todas estas 
coisas, que tais doutores, os desde dúplice direito, ensinam aos seus clientes, com 
muitas palavras e muitos códigos, não só o justo como o injusto. Pois se os mesmos 
códigos dessas mesmas leis são já tão extensos que mal podem ser lidos com proveito, 
sendo, para mais, obscuros e cheios de tantas coisas inúteis, ¿ que acontecerá então se 
lhes acrescentarmos ainda a turba multa dos jurisconsultos, para corrigirmos as suas 
inépcias com novas inépcias? Ora é isto precisamente o que tu nos mostras em belas 
palavras, elegante e metodicamente, neste livro, segundo é teu costume, provando 
também, finalmente, que, a não ser que se ponha cobro a isto, todas as repúblicas 
sofrerão grave dano. Contudo, falas só, embora verídica e sapientemente, do direito 
civil. Não tocas, se bem me recordo, no direito pontifício. Mas acrescenta agora a isto o 
direito eclesiástico; considera também aquele corpo de direito, não contido em limites 
definidos, do Decreto, das Decretais, das Extravagantes, que todos os dias vai 
crescendo. Refiro-me, dizendo isto, como adivinharás, às Bulas. Onde, com efeito, um 
limite também para as Bulas? Quem poderá conhecer o número exato destas 
constituições, não digo já: lê-las? Creio poder dizer isto? É mais o que estamos sofrendo 
com o direito Pontifico do que com o civil. Peço-te que repares nas orações preliminares 
das próprias leis; que notes o que há de expressões inúteis no começo delas; que porção 
de palavras, no fim, com o mesmo significado, que tanto incômodo causam ao leitor e 
que mais servem para confundir do que para esclarecer! Mas não só isso: há mais. É ver 
como estes doutores iludem todas estas palavras, mesmo quando claras, e se fartam de 
exprimir cento de vezes a mesma coisa; as palavras mais evidentes nada valem. Por 
exemplo, se o Pontífice diz: “não obstante quaisquer disposições em contrário”, mesmo 
que delas se devesse fazer menção especial e expressa, ¿quem poderia exprimir o seu 
pensamento com mais clareza? Pois nada disso, dizem eles: é preciso que tudo esteja 
bem explicito. Assim opinam Felino, Lambertino, Gonzalezio, e companhia: seja: é 
preciso que se declare, que se designe a lei que se pretendeu dar como nula. Nem ainda 
isso basta, insistem eles: é necessário também declarar, em primeiro lugar, se esta foi 
concedida, ou não em favor de qualquer pessoa; depois, se mediante súplica dessa 
pessoa, como fizeram muitos Pontífices. Pois, como diz a Glosa: nenhuma declaração 
deve ter lacunas nos rescritos, mesmo para não ocupar em vão o pergaminho. Ora ¿que 
é isto se não a mais manifesta irrisão das mais santas leis? Acabemos deliberadamente 
com tais palavras que se ouvem todos os dias, e de que tanto abusamos. 
Confeccionemos um novo Lexicon, uma nova gramática, se quisermos entender-nos 
com o jurisconsultos, se os quisermos entender e ser entendido por ele. Como tudo isto 
é inepto, prejudicial à república e contrário ao direito! Estas coisas da reforma 
apostólica, doutíssimo Varão, estão também a pedir remédio. As demandas jamais 
poderão acabar, também aqui, sem haver leis certas, com um novo e mais reduzido 
volume de todo o direito, como tu muito bem disseste a propósito do civil. E estas 
coisas são igualmente dignas também da tua advertência, da tua eloqüência e sãos 
critérios.  

Não digo isto por pensar que tais coisas tenham escapado à tua advertência ou 
por me persuadir de saber mais do que tu. Digo-as como se estivesse falando contigo e 
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gozando da tua suavíssima conversação, lançando no papel tudo o que me passa pela 
cabeça; e ainda para te provar que estou inteiramente de acordo com tudo o que tu 
escreves. Sei bem, meu caro Muratori, quanto te estimo, nem me faltam testemunhas, 
que poderia dar, deste mesmos sentimentos, entre muitos outros prestantíssimos varões 
que igualmente te estimam como eu. E se eu souber que tu do mesmo modo me estimas, 
penso que terei o mundo a meus pés. 

Se tiveres aqui algum negocio a tratar na Cidade, como não sou preguiçoso, 
estarei às tuas ordens. Nada terás que me pedir por amabilidade, nem que solicitar 
diligência, para tudo aquilo em que te puder servir. 

Adeus e tem saúde. 
Roma, 6 de fevereiro de 1745. 

II 
Ao doutíssimo Varão Luis Antonio Vernei, Arquidiácono de Évora, de Luis 

Antonio Muratori, S.P. 
Exímio Varão. Grande satisfação me deu o que me comunicas. Da tua carta, 

cheia de tanta benevolência e amabilidade, vi claramente como é grande a tua 
eloqüência na língua latina, e como podes bem rivalizar com MARTINHO e outros 
espanhóis, os quais com esse dom conseguiram granjear para si tão grande nome na 
própria Cidade eterna. E a isto ainda acresce (o que maior prazer me dá) a tua opinião 
pessoal no que respeita à crítica que fazes das leis não só civis como eclesiásticas. E me 
dá muito grato conhecer homens como tu, pois aprendi a amá-los e a admirá-los, por 
assim dizer, desde a infância, e não menos doce reputo o ser também por eles estimado.  

Assim eu te tivesse conhecido muito mais cedo, e me tivesse sido permitido 
gozar há mais tempo da tua estima! Mas, na verdade, esta amizade já tarde me chega! 
Vieste ao encontro dum homem já a braços com a velhice, e que a passos agigantados se 
está beirando dos últimos lanços desta vida! Contudo qualquer que seja o tempo que 
ainda me reste viver, será sempre para mim grande honra não só ter a tua amizade como 
principalmente o vir-me ela dum homem das Espanhas. Com efeito, desde que tive de 
sustentar com os Sicilianos a minha polêmica sobre o voto sanguinário, passei sempre a 
recear que o meu nome tivesse incorrido também no ódio da vossa gente. Além disso, 
não deixo igualmente opúsculos sobre os defeitos da Jurisprudência, mereceu os teus 
sufrágios. Mas, segundo vejo, apesar de nele ter declarado principalmente a guerra dos 
charlatões, que não deixam de corromper esta útil, e mais que útil, tão necessária 
disciplina, já nenhuma esperança me resta de ela poder vir a ter melhor cara. E quanto 
ao que dizes relativamente a não sofrermos nós menos mal com o excesso de leis 
eclesiásticas e como fato de estas fazerem aumentar em proporções ainda muito maiores 
os honorários, devido à grande quantidade dos interpretes, certamente fácil te seria 
comprovar com exemplos o teu dito. Mas ¿quem se atreverá aqui a submeter a exame 
estas coisas, e a inculpar alguém neste capítulo? Já deves ter assás empreendido quanto 
somos susceptíveis nesta matéria. Para se ser incluído na lista negra, basta que nos 
desviemos um ápice só dos usos habituais e das opiniões comuns. Sem dúvida, reinam 
entre nós também nesta disciplina vícios e abusos. Mas abrir a boca para os denunciar¿ 
que de gentes não é pôr em alvoroço? Eis por que cuido ser melhor cantar cada um só 
para si a sua ária, e, a mesmo tempo, deixar que continuem a prevalecer as leis e 
costumes tradicionais, embora entretanto claudicantes; quando estamos fartos de saber 
que aqueles que desejam ensinar melhores coisas só conseguem com isso correr graves 
perigos para a sua reputação e tranqüilidade. No que toca às leis canônicas, como muito 
bem notas, sem dúvida, conviria também possuí-las, apresentadas num bem elaborado 
compêndio, de preferência a tê-las dispersas através de tantos calhamaços e Epístolas e 



 - 127 -

de Respostas. E talvez que tenham pensado ser isso mais útil, precisamente aqueles que 
no nosso tempo, especialmente na Bélgica, tem tratado da ciência dos Cânones. 

E contenta-te, varão doutíssimo, com estas poucas coisas que tenho a dizer à tua 
carta. Guarda-la-ei como um duplo testemunho do teu talento e da tua cordialidade. 
Tem saúde e adeus. 

Módena, 3 de março de 1745. 

III 
Luis Antonio Vernei S.D. a Luis Antonio Muratori. 
Recebi a tua carta, cheia de cordialidade e de delicadeza, datada de Módena 3 de 

março, e vejo finalmente realizado aquilo que sempre ambicionei: ter a tua estima e 
compreender quão caro me és. E uma vez que ambos conseguimos isto, resta agora, 
como diz o nosso Cícero, que corramos ao desafio em matérias de recíprocas atenções, 
para ver qual de nós, dentro do mesmo espírito, será vencido pelo outro. Na verdade, 
não só pelos teus escritos como pelo que dizem muitos, principalmente o nosso Foris, 
que comigo tem falado muito a teu respeito, verifiquei seres tu o mais amável dos 
homens. E isto confirma-o a tua carta, pois que não só agradeceste a minha atenção, mas 
me retribuíste com juros. Quero dizer: não só correspondeste, humaníssimo, ao meu 
desejo, como acrescentaste ainda a isso um singular elogio da minha pessoa. Não nego 
que tenha desejado tal honra – pois, se ela é glória – com trabalho e vigílias. Não direi, 
porém, que a tenha alcançado. Mas porque é sempre grato ver-se louvado por um varão 
doutíssimo e precisamente por um varão cujo nome aos olhos dos vindouros será ilustre, 
por isso te afirmo com toda verdade que esta tua atenção para comigo foi o que mais 
que tudo me comoveu. Não que eu pense teres-me tu julgado com ânimo inteiramente 
isento de favor, pois se – peço te vênia para to dizer – que sacrificaste muito à amizade, 
e mais ainda a humanidade. Mas vejo nesta tua atenção para comigo uma veemente 
exortação para eu prosseguir no caminho que me indicas e para, seguindo as tuas 
pisadas, poder ser colmado de uma igual glória, resultante de uma igual doutrina ¿ que 
fiz eu, com efeito, até hoje, Muratori, que seja digno de ti? Que encontraste tu naquela 
minha carta que pudesse fazer despertar o interesse dum homem, como tu, de tão 
elegante e apurado critério e de tão castigado estilo? Tu um varão de tão avançada idade 
e consumido por estudos tão graves, coroado de máxima glória nas Letras! Julgaste-me 
um homem, feito, quando eu mal acabo de sair da adolescência, e somente sou velho, 
sim, mas no ardor incrível do desejo, que deste os mais tenros anos sempre tive, de 
aprender e de poder conversar com os homens doutos! Quando te não estimasse por 
outra razão, bastaria esta para o dever fazer; o contrário seria desumano e quase 
estúpido. 

Quanto ao que me dizes, na ocasião de tua carta, de ter sido grato veres-te 
estimado por um Espanhol, pois julgavas que a tua polêmica sobre o “voto sanguinário” 
teria feito levantar contra ti não só a Sicília como toda a Espanha, dá-me licença que te 
diga estares duas vezes enganado: a primeira, quando me julgas espanhol, sendo eu 
português. Pois a verdade é que, embora na expressão Espanhola possa, de uma maneira 
geral, compreender-se Portugal, neste caso há uma grande diferença entre as duas 
coisas. Talvez te tenha induzido o erro o nome de Elbora ou Évora, atribuído pelos 
antigos geógrafos a nada menos de cinco cidades da Espanha. Fica sabendo, porém, que 
o meu título é tirado daquela Évora que é a capital da província a que chamam 
Transtagana. O outro erro estás em julgares que tens um mau nome entre nós por causa 
da tua polêmica do voto sanguinário. Pois, pensem o que pensarem os Espanhóis ou 
outros, sempre te direi ter encontrado maior número de pessoas que estão de acordo 
contigo, em cujo número também me conto, do que o contrário, conquanto eu não tenha 
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lido – nem nunca o poderia fazer – tudo o que se escreveu de uma e outra parte a esse 
respeito. Sei como são tenazes muitas opiniões antigas, especialmente dos espanhóis. 
Mas acrescentarei que também entre nós se encontram homens que, tendo renunciado 
aos velhos preconceitos, sabem examinar as coisas com espírito de imparcialidade, 
como convém ao filósofo, entre os quais estão alguns portugueses, embora poucos, que, 
por certo, estimarias também conhecer. 

Também, aquilo que escreves, quando dizes ser coisa cheia de ódios e de perigos 
o querer submeter a exames as leis eclesiásticas, é absolutamente exato e dito com toda 
verdade. Assim, pensando comigo sobre o assunto, compreendi que não foi por acaso 
ou por negligência que omitiste um tal tema, mas sim muito de caso pensado. Se disse 
aquilo, não foi por desejar ver-te metido em perigos, mas unicamente para deplorar 
contigo estes danos que sofre a república das Letras. Com efeito, estou farto de saber 
como são soberbas as opiniões dos homens neste mundo, e não me faltam exemplos 
para me poder convencer disso. Nada mais eqüitativo nem mais humano do que querer 
ser juiz; quanto aos censores, porém, e aqueles que decidem as coisas com o seu voto, 
eles podem ser, sem dúvida, muito boas pessoas, mas, ou por serem pouco ilustrados ou 
por nem sempre serem isentos de paixão, claudicam, muitas vezes como homens. Seja 
como for, há autores que, embora pensem correta e piamente, encontram 
freqüentemente os ouvidos de ignorantes que se metem a castigar tão duramente tudo 
aquilo que ignoram, como se os outros tivessem apregoado alguma ruim heresia ou se 
estivessem esforçado por demolir as verdades de nossa fé. São esses os homens que até 
agora se têm mostrado de tal modo adictos às velhas doutrinas, que não têm pejo de 
proclamar ser necessariamente contrario à opinião da Igreja tudo aquilo que for também 
contrário às idéias dos Peripatéticos; como se a Igreja Romana tivesse proclamado 
deverem extrair-se dos Aristotélicos e tivessem proclamado deverem extrair-se delas 
quaisquer respostas iguais ou irmãs dos dogmas daquelas coisas que, salva a nossa paz 
de Cristãos, podem sempre ser disputadas num ou noutro sentido. Mas fica tu sabendo a 
causa disto. Juraram pela palavra do mestre, e daí não julgam lícito afastarem-se dela. 
Além disso, vêem pelos olhos dos seus amigos e julgam pela cabeça dos outros. Nada 
julgam por si; nada apresentam de seu, como se fossem autômatos; e não se deixam 
mover senão pelo impulso dos corpos, única coisa que é nossa. Desta espécie de gente 
tenho eu encontrado copiosos rebanhos não só neste como noutros sítios, cujas 
familiaridade e palavras procurei sempre ao máximo evitar. Se por acaso, por qualquer 
motivo, topamos com censores desta espécie ¿ que podemos esperar deles de sincero e 
delicado? Por isso, com muita razão tu aconselhas que nos devemos moderar, se 
desejamos ter uma vida tranqüila. Por Deus, meu caro Muratori, também eu já fui 
sofista de certo modo, e, orientado pelos meus mestres com os frioleiras e as inépcias 
dos Escolásticos, bastante tempo tive de me contorcer no meio destas cavilosidades. 
Contudo, por graça do Alto, consegui, por fim, falar com pessoas que, depois de eu 
caminhar até aí através de atalhos e escolhos, me chamaram ao verdadeiro caminho. A 
esses sou e serei sempre grato, por me terem amigavelmente notado os erros e 
humaníssimamente ensinado a produzir coisas melhores. Mas sobre isto não direi mais. 

Muratori, varão ótimo e doutíssimo, eu, que ardo no desejo de conhecer as tuas 
obras, a primeira coisa que tenho a pedir-te é que me ensines e me indiques quantas tens 
escrito, pois tenho ouvido dizer que escreveste muitas sem o teu nome, mas com 
pseudônimos, especialmente cartas cujo assunto ignoro e desejava conhecer. Para te 
poder pedir isto mais à vontade, informar-te-ei também dos meus escritos. Na verdade, 
eu, que acima de tudo tenho tomado a peito ajudar, pela minha parte, a nossa mocidade, 
tenho escrito algumas coisas em vernáculo sobre as melhores Letras, a fim de destruir 
nos espíritos muito preconceitos dos nossos, e de a instruir sobre aquilo que ela deveria 
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saber e, mais ainda, sobre aquilo que não deveria saber. Com efeito, adiro a esta heresia: 
nas coisas claras, uma grande quantidade de regras só serve para sobrecarregar a 
inteligência e impedir o progresso da ciência, devendo nós pôr o melhor desta, não em 
aprender muito, mas em saber distinguir umas coisas das outras, por forma a saber dar o 
seu a seu dono. É isso que duma maneira rápida julgo ter procurando alcançar em 
alguns livros que publiquei. Além disso, também lucubrei uma Filosofia em língua 
italiana, e, se a vaidade me cega, tenho fé que não virá a ser de todo inútil para os 
nossos. Também tratei da parte histórica, nos meus termos. Presentemente, enquanto 
outras preocupações me deixam livre, estou igualmente escrevendo uma Teologia para 
uso da mesma mocidade, de que já tenho pronto dois volumes, não tardando em o estar 
também o terceiro. Quanto a esta, porém, procuro dominar-me para não publicar senão 
perfeita, gravíssima, e, o que para mim mais vale, com autoridade. Mas para te ser 
franco, ainda nada decidi: na realidade, estou hesitante; embora eu me circunscreva a 
um âmbito restrito, a obra é volumosa e de muitas vigílias, principalmente para um 
homem distraído por outros cuidados, como eu neste momento; seja por forma que, se 
se tornasse necessário concluí-la antes de a editar, isso de certo modo daria um grande 
trabalho. Ou, para melhor dizer: tudo está dependente dos outros: como as coisas 
correram, assim farei. Também antepus à obra um livro em que se descreve a historia da 
Teologia desde as suas origens até ao presente, e isto pelo desejo de prevenir a 
mocidade portuguesa contra as inépcias de alguns que, com muitas mentiras e grave 
terror pânico, a quererem impedir de aprender uma sólida Teologia e de se desviar dos 
métodos e das teias de aranha dos Escolásticos, com o que, uma vez conseguindo isso, 
facilmente triunfam. Ora eu decidi-me neste livro a quebrar e a liquidar totalmente a 
audácia e a impudicícia desses tais. Faço-o moderadamente. Não armo em polemista, 
mas sim em historiador, num livro no qual julgo fazer-se não um pré-juízo, mas pura e 
simplesmente um juízo a cerca da natureza da Teologia. E aí incluo ainda pela ordem 
aquelas discussões filosóficas que me pareceram necessárias para ilustrar os dogmas a 
respeito das quais ensino que o filosofar corretamente jamais se tira das fontes dos 
Peripatéticos, mas sim da razão natural, e que as opiniões dos outros filósofos também 
podem, desde que julguem com discernimento, ser utilizadas para fundamentar as 
doutrinas dos católicos. Sei que isto mesmo já foi tentado por um outro; não sei, porém, 
se o conseguiu; mas o que garanto é que isso é absolutamente necessário para fortalecer 
os estudantes. Depois, penso também numa história antiga, principalmente, para uso dos 
portugueses, pois até hoje não vi ainda nenhuma adaptada ao seu paladar. Sei, com 
efeito, o que nossa gente é capaz de abranger, e o que a enfastia; a parte dela que hoje 
vive nas trevas, virá a polir-se com o tempo. E mais: se a vida me sobrar, não sofrerei 
que haja algum capítulo dos bons estudos que não venha a tornar-se patente e a ser 
ilustrado, em língua latina ou vulgar, aos olhos da nossa juventude. Poderia enumerar 
ainda outros opúsculos que já escrevi por outras e variadas razões, mas envergonho-me 
já de, escrevendo a um homem tão eloqüente em toda a espécie de erudição, continuar 
aqui a falar nestas bagatelas. Fi-lo só para te demonstrar o que espécie de divertimentos 
consagro as minhas horas. 

Há alguns deles a respeito dos quais careço da tua opinião, mas isso to exporei 
oportunamente, quando houver lugar. 

Tu, meu caro Muratori, que me tornaste tão feliz com a tua carta, não penses que 
alguma coisa possa ser para mim mais agradável no mundo do que receber outras; nem 
mais desejável, nem que possa ser mais eloqüente à maneira latina, pois, se tivéssemos 
outros semelhantes a ti, não precisaríamos de procurar nem tanto nem tão ansiosamente 
os escritos do século de Augusto. 
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Zela a tua saúde, para podermos gozar-te por muito tempo e, aliás sem incômodo 
para ti, podemos recrear-nos com as tuas longas epístolas. Se fizeres isso, muito grato te 
seremos. 

Roma, 07 de abril de 1745. 

IV 
Ao Doutíssimo Varão Luis Antonio Vernei, Arquidiácono de Évora, de Luis 

Antonio Muratori. S. P. 
A tua carta veio encontrar-me no meio de gravíssimas calamidades para a minha 

terra, cercado por todos os lados pelos exércitos inimigos. Nenhuma vontade tinha de 
escrever, nem o podia fazer, a tal ponto tinha o ânimo consternado e me sentia opresso 
pelo desgosto de ver a ruína de tantos homens, principalmente da população rural. A 
tempestade toma agora a direção das populações limítrofes e parece que podemos 
descansar. Por isso, eis-me volto para ti e te dirijo a palavra. Desejo que te convenças de 
te que falo com o coração nas mãos quando admiro os ornamentos da tua eloqüência 
que, embora eu esteja longe dela, posso contudo conhecer por outros meios e me 
habituei a admirar. Tinha primeiro dado os parabéns à Espanha por ela ter dado à luz 
com tanto aprazimento das Musas, pois não tinha advertido qual o povo a que pertencia 
a tua Évora. Passarei, no futuro, a dar os parabéns aos portugueses e muito 
especialmente por teres tomado sobre ti a resolução de chamares a tua gente a um 
melhor cultivo das Letras. Ninguém ignora, por certo, quando te distinguem os 
portugueses pela agudeza do engenho. Todavia sou da opinião de que os estudos não se 
acham ainda entre eles suficientemente expurgados de ferrugem das épocas bárbaras. 
Vi, há pouco, o primeiro volume da Real Academia de Lisboa, e notei, sem dúvida, que 
era para desejar nele algo de uma crítica mais sã. Certamente, carecem de um sábio 
conselheiro e de modelo forte, para poderem voltar-se para melhores coisas, e eu não 
vejo ninguém mais indicado que tu para lhes prestar esse beneficio. Eis, com efeito, um 
homem que, não só se preparou com toda espécie de erudição, mas que soube adquirir o 
melhor das principais ciências. 

No entanto, resta perguntar-se não haverá a recear qualquer obstáculo que possa 
levantar-se ao teu zelo bem merecer dos teus compatriotas. Dizem-se tais coisas entre 
nós acerca dos rigores da Inquisição portuguesa, que todos os italianos lhes têm horror. 
Tem sido tal a sua severidade contra os infiéis da fé religiosa, que ¿quem acreditará 
poderem escapar-lhe quaisquer doutrinas novas nas coisas filosóficas e teológicas? Eis 
no que me fico. Se na Itália, onde se é mais moderado com os talentos, ainda assim 
ocorrem coisas tão desagradáveis e há sempre perigos para a publicação dos livros; ¿ 
que não haverá então a temer, e que se pode esperar de Portugal da parte daqueles 
morosos censores? Compete-te a ti o averiguá-lo. De resto, nem tu dissimular a que 
espécie de borrascas se acha exposto em Portugal todo aquele que pretende afastar-se 
dos rotineiros hábitos dos estudos. Não suponhas que eu, dizendo isto, pretenda meter-te 
medo ou, ainda menos, dissuadir-te de ensinares coisas melhores aos teus. Do que 
precisas é de te encher dum ânimo generoso, para imperterritamente aconselhares o uso 
de métodos mais salutares à tua gente, aprovados hoje inclusivamente pelos mais doutos 
romanos. E se, depois disso, esses regatões de inanes questiúnculas se doerem ou se tu 
vieres a incorrer no ódio dos invejosos detratores, nem por isso deverás bater em 
retirada. Porque aquele remédio que hoje é repudiado como venenoso, pode ser que 
amanhã venha a ser amado, ao cabo de algum tempo. Isto em qualquer hipótese. De 
resto, enquanto vais preparando estas coisa para utilidade dos outros, sempre 
conseguirás, 
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Ires-te tornando cada vez mais douto, e terás consagrado os teus esforços e o teu 
tempo a um fim honestíssimo e, sem dúvidas, preciosos. Entretanto receberas aqui 
incluso, como desejas, o catálogo dos livros por mim até agora publicados. Adeus e 
saúde. 

Modena, 26 de abril de 1745. 

V 
Luis Antonio Vernei, Arcediago de Évora, a Luis Antonio Muratori. 

Bibliotecário do Duque de Modena. 
Envergonho-me de te estar devedor de carta há tanto tempo, e de não ter ainda 

respondido à tua última tão afetuosa. Mas vou confessar-te a causa do meu silêncio e 
espero que me não acusarás de desleixo na correspondência. Devo dizer-te que, logo 
que recebi a tua carta, pensei em responder-te, mas veio imediatamente a notícia de que 
tu e todos os da tua terra se acham de tal modo perseguidos pelas coisa de guerra, que 
nem tínheis tempo para ler nem para escrever coisa alguma; o que tu próprio confirmas 
na tua carta. Logo que ouvi isto, decidi não escrever, antes de me assegurar de que vós 
todos estáveis de novo em sossego tanto no corpo como na alma. De resto, ¿ que te 
poderia eu mandar dizer, achando-te tu no meio de guerras constantes, que te pudesse 
ser agradável? Isto antes de mais nada. 

O outro motivo que me afastou de te escrever foi também o ter-me achado 
impedido por certas ocupações e, o que mais é, por doença, não perigosa, na verdade, 
mas incomodíssima, a qual fez que eu nem sequer tivesse escrito aos meus parentes. 
Donde poderás concluir que as minhas musas estiveram silênciosas nem qualquer coisa 
pude locubrar, durante mais de cinco meses, apesar de solicitado pelos amigos. Não te 
digo estas coisas para me desculpar do meu silêncio junto a ti. Assim Deus me dê vida, 
como é certo ter-te sempre trazido no coração. Nem houve ensejo de te louvar que não 
tenha aproveitado com avidez. Digo-te isto, só para que vejas quais as duas causas que 
me impediram de te escrever. Mas sobre isto, basta. 

Respondo agora à tua carta. O que escreves acerca do fato de os nossos 
engenhos serem impedidos de julgar fora de quaisquer opiniões preconcebidas, bem 
como de dever-me desejar uma crítica mais sã nos escritos nossa Academia, é 
exatíssimo. Ao folhear esses códices, eu próprio notei isso muitas vezes. Ao considerar, 
porém comigo quais as causas que por ventura explicam porque é que homens que se 
dizem imparciais e sem preconceitos, adotam muitas coisas que enjoam os que têm 
critério, achei duas principais: o péssimo gosto da Eloqüência e o da Filosofia. Aqueles, 
com efeito, que julgam todas as coisas com as luzes dos Peripatéticos, não podem 
deixar de tomar os seus sonhos por realidades. Sendo certo que a Filosofia aristotélica 
não se esforça por armar o espírito com boas noções preliminares, para este poder julgar 
depois como deve qualquer questão posta, mas, pelo contrario, toda se preocupa só com 
bagatelas e cavilações daí resulta que aqueles que imbecem o seu espírito com tais 
opiniões, são depois como que atirados para qualquer ciência como por meio de uma 
tempestade; nela não sabem filosofar de outra maneira e na Filosofia só fazem das suas. 
Donde resulta ainda que os que passaram a vida a remoer estas coisas, finalmente, 
venham a parecer em qualquer matéria, ou sacra ou profana, obtusos e ineptos. E como 
aquela Academia tem na sua maior parte como alunos frades que inconsideradamente se 
deleitam só com a Filosofia peripatética, não é de admirar, portanto, que nos seus 
escritos encontremos coisas que fazem rir os vossos e que seria necessário pulir e 
castigar. Não quero com isso dizer que todos os Acadêmicos errem sempre, mas sim 
que muitos erram freqüentemente, e outros só algumas vezes. Pois conheço também 
alguns que cultivam a erudição e o critério, que peregrinaram já por alguns países da 
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Europa e que daí trouxeram para a sua terra o bom gosto das Letras. Quanto a estes, 
porém, para não incorrerem em ódios e se não sentirem em perigo, vêem-se obrigados a 
ocultar o que sentem, do que te quero dar um exemplo. Um certo frade agostinho negou 
que o Apóstolo S. Tiago tivesse estado em Espanha, e provou isto com solidíssimas 
razões. Houve contudo quem logo condenasse o homem, como se ele tivesse 
proclamado uma perversa heresia. Assim, logo um frade Teatino, chamado Souza, num 
grosso volume muito condensado, veio em defesa de S. Tiago. Ignoro o que pensarás 
desse livro. A mim, na verdade, parece-me que ele, depois de muito trabalho e muito 
suor, só conseguiu provar ter o seu autor defendido uma péssima causa, nada assente em 
sólidas razões, de modo que, lido o livro, plenamente acreditei naquilo sobre que antes 
apenas tinhas dúvidas: não ter o Apóstolo nunca aportado às Espanhas. Muitos outros 
exemplos deste gênero poderia citar, para te mostrar serem numerosos, entre nós, os que 
calam as suas convicções só para se não exporem ao ludíbrio ou a perigos. Há também, 
sem dúvida, quem procure remediar esses males e libertar a Filosofia da servidão 
aristotélica. Estes, embora não façam tudo o que desejariam ou que deveriam fazer para 
ajudarem as inteligências, devem contudo, ser louvados pelo seu esforço, e a verdade é 
que vão lançando sementes tais no espírito dos rapazes, que bem podem vir um dia a dar 
frutos. 

A outra coisa que disse, acerca também da nossa corrompida eloqüência, quer 
significar o seguinte: essa eloqüência faz não só que os nossos homens compreendam 
pessimamente as coisas, mas que ainda se exprimam ineptamente. Tu não conheces, 
Muratori, quanto os ótimos estudos favorecem as mais humanas letras e permitem às 
pessoas não só falar com rigor das coisas e julgar com prudência. Ora como a maior 
parte dos nossos não entendem isto, daí provém o eles se deleitarem com toda espécie 
de sutilezas e argúcias e adotarem um modo de dizer que não agradaria nem sequer na 
época dos sofistas. Isto para não falar já naqueles, não poucos, que se persuadem de 
poderem falar bem e com elegância só porque usam uma linguagem obscura e pouco 
inteligível, enquanto que, por outro lado, desdenham o discurso claro, puro e 
inequívoco. Donde resulta que os que se entregam a estas inépcias ignoram os bons 
autores, assim como carecem daquela erudição que é, além disso, necessária aos que se 
propõe falar com homens graves e publicar as suas obras. Digo isto, ignorando se acaso 
tu conheces apenas perfunctoriametne a língua portuguesa, ou se a dominas bem. E se 
tomares em consideração estas coisas, compreenderás a razão porque aquela Academia 
é causa de grande dano. 

Com relação ao que me dizes do teu desejo de eu elaborar uma obra com que 
possa chamar meus compatriotas a melhores estudos, também aqui, como aliás nas 
outras coisas, me mostras a tua amizade, visto exortares-me aquilo de que só pode 
nascer a verdadeira glória. Esforaçar-me-ei, quanto a mim caiba, por realizar aquilo a 
que me aconselhas. Quanto, porém, ao que acrescentas, dizendo receares que o meu 
empenho em bem merecer dos meus compatriotas possa sofrer dano por parte da 
Inquisição portuguesa, cujos exemplos de severidade são tão proclamados entre vós, 
dir-te-ei que não temo aquela Inquisição mais que as outras. Bem sei que vós, italianos, 
que não conheceis inteiramente as nossas coisas, pensais sobre esta questão, de uma 
maneira muito diversa. Dir-te-ei contudo onde está aqui a verdade e onde o erro: Que a 
inquisição portuguesa seja um tribunal gravíssimo e severíssimo, isso é absolutamente 
indubitável; que, porém, seja, como entre vós se ouve, cruel, isso nego eu 
constantemente. 

Na verdade, vêem os estrangeiros serem queimados entre nós, todos os anos, 
algumas pessoas e, como ignoram a causa disso, dizem logo tratar-se de uma coisa 
muito parecida com a crueldade. Mas não é nada disso. A verdade é esta: como os 
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nossos antepassados tivessem notado que advinha grande dano à religião e ao interesse 
público do fato de haver um grande convívio entre Cristãos e Judeus, proibiram este no 
reino. Houve contudo certos que, a fim de evitarem o exílio, abraçaram a religião cristã. 
Mas, como aquela gente é bastante tenaz na crença dos seus avós, passou a trazer uma 
coisa na boca e outra no coração, do que resultou continuar a instilar as ocultas os 
velhos dogmas no coração dos filhos, e assim a propagar o judaísmo. Ora quando 
aquele tribunal isto viu, chamou então a contas e condenou ao último suplício aqueles 
de quem se provasse terem voltado à antiga religião, limitando-se a intimidar os 
restantes. Além disso, como suspeitassem também, e com razão, que aqueles que assim 
tão mal se comportavam jamais poderiam ser bons católicos, passou do mesmo modo a 
ocupar-se deles permanentemente, embora com moderação. Com efeito, aqueles que 
convencidos de judaísmo, se arrependiam, perdoou-lhes o crime, e, aplicada uma pena 
leve (pelas leis pátrias, incorrem no confisco dos bens de todos os hereges), deixou-os ir 
em liberdade. Mas aqueles que negavam o crime e continuassem a dizer que criam em 
Cristo, a esses mandou apertar o pescoço e queimar depois de mortos. Por ritos de 
Moisés e declaravam querer morrer neles, esses passaram a ser queimados vivos. E 
quanto ainda aqueles que, sem descenderem dos Hebreus, abraçavam qualquer heresia 
ou opinião próxima disso, esses, se pedissem perdão, seriam tratados benignamente; 
caso contrário, punidos com severidade. Ora ¿que vês tu em tudo isto que não seja justo, 
eqüitativo e consentâneo com as leis? Têm-se visto assim, nestas condições, sem 
dúvida, muitos casos de severidade; de crueldade nunca. Mas dirás: pode suceder que 
alguém por ódio seja assim levado a correr um perigo extremo. Certamente, ¿quem 
nega? Mas eu direi que isso é o que se passa com todas as restantes leis. Sem dúvida, 
podem sempre homens perversos acusar um inocente perante um tribunal civil e 
fazerem-no condenar. E contudo nem por isso pode deixar de haver leis para punir os 
crimes e se defender a república; aliás seria incrível a confusão. E ainda é muito 
necessário em Portugal, a fim de conter as populações e evitar que elas, por supertição 
ou leviandade de espírito, caiam em doutrinas absurdas. E aqui tens o que tenho a dizer-
te sobre a Inquisição. 

No que toca à censura dos livros que se deve mandar para a imprensa, não é ela 
exercida diretamente pelo tribunal com o seu próprio critério, mas sim pelo critério de 
conselheiros, na sua maior parte dos frades, os quais, se entendem que alguma obra 
deve ser publicada, dificilmente poderá acontecer que o não seja. Aqui, nomeadamente, 
alguma coisa devemos fazer para que nem tudo seja avaliado pelas preconcebidas 
opiniões desses conselheiros e para que se não impeça o progresso dos estudos. Desses 
tais, e não daquele gravíssimo Tribunal, Muratori, é que eu receio, a propósito dos 
livros, por quanto sei de certeza que entre nós a maior parte da gente tem a cabeça cheia 
de preconceitos arábicos. É coisa que me diverte e que reforça consideravelmente o que 
digo, o saber eu que há também alguns frades que pensam e julgam de outro modo, que 
troçam destes delírios dos velhos e os lamentam, e dos quais até bom número de obras 
está proibido entre nós; coisa em que nem seria lícito pensar em outra época. Dir-me-ás 
mais¿ como sabes tu que serão esses os censores e não os velhos? Eu, porém, penso que 
este perigo não me acontecerá, e isto por uma dupla razão: em primeiro lugar, porque 
resolvi mandar imprimir os meus livros, não em Portugal, mas noutra parte; em segundo 
lugar, porque nada escrevo, nem penso, que não esteja conforme em todos os sentidos 
com as opiniões da Igreja Romana. Sei também que a minha gente recebe com suprema 
veneração, as decisões romanas, e nunca se atreveria a repreender aquilo que se sabe 
defender-se em Roma com tantos aplausos. 

Teria ainda a acrescentar muitas coisas, mas parece-me que não convém fazê-lo 
em carta. 
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Se encontrarmos no nosso caminho homens malévolos, consolar-nos-emos na 
nossa consciência de procedermos retamente, e isso será nossa principal consolação: o 
estarmos isentos de toda a culpa. Por outro lado, se a minha gente considerar sem 
qualquer espécie de parcialidade quanto me esforço no meu trabalho para remediar estes 
males, então tenho confiança em que ela um dia me será grata, por a chamarmos ao 
verdadeiro culto das Letras, de que resulta também uma particular utilidade para a 
República. Sei muito bem; pelas cartas de muitos homens doutissimos que me chegam, 
ser isso precisamente o que muitos querem e ardentemente desejam. Mas sobre isso, 
nada mais por hoje. 

Li, há poucos dias, o teu livro sobre as forças do entendimento humano, em que 
refutas com gravidade, metodicamente e até então sem espírito, os delírios dos 
Pirrónicos. Por Deus, agradou-me imenso esta tua lição, e penso que ela aproveitará 
bastante aos estudantes, para que se não deixem levar pelo vento de certas perversas 
doutrinas que, onde quer que o mal fosse lançado, serviriam por toda a Itália. E agora¿ 
que mais? 

Agradeço-te o catálogo das tuas obras, que me mandaste. Comprarei algumas 
que particularmente me interessam; as outras, tratem do que tratarem terei curiosidade 
de as conhecer. Mas penso que já deves estar fatigado de ler uma carta tão extensa. Por 
isso termino, não sem primeiro implorar de Cristo, cujo nascimento comemoramos em 
breve, paz e felicidades para ti. 

Conserva-me a tua amizade, Muratori, com eu te conservo a minha. 
Roma 15 de Dezembro de 1745. 

VI 
Luis Antonio Vernei, Arcediago de Évora, a Luis Antº Muratori. Bibliotecário 

de Modena. 
Quando nos começos do corrente ano recebi a tua carta e me dispunha a 

responder-lhe, um urgente negócio me obrigou a sair da Cidade a percorrer algumas 
províncias, de modo que estive ausente vários meses. Mal tinha regressado, eis que pelo 
mesmo motivo, e ainda por motivo de saúde, tive de novo de sair, a ponto de só nestes 
últimos dias ter regressado a casa. 

Não sei se sabes que estive algum tempo em Nápoles, onde se me ofereceu 
ocasião de falar de ti e de mais uma vez enaltecer as tuas virtudes. Podes crer que 
encontrei ali muitas pessoas que te estimam. Quanto me agradou, Muratori, aquela 
estada ali! Que amenidade de clima, no próprio inverno! Que doçura de vilas e de 
região! Que quantidade de águas admiráveis e excelentes para combater muitas 
doenças! Podes crer que gostei muito de ali estar, e que, se outros cuidados mais graves 
não me chamassem, estaria ali muito mais tempo. E quanto ao que pude observar acerca 
do amor daquela gente pelas letras, juro que nunca vi outra, em toda a tua Itália, mais 
dedicada aos bons estudos. De fato, antes de mais nada, são aqueles homens – e não 
poucos, mas na sua maior parte – bons eruditos nas mais profundas Letras gregas e 
latinas, e alguns deles, em seus estudos, mesmo maravilhosamente doutos. Além disso, 
cultivam admiravelmente as ciências matemáticas, a Filosofia regenerada e purificada, 
e, como conseqüência disso, também não só a melhor Medicina como a melhor 
Teologia. E não são só os que se dedicam os seus ócios a estes estudos, mas 
inclusivamente os que se destinam ao foro e seguem a magistratura. Até que ponto o 
gosto dos bons estudos se apoderou daquela gente! E o que é de causar espanto os 
próprios frades, que são propugnadores tenacíssimos das doutrinas que lhes foram 
transmitidas pelos seus maiores, até esses ou cultivam a filosofia mais recente ou, pelo 
menos, não a combatem. Fiquei assobrado ao ouvir aqueles homens recomendarem 
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Locke e Newton e a disputarem publicamente sobre eles. Vi os colégios dos Jesuítas, 
que inculcavam aquela rançosa doutrina, totalmente abandonados, e a juventude voar 
pressurosa em busca de outros mestre para tais ciências. Não ignoro, é certo, que estes 
estudos mais sólidos não foram ainda totalmente aceitos por todos os frades, que deles 
só receberam certos rudimentos. Mas estes começos já são agradáveis; desenvolver-se-
ão com o andar dos tempos. Saber começar bem, e odiar as frivolidades dos bárbaros, 
isso é ao que eu ligo mais importância. Oxalá que aqui em Roma os bons estudos se 
espalhassem do mesmo modo e se não achassem ainda circunscritos a limites tão 
estreitos. Mas, se Deus quiser, lá chegaremos. E aqui tens o que te queria dizer acerca 
da minha viagem. Passemos à tua carta. 

Recordo-me de tu me teres dito não se o quê acerca da Inquisição (pois não 
tenho à mão a tua carta, que não consegui achar, apesar de ter procurado, de tal modo 
desarrumaram as minhas coisas depois da partida). Que me obriga a abrir-te mais 
abertamente o meu pensamento. Quando na minha última carta te expus todo o negócio 
da Inquisição portuguesa, quis apenas convencer-te de que aquele tribunal não era tão 
duro e intratável, ao impor penas, como a maior parte dos estrangeiros pensa. Além 
disso, quando ele condena certos livros e proíbe a entrada de outros no reino, a culpa 
disso deve ser atribuída antesaoscensores do que ao Tribunal. Mas dizias tu não ser 
conveniente louvar aquele gênero de suplícios a que são sujeitos os Hebreus e 
semelhantes a eles. Condenas aquela espécie de penas gravíssimas, e tens para ti que em 
matéria de religião deve proceder-se mais brandamente; que se são dignos de 
animadversão os que se deixam imprudentemente arrastar por erros, não o são menos de 
comiseração; portanto, entrega-los ao fogo, é coisa que parece alheia não só a disciplina 
dos primeiros séculos como à própria humanidade. Estamos de acordo. Mas isto, meu 
caro Muratori, não diz respeito aos nossos tribunais mais do que aos estrangeiros. Por 
toda parte, se não erro, são queimados os que abjuram da religião nacional para 
abraçarem outras. A história está cheia destes exemplos que seria fácil citar, se me 
propusesse convencer-te e não apenas chamar a tua atenção, visto que tais exemplos os 
possuis em quantidade. Portanto, se devemos repreender aqueles que fazem isto, 
repreendamos os nossos, sem dúvida, mas não só a eles: todos. Porém, querer emendar 
estas coisas no presente, seria o mesmo que querer abranger na mão todo o orbe. E 
fiquemos por aqui. 

Envio-te aqui uma pequena lucubração que escrevi para um amigo. Este, porém, 
sem eu o saber, não se absteve de a mandar para os prelos. Persuadiu-se, de fato, o 
homem, notavelmente versado nos estudos mais elegantes, de que isso valeria a pena, 
desde que conseguisse assim instruir os outros e adverti-los de que não deviam ter 
confiança em quem escrevera tantas inépcias e mentiras. Evidentemente, levei isto 
muito a mal, pois estou convencido de ter concitado alguns ódios contra mim, por assim 
ter falado mais livremente. Se tiveres um momento de teu que possas dedicar a leitura 
das minhas bagatelas, peço-te que leia esta; caso contrario, dou-te licença para a 
rasgares. 

Desejo também saber se entendes bem e a fundo a língua portuguesa, ou não, 
pois, se averiguar isso, talvez te envie alguma coisa que te não deve ser de todo 
desagradável. Se estás também escrevendo ou cogitando alguma coisa com que possas 
ilustrar e enriquecer a república das Letras, desejaria que igualmente mo comunicasses, 
pelo que muito grato te ficaria. 

Termino, suplicando a Cristo, segundo o costume antigo, te conceda mil 
felicidades e que nos deixe, a ti e a todos nós, ditosamente anar e perenar, o que á os 
antigos Romanos no começo de cada ano imploravam para os amigos. Adeus e tem 
saúde. 
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Roma, 24 de Dezembro de 1746. 

VII 
Ao Eruditíssimo Senhor Luis Antonio Vernei, Arcediago de Évora, de Luis 

Antonio Muratori, S.P. 
Até hoje jugara-te Romano pelo espírito, mas vejo agora, meu caro Vernei, que 

te tornas multiforme. Com efeito, eis que te vejo agora, de repente, tornando 
Napolitano! Estou perfeitamente de acordo contigo no teu hino de louvores a Nápoles, 
já para assinalares as belezas da cidade, já para assinalares a presença ali de tantos 
talentos, devotados às melhores ciências, e, que, na força do engenho, não só não ficam 
atrás de nenhuns outros, como, inclusivamente – direi - levam vantagem a todos os 
restantes. Na verdade, tenho pensado muitas vezes que se alguém for capaz de restituir à 
Itália a glória das Letras, esses são os Napolitanos, se se dedicarem a cultivá-las com 
seriedade. Contudo a verdade é que ainda aí faltam muitas coisas necessárias para o 
enriquecimento da Filosofia com as novas experiências, a qual todos os dias vai 
progredindo, a passo firme, Além-Montes. Reparemos neste momento nas potentosas 
descobertas da Eletricidade. Se reparares nelas, ficarás maravilhado. Pelo menos, quero 
dar-te o conselho de as desejares ver. 

Por outro lado, quanto a voltares de novo a tecer a apologia da Inquisição 
portuguesa, acho que te ficam muito bem esses sentimentos. Mas se pudéssemos falar 
cara a cara, sempre te produziria algumas considerações que de modo algum, penso eu, 
reverteriam em honra e glória daqueles aliás, sem dúvida, sempre venerando Tribunal. 
Ficarás sabendo, com efeito(e desejo que só tu o saibas) que, mesmo sem ter saído de 
Modena, fiz, há pouco, uma viagem até Lisboa, e fiquei conhecendo muitas coisas que 
ali se tem passado nestes dois últimos anos. Poderá mesmo acontecer que aquilo que aí 
vi e aprendi venha a tornar-se publico. E até, francamente, me nasce a suspeita de tu 
estares também tratando em Roma da mesma questão e dos interesses do teu péssimo 
Arcebispo. Mas acerca disto, basta por hoje.  

Li avidamente a tua polemica com o jovem *** achei aí muita eloqüência de 
forma e um brilhante espécime do que é uma boa crítica. Apressa-te, eis o que te peço, 
em restituíres melhores Letras à tua pátria. Sem dúvida, Roma te dará para isso uma 
grande coragem. Desconfio de que não te atreverias a tanto em Évora. Fiquei espantado 
de que ***, os espanhóis tanto apreciam, tenha merecido a tua censura. Contudo, estas 
pequenas coisas sirvam para nos fazeres desejar ainda mais ardentemente aquelas 
muitas outras que já há tanto tempo nos prometes. 

Nunca me dei ao trabalho de estudar a língua portuguesa. Não sou hóspede na 
espanhola, e julgo que através desta sempre poderei compreender alguma coisa da 
primeira. Entretanto, felicito-te por teres recobrado a saúde. A mim, este ano, as coisas 
correram-me mal. Durante alguns meses, não escrevi linha. Vieram também as febres. 
Agora as coisas vão melhor, afora a doença incurável da velhice que, essa, vai 
aumentando todos os dias. Ao entrar o novo ano, rogo aos Céus para ti todas as 
aventuras. 

Modena, 1 de Janeiro de 1747. 

VIII 
Luis Antonio Vernei, Arcediago de Évora, a Luis Antonio Muratori, 

Bibliotecário do Duque de Módena. 
Da tua carta do primeiro de janeiro corrente vejo, com não pequeno desgosto, 

que tens sofrido de pesada e longa doença e que contraíste uma grande prostração de 
forças. Cuida da tua saúde, meu caro Muratori: é o que te peço, não só por amor de ti 
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como de mim, e até, poderia dizer, por amor de todos os bons que te estimam e tanto 
admiram a tua virtude. Nisso podemos mostrar saber alguma coisa: se soubermos 
aproveitar por muito tempo o gozo da vida, que Deus nos deu, para combatermos por 
ele e sermos úteis à sociedade. Já viveste o bastante para o trabalho e para as letras, e já 
conquistaste nestas tão grandes progressos, que deves ser considerado do número dos 
maiores engenhos da tua e nossa Itália. Agora tens já o direito de descansar e de gruir 
em plena paz daquela glória que é a consolação dos homens de letras como prêmio pelo 
muito que fizeram. Quanto a mim, para não deixar de ter alguma coisa, tenho-me visto, 
desde há dois meses, de tal modo aflito com uma tão forte destilação de humores, que 
não lembro de ter tido jamais uma coisa assim. Atribuo a isso à mudança de estação, 
coisa tão grave neste clima, que mal se pode acreditar. A ponto que quase todos na 
cidade tem sofrido do mesmo. 

Já tinha conhecimento do globo de vidro, de que me falaste, no qual se tornaram 
patentes os ����ó������elétricos, e também sabia que o snr. Du Fay, por meio 
dum cabo com um comprimento de 1200 pés; e mais, conseguiu levar os efeitos 
elétricos até ao máximo, de tal modo que em volta do cabo se produziu uma atmosfera 
de um pé de largura. Além disso, sabia ainda que em Leipzig se publicou um livro em 
que todas essas coisas são expostas com o maior cuidado. De resto, o alemão que veio 
até nós mostrou-no-las também brilhantemente. Os romanos puseram-se a imitá-lo, e 
assim já temos agora experiências desta natureza, mercê das quais esperamos que tais 
coisas virão a ser brevemente ilustradas. E há ainda um livro, editado em Veneza, no 
qual se disputa acerca desta doutrina, isto é, da força elétrica. 

Quanto à Inquisição portuguesa, se ponderares cuidadosamente minhas palavras, 
não terás qualquer razão para me censurar. Sei muito bem não só o que tem acontecido 
ali, desde há dois anos, como ainda o que está acontecendo no presente. Sei isso. 
Esforcemo-nos por distinguir e determinar, porém, o que se fez com direito e o que se 
faz contra direito. E isto também o sei. Mas só digo isto: proibir, é uma coisa; condenar, 
é outra coisa muito diversa. Talvez, se conversássemos cara a cara, pouco ou nada 
discordaríamos. 

Aquele livro português, que tinha resolvido mandar-te, caiu nas mãos de um 
homem que, não sei como, o perdeu. Suspeito, porém, ter havido uma causa grave para 
ele a ocultar e teimar em que o perdeu. Envio-te um trabalhinho que publiquei há alguns 
dias, de certo não bom, mas tolerável. Estas coisas para ti, como homem dado a estes 
estudos, serão banais. Houve, todavia pessoas a quem desagradei, pela razão de ter 
tratado de coisas que lhes não são familiares, e, por tanto, de coisas para elas pouco 
inteligíveis. 

Se o leres e nele notares alguma coisa menos exata, ficar-te-ei muito grato por 
mo dizeres. Continua a conceder-me a tua amizade, meu caro Muratori, a quem trago 
sempre no coração, combate valorosamente, e tem saúde. Adeus  

Roma, 27 de abril de 1747. 

IX 
Ao Doutíssimo Senhor Luís Antonio Vernei, Arcediago eborense, de Luís 

Antonio Muratori S.P. 
Que continues a lembrar-te de mim, é o que mais desejo. Deste-me, ainda há 

pouco, mais uma prova da tua amizade, juntando à tua carta a Oração, que proferiste na 
Academia teológica do Ginásio romano, sobre a maneira como deve conciliar-se a 
Filosofia, a mais seleta, com a Teologia. Como costumo fazer com as tuas coisas, li 
imediatamente esta Oração com muito prazer, especialmente por te ver aí no meio dessa 
cidade desafiando, impertérrito, a Filosofia bárbara e denunciando não poucas coisas da 
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ferragem da própria Teologia escolástica. Já sabia com que culto espírito abordavas 
todo o gênero das ciências; vejo, porém, aqui, mais uma excelente amostra do seu 
critério. Muito gostaria de ver a cara com que te teriam ouvido, e com que aplausos 
teriam acolhido tuas idéias, aqueles cultores e mestres de teologia que usam capuz, que 
devem ter abundado entre o auditório! É lícito suspeitar que esta espécie de homens 
desejasse ver em ti mais modéstia e sapiência, visto nunca teres ensinado alunos do alto 
da cátedra e, não obstante, te atreves agora a ensinar aos próprios Mestres. Mas eu olhei 
para esta tua lucubração com outros olhos, e felicito-te pela honra que te foi prestada 
numa tão augusta tribuna. Além disso, admiro-a pela seleta abundância de coisas que 
contém e, especialmente, pela elegância da linguagem. Continua a aplicar este gênero a 
outras coisas que deixem alimentar a esperança de poderes restituir ao teu Portugal o 
estudo de melhores Letras. 

Do que dizes acerca da tua pouco prospera saúde, teria muita pena, se não 
tivesse a esperança de em breve conseguires a antiga quietação de humores. A minha, 
agora, vá-la, é tolerável, mas o peso de muitos anos sente-no não só os membros como o 
espírito. Ainda não perdi de todo o hábito de mandar alguma coisas para os prelos, e 
algumas sairão por estes dias. Também já mandei para o prelo uma outra obra, e por 
sinal que versando um importante argumento entre os teológicos. Muitos dias antes, 
oferecia a sua dedicatória a um certo Bispo que vive Além-montes. Ainda não pude 
adquirir a certeza se lhe virá a ser grata a minha atenção. Mais que uma vez tenho tido 
de me arrepender destas coisas. Se a oferecesse por teu intermédio ao exímio ***, talvez 
fosse melhor para mim; porquanto segundo penso, este nobre argumento talvez me 
conquistasse mais facilmente a sua simpatia. Vamos a ver se sucederá alguma coisa por 
que te dava escrever. Adeus. 

Módena, 14 de maio de 1747. 

X 
Luís Antonio Vernei, Arcediago de Évora, à Luís Antonio Muratori, 

Bibliotecário do Duque de Módena. 
Doutíssimo e amicíssimo Muratori, não julgues que o fato de te escrever menos 

vezes seja sinal de me esquecer de ti, porquanto no meio das minhas ocupações só me 
consola justamente ou o cavaquear com varões doutíssimos e amicíssimos ou, se eles 
estão ausentes, o escrever-lhes. Nada mais preso neste mundo, com efeito, do que a 
estima dos homens como tu, a qual, se a não cultivamos com muitas atenções, nem por 
isso morre de todo, é certo, mas pode chegar a parecer entorpecida e até extinta. Porque 
se eu pudesse gozar da tua convivência sempre que me aprouvesse, consideraria esse 
gozo ou prazer uma espécie de passeio em comum. Como, porém, as circunstancias da 
minha vida mo não permitem, contento-me ao menos com isto: conservar com toda a 
fidelidade e dedicação a lembrança do ausente, louvar-te, dizer de ti maravilhas, e nada 
omitir do que me parecer útil e adequado para enaltecer a tua virtude. Portanto, 
convencer-te: se tardo em escrever, ou se mesmo não escrevo de todo, isso só pode 
acontecer por um grave motivo: ou porque me ausentei da Cidade ou por falta de saúde. 
Com, efeito, não sei porque fados, tenho tido sempre, desde há três anos a esta parte, 
uma fraca saúde, de modo que sempre tenho estado mais ou menos doente. E conquanto 
estas enfermidades não sejam de modo algum graves em si, nem, para empregar a 
expressão dos médicos, agudas, sempre são de molde a proibirem-me os trabalhos 
literários, de modo que até aquelas coisas que entretanto sou obrigado a fazer, tenho de 
as fazer de uma vez e rapidamente. Se não for assim, sou castigado pela temeridade, e, o 
que é ainda para mim mais grave, tenho de sofrer a cara zangada do médico, por 
respeitar pouco os seus conselhos e prescrições. Este, alternadamente, ora me 
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decompõe, ora declara alto e bom som que eu, por não dar ouvidos ao que ele diz, hei-
de contrair uma doença perpétua, crônica, da qual não poderei esperar livrar-me ou 
convalescer jamais. E coisa de que te hás-de admirar: embora eu permanentemente 
tenha moderação na comida, não consigo curar-me completamente. Assim, 
presentemente, há quinze dias e mais que fico em casa, e sofro de dores de cabeça e do 
estômago. Vale-me, porém, a esperança de em breve voltar a ter o antigo vigor. Se não 
fosse um certo amigo que agradavelmente me distrai com a sua conversação¿ que havia 
de fazer o pobre de mim? Certamente, alguma coisa faria e escreveria. Mas isso é 
precisamente o que o médico não quer. Se ele soubesse que eu, com esta destilação na 
cabeça e com tão fraca saúde, escrevi aos amigos, que de zangas e descomposturas a 
nossa amizade me não acarretaria. Mas que estou eu para aqui a saturar-te já com tantas 
ninharias, e sendo tu um homem ocupadíssimo! Seja isto, ao menos, para mim uma 
estranha medicina: poder depositar no coração de um homem amicíssimo os meus 
cuidados e cogitações. Fica sabendo que deves muito ao meu médico. Se não fosse eu 
recear que ele venha aí, continuaria a massar-te com tanto palavriado e tantas inépcias, 
que com razão me dirias: alto lá, já basta! Mas, brincadeiras à parte, meu caro Muratori: 
ninguém me é mais querido, a ninguém estimo mais do que a ti. Enquanto te estou 
escrevendo, parece-me ver correr a alegria, e dou um grande prazer a mim próprio. Se 
és tão meu amigo, como creio, e eu vejo das tuas cartas, trata cuidadosamente da tua 
saúde. Isso me será, por certo, gratíssimo. Imploro de Cristo que te conceda uma longa 
vida e todas as felicidades. 

Roma, 16 de dezembro de 1747. 

XI 
Ao Doutíssimo Senhor Luís Antonio Vernei, Arcediago de Évora, de Luís 

Antonio Muratori S.P. 
A tua carta, depois de um tão prolongado silêncio, deu-me, na verdade, u m 

grande prazer. Porém, o que me contas acerca de tua má saúde quase inutilizou-me esse 
prazer. Então, habituado aos ares salubérrimos da tua pátria¿ deixam de te convir os ares 
romanos? 

Tenho para mim que, se a isso são devidos os males de que te queixas, então o 
que te convém é fazeres as malas e ires em procura de outros céus. Mas fica sabendo 
que também eu nada tenho que possas invejar. Em agosto próximo passado, assaltaram-
me e afligiram-me às sezões terçãs. Tive que recorrer à casca peruviana. Fui para os 
montes em busca de melhores ares. Depois, seguiram-se algumas febrícolas, depois um 
prolongado torpor, quebramento de forças e de preguiças do estômago. Nem mesmo 
ainda neste momento estou inteiramente restabelecido. Estas são as conseqüências de 
uma velhice já bastante avançada. A ti, porém, que gozas de uma idade juvenil, será 
facílimo, como espero, venceres as febres, até mesmo sem a intervenção dos médicos, 
desde que tenhas em respeito o uso da inteligência e a avidez de aprender. 

Com muito prazer te mandarei a Dissertação que me pedes, mas são tão raros 
agora aqueles que daqui vão à cidade, que não sei quando poderei satisfazer o teu 
desejo. Se acaso tens qualquer maneira mais rápida ou se tens algum amigo em 
Bolonha, manda-me dizer, por favor. Aliás, desta vez, desci à arena de viseira 
descoberta, pois pensei que nesta questão não devia proceder com hesitações. Sempre 
suspeitei que tu conhecesses, mas que os outros, esta questão. O que terá acontecido 
àquele escritozinho em ***, nunca o soube. Uma última coisa sei: o velho Purpurado, 
até aqui, absteve-se de revogar o seu Decreto. 

Rogo-te que, faça o que fizeres, continues a ser sempre meu amigo, embora eu 
me vá aproximando dos últimos dias. Adeus e tem saúde. 
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Módena, 17 de maio de 1748. 

XII 
Luís Antº Vernei, Arcediago de Évora, à Luís Antº Muratori, Bibliotecário do 

Duque de Módena. 
Perdoa-me, caríssimo Luís, de, por causa das minhas ocupações não ter 

respondido até hoje à tua carta recebida em janeiro, na qual tu cordialissimamente, 
como costumas, me prometias um livro; e compadece-te da minha precária saúde, de 
que estive sofrendo durante precisamente os mesmos quatro meses. Enquanto pensava 
em te escrever e em te indicar alguém a quem pudesse entregar o livrito, porém, chegou 
esta tua carta que me encheu de uma incrível alegria. Em primeiro lugar, por que nela 
me parecer ver mais uma afirmação da tua amizade; depois, porque me mandaste uma 
coisa por mim muito e há muito desejada. Eu morra, caríssimo Luís, se alguma coisa no 
mundo mais prezo do que e poder repousar no teu espírito e no teu pensamento. São me 
gratas as cartas de todos os amigos, gratos os seus cumprimentos; os teus, são-me, além 
disso, sumamente agradáveis. Não sei, se de fato, o que há de comum entre nós, que, 
quer me escrevas com gravidade quer com familiaridade, me fala sempre de uma 
maneira estranha. 

O Cardeal Tamburini mandou-me o teu livro, e eu espremi-lhe os meus 
agradecimentos com palavras calorosas. Não deves admirar-te de que ele não me 
conhecesse, porquanto, se eu procurasse as relações de todos os magnatas da cidade, 
teria de perpetuamente circular por aí, e mal posso fazer isso. Acontece-me também, por 
causa da saúde ou por causa dos estudos, fugir aos acompanhamentos, e às homenagens 
aos próceres. Uma coisa te afirmo e é certa: veio ter comigo um homem douto e mestre 
de doutores, dedicadíssimo à tua pessoa, cheio de cordialidade e de atenções 

No que diz respeito ao livro, se esperas que o louve, não o farei. Provera a Deus 
que com a tua opinião todas estas coisas ficassem agora resolvidas. Contudo segundo 
oiço e creio, dá-se o contrário; e até, se posso adivinhar o futuro, a Constituição do 
Sumo Pontífice não deixará de provocar, nos tempos que se vão seguir, grande agitação 
nos espíritos e grandes tempestades.  

Mas ouve lá tu! Que há entre ti e o Cardeal Quirini? Ouvi dizer, na verdade, que 
tinhas publicado contra ele alguma coisa, não sem sal. O Arcebispo Borgia enviou-me 
algumas poucas coisas que também lucubrou contra ele. Podes crer: ainda não vi nada 
melhor. Rebate tão abundantemente, e com nervo, os seus argumentos, que nada há 
superior. Só lhe falta uma coisa: os ácidos de Plauto, que friccionam o adversário. São 
eles o melhor condimento neste gênero de defesas. Na realidade, admirei o zelo 
polêmico de Quirini o qual, contudo, quando disputa sobre coisas que nada tem com ele, 
aduz argumentos que dificilmente ouviríamos na boca de uma criança sem nos rirmos; 
Põe-se a pular e a rir, tudo que há de menos afectadamente. Mas aqueles que assim são, 
tornam-se piores se tratados com brandura. Verdade seja que, sob este céu, mal se pode 
proceder doutra maneira. E a este respeito, basta por hoje. Continua meu amigo, como 
sempre, e adeus. 

Roma, 21 de maio de 1748. 
P.S. Envio-te, para te distrair com minhas bagatelas, duas inscrições com que 

perpetuamos as nossas ações gloriosas na Índia. A primeira delas, redigida na Ásia, que 
nós refundimos, ou antes, editamos de novo, há saber por completo ao gosto dos Índios. 
A segunda, foi feita por terem sido decretadas preces públicas na Cidade por três dias. 
Sirva-te estas coisas dum sucedâneo da história. 
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XIII 
Luís Antº Vernei, Arcediago de Évora, à Luís Antº Muratori, Bibliotecário do 

Duque de Módena. 
Sou inteiramente profeta, meu Luís, e prevejo com larga antecedência a marcha 

dos acontecimentos. 
Mas ¿que é? Dirás. Queres que te diga?¿ não tinha eu prognosticado que o teu 

comentário, aliás cheio de boa doutrina e de moderação, faria levantar as turbas? Aí 
tens: eis que tocou a trombeta, a dar sinal, o jurisconsulto Dionísio Bernardes, um 
homem que, se deres crédito aos meus compatriotas, é, sem dúvida, o primeiro entre 
todos quantos houve até hoje ou no futuro haverá. Eu, como já alguns meses sabia, 
realmente, por um amigo comum, que este homem trazia os nervos encrispados no 
desejo de responder ao teu livro, mandei dizer a este amigo que o previnisse, para não se 
meter onde não era chamado, pois ele mal sabia com quem se metia. E além disso, 
disse-lhe ainda muitas outras coisas que não é necessário repetir. Uma única coisa, 
porém, pedi a este amigo: não lhe dizer ter sabido isto por mim; pois, como sabes, esta 
questão está cheia de intrigas e ódios. Vês agora o que ganhei com isso. Tinha decidido 
não te escrever antes de ter lido o livro; não por pensar que algo possa discutir-se 
razoavelmente em favor da parte contrária, mas para julgar com conhecimento de causa. 
Apesar de tudo, porém, depois que um parente meu, pessoa doutíssima e que saboreou o 
livro com volúpia, me contou seu conteúdo, não hesitei mais em dar-te a minha opinião. 

Como desejaria conversar contigo, para apreciarmos o atraso mental, a 
ignorância, o impudor e a maledicência do homem! E que dizer do estilo, inteiramente 
gótico e arábico! ¿ como conta os solecismos e barbarismo? ¿ Que direi mais? Direi 
somente isto: tudo o que o livro contém é inépcia. Para não falar já nas monstruosidades 
tipográficas. Mas para que estou eu aqui a levar conjuras para Atenas! Com efeito não 
me parece provável que tu o não tenhas lido e folheado: chego mesmo a crer que estás 
meditando alguma resposta. E para que o faças, e quanto mais cedo melhor, permite-me, 
contudo, que, levado pela minha amizade por ti, te escreva aqui algumas coisas que me 
passaram pela cabeça; não por pensar que elas te possam escapar ou que teus amigos te 
não tenham chamado a atenção para elas, mas porque talvez, ocupado só com o 
argumento, repares menos nelas. 

Saberás em primeiro lugar, como é grande entre nós o conceito em que é tida a 
ciência do Bernardes, e com quantos louvores os seus partidários exaltam o livro; e 
ainda quão espalhada está a opinião de que nada pode ser tratado no interesse da 
Religião católica naquele reino, se não obtiver primeiro a sua aprovação. E 
acrescentarei, em segundo lugar, que, tanto quanto a memória consente, julgo que ele é 
o primeiro que se atreve a discutir com um estrangeiro. De tal modo que, se ter não lhe 
chegas, como ele merece, eles pensarão logo que temes um adversário não impele e que 
não te atreveste sequer a descer a arena, dando-lhes assim ânimo para, mais tarde, 
prosseguirem os bons e cercarem também neles com injuria. E sabe mais ainda: 

Até aqui falei da utilidade. Agora vou dizer- te onde estão só pontos mais fracos 
dos nossos nas controvérsias. Se algum escritor se atreve a censurar, mesmo ao de leve, 
aquilo que é ao sabor de toda a gente, ainda que o faça com razão, é logo tido, não por 
crítico e pessoa de juízo ponderado, mas por homem malidicentíssimo e indoutissimo. E 
então os adversários procuram aniquilá-lo por todos os modos, não com argumentos, 
mas com dicterios, facécias, brincadeiras e toda a espécie de venenosos sais. Assim, 
verdadeiramente – o que mal acreditarás – quase nunca tratam do ponto em questão. 
Põe-se a fazer troça de certas palavras que possam ter escapado do autor ou a quem não 
pensa como eles; vêm com outros argumentos que não servem para o caso bem como 
mil coisas deste gênero; e assim triunfam mais impudentemente. Finalmente, esforçam-
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se por fazer incorrer a pessoa em desgraça por meio das mais ineptas conclusões. Podes 
crer-me: entre aqueles que nunca saíram do reino, não encontrei nenhum que não tenha 
sido denegrido com estas inépcias. 

Portanto: para quem desejar refutá-los, de modo a valer a pena, a primeira coisa 
que é necessário fazer é fixar a posição da controvérsia, e depois mostrar que eles não 
entenderam, nem muito menos atingiram, aquilo que queriam destruir. Em segundo 
lugar é necessário, depois disto, tentar classificar os erros, tanto os que dizem respeito à 
história como à doutrina, para bem os mostrar, os refutar e os ridicularizar. É preciso 
tornar evidente aos leitores que eles são indignos de disputar com um homem douto, 
porque nem sequer entendem os termos da disputa, nem jamais se socorreram das 
fontes, a partir das quais deve ser conduzida toda a discussão. 

Ora se isto fizeres, não só terás feito bem, como terás os agradecimentos de 
todos os varões doutos que aguardam com o maior interesse esta tua lucubração. 

Além disso, se achares no livro alguma coisa de obscuro, no que toca aos 
costumes e usos daquela gente, e precisares de ulteriores explicações, peço-te que mo 
digas. E quanto ao livro logo que o publicares, peço-te que m’o mandes, o que confio 
que farás em nome da amizade que me tens. 

Roma, 18 de dezembro de 1748. 

XIV 
Ao Doutíssimo Senhor Luís Antº Vernei, de Luís Antonio Muratori S.P. D. 
É a primeira vez que oiço da tua boca o nome de ***. Quanto ao livro, à 

nacionalidade e inclusivamente ao argumento do autor, ignoro tudo. A tua carta não diz 
nada sobre qual das minhas coisitas ele resolveu dirigir o seu ataque. Espero da tua 
bondade, e peço-te, que me exponhas mais detalhadamente estas coisas, a fim de eu 
poder saber quem é este novo inimigo e a que propósito ele me declara guerra. 
Realmente, sinto com desgosto que nos últimos dias de vida me não apareça um assunto 
em que possa exercitar as minhas forças, conquanto prostradas. Odeio a curiosidade, 
nunca a pude suportar. Mas, dizendo isto, refiro-me, bem entendido, a um assunto ou 
argumento do qual possa resultar alguma utilidade. Aliás, custam-me a crer que possa 
de novo ser levada a terças armas com um escritor como esse que me descreves. Nem 
mesmo os insultos, de que usa, parecem reclamar novo certame. Sou homem que já há 
muito tempo tem o ânimo habituado a suportar tais coisas. Dizes tu que eu devo 
empunhar as armas contra este petulante. Tenho muita consideração pelas tuas opiniões. 
Mas ¿ como hei – de conseguir que me seja enviado o livro de ***? Se souberes que ele 
está a venda em alguma parte, manda-me dizer. 

Já há bastante tempo que fui informado de não ter sido ainda revogado o edito 
do vosso Eminentíssimo Inquisidor. Diz-se também que o espanhol resistiu 
obstinadamente à carta do nosso ótimo Pontífice a favor do Cardeal Noris. Aqui tens os 
frutos de uma liberdade concedida sem limites a um outro! Tu, entretanto lá irás 
observando pacatamente estas vicissitudes das coisas humanas, uma vez que, como 
julgo, nenhum interesse ou ambição tenhas no caso. 

Nada dizes na tua carta sobre a tua saúde. Creio por isso que passes bem, e por 
essa felicidade te dou os parabéns. Continua a dar-me a tua estima, como até aqui e 
adeus. 

Módena, 27 de dezembro de 1748. 

XV 
Luís Antonio Vernei, Arcediago de Évora, a Luís Antonio Muratori, 

Bibliotecário do Duque de Módena. 



 - 143 -

Só agora posso responder tardiamente à tua carta de 27 de dezembro, que recebi 
no próprio dia, por causa das vertigens que tenho tido, não obstante as sangrias. A 
minha amizade por ti e o meu extremo zelo pela tua honra, porém, não consentem que 
demore mais a resposta. Vou contar-te em breves palavras toda a questão. Dionísio 
Bernardes, de Lisboa, – o último professor de direito pontifício na Universidade de 
Coimbra, que no ano de 1749 foi escolhido para o direito canônico da Igreja Patriarcal 
de Lisboa, com as vestes episcopais daqueles a quem chamam Présules – empreendeu 
refutar em latim o teu Comentário De Lusitanae Ecclesiae religione, com os aplausos 
daqueles a quem interessava ver completamente destruída esta tua lucubração. Não mais 
que dois exemplares da obra apareceram até aqui, que eu saiba, na Cidade, dos quais 
alias nenhum me foi dado ver. Eu, porém, há poucos dias, escrevi a um amigo, pedindo 
que me remetesse também dois exemplares. Logo que os receber, mandar-te-ei um, pois 
não se acham à venda senão em Lisboa. De resto, ignoro se mesmo aí haverá grande 
quantidade deles, ou não. Seja como for, escrevo, e do que me responderem far-te-ei 
ciente. Houve também alguém, não sei quem, que, segundo parece, te apedrejou em 
certo escrito em língua portuguesa. Com que inépcia, é inútil dizer. E tens aqui o que há 
acerca deste assunto. 

Se tens qualquer amigo em Genova, manda-me dizer pois, se os exemplares 
vierem, tratarei de lhe entregar um. 

Não te apoquentes com a petulância do homem. Olha que eu, que tomo o 
caminho mais seguro da filosofia, já tenho sido freqüentes vezes agredido pelos nossos. 
Mas já estou calejado. Uma única coisa entendo que é necessário: fazer corar, com um 
puxão de orelhas, a este Bernardes. Isto seja lícito dizer aqui entre nós, à puridade. Sê 
meu amigo como sempre, e adeus. 

Roma, 4 de janeiro de 1749. 

XVI 
Luís Antonio Vernei, Arcediago de Évora, a Luís Antonio Muratori, 

Bibliotecário do Duque de Módena. 
Como não respondestes à carta que te escrevi no dia 4 de janeiro, começo a 

suspeitar que ela se tenha perdido por qualquer motivo. Toca-te a ti averiguar por que 
caminho chegam até a tua pessoa aquelas coisas que te tenho escrito. Por isso, peço-te 
que me libertes deste receio, e que, se apurares alguma coisa a este respeito, mo faças 
saber por carta. 

Recebi esta carta de Lisboa, em que se diz que incorri ali em grandes ódios, e 
isto por uma dupla razão. Em primeiro lugar, por que se divulgou o boato que eu, com o 
pseudônimo de Muratori, ter escrito e publicado o trabalhito De Lusitanae Ecclesiae 
religione, e de tu teres levado isso tão a mal, que estarias a preparar uma Apologia, por 
sinal que muito forte, para afastares de ti esta calunia; e diz-se mais, que esta versão se 
espalhou tanto nas conversas, que já nem era lícito duvidar de quem fosse o autor do 
livro. E acrescenta-se ainda que os dois cardeais, assim como os acessores da 
Inquisição, sentiam e falavam a meu respeito como de um homem totalmente segregado 
do grêmio da Igreja. 

Em segundo lugar, diz-se passar eu também por autor de um certo livro, redigido 
em português, intitulado Método de estudar as diversas ciências apropriado à 
inteligência dos portugueses, no qual são criticados os erros dos nossos nas diferentes 
ciências e, ao mesmo tempo, se mostra de que maneira tais erros podem ser emendados, 
com base nos métodos que hoje na Europa florescem para louvor da ciência. Este livro, 
escrito por um certo Capuchinho anônimo italiano, como se diz no título, atribuem-no 
uns a um Capuchinho de verdade, outros a um certo Gusmão que está em Lisboa, outros 
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a um certo Teixeira que está na Bélgica, e ainda outros a vários outros. Mas a verdade é 
que, segundo se diz também, o livro está cheio de seleta erudição e de sã doutrina: nada 
sei, de resto, além do que tenho ouvido, isto é, que a maioria dos frades o rejeitou e 
excomungou (não assim os leigos que pensam ser interesse da fé católica que os bons 
estudos sejam introduzidos em Portugal), o atacou como suma injúria, e finalmente fez 
que ele não estivesse à venda. E como não poderia interpretá-lo a nenhum autor, vá de 
descarregar sobre mim. Eu, porém sei muito bem onde se quer chegar com estas coisas. 
Nem me admiro de que corresse também o boato de eu ter congeminado grátis alguns 
opúsculos, ao gosto dos portugueses mais modernos, só para perseguir os doutores de 
capuz (e especialmente um certo de entre eles, que incitou os outros, com o qual tinha 
velhas inimizades, aliás nascidas sem nenhuma espécie de culpa da minha parte), os 
quais todos trataram em comum de impedir que a nação jamais acolhesse alguma coisa 
em seu próprio detrimento. 

Embora estas coisas não me quebrem o ânimo nem diminuam a vontade de 
escrever,¿ que hei-de eu esperar daqueles que me atribuem escritos alheios, não de certo 
para dizerem bem de mim, mas continuarem a maldizer? ¿Que esperar daqueles que, 
antes de terem lido e ponderado os nossos escritos, já fazem deles juízos preconcebido? 
E contudo, é preciso tentar alguma coisa. Mas isto fica para outra vez. 

Caríssimo Luis, se és tão meu amigo na atual situação, como de fato és, e eu 
quase creio, ajuda-me neste negócio. Ninguém, com efeito, nesta questão me pode 
ajudar melhor que tu. Se eu não tivesse, de fato, parentes de sangue em Portugal, porque 
sou magnânimo, desprezaria tais coisas. Mas nestas condições a piedade não consente 
que pessoas cobertas com tantas distinções, algumas das quais foram nomeadas pelo Rei 
com honra de família, fiquem, inocentes e, sem terem feito nada para isso, expostas ao 
vitupérios dos maledicentes. É a ti que te pertence pensar no que poderás fazer nesta 
emergência. Em todo caso, a mim nenhum caminho me parece mais aconselhado, para 
repelir estas coisas, do que escreveres-me tu uma carta em que, com a tua grave opinião, 
que todos tem em grande conta, me passes um qualquer atestado, relativo ao meu 
engenho e doutrina(coisa que sei ser costume pedir entre os homens graves, por justos 
motivos), e acrescentes que o referido trabalho De Luistanae Ecclesiae religione é teu e 
não meu; não te admirando tu de que me atribuam também, contra a minha vontade, e 
apesar dos meus protestos, a lucubração de um anônimo Capuchinho, desde que, com 
suma inadvertência, me atribuem também a de um certo escritor conhecido. Depois, se 
isso, não te parecer tolice, mandar-me-ias a carta, munida de qualquer sinal, para eu 
com ela esmagar o impudor dos caluniadores e poder mostrar quão malévola e 
acintosamente os adversários fazem estas coisas. Na verdade, se me apoquenta o livro 
do Capuchinho, contudo apoquenta-me menos isso do que o juízo da Inquisição, a qual, 
por causa de alguns escritos meus que presentemente tenho nos prelos, desejaria ter, 
senão benévola, pelo menos não irada contra mim. 

Fica sabendo, além disso, meu Luis, que só desejo que faças isto por minha e 
sobretudo por tua causa, se isso não te incomodar. Caso contrário, excogitarás alguma 
coisas com que me possas ajudar neste negócio. Pois não ignoro quanta é a força do teu 
engenho e como é grande a tua felicidade. Mui grato te ficarei por ambas as coisas. Se 
quiseres rasgar as duas últimas cartas que te escrevi, de 18 de Dezembro e de 4 de 
Janeiro, também te ficarei por isso muito grato, porquanto nada tenho a acrescentar ao 
argumento. Tu lá o verás. Adeus e cuida diligentemente da tua saúde. 

Roma, 8 de março de 1746.[sic 1749] 
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XVII 
Ao Doutíssimo Senhor Luís Antonio Vernei, Arcediago de Évora, de Luís 

Antonio Muratori S.P.D. 
Preclaríssimo Vernei, o que narras acerca da tempestade desencadeada contra ti 

em Lisboa, e para mais por minha causa, causou-me grande dissabor. Eu sou, com 
efeito, um homem que está sempre disposto da melhor vontade a ser útil, quando possa 
sê-lo, a todos os varões eruditos, como tu és, segundo tenho ouvido de muitos. 
Simplesmente, desta vez não posso deixar de sofrer um grande desgosto, ao saber que, 
por causa da minha publicação, De Luistanae Ecclesiae religione, tu incorreste, entre os 
teus concidadãos, no ódio e na malquerença de muitos deles. Isto é: sonharam que foras 
tu o autor daquele livro, e não eu, como aliás se via já pelo próprio título. Santo Deus, 
como isso é iníquo, como é injurioso! Sabem, com efeito, tantos quantos são os homens 
doutíssimos que há em Roma (e deles há aí uma ingente cohorte) que o referido 
opúsculo não procede de senão do meu modesto engenho. 

Poderiam os teus êmulos (e a equidade assim o exigia) perguntar na própria 
Cidade eterna se aquele filho era realmente meu, e sem grandes dificuldade alcançariam 
a verdade neste caso. Mas, abalançando-se a um juízo precipitado, não se preocuparam 
com saber se não iriam fabricar uma calúnia intolerável. Para a destruir, peço-te que me 
digas o que eu posso fazer. Nada há que não esteja disposto a fazer imediatamente pra 
defender a tua inocência. O que posso, desde já, é invocar Deus por testemunha, de que 
ninguém, senão somente eu fui o autor daquela Dissertação, com o que por direito 
natural, teria já convencido o adversário e, além disso, provado que devia ser 
completamente retirada de circulação aquela novidade que só um excesso de zelo terá 
inventado. Mas a conspiração urdida contra ti em Lisboa, segundo dizes, não se limitou 
a isto. 

Atribuem-te também o livro, escrito em português, chamado Verdadeiro Método 
de estudar, de um certo Capuchinho, convencidos do grande e desavergonhado 
atrevimento que consiste em o autor do livro ter usurpado o magistério e pretender 
ensinar aos portugueses qual seja o mais louvável método das ciências nas principais 
escolas da Europa. Desconfio de que isto só pode redundar em teu maior louvor, pois 
um tal tema não podia devidamente tratá-lo senão alguém que tivesse conseguido um 
tão invejável progresso no domínio do saber universal. Eu não duvido, por outro lado, 
de que também muita gente em Portugal há-de aplaudir o autor daquele livro, sem 
dúvida parente, como todos sabem, dos mais felizes engenhos. Mas também não posso 
deixar de lamentar, ao mesmo tempo, que outros, e talvez não pequeno número, soltem 
em torno de si, pelo benefício que lhes é feito, não agradecimentos mas imprecações. 
Também isto aconteceu na Itália, na França e nos outros países da Europa, no tempo em 
que foi declarada a guerra contra a tirania de Aristóteles. Estamos fartos de saber quanto 
pode a força das tradições e quão difícil é para os velhos abjurarem daquilo que os 
novos já desaprenderam e que eles já uma vez transmitiram aos outros. 

Apesar de tudo, esperamos que também em Portugal tão inconsiderado 
movimento de opinião pouco a pouco perdendo a sua violência, e que, vistas as coisas 
com mais serenidade, acabe por se aprovar aquilo que agora tão precipitadamente se 
condena. Também eu na Itália, onde hoje se observa por parte do maior número um 
método mais puro no estudo das mais graves humanidades, publiquei outrora, há muitos 
anos, um livro, chamado Del buon gusto nelle Scienze e nelle Arti. Sem dúvida, fui 
atacado pelos obstinados sectários dos métodos bárbaros. Porém, a breve trecho todos 
esse iníquos clamores se calaram. 

Oxalá os teus portugueses também aprendam a conhecer melhores coisas e 
deixem de odiar os médicos que lhe oferecem remédios mais salutares! 
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Além disso de tudo mais, desejo-te ótima disposição. Porquanto, mesmo que 
aquele filho fosse teu, que por certo não é, não deverias ser para ti pequena consolação o 
saberes que naquela doutrina está presente o Mestre exímio da Igreja universal, o Sumo 
Pontífice Bento XIV, cuja opinião e saber nós todos veneramos. E quando fosses tua 
abrir a gente portuguesa o caminho para ela no futuro cultivar melhor as letras, quem 
quer que viesse um dia a conhecer o teu amor pela pátria (não duvides disso) to 
agradeceria e te tributaria sempre os mais justos encômios. 

Para confirmar mais abundantemente, se for necessário, tudo o que até aqui 
deixo escrito, ter-me-ás sempre à tua disposição. Adeus e tem saúde. 

Módena, 18 de março de 1749. 

XVIII 
Luís Antº Vernei, Arcediago de Évora, à Luís Antº Muratori, Bibliotecário do 

Duque de Módena. 
Aceita os meus maiores agradecimentos, meu Luis, por uma carta como esta que 

me mandaste, em que claramente vejo o particular significado da tua amizade para 
comigo, e em que, ao mesmo tempo, me passas um tão amplo e honrosíssimo atestado 
do meu engenho e doutrina. De todos os favores que me tens feito, fica sabendo, este é 
o mais importante e valioso, para que os outros vejam que tenho a tua amizade e que 
nada há que não seja capaz de fazer por minha causa. Certamente, dei esta tua carta a ler 
aos amigos; mas não a Sampaio, pois sei ser ele amigo de pessoa que julgo ser a autora 
do disparatadíssimo boato. 

Penso no Cardeal Tamburini ou outro, mas depois verei isso. Se tens aqui pessoa 
conhecida, quer Cardeal ou Principal, ou pessoa de grande dignidade, que possa 
reconhecer a tua letra, e mo quiseres comunicar, ficar-te-ei muito grato. Alguns amigos, 
homens graves, pensam ser para mim de grande interesse mandar imprimir em letra 
redonda esta tua carta, juntamente com outra minha dirigida a um amigo, em que faça 
menção da parte para mim honrosa, e enviá-la para Lisboa. Pensam que não há outra 
maneira de destruir a petulância dos maledicentes. 

Dei-lhes pois o direito de a publicarem, visto ter-me persuadido nada haver 
naquela carta que não fique bem a um varão respeitabilíssimo, e dela depois te mandarei 
cópia. Se porém, vir a saber que isso não te agradará, podes estar certo de que eles a não 
publicarão. Prefiro, fazendo-te a vontade, faltar antes à minha conveniência a faltar, não 
o fazendo, ao respeito que te devo. Adeus, tem saúde e guarda-me a tua amizade. 

Roma 31 de março de 1749. 

XIX  
A Luís Antonio Vernei, varão doutíssimo, de Luís Antonio Muratori S.P. 
Meu caro amigo, se a carta que te escrevi te puder ser de alguma utilidade 

poderás usar dela como entenderes, dando-te inclusivamente o direito de a publicares. 
Além daquelas que te indiquei, não tenho outras relações com mais ninguém na 
república das letras. Contudo acrescentarei ainda o nome do ilustríssimo Levitano das 
Petições. Escrevi uma vez ao p. Mamachio, uma vez ao P. Catalano, duas ou três ao 
Reverendíssimo Affarosio, Procurador geral dos Cosinenses. Dada a minha cada vez 
mais avançada idade, pouco dou agora que fazer aos correios. 

Peço-te inconstantemente que, logo que recebas o *** o entregues ao Cardeal 
Tamburini para este mo remeter. Saúde e adeus. 

Módena, 13 de abril de 1749. 
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XX 
Luís Antonio Vernei, Arcediago de Évora, a Luís Antonio Muratori, 

Bibliotecário do Duque de Módena. 
O Cardeal Tamburini informou-me de que não tens passado bem de saúde, o que 

me causou grande desgosto, pois das suas palavras se deduzia que tu, oprimido pela 
idade e pelos estudos, não poderias talvez facilmente vencer a doença. Por isso, quando 
ouvi dizer que tinhas restabelecido e recuperaras a tua antiga e boa disposição, respirei e 
dei graças a Deus. Bem sabes como te estimo, a ponto de ter a sensação, não só de 
adoecer quando adoeces, com de convalescer quando convalesces. Esta é a razão porque 
te suplico que trates da tua saúde com todo o cuidado, se quiseres que também nós, e 
todos os teus, possamos ter a saúde. Isto pelo que toca a tua. Agora dir-te-ei da minha. 

Passei todo o verão perseguido por vertigens e dores de estômago como nunca, 
tão cruéis foram. Assim, não é de admirar que, tendo-me vindo a iterícia, esta me 
atacasse as fibras do estômago a tal ponto que elas mal puderam recuperar o antigo 
vigor. Daí a terrível afecção da cabeça e os outros incômodos. Tive a refugiar-me em 
Tusculum, e, de fato, ou fosse a mudança de ares ou fosse o repouso do espírito, o certo 
é que isso me fez bem, embora esteja ainda longe de ter recuperado a anterior saúde. 
Neste momento continuo a descansar não só por meio de moderada abstinência como, 
inclusivamente, pela cessão de todo o trabalho, esforçando-me assim por afastar por 
completo o mal e todas as doenças. Diz o médico que é este o único remédio eficaz. 

Enviei-te já o livro do teu adversário Bernardes, o qual, não só na minha opinião 
como na de todos, é a coisa mais estulta e malévola que se poderia imaginar. Não 
apreendeu sequer nem o fim que tiveste em vista nem o teu modo de ver as coisas. Não 
pesou a força dos argumentos. Não entendeu os teus livros. Não tirou nada da 
experiência. Além disso, acumulou mil coisas inúteis, e isto num estilo não só bárbaro 
como infuscado com toda a espécie de monstruosidades. Hás-de pensar que estas 
ouvindo um preto de abexim a balbuciar a língua latina. E depois, ataca-te na terceira 
pessoa e insulta-te petulantemente. Que descaramento de homem! O que há a fazer, lá o 
verás; só tu o sabes. Mas do que resolveres fazer peço-te mo tornes ciente por carta. Há 
quem suspeite ter sido eu quem te moveu a escrever esta lucubração, para ser agradável 
ao Arcebispo de Évora, mas não vale a pena responder a esses. 

Peço-te que, se conservas algumas das minhas cartas em que eu tenha escrito 
qualquer coisa sobre a Inquisição portuguesa, faças o favor de as queimares, a fim de, 
na hipótese de caírem em mãos alheias, não darmos que falar ao vulgo e não 
aumentarmos as suspeitas. Conserva-me a tua amizade, como até aqui, e tem saúde. 
Adeus. 

Roma, 19 de Dezembro de 1749. 
 
 


